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Рецензија рукописа
„Основне школе у Беличком, Левачком и Темнићком срезу
од 1891. до 1918. године“ аутора мр Добривоја Јовановића
Попуњавајући многобројне празнине у нашем сазнању о једној веома
занимљивој и важној теми, као што је историја просвете и школства у Јагодини и
околини, на прелазу из XIX у XX век, агилни и истрајни истраживач поморавске
прошлости мр Добривоје Јовановић, горе наведени рукопис, омеђеним логичним
годинама, даје пример одлично укомпоноване документарне монографије.
Рукопис, обима преко 400 страница, темељи се на импресивној изворној
подлози, домаће провенијенције, као и одабраној литератури и оновременој
периодици. Одабрани тематски приступ и распоред излагања материје, омогућују
да се поједина, од десетак, поглавља могу читати засебно, а да притом структура
рукописа, као целине, није нарушена.
Рукопис почиње поглављем „Белички срез“, где се износе статистички
подаци, обогаћени пописима становништва на овом простору у датом периоду. На
ово се надовезују два поглавља: „Учитељи у Беличком срезу“ и „Школе у
Беличком срезу“, где су приказани, по азбучном реду, сви просветни делатници и
све школе, са најбитнијим детаљима из свог рада.
Наредна три поглавља: „Левачки срез“, „Учитељи среза левачког“ и
„школе у Левачком срезу“, по истом принципу дају пресек школства у овом делу
Моравског округа. А слично је и са Темнићким срезом и просветним околностима
у њему.
Следи занимљиво поглавље “Учитељска удружења“, где је представљен
рад врло активних асоцијација учитеља, односно одељак „Законодавна
делатност“, где се предочавају просветни закони у овом периоду, у коме је
Србија, по броју омладине, најмлађа држава у Европи. Велики број ђака изискује
и адекватни одговор државе, на који изазов Србија успешно одговара.
Право освежење и документарну посластицу представљају верно пренети
извештаји школских надзорника за округ Моравски, од Ђуре Врбавца, преко
Петра Деспотовића, Јована Максимовића до строгог и никад задовољног Јосифа
Стојановића.
Последње поглавље „Школе у време балканских и Првог светског рата“
даје причу о просвети на овим просторима у ратно време, истичући школске
прилике за време аустро-угарске окупације 1915-1918. године, са мноштвом
детаља и приказа судбина, како ђачких, тако и учитељских.
Рукопис одликује јасноћа и лепота стила, уравнотеженост материје и добра
структура поглавља. Као такав представља важан искорак у проучавању
поморавске (и српске) просвете.
У вези свега изнетог, топло препоручујем рукопис мр Добривоја
Јовановића за штампање.
У Јагодини на Св. Алимпија
2015. године

Нинослав Станојловић,
професор историје
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БЕЛИЧКИ СРЕЗ
Белички срез је 1890. године у свом саставу имао је педесетједно село и
1
једну варош, сврстаних у 20 општина.
општине

багрданска
Багрдан
Доњи Рачник
Ловци
бунарска
Бунар
Врба
Лукар
винорачка
Винорача
Вољавче
Трнава
врановачка
Врановац
Горње Штипље
Доње Штипље
Горњи Рачник
главиначка
Бресје
Главинци
Коларе
деоничка
Деоница
Каленовац
Сиоковац
Црнче

домуспоточка
Домуз-Поток
драгоцветска
Драгоцвет
Ковачевац
Међуреч
ивковачка
Беочић
Драгошевац
Ивковачки Прњавор
јагодинска
Јагодина
јовачка
Горњи Јовац
Дворица
Доњи Јовац
лаништанска
Буковче
Ланиште
Рибник
лоћичка
Лоћика
Медојевац
Топола

мајурска
Мајур
мијатовачка
Мијатовац
Остриковац
мишевићска
Белица
Јошанички Прњавор
Лозовик
Мишевић
праћинска
Праћина
Ракитово
рибарска
Пањевац
Рибаре
трешњевачка
Сињи Вир
Трешњевица
шантаровачка
Шантаровац
Шуљковац

1

Дубока из деспотовачког прелази у белички срез 1909. године, а Глоговац из деспотовачког у
белички срез прелази 1912. године.
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Становништво по писмености2
31. децембра 1890. године
Ове 1890. године белички срез имао је укупно 27.953 становника, од којих
14.344 мушкараца и 13.609 жена. Од укупног броја становника знало је да чита и
пише 2.682 мушкарца и 764 жена. Знало је само да чита 70 мушкараца и 34 жена.
Неписмено је било 11.592 мушкарца и 12.811 жена.
Р.б
.

Зна читати
и писати
м

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
2

Багрдан
Д. Рачник
Ловци
Бунар
Врба
Лукар
Винорача
Вољавче
Трнава
Врановац
Г. Штипље
Г. Рачник
Д. Штипље
Бресје
Главинци
Колари
Деоница
Каленовац
Сиоковац
Црнче
Домуз Поток
Драгоцвет
Ковачевац
Међуреч
Беочић
Драгошевац
Ивковачки
Прњавор
Јагодина
Г. Јовац

ж

Зна
читати
само
м
ж

137
17
25
43
17
9
35
7
5
4
6
21
13
11
13
21
27
8
19
195
5
9
30
10
18
1

32
2
1
1
15
3
10
5
1
3
-

4
2
2
3
1
1
1
1
2
3
6
4
1
1
-

4
2
1
1
-

1.289
18

675
-

14
1

25
-

број
неписмених

број
становника
ж

м

ж

м

391
257
312
233
108
70
236
120
102
208
173
126
187
84
97
110
163
74
133
234
518
273
130
164
258
183
62

440
275
357
251
134
96
225
131
124
202
161
146
185
90
107
188
188
84
143
207
722
274
146
195
256
180
52

532
276
339
279
126
80
271
127
107
214
180
148
202
95
113
137
190
82
156
234
714
278
139
196
268
202
63

476
276
357
251
134
96
227
131
124
202
161
147
186
90
107
138
203
87
155
207
728
276
149
195
256
180
52

1.181
73

1.435
92

2.484
92

2.135
92

Попис становништва у Краљевини Србији 31. децембра 1890. године, Београд 1892.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Дворица
Д. Јовац
Буковче
Ланиште
Рибник
Лоћика
Медојевац
Топола
Мајур
Мијатовац
Остриковац
Белица
Јошанички
Прњавор
Лозовик
Мишевић
Праћина
Ракитово
Пањевац
Рибаре
Сињи Вир
Трешњевица
Шантаровац
Шуљковац

19
128
5
41
6
44
4
2
59
28
28
36
8

9
2
1
1
2
-

1
1
-6
3
1
-

-

103
217
106
457
98
310
81
26
412
318
155
192
37

129
321
115
456
113
373
76
20
445
313
155
226
38

122
345
111
499
104
354
85
28
477
349
184
228
45

129
330
115
456
115
374
76
20
445
314
155
228
38

29
18
9
5
23
98
13
18
23
25

1

1
3
1
1
1
1

-

228
221
351
177
316
584
70
317
312
245

215
191
341
178
333
707
78
341
321
290

257
240
360
182
339
685
83
335
336
271

215
191
341
178
333
707
78
341
321
291

За пет година становништво се повећало за 1.978 људи. Укупан број
мушкараца 1895. године износио је 15.348, а жена 14.583. Укупно је било 4.929
домова и 5.084 породичних задруга. До 15 старости било је 7.171 мушкарац и
6.641 жена. Од 16 до 70 година било је 7.987 мушкараца и 7.759 жена, а старијих
од 70 година 190 мушкараца и 183 жене. Од укупног броја становништва, само
њих 332 нису били Срби. После пет година повећана је писменост и код
мушкарац и код жена, али је повећан и број неписмених. Укупно 3.409 мушкараца
и 881 жена било је писмено, а неписмено 11.939 мушкараца и 13.702 жене.3
Попис становништва на дан
31. децембра 1895. године4

3
4

Багрдан

Број
задруга

1.

становниш.
Број
домова

Р.б.

место

178

178

Становништво по годинама старости
Од 0 до 15
година

м
570

ж
502

м
255

ж
224

Од 16 до 70
година
м
307

ж
275

Старијих
од 70
година
м
Ж
8
3

Статистика Краљевине Србије, Београд 1898. године, стр. 311-313.
Статистика Краљевине Србије, Београд 1898. године, стр. 204-205.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Д. Рачник
Ловци
Бунар
Врба
Лукар
Винорача
Вољавче
Трнава
Врановац
Г. Штипље
Г. Рачник
Д. Штипље
Бресје
Главинци
Коларе
Деоница
Каленовац
Сиоковац
Црнча
Домуз
Поток
Драгоцвет
Ковачевац
Међуреч
Беочић
Драгошева
ц
Ивковачки
Прњавор
Јагодина

100
135
71
46
23
92
44
41
69
57
56
62
28
36
45
66
28
60
77
246

100
135
71
46
23
92
45
41
69
57
56
63
28
38
46
66
28
60
77
246

308
379
278
124
87
276
155
116
229
191
167
224
103
139
152
223
105
175
277
709

322
377
250
139
105
259
153
127
209
168
163
203
95
141
146
226
91
184
243
705

156
169
135
47
41
128
72
53
107
84
73
109
49
70
81
119
53
85
144
348

166
159
118
65
43
110
64
54
94
72
76
98
47
68
70
115
41
86
115
323

150
208
138
77
43
148
67
61
118
103
92
113
51
68
71
104
52
90
130
355

152
217
132
71
60
148
76
73
112
93
86
103
48
71
76
110
50
97
119
368

2
2
5
3
16
2
4
4
2
2
3
1
3
6

4
1
3
2
1
13
3
3
1
2
2
1
1
9
14

105
54
68
93
63

105
54
68
93
63

297
155
226
304
207

311
171
230
286
178

151
89
121
142
114

160
73
120
142
84

142
65
102
162
92

148
96
109
144
93

4
1
3
1

3
2
1
1

21

22

75

64

45

31

28

32

2

1

914

1.057

2.194

917

817

1.520

51

41
44
116
44
169
33
122
26
10
157
115
65
77
17

41
44
118
44
169
33
124
26
10
157
115
65
77
17

96
127
351
131
489
117
421
89
21
492
391
180
244
45

53
81
193
60
267
52
189
46
16
264
189
109
98
14

46
56
171
61
223
60
200
41
11
233
187
87
97
22

51
67
184
69
277
63
209
51
15
254
194
94
146
33

1.32
6
50
68
173
70
260
57
217
46
10
254
201
90
146
23

60

Г. Јовац
Дворица
Д. Јовац
Буковче
Ланиште
Рибник
Лоћика
Медојевац
Топола
Мајур
Мијатовац
Остриковац
Белица
Јошанички
Прњавор
Лозовик
Мишевић
Праћина
Ракитово
Пањевац
Рибаре

2.49
7
104
148
382
130
547
116
403
99
31
519
386
203
245
48

5
1
3
1
5
2
1
3
1
1

3
7
6
4
2
5
3
3
1
-

56
70
137
62
115
219

56
72
137
62
115
219

269
251
382
187
337
706

218
225
371
183
346
714

145
114
194
88
160
337

98
102
192
87
160
358

120
135
182
97
176
362

119
120
176
96
183
350

4
2
6
2
1
7

1
3
3
3
6
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49.
50.
51.
52.

Сињи Вир
Трешњевиц
а
Шантарова
ц
Шуљковац

31
127

31
127

88
378

86
371

42
183

39
174

46
189

46
193

6

1
4

113

113

390

354

206

165

180

187

4

2

85

85

251

279

114

136

136

139

1

4

Попис становништва на дан
31. децембра 1895. године5
Имена места

Број становника
По матерњем језику
Срба

Багрдан
Д. Рачник
Ловци
Багрданска
општина
Бунар
Врба
Лукар
Бунарска
опптина
Винорача
Вољавче
Трнава
Винорачка
општина
Врановац
Г. Штипље
Г. Рачник
Д. Штипље
Врановачка
општина
Бресје
Главинци
Коларе
Главиначка
општина
Деоница
Каленовац
Сиоковац
Црнче
Деоничка
општина
5

По вери

По писмености

остали

православ.

остали

писмени

неписмени

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

557
308
379
1.244

501
322
377
1.200

13
13

1
1

570
308
379
1.257

502
322
377
1.201

-

-

216
35
51
302

43
43

354
273
328
955

459
322
377
1.158

278
124
87
489

250
139
105
494

-

-

278
124
87
489

250
139
105
494

-

-

75
15
8
98

-

203
109
79
391

250
139
105
494

276
155
116
547

259
153
127
539

-

-

276
155
116
547

259
153
127
539

-

-

50
16
5
71

3
1
4

226
139
111
476

256
153
126
535

229
191
167
224
811

209
168
163
203
743

-

-

229
191
167
224
811

209
168
163
203
743

-

-

16
6
27
17
66

1
1

213
185
140
207
745

209
167
163
203
742

103
125
152
380

95
126
146
367

14
14

15
15

103
139
152
391

95
141
146
382

-

-

12
9
22
43

-

91
130
130
351

95
141
146
382

223
105
175
277
780

226
91
184
243
744

-

-

223
105
175
277
780

226
91
184
243
744

-

-

25
2
6
33

-

198
103
175
271
747

226
91
184
243
744

Статистика Краљевине Србије, стр. 202-204. Београд 1898. године,
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Домуз Поток
Домуз
Поточка
општина
Драгоцвет
Ковачевац
Међуреч
Драгоцветска
општина
Беочић
Драгошевац
Ивковачки
Прњавор
Ивковачка
општина
Јагодина
Г. Јовац
Дворица
Д. Јовац
Јовачка
општина
Буковче
Ланиште
Рибник
Лаништанска
општина
Лоћика
Медојевац
Топола
Лоћичка
општина
Мајур6
Мијатовац
Остриковац
Мијатовачка
општина
Белица
Јошанички
Прњавор
Лозовик
Мишевић
Мишевићка
општина
Праћина
Ракитово
Праћинска
општина
Пањевац
Рибаре
Рибарска
6

705
705

705
705

4
4

-

709
709

705
705

-

-

176
176

3
3

533
533

702
702

297
139
226
662

311
147
230
688

16
16

24
24

297
155
226
678

311
171
230
712

-

-

40
7
29
76

1
1

257
148
197
602

311
170
230
711

302
207
75

284
178
64

2
-

2
-

304
207
75

286
178
64

-

-

4
41
8

1

300
166
67

286
178
63

584

526

2

2

586

528

-

-

53

1

533

527

2328

2014

169

180

2426

2119

71

75

1464

800

1033

1394

104
140
379
623

96
124
348
568

8
3
11

3
3
6

104
140
379
623

96
124
348
568

8
3
11

8
3
6

22
31
168
221

14
14

82
117
214
413

96
127
337
560

127
547
116
790

128
489
117
734

3
3

3
3

127
547
116
790

128
489
117
734

3
3

3
3

9
93
17
119

1
1

121
454
99
674

131
488
177
736

403
99
31
533

421
89
21
531

-

-

403
99
31
533

421
89
21
531

-

-

110
29
2
141

1
1

293
70
29
392

420
89
21
530

516
386
203
589

489
391
180
571

3
-

3
-

519
386
203
589

492
391
180
571

-

-

73
59
38
97

1
1
1
2

446
327
165
492

491
390
179
569

243
48

242
45

2
-

2
-

245
48

244
45

-

-

45
3

2
-

200
45

242
46

269
247
807

218
223
728

4
6

2
4

269
251
813

218
225
732

-

-

50
10
108

2
4

219
241
705

216
225
728

382
187
569

370
183
553

-

1
1

382
187
569

371
183
554

-

-

15
10
25

1
1

367
177
544

370
183
553

337
706
1.043

346
714
1.060

-

-

337
706
1.043

346
714
1.060

-

-

9
130
139

1
1
2

328
576
904

345
713
1.058

Само Мајур је чинио мајурску општину.
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општина
Сињи Вир
Трешњевица
Трешњевач.
општина
Шантаровац
Шуљковац
Шантаровач.
општина

83
292
375

83
284
367

5
86
91

3
87
90

88
376
464

86
386
454

2
2

3
3

7
48
55

1
1

81
330
411

86
370
456

390
251
641

354
279
633

-

-

390
251
641

354
279
633

-

-

41
8
49

1
1

349
243
592

353
279
632

Фебруара 1896. године у беличком срезу радило је девет школа са укупно
971 учеником. Школске 1897/98. године одличним успехом завршило је 87
ученика, врло добрим 122, добрим 185, слабим 42, а један ђак оцењен је оценом
рђав.
Школске 1897/98. године у беличком срезу радило је девет
четвороразредних школа. У њима је радио 21 учитељ. Са једним разредом радило
је 12 учитеља, са два разреда четири, са три разреда један и са четири разреда
четири учитеља. У почетку године уписано је укупно 1004 ђака: први разред 345,
други 246, трећи 219, четврти разред 194. Током године досељено је 32, а школу
је напустило 163 ђака. Разреде је свршило 782 ђака: први разред 241, други 199,
трећи 14, четврти 158. Укупно 782 ђака. Разреде је поновило укупно 57 ђака. 7
Исте школске године у беличком срезу постојале су две градске школе. У
11 одељења радило је 11 учитеља. Уписано је на почетку године 477 ђака: први
разред 148, други разред 127, трећи разред 100. четврти разред 102 ђака. У току
године досељено је 26, а школу оставило 67 ђака. Разреде је завршио је 401 ђак:
први разред 111, други разред 113, трећи разред 86, четврти разред 91 ђак. Укупно
је разреде поновило 19 ђака, од којих 14 ђака први разред. Мушку школу у
Јагодини завршило је одличним успехом 32 ученика, врло добрим 63, добрим
успехом 54.8
Школска 1898/99. година9

ученика

ученица

учитеља

Учите
љица

ученика

12

3

1090

215

921

202

771

170

13

14

224

ученица

ученица

Број
награђен
их
књигама

ученика

Број
Настав
ника

ученица

Прешли у
старији
разред

ученика

Број ђака
на крају

Продужне школе

У Јагодини и
срезу
беличком

Број ђака у
почетку

Основне школе

Срез

7

Просветни гласник , бр. 6, Београд 1898. године., стр. 204.
Просветни гласник, бр. 5, Београд 1898. године, стр. 196-197.
9
АС, МПс, Ф XL, р-129/1899.
8
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Јагодина
Багрдан
Белица
Бунар
Врановац
Главинци
Домуз
Поток
Јовац
Ланиште
Лоћика
Рибаре
Праћина

Број
Број
одборских набављених
састанака
књига
1898/99.

7
10
8
12
14
3
11

5
14
3
13
10
5
5

11
16
10
9
11

6
10
10
25
5

Број
Капитал
листова
фонда за
које
сиромашне
школа
ђаке
прима у
1898/99.
5
1232 дин.
3
17,70
2
14,40
31,50
91
3
4,20
11,15
40
2
72
205,60
Наплаћене
казне у дин.

Име
школе

1
2
5
2
1

-

Ненаплаћене
казне у дин.

Општи подаци о школама
У 1898-1899 школској години10

26,20
89
19,20
3,60
-

140,25 225,60
17,70 26,20
7
40
20,80 132,90
17,80
175

Прима
ли
школа
Просве
тни
гласник
прима
прима
прима
прима
прима
-

Оцене учитеља и учитељица за школску 1898-1899. годину:
Петар Никетић, грађанска школа Јагодина 5, Станоје Савић, Багрдан, 5, Ружица
Савић, Багрдан 4, Драгиња Савић, Багрдан 5, Михаило Прокић, Белица 4, Даринка
Петронијевић, Бунар 4, Јован Крагуљевић, Врановац 4, Милица Милићевић,
Главинци 4, Младен Обреновић, Домуз Поток 5, Вукосава Анђелковић Домуз
Поток 4, Милан Радојковић Јагодина 5, Велимир Павловић, Јагодина 5,
Димитрије Димитријевић, Јагодина 5, Јован Јовановић, Јагодина 5, Милева
Суботић, Јагодина 5, Анка Милићевић, Јагодина 5, Босиљка Петковић, Јагодина
5, Настасија Видојковић, Јагодина 5, Марија Радичанин, Јагодина 5, Димитрије
Петковић, Јовац 5, Зорка Петковић, Јовац 5, Даринка Петровић, Ланиште 4,
Милорад Миловановић, Лоћика 5, Достана Велимировић, Лоћика 4, Љубомир
Анђелковић, Праћина 5, Лазар Петковић, Рибаре 5.

10

АС, МПс, Ф XL, р-129/1899.
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Стање школских каса 1899. године11
Име школе

Јагодина
Багрдан
Белица
Врановац
Главинци
Домуз Поток
Јовац
Лоћика
Бунар
Ланиште
Праћина
Рибаре

Годишњи
буџет

Полугодишњи
буџет

19.901
2.613,57
1.254
859
1.032
1.140
2.406
1.727,60
4.206
1.026
857
1.452

9,950,50
1.306,78
627
429,50
516
570
1.203
863,80
2.103,50
513
428,50
726

Примљено за
прво полугође
1899. год.
1.692
456,06
119,50
100
153,50
150,07
504,30
1.200
264
21
-

Дугује
школска
општина
8.268,50
850,72
507,50
329,50
362,50
325
1.203
359,50
903,50
249
407,50
726

Бројно стање народних школа у беличком срезу у току првог тромесечја
школске 1900-1901. године:12

11
12

Затворена због рђаве зграде
57
6
1
56
50
1
1
133
8
130
1
43
4
36
1
52
51
1
1
79
8
77
1
50
50
3
40
36

нема учитеља
8
1
4
8
1
-

учитељица

Број
учитеља осн.
школа који
раде у
продужној
школи
учитеља

ученица

Број ђака
који
походе
школу

ученика

ученица

3

Број
уписаних
ђака

ученика

1
2
-

учитељица

4
4
4
3
2
4
4
-

учитеља

у грађанској
школи

Број
учитеља

у продужној
школи

Багрдан
Белица
Бунар
Врановац
Главинци
Деоница
Домуз Поток
Драгоцвет
Јагодинска
грађанска

Број разреда

у основној
школи

школа

1
1
-

АС, МПс, Ф XL, р-129/1899.
Просветни гласник за 1902. годину.
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школа
Јагодинска
раденичка
женска школа
Јагодинска
4
основна
школа и
вежбаоница
Јовац
4
Ланиште
4
Лоћика
4
Праћина
4
Рибаре
4
Свега у срезу беличком

3

-

-

1

-

52

-

48

-

3

-

-

2

7

211

161

198

145

-

-

2
2
2

-

1
2
1
1
13

1
2
1
17

107
74
80
43
77
1102

1
4
2
15
261

103
74
79
40
75
999

1
4
2
10
230

1
2
1
6

1
1
7

Стање каса основних школа у срезу беличком
од 1. јануар до 15. јуна 1901. године
школа

Бунар
Врановац
Главинци
Деоница
Драгоцвет
Јагодина
Јовац
Ланиште
Лоћика
Милошево
Праћина
Рибаре

Буџет за
1901.

Унето у
касу од 1.
I до 15. VI

Издато по
дневнику
касе од 1.I
до 15.VI

Готовина
у
школској
каси

1460
347,80
432,10
1446
985
81,06
101,40
3200
1486,68
641,01
845,67
1615
474,87
354,15
120,72
Наставници неуредно добијају плату од општине
1466
263,51
273,80
1137,10
598,18
597,15
1888,97
660,60
643,30
1910
344,26
447,97
1773
135,89
156,29
4442,60
342,48
348
-

Дугује
школска
каса прив.
лицима

Дугује
школска
општина
за раније
и ову
школску
годину

84,30

822,90

237
-

428
926,26
579,86

4000
284,75
38,80
210
501,80
410,25

3905,06
788,70
643,80
2242
2443,60
1768,67
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УЧИТЕЉИ
У СРЕЗУ БЕЛИЧКОМ
школска 1890/91. година:13
Багрдан Драгиња Тодоровић први и прво одељење другог разреда, Танасије
Ристић друго одељење другог разреда и трећи и четврти разред; Белица Велимир
Петровић, Домуз Поток Младен Обреновић други, трећи и четврти разред,
Михаило Ђурић први разред; Јагодина Димитрије Димитријевић четврти разред,
Јован П. Јовановић прво одељење трећег разреда, Милан Радојковић друго
одељење трећег разреда, Марија Радичанин прво одељење другог разреда,
Бисенија Симић друго одељење другог разреда, Милица Михиловић прво
одељење првог разреда, Јелена Јовановић друго одељење првог разреда; Ивковац ; Јовац Петар Поповић трећи и четврти разред, Анка Милићевић први и други
разред; Лоћика Драга Ђурић; Рибаре Светозар Огњановић.
Женска школа у Јагодини: Косара Поповић водила је четврти разред,
Лепосава Радојковић трећи, Јелисавета Димић други и Милева Јовановић први
разред.
школска 1891/92. година:14
Багрдан Драгиња Тодоровић први и прво одељење другог разреда, Станоје Савић
друго одељење другог разреда и трећи и четврти разред; Белица Велимир
Петровић; Домуз Поток Младен Обреновић други, трећи и четврти разред,
Војислав А. Ђорђевић први разред; Јагодина Димитрије Димитријевић четврти
разред, Јован П. Јовановић прво одељење трећег разреда, Милан Радојковић друго
одељење трећег разреда, Марија Радичанин прво одељење другог разреда, Јован
Максимовић друго одељење другог разреда, Милица Михаиловић прво одељење
првог разреда, Јелена Јовановић друго одељење првог разреда; Ивковац Никола
Казаковић; Јовац Петар Поповић трећи и четврти разред, Драга Ђурић први и
други разред; Лоћика Јован Срећковић; Рибаре Светозар Огњановић.
Женска школа у Јагодини: Даница Ђорђевић водила је четврти разред,
Лепосава Радојковић трећи, Катарина Милосављевић други и Јелисавета
Исаковић први разред.
школска 1892/93. година:15

13

Шематизам за 1891. годину.
Шематизам за 1892. годину. Петар Поповић, учитељ трећег и четвртог разреда у Јовцу разрешен
дужности 3. 6. 1892. године по молби. Никола Казаковић, учитељ у Ивковићу, разрешен дужности
8. 7. 1892. године. Васа Урошевић постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Јовцу 4. 9.
1892. године. Недељко Југовић постављен за учитеља сва четири разреда у Лоћики 19. 11. 1892.
године.
14
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Багрдан Драгиња Савић први и прво одељење другог разреда, Станоје Савић
друго одељење другог и трећи четврти разред; Белица Михаило Ристић први,
трећи и четврти разред, Јелена Милановић други разред; Домуз Поток Младен
Обреновић трећи и четврти разред, Војислав А. Ђорђевић први и други разред;
Јагодина Милан Радојковић четврти разред, Јован Максимовић трећи разред прво
одељење, Гавра Пешић трећи разред друго одељење, Марија Радичанин други
разред прво одељење, Настасија Видојковић други разред друго одељење, Милица
Михаиловић први разред прво одељење, Јелисавета Цекић први разред друго
15

Шематизам за 1893. годину. За управитеља осн. школе у Јагодини постављен је Гавра Пешић,
учитељ другог одељења трећег разреда исте школе. Бисенија Анђелковић постављена за
учитељицу првог разреда женске школе у Јагодини 28. 10. 1892. године. Гавра Пешић постављен
за учитеља четвртог разреда мушке школе у Јагодини 10. 10 1892. године. Јелисавета Цекић
постављена за учитељицу другог одељења првог разреда мушке школе у Јагодини 2. 10. 1892.
године. Тихомир Константиновић постављен за учитеља сва четири разреда у Ланишту 2. 10. 1892.
године. Велимир Петровић, учитељ сва четири разреда у Белици премештен из Белице 20. 11.
1892. године. Настасија Видојковић постављена за учитељицу другог одељења другог разреда у
Јагодини 1892. године. Здравко Петровић постављен за учитеља сва четири разреда у Рибару 9. 10.
1892. године. Димитрије Станковић, учитељ другог и првог одељења трећег разреда у Поточцу,
премештен из Поточца 9. 10. 1892. године. Јелена Милановић постављена за учитељицу првог и
другог одељења другог разреда у Белици 9. 10. 1892. године. Михаило Ристић постављен за
учитеља сва четири разреда у Белици 20. 11. 1892. године. Бисенија Анђелковић постављена за
учитељицу првог разреда женске школе у Јагодини 28. 10. 1892. године. За учитеља сва четири
разреда основне школе у Ланишту постављен је 21. јануара 1893. године Владимир Радовановић,
свршени ђак Учитељске школе са испитом. За учитеља сва четири разреда школе у Рибару
постављен је 19. јануара 1893. године Лазар Петковић, свршени ђак Учитељске школе са испитом.
За учитеља првог, трећег и четвртог разреда у Белици постављен је Ђорђе Иличић 18. фебруара
1893. године. За учитеља првог и другог разреда у Домус-Потоку постављен је Милан Поповић 18.
фебруара 1893. године. Михајло Ђурић, учитељ у Ратковићу, разрешен учитељства 21. јуна 1893.
године због напуштања дужности. Милева Трифуновић постављена за учитељицу другог одељења
првог разреда мушке основне школе у Јагодини 26. априла 1893. године. Војислав Ђорђевић, за
учитеља првог и другог разреда у Домуз-Потоку 16. априла 1893. године. Велимир Петровић
постављен за учитеља првог, трећег и четвртог разреда у Белици 8. априла 1893. године. За
учитеља другог одељења трећег разреда у Јагодини постављен је 3. априла 1893. године Гавра
Пешић. Трајко Стојановић постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Белици 11. августа
1893. године. Катарина Милосављевић, учитељица петог разреда женске осн. школе у Јагодини
премештена за Ћуприју 10. августа 1893. године. Велимир Петровић, учитељ првог, трећег и
четвртог разреда у Белици постављен за учитеља првог одељења трећег разреда мушке школе у
Јагодини 10. августа 1893. године. Зорка Јовановић постављена за учитељицу првог и другог
разреда у Домус-Потоку 10. августа 1893. године. Јелена Аранђеловић, учитељица првог разреда у
Превешту постављена за учитељицу другог разреда женске осн. школе у Јагодини 10. августа
1893. године. Јелена Мијовић, учитељива другог разреда мушке школе у Рековцу постављена за
учитељицу другог одељења мушке школе у Јагодини 10. августа 1893. године. Живка Трифуновић
постављена за учитељицу првог и другог разреда у Јовцу 10. августа 1893. године. Милутин
Аранђеловић, учитељ трећег и четвртог разреда у Волујаку постављен за учитеља трећег и
четвртог разреда у Јовцу 10. августа 1893. године. Танасије Марковић постављен за учитеља
другог, трећег и четвртог разреда у Багрдану 10. августа 1893. године. Драга Ђурић, учитељица
првог и другог разреда у Јовцу постављена за учитељицу другог разреда у Белици 10. августа
1893. године. Станоје Савић, учитељ другог, трећег и четвртог разреда у Багрдану премештен 10.
августа 1893. године. Драгиња Савић, учитељица првог и првог одељења другог разреда у
Багрдану премештена 10. августа 1893. године. Јован Максимовић, учитељ првог одељења трећег
разреда мушке школе у Јагодини премештен 10. августа 1893. године.
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одељење; Ивковац Лазар Стевановић, Јовац Васа Урошевић трећи и четврти
разред, Драга Ђурић први и други разред, Лоћика Недељко Југовић; Рибаре -.
Женска школа у Јагодини 1892/93. године: Даница Ђорђевић четврти
разред, Лепосава Радојковић трећи разред, Катарина Милосављевић други разред,
Бисенија Анђелковић први разред.
школска 1893/94. година:16
Багрдан Танасије Марковић трећи и четврти разред, Милева Миленковић први и
други разред; Белица Трајко Стојановић други, трећи и четврти разред, Драга
Ђурић први разред; Домуз Поток Младен Обреновић трећи и четврти разред,
Зорка Јовановић први и други разред; Јагодина Милан Радојковић четврти разред,
Велимир Петровић прво одељење трећег разреда, Димитрије Димитријевић друго
одељење трећег разреда, Милица Михаиловић прво одељење другог разреда,
Јелена Мијовић друго одељење другог разреда, Светозар Огњановић прво
одељење првог разреда, Милева Трифуновић друго одељење првог разреда;
Ивковац Димитрије Стојановић; Јовац Милутин Аранђеловић трећи и четврти
разред, Живка Трифуновић први и други разред; Ланиште Боривоје Ђорђевић;
Лоћика Јован Срећковић; Рибаре Лазар Петковић.
Женска школа у Јагодини: Даница Ђорђевић четврти разред, Лепосава
Радојковић трећи разред, Јелена Аранђеловић други разред, Бисенија Анђелковић
први разред.
школска 1894/95. година:17
Багрдан Танасије Марковић трећи и четврти разред, Милева Миленковић први и
други разред; Белица Трајко Стојановић други, трећи и четврти разред, Драга
16

Шематизам за 1894. годину. Михаило Остојић постављен за учитеља трећег и четвртог разреда
у Јовцу 10. 8. 1894. године. Љубица Миловановић постављена за учитељицу другог одељења првог
разреда мушке школе у Јагодини. Војислав Спирић постављен за учитеља у Ланишту 16. 9. 1894.
године. Божидар Милићевић постављен за учитеља у Рибару 16. 9. 1894. године. Михаило Остојић
постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Јовцу 10.8.1894. године. Љубица Миловановић
постављена за учитељицу другог одељења првог разреда мушке школе у Јагодини 1.9.1894.
године. Милева Суботић постављена за учитељицу другог одељења првог разреда мушке школе у
Јагодини 1.9.1894. Марија Радичанин постављена за учитељицу првог разреда женске школе у
Јагодини 10.8.1894. године. Марко Јевђеновић постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у
Домуз-Потоку 10.8.1894. године. Даринка Јевђеновић постављена за учитељицу првог и другог
разреда у Домуз-Потоку 10.8.1894. Настасија Видојковић постављена за учитељицу другог разреда
женске школе у Јагодини 10.8.1894. Младен Обреновић учитељ трећег и четвртог разреда у
Домуз-Потоку премештен 15.8.1894. године. Димитрије Димитријевић постављен за учитеља
првог одељења трећег разреда мушке школе у Јагодини, премештен из Жупањевца 10.8.1894.
године. Анка Милићевић постављена за учитељицу четвртог разреда женске школе у Јагодини
10.8.1894. године. Лазар Петковић постављен за учитеља сва четири разреда у Рибару 1.12.1894.
године.
17
Шематизам за 1895. годину. Софија Новаковић постављена за учитељицу првог и другог разреда
мушке школе у Јагодини 20. септембра 1895. године. Лепосава Лапчевић постављена за
учитељицу другог одељења другог разреда мушке школе у Јагодини 20. септембра 1895. године.
Станоје Савић постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Багрдану 20. септембра 1895.
године. Драгиња Савић постављен за учитељицу првог и другог разреда у Багрдану 20. септембра
1895. године.
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Ђурић први разред; Домуз Поток Марко Јевђеновић трећи и четврти разред,
Даринка Јевђеновић први и други разред; Јагодина Димитрије Димитријевић
четврти разред, Милан Радојковић трећи разред прво одељење, Гавра Пешић
трећи разред друго одељење, Милева Суботић други разред прво одељење, Јелена
Милојевић други разред друго одељење, Светозар Огњановић први разред прво
одељење, Љубица Миловановић први разред друго одељење; Ивковац Димитрије
Стојановић; Јовац Михаило Остојић трећи и четврти разред, Живка Трифуновић
први и други разред; Ланиште Војислав Спирић; Лоћика Јован Срећковић;
Рибаре Лазар Петковић;
Женска школа у Јагодини: Даница Ђорђевић четврти разред, Лепосава
Радојковић трећи разред, Катарина Милосављевић други разред, Бисенија
Анђелковић први разред.
школска 1895/96. година: 18
Багрдан Станоје Савић трећи и четврти разред, Драгиња Савић први и други
разред; Белица Трајко Стојановић други, трећи и четврти разред, Драга Ђурић
први разред; Домуз Поток Марко Јевђеновић, Даринка Јевђеновић први и други
разред; Јагодина Димитрије Димитријевић четврти разред прво одељење,
Светозар Огњановић четврти разред друго одељење, Милан Радојковић трећи
разред прво одељење, Гавра Пешић трећи разред друго одељење, Милева Суботић
други разред прво одељење, Лепосава Лапчевић други разред друго одељење,
Софија Новаковић први разред прво одељење, Љубица Миловановић први разред
друго одељење; Јовац Марко Митић други разред прво одељење, трећи и четврти
разред, Љубица Марковић први и други разред друго одељење; Ивковац
Димитрије Стојановић; Ланиште Војислав Спирић; Лоћика Јован Срећковић
други разред прво одељење, трећи и четврти разред, Смиља Суботић први и други
разред друго одељење; Рибаре Лазар Петковић.
Женска школа у Јагодини: Анка Милићевић четврти разред, Лепосава
Радојковић трећи разред, Настасија Видојковић други разред, Марија Радичанин
први разред.
Школска 1896/97. година:19
18

Шематизам за 1896. годину. Властимир Златановић постављен за привременог учитеља у
Праћини 21. јануара 1896. године; Арсеније Поповић постављен за учитеља у Жупањевцу 1.
фебруара 1896. године; Милош Петровић постављен за учитеља трећег разреда у Варварину 1.
априла 1896. године; Катарина Путниковић, учитељица првог разреда у Варварину, постављена за
учитељицу другог одељења првог разреда у Јагодини 30. марта 1896. године; Катарина Мишић,
учитељица првог разреда у Бошњанима, постављена за учитељицу првог разреда у Варварину 28.
марта 1896. године; Ангелина Видојковић постављена за учитељицу првог разреда у Бошњанима
6. априла 1896. године; Макрена Тошић постављена за учитељицу другог и другог одељења трећег
разреда у Милутовцу 19. априла 1896. године; Михаило Васић постављен за учитеља другог, првог
одељења трећег и четвртог разреда у Белој Води 1. априла 1896. године; Данило Мишић, учитељ у
Милутовцу, разрешен дужности 13. априла 1896. године. Димитрије Петковић постављен за
учитеља првог одељења другог, трећег и четвртог разред у Јовцу;
19
Шематизам за 1897. годину. Драга Милошевић постављена за учитељицу првог разреда у
Багрдану 31. октобра; Михаило Васић, учитељ у Белој Води, постављен за учитеља у Праћини
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Багрдан Станоје Савић трећи и четврти разред, Драгиња Савић први и друго
одељење другог разреда, Драга Милошевић први разред прво одељење; Белица
Трајко Стојановић други, трећи и четврти разред, Драга Ђурић први разред;
Домуз Поток Младен Обреновић трећи и четврти разред, Босиљка Димић први и
други разред20; Јагодина Димитрије Димитријевић четврти разред прво
одељење21, Јован Срећковић четврти разред друго одељење, Милан Радојковић
трећи разред прво одељење, Станоје Николић трећи разред друго одељење,
Милева Суботић други разред прво одељење, Лепосава Лапчевић22 други разред
друго одељење, Софија Новаковић први разред прво одељење, Катарина
Путниковић први разред друго одељење; Јовац Димитрије Петковић други разред
прво одељење, трећи и четврти разред, Љубица Марковић први и друго одељење
другог разреда; Ивковац Танасије Марковић; Ланиште Војислав Спирић; Лоћика
Милорад Миловановић трећи и четврти разред, Смиља Суботић први и други
разред; Праћина Михаило Васић; Рибаре Лазар Петковић.

септембра 1896. године. Станоје Николић постављен за учитеља другог одељења трећег разреда у
Јагодини септембра 1896. године; Јован Срећковић постављен за учитеља другог одељења
четвртог разреда у Јагодини септембра 1896. године; Младен Обреновић постављен за учитеља
трећег и четвртог разреда у Домуз Потоку септембра 1896. године.
20
Босиљка Димић постављена за учитељицу првог и другог разреда у Домуз Потоку 1. октобра.
Завршила је Вишу женску школу. Имала је 1897. године 21 годину. Њена плата је износила 800
динара. За рад у школи оцењена је одличном оценом, а за ред и чистоћу врло добром. Желела је
премештај у Јагодину, где су јој живели родитељи. Похађала је цркву уредно са ђацима. Прешла је
сав програм из свих предмета. Најбољи успех је постигнут из рачуна. Сви ученици су имали
прописане уџбенике. Васпитање ђака било је врло добро. Учитељица је била доброг владања.
Против ње није било притужби. Имала је стан у школској згради, и дан ораће земље. (АС, МПс, Ф
59-120/1897)
21
Димитрије Димитријевић завршио је Учитељску школу у Београду. 1897. године. Имао је 35
година. Као учитељ радио је 14 година. Имао је шест детета. У Јагодини је радио три године. За
постигнути успех у настави оцењен је одличном оценом, као и за ред и чистоћу. Његова плата
износила је 1.550 динара. Уредно је одлазио са ђацима у цркву. Прешао је програм из свих
предмета. Најбољи успех је постигао из рачуна. Оцењен је као одличан радник, без недостатака и
педагошки тактичан. Ђаци су уредно похађали наставу и имали су све прописане уџбенике.
Васпитање ђака било је одлично. Учитељ је био доброг владања. Слагао се са школским одбором.
Није било никаквих жалби против њега, нити злоупотреба од стране учитеља. Школа је имала
потребна учила и намештај, као и збирку минерала из околине и целе земље. Школска архива била
је уредна. Књижница је имала све књиге и листове препоручене од стране министарства. Сви
разреди имали су ђенерал-штабну карту Краљевине Србије. Учитељ није имао школски стан, већ
је општина плаћана станарину у висини од 36 динара. Вршио је дужност директора јагодинских
основних школа. Бавио се воћарством и пчеларством. (АС, МПс, Ф 59-120/1897).
22
АС, МПс, Ф XI, р-43/1897. Лепосава Лапчевић упутила је примедбу на рад ревизора Петра
Илића, јер није била задовољна добијеном оценом. О својој оцени чула је један дан пре испита.
Понашање ревизора на испиту било је арогантно и нетолерантно. Због своје непромишљености
просуо је мастило, и оштетио јој одећу вредну преко 80 динара. Тражила је да се одреди други
ревизор који би држао испит и у њеном и у другом одељењу, у коме је ревизор оценио рад
одличном оценом.
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Женска школа у Јагодини: Анка Милићевић четврти разред, Бисенија
Анђелковић трећи разред, Настасија Видојковић други разред, Марија Радичанин
први разред.23
школска 1897/98. година:24
Багрдан Коста Петровић-Ловчанин трећи и четврти разред, Драгиња Савић други
разред, Станоје Савић први разред; Белица Танасије Марковић трећи и четврти
разред, Милева Марковић први и други разред; Врановац Јован Крагуљевић;
Домуз Поток Младен Обреновић трећи и четврти разред трећи и четврти разред,
Петар Вучковић први и други разред; Јагодина Велимир Павловић четврти разред
прво одељење, Јован Срећковић четврти разред друго одељење, Милан
Радојковић трећи разред прво одељење, Гавра Пешић трећи разред друго
одељење, Милева Суботић други разред прво одељење, Даница Дачић други
разред друго одељење, Милева Јоксимовић први разред прво одељење, Катарина
Путниковић први разред друго одељење; Јовац Димитрије Петковић четврти
разред, Зорка Петковић други и трећи разред, Љубица Марковић први разред;
Ивковац Катарина Вучковић; Ланиште Димитрије Димитријевић; Лоћика
Милорад Миловановић трећи и четврти разред, Михаило Прокић први и други
разред; Праћина Димитрије Илић; Рибаре Лазар Петковић.
Женска школа у Јагодини: Анка Милићевић четврти разред, Бисенија
Анђелковић трећи разред, Настасија Видојковић други разред, Марија Радичанин
први разред.25
школска 1898/99. година:26
Багрдан Станоје Савић други и четвти разред, Ружица Савић трећи разред,
Драгиња Савић први разред; Белица Михаило Прокић; Бунар Даринка А.
Петровић; Врановац Јован Крагуљевић; Главинци -; Домуз Поток Младен
Обреновић трећи и четврти разред, Вукосава Анђелковић први и други разред;
Јагодина Милан Радојковић четврти разред, Велимир Павловић трећи разред,
Димитрије Димитријевић други разред, Јован Ђ. Јовановић први разред прво
одељење, Милева Суботић први разред друго одељење; Јовац Димитрије
23

Шематизам за 1897. годину. Драгутин Јанићијевић постављен за учитеља четвртог разреда у
Поточцу 5. јануара 1898. године; 23
24
Шематизам за 1898. године. Димитрије Илић постављен за учитеља у Праћини 11. децембра
1897. године; Димитрије Димитријевић, учитељ трећег и четвртог разреда у Белушићу, постављен
за учитеља у Ланишту 5. новембра 1897. године; Михаилу Васићу, учитељу у Праћини уважена
оставка 11. новембра 1897. године; Даринка Петровић постављена за учитељицу у Ланишту 1.
априла 1898. године; Даница Дачић постављена за учитељицу четвртог разреда женске школе у
Јагодини 25. октобра 1897. године; Велимир Павловић постављен за учитеља првог одељења
четвртог разреда мушке школе у Јагодини 12. новембра 1897. године
25
Шематизам за 1898. годину: Милева Суботић, учитељица другог разреда мушке школе у
Јагодини премештена за Параћин; Јован Срећковић, учитељ другог одељења четвртог разреда у
Јагодини премештен за Параћин.
26
Шематизам за 1899. годину. Милица Милићевић постављена за учитељицу у Главинцима 6.
јануара 1899. године; Достана Велимировић постављена за учитељицу првог и другог разреда у
Лоћики 16. јануара 1899. године; Димитрије Димитријевић, учитељ у Ланишту, постављен за
учитеља другог одељења трећег разреда мушке школе у Јагодини 2. марта 1898. године;
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Петковић трећи и четврти разред, Зорка Петковић први и други разред; Ивковац -;
Ланиште Даринка Петровић, Ловци Милорад Миловановић; Праћина Љубомир
Анђелковић; Рибаре Лазар Петковић.
школска 1899/90. година:27
Багрдан Станоје Савић четврти разред, Јован Петровић трећи разред, Ружица
Савић други разред, Драгиња Савић први разред; Белица Михаило Прокић; Бунар
Даринка А. Петровић; Врановац Јован Крагуљевић други, трећи и четврти разред,
Љубица Јанковић први разред; Главинци Милица Милићевић; Деоница -; Домуз
Поток Младен Обреновић28 трећи и четврти разред, Вукосава Анђелковић први и
други разред; Драгоцвет Бранислав Коруновић; Јагодина Милан Радојковић
четврти разред, Јован Ђ. Јовановић трећи разред, Јулијана Милијевић други
разред, Милева Суботић први разред; у Вежбаоници Учитељске школе: Јован
Милијевић први, други, трећи и четврти разред; Јовац Димитрије Петковић трећи
и четврти разред, Зорка Петковић први и други разред; Ивковац -; Ланиште
Даринка Петровић други разред друго одељење, трећи и четврти разред, Зорка
Кадић први разред и прво одељење другог разреда; Лоћика Милорад
Миловановић трећи и четврти разред, Достана Вилимоновић први и други разред;
Праћина Љубомир Анђелковић; Рибаре Лазар Петковић други, трећи и четврти
разред, Даринка Мајурчев први разред.
Женска школа у Јагодини: Анка Милићевић четврти разред, Босиљка
Петровић трећи разред, Настасија Видојковић други разред, Марија Радичан први
разред.
школска 1900/1901. година:29
Багрдан (з); Белица -; Бунар Даринка А. Петровић; Врановац Милан Ст.
Недељковић други, трећи и четврти разред, Љубица Јанковић први разред;
Главинци Милица Милићевић; Деоница Ангелина Видојковић; Домуз Поток
Младен Обреновић трећи и четврти разред, Вукосава Анђелковић први и други
разред; Драгоцвет Бранислав Коруновић; Јагодина Милан Радојковића четврти
разред, Јерина Соколовић трећи разред, Јулијана Милијевић други разред,
Љубица Марковић први разред; Вежбаоница Учитељске школе Јован Милијевић
први, други, трећи и четврти разред; Јовац Димитрије Петковић трећи и четврти
разред, Зорка Петковић први и други разред; Ивковац (з); Ланиште Даринка
Петровић друго одељење другог разреда, трећи и четврти разред, Зорка Кадић
први разред и прво одељење другог разреда; Лоћика Милорад Миловановић трећи
27

Шематизам за 1900. годину.
АС, МПс, Ф XLV, р-127/1900. Ове школске године Младен Обреновића имао је 39 година и 11
година учитељске службе. У Домуз Потоку радио је три године. Имао је три детета. За постигнути
успех оцењен је оценом 4, а за ред и чистоћу у школи оценом 5. Плата је износила 1.050 динара.
Био је прилично вредан и поуздан. Сарађивао је у Учитељском и Пчеларском друштву. Школа је
ове године имала фонд за подизање школске зграде у коме је било 340 динара, и фонд за ђаке са
100 динара. Учитељски стан имао је две собе. Школски врт износио је 6786 м². Био је одлично
обрађен. Обрађивао га је учитељ са ђацима. У њему је било засађено воће и поврће.
29
Шематизам за 1901. годину.
28
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и четврти разред, Михаило Прокић први и други разред; Праћина Љубомир
Анђелковић; Рибаре Лазар Петковић други, трећи и четврти разред, Даринка
Мајурчев први разред.
школска 1901/1902. година:30
Багрдан Ђура Димитријевић трећи и четврти разред, Христина Димитријевић
други разред, Вукосава Анђелковић први разред; Белица Тихомир Ј. Трифунац;
Бунар Даринка Мајурчев; Врановац Милан Ст. Недељковић трећи и четврти
разред, Љубица Јанковић први и други разред; Главинци Радојко Милосављевић;
Деоница Ангелина Видојковић; Драгоцвет Бранислав Коруновић; Јагодина
Милан Радојковић четврти разред, Јован Милијевић трећи разред, Јулијана
Милијевић други разред, Љубица Марковић први разред; Јовац Димитрије
Петковић трећи и четврти разред, Зорка Петковић први и други разред; Ивковац
(з); Ланиште Бошко Д. Јосић други разред друго одељење, трећи и четврти
разред, Зорка Кадић први разред и други разред прво одељење; Лоћика Милорад
Миловановић трећи и четврти разред, Михаило Прокић први и други разред;
Милошево Младен Обреновић трећи и четврти разред, Драгиња Савић први и
други разред; Праћина (з); Рибаре Лазар Петковић други разред прво одељење,
трећи и четврти разред, Даринка Петковић први и други разред друго одељење.
школска 1902/1903. година:31
Багрдан Ђура Димитријевић трећи и четврти разред, Христина Димитријевић
други разред, Вукосава Анђелковић први разред; Белица Тихомир Трифунац32;
Бунар Синиша Протић; Врановац Милан Ст. Недељковић трећи и четврти разред,
Глигорије Крстић први и други разред; Главинци Лепосава Вељковић; Деоница
Ангелина Видојковић; Драгоцвет Бранислав Коруновић; Јагодина Милан
Радојковић четврти разред, Јован Милијевић трећи разред, Јулијана Милијевић
други разред, Љубица Марковић први разред; Јовац Димитрије Петковић трећи и
четврти разред, Зорка Петковић први и други разред; Ивковац -; Ланиште Вуко
Ивановић други разред друго одељење, трећи и четврти разред, Косара Ивановић
први разред и други разред прво одељење; Лоћика Милорад Миловановић трећи и
четврти разред, Михаило Прокић први и други разред; Милошево Младен
Обреновић трећи и четврти разред, први и други разред -; Праћина (3); Рибаре
Лазар Петковић други разред прво одељење, трећи и четврти разред, Даринка
Петковић први разред и други разред друго одељење.
Женска школа у Јагодини: Драгиња Барјактаровић четврти разред,
Босиљка Петковић трећи разред, Настасија Видојковић други разред, Марија
Радичан први разред.
школска 1903/1904. година:33
30

Шематизми за 1902. годину.
Шематизам за 1903. годину.
32
АС, МПс, Ф 12, р-43/1904. Учитељ Тихомир Трифунац позван је на служење војног рока августа
1903. године. Тада је тражено постављење другог учитеља.
33
Шематизам за 1904. годину.
31
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Багрдан Ђура Димитријевић трећи и четврти разред, Христина Димитријевић
други разред, Вукосава Анђелковић први разред; Белица Борислав Младеновић;
Бунар Димитрије Ристић, управитељ, други, трећи и четврти разред, први разред -;
Врановац Милорад Тадић, управитељ, трећи и четврти разред, Глигорије Крстић
први и други разред; Главинци Младен Вукићевић; Деоница Ангелина
Видојковић; Драгоцвет Никола Јовић; Јагодина Милан Радојковић, управитељ,
четврти разред, Јован Милијевић трећи разред, Персида Стошић други разред,
Љубица Марковић први разред; Јовац Димитрије Петковић трећи и четврти
разред, Зорка Петковић први и други разред; Ивковац -; Ланиште други разред
друго одељење, трећи и четврти разред Вуко Ивановић, управитељ, Косара
Ивановић први разред и други разред прво одељење; Лоћика Милорад
Миловановић, управитељ, трећи и четврти разред, Михаило Прокић први и други
разред; Милошево Младен Обреновић, управитељ, трећи и четврти разред, први и
други разред -; Праћина Дамјан Митровић; Рибаре Лазар Петковић, управитељ,
други разред прво одељење, трећи и четврти разред, Даринка Петковић први
разред и други разред друго одељење.
Женска школа у Јагодини: Јулијана Милијевић четврти разред, Босиљка
Петковић трећи разред, Настасија Видојковић други разред, Марија Радичан први
разред.
школска 1904/1905. година:34
Багрдан Милан Савић, управитељ, трећи и четврти разред, Ружица Савић други
разред, Милеса Богатинчевић први разред; Белица Милутин Михаиловић,
управитељ, други, трећи и четврти разред, Драга Миндеровић први разред; Бунар
Матеја Милетић, управитељ, трећи и четврти разред, Софија Атанацковић први и
други разред; Врановац Живојин Младеновић, управитељ, трећи и четврти разред,
Анђелија Младеновић први и други разред; Главинци Борислав Младеновић;
Деоница Живојин А. Живковић; Драгоцвет Милорад Тадић; Јагодина Димитрије
Димитријевић, четврти разред, Јован Милијевић, управитељ, трећи разред,
Јулијана Милијевић други разред, Крста Јонић први разред; Јовац Велимир
Димитријевић, управитељ, трећи и четврти разред, Милица Милићевић први и
други разред; Ивковац -; Ланиште Драгомир Милосављевић, управитељ, други
разред друго одељење, трећи и четврти разред, Косара Ивановић први разред и
други разред прво одељење; Лоћика Милорад Миловановић, управитељ, трећи и
четврти разред, Михаило Прокић први и други разред; Милошево Младен
Обреновић, управитељ, трећи и четврти разред, Димитрије Ристић први и други
разред; Праћина Светолик Брзаковић; Рибаре Живојин Прокић, управитељ, други
разред прво одељење, трећи и четврти разред, Доброслава Ђорђевић први разред
и други разред друго одељење.
Женска школа у Јагодини: Босиљка Петковић четврти разред, Настасија
Видојковић трећи разред, Марија Радичан други разред, Љубица Марковић први
разред.

34

Шематизам за 1905. годину.
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школска 1905/1906. година:35
Багрдан Милан Савић, управитељ, трећи и четврти разред, Ружица Савић други
разред, Милеса Богатинчевић први разред прво одељење, Даринка Атанасковић
први разред друго одељење; Белица Милутин Михаиловић, управитељ, други
разред друго одељење, трећи и четврти разред, Драга Миндеровић први разред и
други разред прво одељење; Бунар Божидар И. Поповић, управитељ, трећи и
четврти разред, Софија Атанасковић први и други разред; Врановац Живојин
Младеновић, управитељ, трећи и четврти разред, Анђелија Младеновић први и
други разред; Главинци Борислав Младеновић; Деоница Живојин А. Живковић;
Драгоцвет Милорад Тадић, управитељ, други, трећи и четврти разред, Лепосава
Тадић први разред; Јагодина Димитрије Димитријевић, управитељ, четврти
разред, Јован Милијевић, управитељ, трећи разред, Јулијана Милијевић други
разред, Крста Јонић први разред; Јовац Божин Живковић, управитељ, трећи и
четврти разред, Милица Милићевић први и други разред; Ивковац -; Ланиште
Драгомир Милосављевић, управитељ, трећи и четврти разред, Косара Ивановић
први и други разред; Лоћика Милорад Миловановић, управитељ, трећи и четврти
разред, Михаило Прокић први и други разред; Милошево Младен Обреновић,
управитељ, други разред друго одељење, трећи и четврти разред, Зорка П. Ошко
први разред и други разред прво одељење; Праћина Светолик Брзаковић; Рибаре
Живко Анђелковић, управитељ, трећи и четврти разред, Доброслава Ђорђевић
први и други разред.
Женска школа у Јагодини: Косара Поповић четврти разред, Настасија
Видојковић трећи разред, Марија Радичанин други разред, Љубица Марковић
први разред.
школска 1906/1907. година:36
Багрдан Милан Савић, управитељ, трећи и четврти разред, Босиљка Димић други
разред, Катарина Вучковић први разред прво одељење, Живка Цветковић први
разред друго одељење; Белица Милутин Михаиловић, управитељ, трећи и четврти
разред, Драга Миндеровић први и други разред; Бунар Милутин Стојановић,
управитељ, трећи и четврти разред, Софија Атанасковић први и други разред;
Врановац трећи и четврти разред -, први и други разред -; Главинци Борислав
Младеновић; Деоница Милорад Никићевић, управитељ, трећи и четврти разред,
Јелена А. Јовановић први и други разред; Драгоцвет Милорад Тадић, управитељ,
други разред друго одељење, трећи и четврти разред, Лепосава Тадић први разред
и други разред прво одељење; Јагодина Димитрије Димитријевић, управитељ,
четврти разред, Јован Милијевић, управитељ, трећи разред, Јулијана Милијевић
други разред, Крста Јонић први разред; Јовац Драгомир Ивковић, управитељ,
трећи и четврти разред, Милица Милићевић први и други разред; Ивковац -;
Ланиште трећи и четврти разред -, Косара Ивановић први и други разред; Лоћика
Милорад Миловановић, управитељ, трећи и четврти разред, Михаило Прокић
први и други разред; Мијатовац Драгољуб Петровић; Милошево Младен
35
36

Шематизам за 1906. годину.
Шематизам за 1907. годину.
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Обреновић, управитељ, трећи и четврти разред, Полексија Савић први и други
разред; Праћина Светолик Брзаковић; Рибаре Живко Анђелковић, управитељ,
трећи и четврти разред, Живојин Прокић први и други разред.
Женска школа у Јагодини: Косара Поповић, четврти разред, Настасија
Видојковић трећи разред, Марија Радичан други разред, Љубица Марковић први
разред.
школска 1907/908. година:37
Багрдан Милан Савић трећи и четврти разред, Босиљка Димић други разред,
Лепосава Вељковић први разред прво одељење, Живка Цветковић први разред
друго одељење; Белица Драгољуб Кузмановић трећи и четврти разред, Драгољуб
Тодоровић, управитељ, први и други разред; Бунар Милутин Стојановић,
управитељ, трећи и четврти разред, Софија Атанацковић први и други разред;
Врановац Борислав Младеновић, управитељ, други, трећи и четврти разред,
Спасенија Буквић први разред; Главинци Милан Лазаревић; Деоница Милорад
Никићевић, управитељ, трећи и четврти разред, Јелена А. Јовановић први и други
разред; Драгоцвет Милорад Тадић, управитељ, трећи и четврти разред, Лепосава
Тадић први и други разред; Јагодина Димитрије Димитријевић, управитељ,
четврти разред, Јован Милијевић, управитељ, трећи разред, Крста Јонић други
разред, Живко Анђелковић први разред; Јовац Драгомир Ивковић, управитељ,
трећи и четврти разред, Живојин Јаковљевић први и други разред; Ивковац -;
Ланиште Светолик Вуксановић, управитељ, трећи и четврти разред, Косара
Ивановић први и други разред; Лоћика Михаило Прокић, управитељ, трећи и
четврти разред, Живана Митровић први и други разред; Мијатовац Драгољуб
Петровић; Милошево Младен Обреновић, управитељ, трећи и четврти разред,
Катарина Вучковић први и други разред; Праћина Светолик Брзаковић; Рибаре
Нико Ђоновић, управитељ, трећи и четврти разред, Љубица Спасојевић први и
други разред.
Женска школа у Јагодини: Јулијана Милијевић четврти разред, Косара
Поповић трећи разред, Љубица Марковић други разред, Марија Радичан први
разред.
школска 1908/909. година:38
Багрдан Милан Савић, управитељ,, трећи разред, Вукосава Николић други разред,
Босиљка Димић први разред прво одељење, Живка Цветковић први разред друго
одељење; Белица Драгољуб Тодорић, управитељ, трећи и четврти разред, Десанка
Јездић први и други разред; Бунар Милосав Петровић, управитељ, трећи и четврти
разред, Софија Атанацковић први и други разред; Врановац Борислав
Младеновић, управитељ, други и трећи разред, Спасенија Младеновић први и
четврти разред; Главинци Драгољуб Кузмановић; Деоница Милорад Никићевић,
управитељ, трећи и четврти разред, Јелена А. Јовановић први и други разред;
Драгоцвет Милутин Стојановић, управитељ, трећи и четврти разред, Лепосава
37
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Државни календар Краљевине Србије за 1908. годину.
Државни календар Краљевине Србије за 1909. годину.
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Тадић први и други разред; Јагодина Живко Анђелковић четврти разред,
Светолик Брзаковић трећи разред, Димитрије Димитријевић, управитељ, други
разред, Јован Милијевић, управитељ, први разред; Јовац Милан Лазаревић,
управитељ, трећи и четврти разред, Зорка Грубановић први и други разред;
Ивковац -; Ланиште Светислав Теодосијевић, управитељ, трећи и четврти разред,
Косара Ивановић први и други разред; Лоћика Михаило Прокић, управитељ,
трећи и четврти разред, Живана Митровић први и други разред; Мајур Живота
Милојковић; Мијатовац Драгољуб Петровић; Милошево Младен Обреновић,
управитељ, други, трећи и четврти разред, Катарина Вучковић први разред;
Праћина Веселин Стаматовић; Рибаре Чедомир Миланковић, управитељ, други
разред друго одељење, трећи и четврти разред, Љубица Стојчевић први разред и
други разред прво одељење.
Женске школа у Јагодини: Косара Поповић четврти разред, Љубица
Марковић трећи разред, Марија Радичан други разред, Јулијана Милијевић први
разред.
школска 1909/1910. година:39
Багрдан четврти разред -, трећи разред Јован М. Поповић, управитељ, други
разред Лепосава Радишић, први разред Босиљка Димић, први разред друго
одељење Живка Станојевић40; Белица трећи и четврти разред Драгољуб
Тодоровић, управитељ, први и други разред Десанка Јаздић; Бунар први и други
разред Софија Атанасковић, трећи и четврти разред Милосав Петровић; Врановац
трећи и четврти разред Борислав Младеновић, управитељ, први и други разред
Спасенија Младеновић; Главинци Драгољуб Кузмановић; Деоница трећи и
четврти разред Милан Исаиловић, управитељ, први и други разред Јелена
Јовановић; Драгоцвет трећи и четврти разред Милутин Стојановић, управитељ,
први и други разред Лепосава Тадић; Јагодина четврти разред Живко Анђелковић,
управитељ, трећи разред Милосав Радишић, други разред Димитрије
Димитријевић (вр. дуж. школ. надзорника) заступа га Светолик Брзаковић, први
разред Јован Милијевић; Јовац трећи и четврти разред Владимир Гојковић,
управитељ, први и други разред Зорка Грубановић; Ивковац - ; Ланиште трећи и
четврти разред Светислав Теодосијевић, управитељ, први и други разред Косара
Ивановић; Лоћика трећи и четврти разред Михаило Прокић, управитељ, први и
други разред Живана Митровић; Мајур Милан Лазаревић; Мијатовац Драгољуб
Петровић; Милошево други разред друго одељење, трећи и четврти разред Младен
Обреновић, управитељ, први разред и други разред прво одељење Катарина
Вучковић; Праћина Данило Радић; Рибаре други разред, друго одељење, трећи и
четврти разред Михаило Ристић, управитељ, први и други разред прво одељење
Теодора Ристић.

39

Државни календар Краљевине Србије за 1910. годину.
АС, МПс, Ф 14, р-87/1910. Према извештају школског надзорника Живка Станојевић није
радила у првом разреду већ у четвртом разреду. Министар просвете је укинуо друго одељење
првог разреда, и објавио да је место у четвртом разреду слободно. Дозволио је да Живка
Станојевић ради у четвртом разреду до караја школске године.
40
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Женска школа у Јагодини: четврти разред Косара Поповић, трећи разред
Љубица Марковић, други разред Марија Радичанин, први разред Јулијана
Милијевић.
Наставници који су у својој школи исправно радили, али су се истакли и у
културном раду ван школе: Драгољуб Тодорић, учитељ у Белици, основао је
Стрељачку дружину и Сеоску библиотеку; Борислав Младеновић, учитељ у
Врановцу, основао Земљорадничку задругу, две Стрељачке дружине, Сеоску
библиотеку, и Вечерњу школу; Боривоје Ђорђевић, учитељ у Дубоки, основао
Земљорадничку задругу, Стрељачку дружину и Сеоску библиотеку; Владимир
Ђорђевић, учитељ у Јовцу, основао Стрељачку дружину, Сеоску библиотеку и
Вечерњу школу; Младен Обреновић, учитељ у Милошеву, основао
Земљорадничку задругу, Сеоску библиотеку и Стрељачку дружину; Милитин
Стојановић, учитељ у Драгоцвету, основао Земљорадничку задругу и Сеоску
библиотеку.41
Наставници који су се одликовали својим радом у школи и лепом
опхођењу сда својим ученицима: 1. Зорка Грубановић, учитељица у Јовцу, 2.
Живка Станојевић, учитељица у Багрдану, 3. Јован Поповић, учитељ у Багрдану,
4. Лепосава Радишић, учитељица у Багрдану, 5. Десанка Јездић, учитељица у
Белици, 6. Драгољуб Тодорић, учитељ у Белици, 7. Косара Ивановић, учитељица у
Ланишту, 8. Драгољуб Петровић, учитељ у Мијатовцу, 9. Јелена Јовановић,
учитељица у Деоници. Посебно су истакнути Зорка Грубановић и Живка
Станојевић.
„Ученици су ових наставника врло доброг држања и примерног
понашања, ведри; одговарају слободно у потпуним реченицама, пазећи у
довољној мери на правилно и тачно изговарање речи и реченица; Наставни
предмети методски и правилно обрађени до ситница; вештине такође обрађене
лепо и правилно; код цртања и писања радови чисти; певање махом у два гласа.
Једном речи постигнут леп и пун успех.42
Списак
школа у беличком срезу са распоредом наставника-ица по одељењима и
добијеним оценама појединих наставника-ица
у школској 1909/10. години43
Име и презиме
наставника
Десанка Јездић
Драгољуб Тодорић
Софија
Атанацковић
Милосав Петровић

Где је
учитељ
Белица
Белица
Бунар

У ком разреду
Мушке
Женске
школе
школе
I и II
III и IV
I и II
-

Какву је
оцену
добио
одличан
одличан
одличан

Бунар

III и IV

одличан

-

примедба

41

АС, МПс, Ф 20, р-67/1910.
АС, МПс, Ф 20, р-67/1910.
43
АС, МПс, Ф 20, р-67/1910.
42
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Живан Митровић
Михајло Прокић
Драгољуб
Кузмановић
Милан Лазаревић
Зорка Грубановић
Владимир Гојковић
Драгољуб Петровић
Данило Радић
Теодора Ристић
Михаило Ристић
Боривоје Ђорђевић

Лоћика
Лоћика
Главинци

I и II
III и IV
I,II,III,IV

-

одличан
одличан
одличан

Мајур
Јовац
Јовац
Мијатовац
Праћина
Рибаре
Рибаре
Дубока

-

одличан
одлична
одличан
одличан
повољан
повољан
повољан
одличан

Христина Ђорђевић
Лепосава Тадић
Милутин
Стојановић
Јелена Јовановић
Милан Исаиловић
Косара Ивановић
Светислав
Теодосијевић
Спасенија
Младеновић
Борислав
Младеновић
Босиљка Димић
Живка Станојевић
Лепосава Радишић
Јован М. Поповић
Младен Обреновић
Катарина Вучковић

Дубока
Драгоцвет
Драгоцвет

„
I и II
III и IV
I,II,III,IV
„
I и II
III и IV
Приправ.
и III и IV
I и II
I и II
III и IV

-

одличан
одличан
одличан

Деоница
Деоница
Ланиште
Ланиште

I и II
III и IV
I и II
III и IV

-

одличан
одличан
одличан
повољан

Врановац

I и II

-

повољан

Врановац

III и IV

-

одличан

Багрдан
Багрдан
Багрдан
Багрдан
Милошево
Милошево

I
IV
II
III
II-1,III,IV
I и II-2

-

одличан
одличан
одличан
одличан
одличан
повољан

у свему

у свему

у свему
у свему

у свему

у свему

у свему

школска 1910/1911. година:44
Багрдан четврти разред Душан Дим. Поповић45, трећи разред Коста Петровић
Ловчанин, други разред Лепосава Радишић, први разред Босиљка Димић; Белица
трећи и четврти разред Драгољуб Тодорић, управитељ, први и други разред
Десанка Јездић; Бунар трећи и четврти разред Милосав Петровић, управитељ,
први и други разред Софија Атанасковић; Винорача Душан Ивановић; Врановац
трећи и четврти разред Борислав Младеновић, управитељ, први и други разред
Спасенија Младеновић; Главинци Ђорђе Васић (учитељ у Балтибериловцу, окр.
пиротски); Деоница трећи и четврти разред Милан Чолић, управитељ, први и
44

Државни календар Краљевине Србије за 1911. годину.
АС, МПс, Ф 26, р-114/1911. Душан Поповић, због другог запослења, разрешен је дужности 31.
маја 1911. године.
45
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други разред Јелена Јовановић; Драгоцвет трећи и четврти разред Милутин
Стојановић, управитељ, први и други разред Лепосава Тадић; Дубока трећи и
четврти разред Драгутин Јовић, први и други разред Љубица Стојчевић; Јагодина
четврти разред Живко Анђелковић, трећи разред Милосав Радишић, други разред
Димитрије Димитријевић, први разред Јован Милијевић, комбиновано одељење
Светолик Брзаковић46; Јовац трећи и четврти разред Владимир Гојковић,
управитељ, први разред прво одељење и други разред Зорка Грубановић, први
разред друго одељење Лепосава Вељковић; Ивковац (3.); Ланиште трећи и
четврти разред Михаило Ристић47, управитељ, први и други разред Косара
Ивановић; Лоћика трећи и четврти разред Михаило Прокић, управитељ, први и
други разред Живана Митровић; Мајур Милан Лазаревић; Мијатовац Драгољуб
Петровић; Милошево трећи и четврти разред Младен Обреновић, управитељ, први
и други разред Катарина Вучковић; Праћина Данило Радић; Рибаре –;
Трешњевица -;
Женска школа у Јагодини: четврти разред Теодора Ристић, трећи разред
Љубица Марковић, други разред Косара Поповић, први разред Јулијана
Милијевић.
школска 1911/1912. година:48
Багрдан четврти разред Велимир Димитријевић, управитељ, трећи разред Коста
Петровић-Ловчанин, други разред Милица Филиповић, први разред Катарина
Вучковић; Белица трећи и четврти разред Александар Калабић, први и други
разред Десанка Јездић; Бунар трећи и четврти разред Милосав Петровић, први и
други разред Софија Атанасковић; Винорача Петар Стојиловић; Врановац трећи и
четврти разред Борислав Младеновић, управитељ, први и други разред Спасенија
Младеновић; Главинци други, трећи и четврти разред Драгољуб Кузмановић,
управитељ, први разред Љубица Стојчевић; Деоница трећи и четврти разред
Милан Исаиловић, управитељ, први и други разред Јелена Јовановић; Драгоцвет
трећи и четврти разред Милутин Стојановић, управитељ, први и други разред
Лепосава Тадић; Дубока трећи и четврти разред Драгутин Јовић, управитељ, први
и други разред Даринка Мијалковић; Јагодина четврти разред Живко Анђелковић,
управитељ, трећи разред Василије Јовановић, други разред Димитрије
Димитријевић, први разред Јован Милијевић, комбиновано одељење Милосав
Радишић; Јовац трећи и четврти разред Владимир Гојковић49, управитељ, други
разред Зорка Грубановић, први разред Јелена Маџаревић; Ивковац - ; Ланиште
трећи и четврти разред Михаило Ристић, управитељ, први и други разред Косара
Ивановић; Лоћика трећи и четврти разред Михаило Прокић, управитељ, први
46

АС, МПс, Ф 59, р-81/1911. Светолик Брзаковић тражио је 6. октобра 1910. године дозволу за
прелазак у другу службу, због нарушеног здравља. После прегледа од стране лекарске комисије,
која је закључила да је способан за учитељски позив, Министар просвете није одобрио прелазак у
другу службу.
47
АС, МПс, Ф 47, р-20/1910. Михаило Ристић постављен је у Ланишту 27. новембра 1910. године.
48
Државни календар Краљевине Србије за 1912. годину.
49
АС, МПс, Ф 58, Р-29/1912. Владимир Гојковић награђен је са 200 динара за рад са неписменима,
у школској 1911/12. години.
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разред, друго одељење и други разред Живана Митровић, први разред прво
одељење Душан Јовичић; Мајур Милан Лазаревић; Мијатовац Драгољуб
Петровић; Милошево трећи и четврти разред Младен Обреновић, управитељ, први
и други разред Љубица Вуковић50; Праћина Данило Радић; Рибаре Светислав
Брзаковић; Трешњевица Ђорђе Васић
Женска школа у Јагодини: четврти разред Босиљка Димић, трећи разред
Љубица Марковић, други разред Косара Поповић, први разред Јулијана
Милијевић.
школска 1913/1914. година:51
Багрдан четврти разред Коста Петровић-Ловчанин, трећи разред Вукашин
Поповић (у Скопљу) Милан Исаиловић, други разред Драгољуб Ракић, први
разред Лепосава Поповић (у Скопљу) Катарина Вучковић; Белица трећи и четврти
разред Благоје Марковић, први и други разред Зорка Павловић; Бунар трећи и
четврти разред Милосав Петровић, управитељ, први и други разред Софија
Атанасковић; Винорача Петар Стојиловић; Врановац трећи и четврти разред
Милутин Вуковић, први и други разред Светислав Шумаревић; Главинци други и
четврти разред Максим Јовичић, први и трећи разред Ђорђе Васић; Деоница трећи
и четврти разред Димитрије Ђорђевић52, први и други разред Миле Вукелић;
Драгоцвет трећи и четврти разред Милутин Стојановић, управитељ, први и други
разред Нићифор Јанковић, свештеник; Дубока53 трећи и четврти разред - , први и
други разред -; Јагодина четврти разред Василије Јовановић, трећи разред
Димитрије Димитријевић, вр. дуж. школског надзорника, Ружица Мијатовић
други разред Јован Милијевић, први разред Живко Анђелковић, управитељ; Јовац
трећи и четврти разред Владимир Гојковић (у Битољу), Драгољуб Кузмановић,
други разред Зорка Грубановић (у Куманову) Милева Кузмановић, први разред
Драга Грујић (у Тетову) Десанка Сретеновић; Ивковац - ; Ланиште трећи и
четврти разред Михаило Ристић (у Велесу), Милош Крстић, учитељ у пензији,
први и други разред; Лоћика54 трећи и четврти разред Михаило Прокић,
управитељ, други разред Живана Митровић (у Ђевђелији) Ружица Николић, први
разред -; Мајур Милан Лазаревић; Мијатовац трећи и четврти разред Драгољуб
Петровић, први и други разред Наталија Радосављевић; Милошево трећи и
четврти разред Младен Обреновић, први и други разред Љубица Остојић;
Праћина Данило Радић; Рибаре -; Трешњевица - ;

50

АС, МПс, Ф 44, р-98/1912. Љубица Вуковић разрешена је дужности 7. октобра 1912. године,
због премештаја у крушевачки округ.
51
Државни календар Краљевине Србије за годину 1914. Београд 1914.
52
АС, МПс, Ф 1, р-75/1914. Димитрије Ђорђевић постављен је у Деоници 11. новембра 1913.
године, са платом од 800 динара.
53
АС, МПс, Ф 5, р-63/1914. Флора Михаиловић из Крушева је премештена у Дубоку 29. септембра
1914. године, са платом од 600 динара.
54
АС, МПс, Ф 5, р-63/1914. Јелица Фертомарић постављена је за учитељицу у Лоћики 11. октобра
1914. године, дотадашња учитељица у Охриду, са платом од 840 динара.
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ШКОЛЕ У БЕЛИЧКОМ СРЕЗУ
Јагодина
Школске 1891/92. године школу у Јагодини је уписало 296 ученика: први
разред 90, други разред 78, трећи разред 66 и четврти разред 62 ученика. У току
године досељено је 15, а школу напустило 36 ученика. Разреде је завршило 254
ученика: први разред 69, други разред 72, трећи разред 59, четврти разред 54
ученика. Поновило је разреде 13 ученика.55
У јагодинској основној школи током првог полугодишта школске 1892/93.
године дошло до промене управитеља. Разлог за смењивањем управитеља Милана
Радојковића био је његов сукоб са учитељицом Јеленом Јовановић. Он је од Суда
општине јагодинске тражио да се нареди варошком лекару да прегледа учитељицу
првог разреда Јелену Јовановић, јер је сматрао да је често одсуствовала из школе
због наводне болести. Пошто је суд тражио објашњење од управитеља школе, он
се обратио Министру просвете, са истом молбом. На захтев Министра просвете
Милан Радојковића је дао изјаву о сукобу: „Гђа Јелена Јвановић, бив. овд.
учитељица, имала је обичај да често на рачун болести чини изостанке од школе,
па и оног дана када се је потписати нашао побуђен употребити право...те је
тражио да се лекарски констатује стање здравља речене гђе, учинио га је још и
зато: што је гђа тог дана вршила редарство, ради одржавања реда међу
ученицима, и што је потписати кад је дошао у школу видео је у ходнику
школском насмејану, а одмах после добија акт, којим му се јавља, да је болесна и
одлази кући.56
Према извештају новог управитеља школе Гавре Пешића од 19. новембра
1892. године, сукоб је изгледа био личне природе. Увидом у деловодни протокол
школе, учитељица Јелена Јовановић одсуствала је само три пута по један дан
током 1892. године. Као разлог за овакав поступак, нови управитељ је сматрао
нетрпељивост између Милане Радојковић, учитељице трећег разреда, супруге
Милана Радојковића, и Милице Мијајиловић, учитељице првог одељења првог
разреда, свастике бившег директора. Као пример навео је сукоб који се догодио 3.
октобра. Тог дана је Јелена Јовановић вршила редарску дужност. У ходнику су је
напале Лепосава Радојковић и Милица Мијајиловић најпогрднијим речима.
Душевно потрешена Јелена Јовановић је напустила школу и јавила управитељу да
тог дана због болести не може одржати наставу. Према изјавама осталих
наставника и неких грађана, Јелена Јовановић била је увек скромна у понашању, а
у школском раду одлична учитељица.57
55

Просветни гласник, бр. 11 за 1897. годину.
АС, МПс ,Ф XXXXI, р-206/1892.
57
АС, МПс, Ф XXXXI, р-206/1892. Милан Радојковић је, због несавесног вршења управитељске
дужности, кажњен од стране Министра просвете укором.
56
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Нови управитељ Гавра Пешић постављен је 28. октобра 1892. године. У
свом првом извештају од 1. новембра дао је опис рада у школи: „За ово кратко
време нисам могао тачно да разгледам рад доскорашњег управитеља, па и
школског одбора....За ово неколико дана, могао сам на школској деци толико
приметити, да су неки наставници, врло мало пажње обраћали на ред и школску
дисциплину. Требаће и времена, и труда па да и вештине да се таковоме доскочи
и ред у школи заведе.
До мога доласка заведен је био неки обичај, да наставници и наставнице
пре почетка школе дежурају. Првог дана доласка мог у школску зграду, затекох у
½ 8 пре подне једну наставницу, где барабар са школским послужитељем шета,
по школском ходнику, а школска деца, у место да су у школи на својим местима,
трче, гурају се и лармају по ходнику и школском дворишту...На питање: ради
чега је она ту, добио сам одговор, да је дежурна и да је обавезна пазити на ред
до часа школског, но да и поред најбоље воље није у стању одржати ред...
Морам признати. да је ово прва основна школа у којој сам запазио нешто,
што је противно основној настави и правилима педагогије.
У ½ 8 часова пре подне, када шк олско звонце зазвони, деца школска
отпочну придолазити. Но уместо да уђу у школу, да тамо и остану и прегледају
своје задаће, они у место тога, баце своје књиге у скамију, истрче у ходник или у
двориште, и ту у ларми и вици проводе до 8 часова. Да би се дакле за то време
одржао међу децом ред, заведено је то дежурство.
Ово сам као неумесно укинуо и наредио, да ученици кад у разред дођу,
тамо и остану до доласка наставника, и да дежурство може остати и на даље,
и то само, за време одмора.
Да се неби случајно какова заразна болест увукла међу школску децу,
умолио сам општинског лекара, да недељно бар једном посети основну школу.
За сво ово време, од када ја управа мени поверена, наставници и
наставнице походе часове уредно и држе се тачно прописаног програма.
Са врло малим изузетком, деца приљежно посећују школу.
Школа је снабдевена са свим потребама. Сиромашним ученицима и
ученицама, набављене су од стране општине потребне књиге и писаћи
материјал“.58
Према извештајима управитеља настава у школи, школске 1892/93. године
одвијала се нормално. Сви учитељи су врло савесно вршили своју дужност.
Здравље код ученика било је повољно. На полугодишњем испиту општи успех
оцењен је врло добром оценом. Ове школске године Свети Сава је обележен на
најсвечанији начин. Учитељи основне школе заједно су са наставницима
гимназије приредили забаву у корист сиромашних ученика. Од добровољних
прилога прикупљено је преко 300 динара. Од тог новца купљена је већа количина
одеће и обуће за већи број ученика и ученица основне школе и гимназије.59

58
59

АС, МПс, Ф XXXXI, р-206/1892.
АС, МПс, Ф VII, р-70/1893.
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Постојала је тужба једног родитеља против учитељице првог разреда
Бисеније Анђелковић. Она је оптужена да је злостављала једну ученицу. Није
могла да се утврди одговорност учитељице, па је тужба одбачена.
Током јануара 1893. године, одбијен је предлог управе школе за повећање
додатка управитеља од 150 на 240 динара. Општински суд, који је издржавао
школу, то је оправдао недостатком новца. Међутим, много већа сума је утрошена
на увећање плате чиновника и служитеља. Према управитељу, главни узрок
неповећања додатка је „партизанство“. Школски одбор није располагао
контролом школске касе. Општински суд узео је у своје руке сву школску
манипулацију, па се није знало ни колико је од стране општине одређено за
издржавање школе, нити колика се сума и на које послове троши. Школски одбор
није имао увида о трошњу новца од родитељских казни, нити од неких завештања
школи. Књига прихода и трошкова није давана на увид школском одбору.
Управитељ је тражио да се нареди општинској власти да дозволи већи увид у
трошењу новца за школу. Током другог полугодишта настава је текла уредно.
Међу ученицима није било болести. Школски надзорник је обишао два одељења,
и у њима је нашао све исправно.60
Глави испит у Јагодинској основној школи за школску 1893/94. годину,
обављен је од 6. до 12. јуна 1894. године, у присуству изасланика Министра
просвете Димитрија Милојевића, професора треће београдске гимназије. Учитељи
су продужили рад у школи и после главног испита. Школа је радила до 25. јуна
када је распуштена по наређењу општинског лекара, због појаве великог кашља
код неких ученика првог разреда. На Петровдан сви учитељи су са својим
разредима присуствовали благодарењу у цркви. По завршетку обреда подељене
су оцене и ђаци распуштени до 16. августа.61
Стални школски надзорник за Јагодинску школу Ђ. Врбавац извршио је
преглед основних школа марта 1894. године. У свом извештају истакао је
правилан рад код већине учитеља, који је одговарао свим педагошким захтевима.
Сви наставни предмети предавани су по прописаним програмима, и наставни
материјал је распоређен сразмерно времену. Учитељи су се трудили да настава
буде што више очигледнија, живописнија и природнија, и тиме су у довољној
мери привукли пажњу и интересовање ученика. Једино је упутио замерке на рад
два-три учитеља. Оне су се састојале у томе, што се није у најнижим разредима
обраћала довољна пажња на поступност, што се пре времена прелазило од
разматрања на апстракције, те се тако ометало правилно дечије расуђивање.
Такође су и посматрања била слаба, па се логично није долазило до јасних
појмова. Неки од учитеља су настојали да ученике упуте на саморадњу, на
расуђивање путем комбинација, задавајући задатке који су превазилазили
ученичко знање. У мањој мери је било кажњавање ученика за несташлуке,
недозвољеним казнама, као што су: клечање, вучење за уши, шамарањем. Једину
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замерку надзорник је упутио учитељима да се нису старали да одржавају
потребну везу са родитељима ученика. Као разлог учитељи су навели отуђење
грађана од школованих људи, па и од учитеља. Учитељи су долазили у додир са
родитељима ученика само по званичној дужности. На крају надзорник је одржао
заједнички састанак са учитељима, на коме се разговарало о школском раду и
дисциплини ученика.62
Настава школске 1894/95. године започета је 1. септембра, када је
епидемија код ђака престала. Тога дана, тачно у 8 сати сви наставници и
наставнице били су у својим разредима. Замена је постављена за учитеља првог
одељења четвртог разреда, пошто учитељ није до тада постављен. Током
септембра отишли су на нову дужност: Велимир Петровић, учитељ првог
одељења трећег разреда, Даница Ђорђевић и Јелена Петровић. Учитељица
Бисенија Анђелковић, која је премештена у Лапово, ипак због порођаја није
разрешена дужности, већ је у разреду мењала Марија Радичанка. Учитељице:
Анка Милић, Настасија Видојковић и Марија Радичанка уведене су у дужност.63
Фебруара 1895. године дошло је до неколико промена учитеља. Светозар
Огњановић, дотадашњи учитељ првог одељења првог разреда, постављен је 3.
фебруара за учитеља другог одељења четвртог разреда. Јефтимија Алексић
уведена је 7. фебруара у учитељску дужност, и постављена за учитељицу првог
одељења првог разреда. Босиљка Димић постављена је 23. фебруара за
привремену учитељицу трећег разреда женске школе. У току марта, тачније 27.,
Ангелина Видојковић постављена је за заступницу другог одељења другог
разреда, на место Јелене Мијовић, којој је одобрено одсуство до краја школске
године. Сви остали учитељи вршили су своју дужност. Здравље код ђака било је
добро. До краја школске године није било проблема у настави. Сви ђаци редовно
су долазили у школу. Годишњи испити трајали су од 19. до 24. јуна 1895. године.
Одличном оценом оцењено је десет учитеља, једна привремена заступница врло
добром, а једна добром оценом. На Петровдан сви учитељи са својим разредима
присуствовали су богослужењу у благодарењу. По завршетку службе, у школи су
прочитане оцене и објављен распуст за ђаке до 15. августа.64
Током школске 1894/95. године дошло је до сукоба управитеља школе
Гавре Пешића са члановима школског одбора и Суда општине јагодинске.
Управитељ школе тражио је да се обави избор нових чланова школског одбора,
јер је стари школски одбор изабран још 18. августа 1891. године. Тада су за
чланове изабрани: Сава Шпикља, трговац, Тодосије Н. Шумаревић, трговац,
Коста Ристић, трговац и Петар Андрејевић, трговац. Школски одбор у овом
саставу требало је да ради до августа 1993. године, када је требало извршити
избор нових школских одборника. Тада то није учињено, већ тек када су стари
чланови одбора затражили избор других људи. То је учињено почетком 1895.
године. Према тврђењу председника Суда општине јагодинске нови чланови су
такође били угледни житељи Јагодине. Међутим, управитељ је тврдио да они нису
62

АС, МПс, Ф XVIII, р-133/1894.
АС, МПс, Ф 21, р-314/1894.
64
АС, МПс, Ф 21, р-223/1895.
63

34

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

„од гласа и поштовања“ као предходни чланови школског одбора. То је увредило
новоизабране чланове школског одбора и тражили су да се управитељ смени, или
да се нареди да увек други учитељ представља школу на састанцима школског
одбора.65
Своје виђење избора школског одбора управитељ Гавра Пешић изнео је
Министру просвете 2. фебруара 1895. године. Сматрао је, да је избор чланова
учињен у невреме и без икаквих потреба. Као разлоге навео је:
„Одмах оних дана, када је овомесна општина наредбом Министра
просвете позвана, да за друго одељење четвртог разреда спреми локал и све
остало, што је за то одељење потребно, приметило се је, да је председник
противан био...Ствар је ишла својим путем, и општина је законом приморана била
да поделу тога разреда усвоји.
Поменути председник, немогавши поделу осујетити, смишљао је, како и на
који начин, да се за исту поделу освети овд. наставницима. Да се не би та срџба
његова према учитељима и у грађанству приметила, прибегао је овом начину.
Знајући добро, да са бившим школским одбором не би био у стању, а на
рачун новог одељења смањује станарину учитељима, приморан беше предложити
избор нових одборника, те да са новим људима, непосвећеним у школи, изврши
намеру своју. Председник је 29. јануара пр. год. нов одбор изабрао, а већ 13.
јануара, у три часа по подне, баш када наставници украшавају учионице за
прославу Светог Саве, са својим новим одбором смањује свима наставницима по
72 динара годишње од њихове станарине а за издржавање другог одељења
четвртог разреда.
Овакво решење донео је нов школски одбор на првој својој седници, и ако
се не може сматрати као законит, јер у састав школског одбора мора ући по један
члан из сваког села, која састављају школску општину. Винорачка општина, која
је саставни део јагодинске школске општине, у одбору нема свог члана“.
Допис Министру просвете завршио је полугодишњим извештајем о стању
школе: „ Полугодишњи испити у овим школама држани су 26, 27 и 28 јануара. Па
и ако је због дифтерије било подужег прекида у школском раду, успех је опет по
свима разредима био уопште врло добар. Наставници су се у опште својски
трудили и најуредније школу походили, а самом успеху највише је припомогла
слога и братски договор свију наставника“.66
Председник општинског суда Висарион Николић одбијо је све оптужбе
управитеља школе Гавре Пешића, и за потврду да не може да му се верује, наводи
да је управитељ школе без знања школског одбора, у канцеларији начелника
среза беличког заклео и у дужност увео новопостављену учитељицу првог
разреда, о чему је министра обавестио и срески начелник.67
Следећа школска 1895/96. година није отпочела на време. Због дифтерије
нису се прикупљали ђаци, нити је отпочет рад у школи. За то време вршен је упис
деце и завршавани накнадни испити са појединим ђацима. У истом извештају,
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управитељ Гавра Пешић упутио је молбу, да се учитељица другог одељења првог
разреда мушке школе, због нарушеног здравља премести за учитељицу другог
разреда женске школе, а учитељицу другог разреда мушке школе у први разред
исте школе. Истовремено, затражено је и постављење друге учитељице за трећи
разред женске школе, јер се дотадашња учитељица од 1. септембра предходне
године, налазила скоро на сталном боловању.68
Исте школске 1895/96. године школу је уписало укупно 429 ученика: први
разред 122, други разред 133, трећи разред 98 и четврти разред 76 ђака.
Током првог полугодишта 1897. године за заступника управитеља
постављен је Јован Срећковић. Он је 30. новембра поднео извештај о стању
основне школе:
“I. Зграде, двориште и ограда налазе се у потпуном реду, да се у том
погледу нема шта тражити.
II. Школа је снабдевена свим потребама да се нема шта тражити.
III. У току овог месеца држана је једна одборска седница на којој је
разрешен од дужности г. Димитрије Димитријевић учитељ IV-1 разреда и
управитељ ове школе и упућен је на ново опредељење.
IV. Наставници-це вршили су тачно и уредно своје дужности а тако исто и
у њиховим колегијалним односима, нити иначе није било ничег неповољног.
V. У току овог месеца одсуствовали су од дужности и то: од 10, 12, 13 и 28.
овог месеца Јулка Стојановић и Даница Дачић. Овим наставницима одређена је
нужна замена.
VI. Здравље ученика је повољно, заразних болести није било. Ученици
посећују школу уредно; настава напредује успешно и програм се извршује
поступно по пропису.
VII. Ученици су снабдевени свим прописним уџбеницима према распису
господина министра од 15. децембра 1895. године.
VIII. Школа је претплаћена на „Просветни гласник“, и „Учитеља“ а на
„Учитељски весник“ није. Све препоручене књиге за књижницу набављене су”.69
Током 1898. године Јагодинска општина је поново смањила станарину
наставницима за шест динара месечно, тако да је износила 30 динара. Општина је
сматрала да наставници не плаћају више од 20 динара кирије, а 10 динара било је
довољно за огрев. Смањење станарине је правдала оскудном годином. Због
недовољног пореза, смањене су и плате председника суда, члановима и писарима,
па чак и служитељима. Председнику општине смањена је годишња плата за 600
динара, а чиновницима по 150 до 200 динара. Наставници су упутили жалбу на
ову одлуку Јагодинске општине. По њима, за прописан стан за учитеља, који мора
да има једну собу од 20 м², једну собу од 15 м², једн у собу од 10 м², кухињу,
подрум, шупу за дрва и остале кућне потребе, није могао да се изнајми за мање од
36 динара. После жалбе наставника, а по наређењу среског начелника, извршено
је вештачење квартарине за наставнике. Према вештачењу, станарина би требала
да износи 50 динара. Јагодинска општина уложила је жалбу Министру просвете.
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Поново је наведено, да је предходна година била тешка за привређивање, па је и
порез био мањи. Прошле године општина је издржавала 15-16 сиромашних
породица, а ове 100. У Јагодини је могао да се нађе стан од 24 до 30 динара
месечно, а најчешће се плаћало 20 динара. Због кризе и цена дрва пала је на 2 до 3
динара. Наставници нису успели у својим захтевима, па су нову молбу упутили
Министру просвете и 17. јуна 1898. године, у којој су, поред захтева да им се
исплати припадајућа станарина, предложили и постављење школског благајника у
општини, који би прикупљао школски прирез и предавао га школи. Ни после ове
молбе наставници нису успели са повећањем станарине. Поновну молбу упутили
су Министру просвете и 27. августа 1898. године, у којој су изразили спремност
да наплату изврше судским путем.70
*
Управитељ Учитељске школе упутио је молбу 10. јуна 1899. године, у којој
је предложио увођење вежбаонице у Учитељској школи. Према њему вежбаоница
би имала благотворан утицај на ђаке учитељске школе, јер: а) радила би у истој
згради у којој је и учитељска школа, те би се ђаци непрестано мешали са ђацима
основне школе и тако би се постепено навикавали на правилно опхођење према
њима; б) у њој би радили одабрани учитељи, који у сваком погледу могу
послужити као узор ђацима учитељске школе; в) вежбаоница стоји под
непосредним надзором школске управе и наставника школског рада. На основу
истицања значаја, предложено је:
а) да се од нове 1899-1900. школске године отвори у згради Учитељске
школе вежбаоница, која би била уређена као неподељена четвороразредна
основна мушка школа;
б) да се у први разред прими 10 нових ученика, а у други, трећи и четврти
разред да се изабере по 10 ученика из тих разреда мушке основне школе
јагодинске;
в) да се за учитеља те школе постави одличан учитељ г. Јован Милијевић,
који се сада налази у Шведској, а који ће се за три недеље вратити у отаџбину; и
г) да се вежбаоница стави под непосредну управу и под инструктивни
надзор управитеља учитељске школе и наставника школскога рада, а окружном
школском надзорнику да се остави само административни надзор.
Актом Министарства просвете од 9. августа 1899. године установљена је
вежбаоница.71
Преглед Вежбонице са испитом извршио је Сретен Аџић 23. и 24. марта
1900. године. Оценио је да су успех и чистоћа у свему одлични. Постигнут је
добар успех и из ручног рада (картонаже) који је предмет предавања у трећем и
четвртом разреду, са два часа недељно. Израђени предмети су тачни и чисти. Код
ђака је пробуђено велико интересовање за овај предмет. Само су два ђака били
мало слабији из рачуна. Јована Милијевића, учитеља Вежбаонице, предложио је
за награду.72
70

АС, МПс, Ф 26, р-66/1898.
АС, МПс, Ф XXXVIII, р-101/1901.
72
АС, МПс, Ф XIV, р-153/1900.
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Већ јула 1901. године Сретен Аџић је предложио затварање вежбаонице,
јер је учионица у којој је била смештена, морала да се употреби за четврти разред
учитељске школе. Предложио је да се у будуће сви разреди мушке основне школе
сматрају као вежбаоница учитељске школе.73
*
Школске 1900/1901. године уписано је укупно 305 ђака. У мушкој школи
уписано је 155 ученика: први разред уписало је 40 ученика, други разред 31, трећи
разред 47 и четврти разред 37 ученика. У женској школи уписано је 150 ученица:
први разред 43, други разред 33, трећи разред 37 и четврти разред 37 ученица. 74
Буџет за 1901. годину износио је 17.160 динара. Трошкови су предвиђени
за: 1. плате наставника 12.600 динара, 2. станарине за 7 учитеља 2.520 динара, 3.
плату управитеља 180 динара, 4. плату двојице служитеља 960 динара, 5. набавку
учила и других потреба 200 динара, 7. оправку школске зграде 300 динара, 8.
претплату: Српских новина, Просветног гласника, Српске књижевне задруге,
Тежака, Учитеља, Учитељског весника, Пчелара, Народног здравља 100 динара, 9
непредвиђене трошкове 200 динара.75
За школску 1901/1902. годину: први женски разред 43 ученице, други
женски разред 38 ученица, трећи женски разред 32 и четврти женски разред 31
ученица. У први мушки разред уписано је 47 ученика, у други мушки разред 46, у
трећи мушки разред 49 и у четврти разред 50 ученика. У мушку основну школу
уписана су и 24 ученика из вежбаонице Учитељске школе. Превод је извршен јер
у згради Учитељске школе за 1901/902. годину није било места за вежбаоницу.
Пошто је Јован Милијевић остао без одељења, привремено је постављен да врши
замену у грађанској школи у Јагодини.76
Посебно успешно је Свети Сава прослављен јануара 1903. године. После
службе у цркви, на којој је певао хор ђака Учитељске школе, прослава је
настављена у основној школи у присуству многих грађана. Сечење колача и
водоосвећење извршио је намесник белички са још једним свештеником и
ђаконом. Учитељ Јован Милојевић, је са најбољим ђацима певачима трећег и
четвртог разреда мушке и женске основне школе извео химну Светом Сави,
српску химну и „Соколови моји тићи“. Поред песама биле су и две врло дугачке
рецитације, које су извели један ученик првог разреда мушке, и једна ученица
првог разреда женске школе. На прослави говорила је и учитељица Марија
Радичанин о улози мајке у васпитању деце. После послужења житом и кифлама
прослава је завршена. На прослави су присуствовали и ученици четвртог разреда
Учитељске школе, по жељи њиховог управитеља.77
Школске 1904/5. године Јагодинска школа је имала четири разреда и исто
толико учитеља. Укупно је било уписано 258 ученика. Први разред је уписало 75,
други 63, трећи 63 и четврти разред 57 ученика. На крају године први разред је
имао 72, други 56, трећи 51 и четврти разред 41 ученика. Прешло у старије
73

АС, МПс, Ф XXXVIII, р-101/1901.
АС, МПс, Ф 20, р-73/1900.
75
АС, МПс, Ф XXXI, р-57/1900.
76
АС, МПс, Ф 19, р-131/1901.
77
Трговински гласник, бр. 13, Београд, 18. јануар 1903. године.
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разреде 186 ученика: из првог разреда 55, другог 48, трећег 44 и четвртог 39
ученика.78
Школске 1904/905. године у женској школи у Јагодини уписано је, у
четири разреда 212 ученица. Њих су водиле три учитељице. Први разред имао је
67 ученица, други 52, трећи 56 и четврти разред 37 ученица. Школу је редовно
похађало 168 ученица, а завршило њих 151: први разред 46, руги разред 41, трећи
34 и четврти разред 30 ученица.79
За школску 1906/907. школску годину шестомесечни извештај о стању
школе доставио је управитељ Димитрије Димитријевић 26. марта 1907. године:
„1) Школска зграда је од тврдог материјала и општинска својина. Са
учињеним преправкама у овој школској години, она потпуно одговара намењеној
потреби и налази се у исправном стању;
2) Бројно стање ученика-ица овако је:
Женска школа
У првом разреду има 58 ученица
У другом разреду има 57 ученица
У трећем разреду има 54 ученица
У четвртом разреду има 44 ученица
Свега 213 ученица.
Мушка школа
У првом разреду има 63 ученика
У другом разреду има 64 ученика
У трећем разреду има 59 ученика
У четвртом разреду има 44 ученика
Свега 230 ученика
Свега ученика-ица 443.
3) Здравље ученика-ица за ово време било је повољно. Заразних болести
није било, те ни школа ни у колико није прекидала рад свој. Ученици-ице
посећивали су школу уредно;80
4) Настава и успех. За све ово време настава је по свим разредима текла
правилно и поступно, изузев у четвртом разреду женске школе, чија је наставница
још од 11 децембра прошле године на боловању, те је услед тога и успех у том
разреду прилично слаб био. Али од како је потписани наредио, да замену у том
разреду врше сви наставници-ице по предметима, успех је у многоме коракнуо
напред, те се може тврдити, да ће до краја ове године у главном бити постигнут.
За остале пак разреде потписани се, приликом давања прошлогодишњих
оцена, уверио да је успех повољан.

78

АС, МПс, Ф 8, р-22/1904. Изгледа да је почетком школске 1903/904. године у Јагодини, при
основној школи, постојало и забавиште. Школски надзорник тражио је од Министра просвете 9.
марта 1904. године, да му се уступе књиге које говоре о дечијим забавиштима, „да бих могао
вршити инструктиван надзор над овдашњим дечијим забавиштем”.
79
Статистика наставе у Краљевини Србији школске 1904-5. године, Београд 1912, стр. 87-88.
80
АС, МПс, Ф 24, р-27/1906. На крају предходне школске године, тачније 18. јуна 1906. године,
школа је распуштена због еоидемије шарлаха. Испити су одржани од 12 до 16. јуна. Изостало је
свечано распуштање ђака на Петровдан.
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5) Наставници-ице, углавном су са доста воље и преданости радили
поверени им посао. На предавањима долазили су тачно и на време и у свему се
придржавали прописа и наређења.
Без велике потребе или болести ни један наставник-ица није од дужности
одсуствовао, па ипак у овој години, као ни у једној до сада, осим г. Милијевића,
сви су одсуствовали због болести. Одсуствовали су ови:
1) Дим. Димитријевић, наставник четвртог разреда мушке школе 8 дана (5
због болести и 3 због важних послова ван места);
2) Марија Радичанка, наставника другог разреда женске школе 18 дана (15
због слабости и 3 због смртног случаја у породици);
3) Настасија Видојковићева, наставница трећег разреда женске школе 11
дана (5 због болести, 3 због смртног случаја у породици и 3 због одласка на славу
Пољопривредног Друштва);
4) Љубица Марковићка, наставница првог разреда женске школе 4 ½ дана
(због болести);
5) Јулијана Милијевићка, наставница другог разреда мушке школе 3 дана
(због болести);
6) Крста Јонић, наставник првог разреда мушке школе 3 дана (због
болести) и
7) Косара Поповићка, наставница четвртог разреда женске школе на
боловању је још од 11. децембра 1906. године.
Свима наставницима-цама, за време њихова одсуства од дужности,
потписани је, по утврђеном реду, одређивао заступнике у дужности.
6) Школски одбор је и овом приликом био врло предусретљив према
школи тако, да му се у том погледу нема шта замерити. Седнице су држане ретко,
јер није ни било потребе, и
7) Школа је снабдевена углавном свима нужним потребама“.81

81

АС, МПс, Ф 13, р-108/1907.
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Учитељи и учитељице Јагодинске основне школе
са школским надзорником Сретеном Аџићем
1910. године
Јануара 1912. године затворено је четвороразредно комбиновано одељење,
које је служило за обуку ђака Учитељске школе. Као разлоге, Милосав Радишић,
учитељ овог одељења, навео је: „1. што у школској згради нема подесног локала
за ово одељење, већ је оно за невољу смештено у канцеларији, која је тескобна за
учионицу; 2. што је ова соба дужином својом паралелна са ходником а ширина јој
је окренута улици (југо-истоку) те сунчана светлост пада ученицима право у очи,
а општина неће да набави завесе; 3. што се ова соба не може никако да
проветрава, јер су врата на крају дугачког зида готово до прозора, те се сва
прашина из ходника сручи у учионицу и остаје тамо, јер нема промаје; 4. што за
ово одељење нема апсолутно ни једног наставног средства, већ се све мора
позајмљивати из других одељења, а општина и школски одбор неће ништа да
набаве с тога, што су били противни и отварању овог одељења; 5. што ђачки
родитељи протествују зато што су им деца повучена из дотичних разреда у ово
одељење, јер налазе да је оно штетно и по физичку и по интелектуалну страну
њихову, пошто настава у четвороразредној школи не може бити онако интензивна
као у једноразредној; 6. што ми је председник школског одбора за ову годину неће
исплаћивати станарину, пошто школски одбор налази да је ово одељење
непотребно и 7. што и сам наставник школског рада налази да ово одељење,
овакво како је, није потребно и стога за 4 ½ мес. ове школ. године није ни један
ученик учитељске школе држао предавање нити је хоспитовао у овом одељењу“.
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Министар просвете је 12. јанауар 1912. године укинуо комбиновано одељење, а
учитеља Милосава Радишића ставио на расположење.82
Половином 1912. године основна школа требала је да буде измештена из
своје зграде. Председник Јагодинске општине наредио је управитељу основне
школе да у року од три дана пресели школу у зграду гимназије, пошто је њену
зграду добила гимназија. Сретен Аџић је тражио од Министра просвете да се то
спречи, јер је зграда гимназије имала шест рабатних учионица, док је за основну
школу било потребно осам учионица. Такође је и Женска приватна гимназија
била смештена у две тескобне и рабатне зграде, које би такође требало из
хигијенских разлога затворити. Осим лошег стања учионица, оне су биле
недовољне за прихват 40-50 ученика.83

Багрдан
Почетком школске 1891/92. године у багрданској школи први разред је
уписало 27 ученика и три ученице, други разред 23 ученика и једна ученица,
трећи разред 28 ученика и две ученице и четврти разред 20 ученика и пет ученица.
Ове школске 1891/92. године ученици школе багрданске су врло неуредно
долазили у школу. Школски одбор није ништа предузимао поводом тога. Среском
начелнику је наложено да предузме све законске мере и казни родитеље оних
ученика који нису долазили у школу.84 Нови учитељ Станоје Савић примио је
дужност и положио заклетву 23. октобра. Дотадашњи учитељ Танасије Ристић,
кад је сазнао да ће бити премештен, није ништа радио па су деца заборавила шта
су и пре знала. Дисциплина није била ни најмање уређена. Деца нису знала просто
шта значи наредба учитеља. Школски одбор се није све до почетка новембра
састајао, мада је три пута сазиван. Било је прилично болесних ђака. Када је
учитељ Станоје Савић тражио од председника школског одбора да набави карту
Србије, одговорио је „не дам“.85
Проблеме у раду школе стварали су и кметови, који су сакупљали прирез.
Један бивши кмет је јавно говорио да 600 динара школског приреза дао на плату
председнику. За школску 1891/92. годину прирез је био око 2.000 динара на 950
пореских глава. Школи је предато око 300 динара, а за остали новац се није знало
ништа. Због сумњи у рад кметова, учитељ је веровао да је у последњих неколико
година преко 3.000 динара завршило код кметова и председника општина. Њему
је општина дуговала 122 динара, због чека је морао да се обрати Министру
82

АС, МПс, Ф 2, р-117/1912.
АС, МПс, Ф 35, р-16/1912.
84
АС, МПс, Ф 42, р-27/1898. Први разред нису похађали: Владислав Ђорђевић из Д. Рачника,
Божидар Николић из Ловаца, Јоксим Милошевић из Ловаца, а од раније нису долазили: Персида
Ђорђевић из Багрдана, ученица трећег разреда, Цвета Стојановић из Багрдана, ученица трећег
разреда, Драгољуб Радосављевић из Штипља, ученик трећег разреда, Цветко Петровић из
Врановца, ученик трећег разреда, Тома Марисављевић из Врановца, ученик трећег разреда, Илија
Милошевић из Г. Штипља, ученик четвртог разреда, Илија Гавриловић из Г. Штипља, ученик
четвртог разреда.
85
АС, МПс, Ф 42-27/1898.
83
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просвете. Није му исплаћена накнада на име земљишта, једна квита коју је он
платио за школске потребе, накнада за квартир и огрев.86
Предавања током првог полугодишта била су уредна. Полугодишњи испит
одржан је 29. јануара 1892. године у сва четири разреда. Део кривице о стању
школе сносио је и срески начелник. Школски одбор се врло нередовно састајао, о
чему је обавештаван срески начелник, али узалуд. Фамулузима није плаћено по
десет месеци. Они су се такође жалили среском начелнику, али од тога није било
ништа. Учитељ се жалио среском начелнику због неисплаћене станарине за
четири месеца, такође узалуд. Министар просвете упознао је Министра
унутрашњих дела о раду среског начелника дописом од 5. марта 1892. године.
Током децембра 1891. и јануара и фебруара 1892. године тражио је извештај од
среског начелника о кажњавању председника школског одбора, али он то није
урадио. Под истим датумом упутио је и захтев среском начелнику да да
објашњење о неизвршавању наредаба. У свом одговору, срески начелник се
правдао одржавањем општинских избора у селима која су чинила школску
општину, и зато што су акти управитеља багрданске школе били затурени, и то
нарочито у врановачкој општини, где је писар био сасвим неписмен. Правдао се и
тиме, да је више пута обилазио багрданску општину и ни једном се управитељ
школе није жалио на стање у школи. На крају је навео да је казнио председника
школског одбора.87
Током првог полугодишта школа је радила у две зграде. Први и други
разред били су смештени у приватној кући, а трећи и четврти разред у општинској
згради, која се налазила у врло лошем стању. Од 1. марта 1892. године, на предлог
учитеља, отказана је кирија за приватну кућу и сви ученици су премештени у
општинску зграду. У овој згради постојале су две учионице. Једна је била дугачка
7,73 м., широка 3,7 м. и висока 2,05 м. Димензије друге учионице износиле су 5,85
са 5 метара. У првој учионци смештено је 50 ђака, а у другој 56 ђака. Кубатура по
једном ђаку износила је 1,18 м³ у једној, односно 1,37 м³ у другој учионици. Ова
зграда била је предвиђена да се користи за школу само до краја школске године.88
Током првог полугодишта школске 1893/94. године, одлуке школског
одбора школе у Багрдану нису извршаване. Од 105 уписаних ђака, 17 није
похађало часове од почетка. Неки од ових ученика нису ни предходне године
долазили у школу. Од њих, 12 ученика није било на годишњем испиту. Тражено је
кажњавање родитеља, али то није вршено. Школски одбор их је кажњавао, али
казне нису наплаћиване.89 Школа није примала Просветни гласник. Поред
Просветног гласника, донета је одлука о набавци књига „Мали воћар“ и „Школска
башта“ за школску књижницу, али ни та одлука није извршена. Ученици су доста
уморни долазили у школу, мада је здравље било добро.90 У току ове школске
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године, тачније од 24. фебруара па до 16. марта 1894. године, школа није радила
због богиња.91
Учитељ трећег и четвртог разреда у Багрдану Танасије Марковић тражио је
од Министра просвете 18. августа 1894. године, да дозволи ослобођење од даљег
школовања групу ученика из Багрдана, који нису долазили у школу годину или
две. Њихови родитељи су кажњавани по неколико пута, али ни то није помогло.
То су били ученици трећег разреда: Живко Ђурђевић, уписан у први разред 1890.
године, Јован Ђорђевић уписан 1889. године, Љубомир Димитријевић уписан
1889. године, Љубисав Радосављевић уписан 1891. године, Милорад Ђорђевић
уписан 1889. године, Милорад Стефановић уписан 1890. године и Радомир
Јовановић уписан 1888. године, и ученици четвртог разреда: Борисав Миленковић
уписан у први разред 1890. године, Велисав Миладиновић уписан 1889. године,
Јеремија Стефановић уписан 1889. године, Јеротије Стефановић уписан 1889.
године, Јеретије Радосављевић уписан 1889. године, Милан Милетић уписан 1888.
године, Милисав Живковић уписан 1888. године и Милосав Јовановић уписан
исте године.92
Школске 1895/96. године уписан је 81 ученик: први разред 25, други разред
20, трећи разред 19 и четврти разред 18 ученика. Ђаци нису били добро
снабдевени књигама. У првом разреду осам ђака није имало књиге, у другом
разреду пет, у трећем пет и у четвртом разреду два ученика. Школа није набавила
књиге Књижевне задруге, као и Просветни гласник, Учитељски весник и
Учитеља.93
Школски одбор августа 1896. године је у први разред уписао 60 дораслих
ученика. То је било мало више од половине деце по црквеним протоколима. Са
оволиким бројем ученика, учитељица првог и другог разреда није могла да ради.
Зато је школски одбор затражио отварање трећег одељења. Према предлогу, једно
одељење би чинили ученици другог разреда, и то њих 24, и 12 ученика првог
разреда. Преосталих 48 ученика првог разреда чинили би друго одељеље, а
ученици трећег и четвртог разреда треће одељење. Школски одбор је према свом
извештају, припремио све што је потребно за рад тог одељења. Министар
просвете је 28. августа 1896. године донео одлуку о отварању трећег одељења. 94
Пред почетак следеће 1897/98. године, школски одбор је упутио молбу за
отварањем и четвртог одељења. Према предлогу, једно одељење би чинили
ученици првог разреда, њих 50. Друго одељење би било састављено само од 26
ученика четвртог разреда. Следеће одељење чинили би 12 ученика другог и 23
ученика трећег разреда. Преосталих 44 ученика другог разреда учили би у
посебном одељењу. Министар просвете није одобрио отварање четвртог одељења.
Можда је разлог за такву одлуку министра просвете био рад школе у врло лошим
условима. Да би спречили могуће затварање школе до лета 1897. године,
багрданска и врановачка општина решили су да се постојећа зграда оправи, и да
се пронађу још две учионице. Јуна 1898. године школска оппштина, после више
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покушаја код нижих органа власти, затражила је од Министра просвете да се
наплати дуг од врановачке општине за 1895. годину у износу од 109,15 динара, и
за 1897. годину у износу од 324,08 динара. Наложено је среском начелству да
наплати дуг.95
Маја 1897. године против учитељице Драге Милошевић поднете су две
тужбе. Једну је поднео Никола Ковачевић из Багрдана а другу управитељ школе.
Никола Ковачевић се жалио зато што је учитељица његовог сина, ученика првог
разреда, два дана остављала у затвору. Управитељ је поднео тужбу због три дана
одсуствовања са посла без дозволе. Учитељица је сина Николе Ковачевића, и још
неколико ученика, остављала у школи, да би научили градиво. После једног сата
ученици су пуштани кућама. За ову тужбу учитељица је изјавила да је потекла од
управитеља школе, што је изгледа било тачно, јер је 31. маја Никола Ковачевић
одустао од тужбе, како је изјавио, зато што је наговорен. Одсуствовања је такође
оправдала.96
Почетком 1898. године покушано је заузимање дела плаца, који је покојни
Живко Калаузовић из Багрдана поклонио за изградњу школе. Вредност плаца
износила је 280 дуката. Плац се налазио до Вукомана Глигоријевића, који је почео
да гради своју нову кућу на овом плацу. Обратио се школском одбору за дозволу,
али је одбијен. Тражено је од виших власти да му се забрани даљи рад на
подизању зграде.97
Почетком 1898. године настао је и спор око заузимања школске баште
величине 30 ари. Школску башту имала је школа још пре 40 година. До тада су
учитељи махом садили поврће уз помоћ својих ученика. Пре две године
управитељ школе почео је, поред поврћа, да сади и разно дрвеће. Школски одбор
донео је одлуку о набавци садница из топчидерске економске баште. Председник
одбора покушао је да изда плац приватном лицу, али је спречен одлуком одбора.
Ипак председник је издао плац под аренду за 11 динара, пошто је сменио одбор 5.
марта, и истог дана издао плац. Управитељ је тражио да се школска башта врати
учитељима и ученицима за извођење наставе. Среска власт навела је своје виђење
овог спора. Плац који је раније издаван под закуп поклоњен је пре 35 година од
неког добротвора, он се никада не обрађује и он не стоји у било каквој вези са
школском баштом.98
Извештај о згради у којој су смештени први и други разред упутио је
управитељ школе 31. марта 1898. године. Зграда у којој су смештени ови разреди,
услед ранијих поплава и киша, толико је попустила, да се више у њој није смело
радити. Зграда је грађена од слабог материјала. Јужни зид попустио је, јер су
греде почеле трулити. Западни зид такође је попустио због влаге. Зидове је
овлажила вода у подруму испод учионице првог разреда. Да би предухитрио
опасност затражио је од Mинистра просвете слање комисије за преглед зграде.99
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Према наређењу Министра просвете, комисија је извршила преглед
школске зграде у Багрдану, и поднела извештај 22. априла 1898. године. Зграда у
којој је смештен први и други разред је од слабог материјала, није склона паду,
али је доста рабатна и ниска. Према прописаном простору, у оба одељења не би
требало сместити више од 35 ђака, а тада је било смештено 80 ђака. Комисија је
сматрала да треба наставити радове на уређењу ове зграде, али и наложити
багрданској општини да започне зидање нове зграде. После извештаја комисије
Министар просвете је наложио да општина за време распуста нађе другу
погоднију зграду, а истовремено је наредио да се донесе одлука о изградњи нове
школе. Школски одбор је донео одлуку 21. јуна, да се, док не буде саграђена нова
зграда, пронађе одговарајућа зграда за први и други разред. На истом састанку
Коста Ристић одрекао је кућу у којој су били смештени трећи и четврти разред, па
је требало тражити погодну кућу и за ове разреде. Према предлогу управитеља
школе, ако се не нађу погодне просторије за рад, требало је школу затворити, у
толико пре јер тадашњи председник школског одбора није ништа чинио за школу
и њен напредак.100
На главном испиту јуна 1898. године показан је задовољавајући успех. Из
првог у други разред прешло је 35 ђака, а остала су да понове разред три ученика.
Из другог у трећи разред прешло је 50 ђака, из трећег у четврти 21 ученик.
Четврти разред свршили су сви ученици. Почетком нове школске 1898/99. године,
према списку свештеничком требало је да се упише 59 ђака. Пошто се очекивао
повећан упис женске деце, сматрало се да ће број ђака у првом разреду бити још
знатно већи. Према броју ђака, управитељ је предложио поделу по одељењима. У
први разред да се упише 40 ученика, у други разред 35, у трећи разред 35 ђака, а
да се 15 ученика из тог разреда дода четвртом разреду, у коме је био 21 ученик.
Министар је наложио другачије формирање одељења. Једно одељење чинили би
ђаци четвртог и другог разреда и имало би укупно 56 ђака. Друго одељење
формирали би само 50 ђака трећег разреда, а треће одељење чинили би ученици
првог разреда, с тим да се у тај разред упише најмање 50 ђака.101
Окружни школски одбор одлучио је 22. марта 1899. године да нареди
општини багрданској да у току ове године набави потребан новац и одмах
приступи подизању нове школске зграде. Ако то општина не учини, садашња
школска зграда мора бити затворена. Поводом ове одлуке, одборници Ловаца,
Доњег Рачника и Багрдана састали су се 18. јула исте године. Сматрали су да
школа не може да се гради, већ је изабрана комисија да прегледа кућу Николе
Ристића, коју су наследници нудили за школу. Са наследницима је договорена
цена за куповину у висини од 17.800 динара. У међувремену, на збору одржаном
8. августа донета је одлука о изградњи школе, и да се за градњу може утрошити
25.000 динара, што ће се прикупити путем пореза.
Комисија за преглед зграде покојног Николе Ристића, поднела је извештај
17. септембра 1899. године. Према извештају, зграда никако није одговарала за
100
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школу. Оправка и доградња коштале би доста, а ни тада зграда не би одговарала.
Затим је одбор прегледао понуђене плацеве за школу: 1. школски плац, 2. плац
Вукомана Глигоријевића, 3. плац браће Недељка и Светозара Грујића и 4. плац
масе Јована Тодоровића. Према мишљењу одбора, школски плац није одговарао
јер је био сувише мали, и пресецала га је регулациона улица. Највише је
одговарао плац Јована Тодоровића, чија је површина износила 8.947 м². Школски
надзорник Јосиф Стојановић предложио је начелству окружја моравског да
нареди да се плац Јована Тодоровића купи путем експропијације.
Пошто због материјалних тешкоћа није било могуће изградити нову
зграду, општина је донела одлуку 11. јуна 1900. године, да се на школском плацу
у варошици Багрдану до Вукомана Глигоријевића, подигне једна привремена
зграда, која ће за извесно време послужити за школу. Ова зграда подигла би се
добровољним прилозима, а коштала би око 6.000 динара.
Одбор је одлучио да се и за следећу годину прилозима прикупи још 6.000
динара, 1.500 динара готовог новца и да се наплате дугови школе од 840 динара.
Већ је било спремљено 20.000 килограма креча и 30.000 печених цигала. Школски
и општински одбор уступили су Вукоману Глигоријевићу од школског плаца
четири ара, а узето је у замену 13 ари до школског плаца и тиме је увећан
школски плац. Од приватних лица одбор је унајмио две учионице, једну за први и
други, а другу за трећи и четврти разред. Тада је први разред уписало 50 ђака,
други разред 47, трећи разред 39 и четврти разред 31 ђак. У продужној школи
учило је још 59 ђака: 35 у првом, и 24 ђака у другом разреду.102
Министар просвете затворио је 20. јуна 1900. године школу у Багрдану, и
наредио општини да одмах приступи изградњи нове школске зграде.
Општина багрданска није ни намеравала да гради школу, јер у буџету за
1900. годину није планирала новац за изградњу школе. Поводом тога, управитељ
школе је предложио да се општини нареди да се у буџет унесе бар половина
потребне суме, од 12.500 динара.
Мештани су већ 18. септембра 1900. године упутили молбу Министру
просвете да се поново отвори школа, а они су се обавезали да припреме
привремену зграду. Школски надзорник је подржао молбу, и потврдио је
спремност општине да гради школу, јер је припремљен материјал, и чекали су
дозволу Министра финансија да одобри прикупљање ванредног приреза од 12.000
динара.
Делегација Багрдана, у којој су се налазили: Милан Вучковић, председник
општине, Милош Прокић, општински пуномоћник, Станоје Савић, управитељ
школе и Вукоман Глигоријевић, трговац, примљена je од стране Министра
просвете 10. новембра 1900. године. Тада су изјавили да је пронађена подесна
зграда. Та подесна зграда била је кућа Вукомана Глигоријевића, који је уступио
општини под врло повољним условима. На основу тога, поново су тражили
оснивање школе. Према извештају комисије, зграда је могла да се оправи за 600
102

Неки мештани су сматрали да је ова замена урађена без знања осталих људи. Председник
општине је у договору са Вукоманом Глигоријевићем и својим зетом радио на томе да се подигне
привремена зграда на школском плацу, и то зато што је Вукоман својом кућом заузео део
школског плаца.
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динара. На горњем спрату су могле да се уреде две учионице са 33,58 м² и 38,78
м², а обе су биле висине три метра. Трећа учионица налазила се на доњем спрату и
била је величине 51,88 м². Све три просторије патосане су даскама. У истој згради
постојало је једно одељење за канцеларију и ходник за ђаке. Двориште је било
доста пространо. После извештаја школског надзорника од 30. августа 1901.
године, Министра просвете је привремено отворио школу само за школску
1901/1902. годину. Тада је школу уписало: први разред 50, други разред 45, трећи
разред 30 и четврти разред 15 ученика.103
Решавање смештаја разреда отежавала је и лична нетрпељивост. Приликом
прегледа зграде у којој је смештен први разред, августа 1902. године школски
надзорник је разговарао са учитељима, школским одбором и власником куће.
Први разред је радио на горњем спрату у кући Вукомана Глигоријевића. У истој
кући становала је учитељица првог разреда. Прегледом рада учитељице школски
надзорник се уверио да је њен рад у разреду био редован. Она је сматрала да
други учитељ из мржње према њој ради на затварању њеног разреда. Учитељ се
на све начине трудио да покаже да рад учитељице није добар. Вукоман
Глигоријевић је сматрао да школски одбор ради против њега зато што се
противио да се школа гради на месту које је од комисије усвојено. Због тога је
сматрао, да школски одбор жели да затвори први разред да би њега материјално
оштетио. Истовремено, неки чланови школског одбора су тврдили да Вукоман
више од свега воли новац, па хоће народ и школом да уцењује. Вукоман је
пристао да се ученици служе једном његовом собом ради ручања и склањања од
непогода, али за то тражи повећање закупнине од 15 на 20 динара. Председник
школског одбора је изјавио да школски одбор нипошто неће пристати на његов
услов. Одбор се погодио за његову кућу за 10 динара месечно, с тим да општина
изврши потребне оправке. Сада кад је општина извршила потребне преправке и
улепшала кућу, Вукоман тражи већу закупнину. То је одбор сматрао за уцену.
Тражени су поновни договори са Вукоманом и потписивање писмене погодбе.104
Нови разговори са Вукоманом нису одржани. Он је кућу издао под кирију,
а у штале и двориште увео коње, краве и друге животиње. Тако је онемогућен рад
првог разреда. За школску 1902/903. годину уписано је у први разред само 32
ђака. Узрок овако малом броју је епидемија великих богиња и шарлаха пре 7-8
година, када је вели број деце умро. Од овог броја требало је изузети сиромашне и
слабе, и децу из Стрижила која су тумарала по срезу, тако да би стварни број деце
првог разреда износио 23-25 ђака. Због свега овога школски одбор је предложио
да се у овој школској години не уписује први разред док се нова школа не сагради,
а ови ђаци оставе за идућу годину, када би се спојили са ђацима првог разреда,
који би се тада уписали у школу.105
Крајем 1902. године филијала Управе фондова у Јагодини покушала је са
наплатом дуга, који је општина багрданска дуговала овом фонду. За наплату дуга
103

АС, МПс, Ф 49, р-339/1902. Истог дана када је делегација примљена, Димитрије Величковић и
Тодор Поповић упутили су допис Министру просвете, у коме су тврдили да није постојала жеља
мештана Багрдана да се школа отвори.
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од 22.001 динар у злату са 6% камате, колико је дуговала стара општина
копривничка, управа је 28. јануара 1903. године намеравала да изврши продају: 1.
школске баште до Вукомана Глигоријевића и друма цариградског; 2. школску
башту до Милана Вучковића и пута и 3. плац са новом озиданом школом. Управа
фондова је сматрала да је ово својина општине а не школе. Суд општине
багрданске је потврдио да је наведено имање својина школе, а не општине, и да
школска општина није ништа дуговала Управи фонда. Школски одбор се за
заштиту школске имовине обратио Министру просвете 2. децембра 1902. године,
јер без дозволе министра није могла да се отуђи школска имовина. Село
Копривница је раније чинило за себе општину. Тада се општина задужила код
Управе фондова. За отплату тога дуга разрезано је у 1902. години 40% на саму
Копривницу. Управа фонда је ипак изузела од продаје плаца на коме је школа.106
Проблема наплате школског приреза био је и са кијевском општином, која
је припадала крагујевачком округу, а део те општине, једним делом припадао је
багрданској школској општини. Једна жалба упућена је Министру просвете 27.
октобра 1903. године, друга следећег месеца, а трећа 4. децембра исте године.
Багрдан није успео у наплати школског приреза, и поред наредаба Министра
просвете.
Чланови Суда општине варошице Багрдана обавестили су Министра
просвете 24. јануара 1904. године да је нова зграда завршена и да се чека само да
је комисија прими. Захтевали су што хитније формирање комисије, јер су ђаци и
даље учили у старој и тескобној згради, за коју је општина плаћала велику кирију.
По пријему зграде ђаци би одмах били премештени у нову зграду. 107
Нова школска зграда примила је ђаке 7. марта 1904. године. Тог дана
ученици, наставници, родитељи и многи мештани са литијом и свештеницима уз
пуцње прангија и звуке звона и са песмом „Благословен јеси...“ пренели су икону
Светог Саве, коју су носили ученици, из старе у нову школску зграду, где је
освећена водица и извршено призивање Светог Духа. Од понедељка 8. марта
предавања су почела да се држе у новој школи. Главна свечаност и освећење нове
школске зграде извршена је после Ускрса.108
Школске 1904-1905. године школу је уписало 198 ђака: први разред 70,
други разред 54, трећи разред 46, четврти разред 28 ђака. На крају школске године
у школи је било 177 ђака, а успешно је завршило разред 163 ђака: први разред 51,
други разред 46, трећи разред 40, четврти разред 26 ђака.109 Једно одељење
чинили су ђаци првог разреда, друго одељење ђаци другог разреда и треће
одељење ђаци трећег и четвртог разреда. Од ове године општина је намеравала да
поступно сваке године, прибавља по 10 нових школских клупа за ученике, док не
попуни потребан број. У овој години већ је набављено 10 нових клупа за 50 до 60
ученика. У буџету за 1904. годину било је предвиђено 200 динара за набавку
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1912. године.
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клупа. На молбу школског одбора, Министар просвете је преко школског
надзорника, послао неке књиге са клупама, како би се одабрале најбоље.110
Почетком школске 1905/1906. године уписано је 45 дораслих детета у први
разред. Срески лекар је, из разних узрока, четворо оставио за идућу школску
годину. У међувремену уписана су три ученика добровољно.
На главном испиту, одржаном 22 и 23. јуна 1905. године први разред је
поновило девет, други разред шест и трећи разред два ученика. Због недоласка у
школу, поново је требало да се упише у први разред један ученик, у други један
ученик и у трећи разред једна ученица. Из првог у други разред прешло је 51, из
другог у трећи разред 43 и из трећег у четврти разред 40 ученика. После свих
промена, бројно стање ученика за школску 1905/1906. годину, било је: први
разред 44 новоуписаних, 10 поноваца-укупно 54 ђака; други разред 51 прешао из
првог разреда, поноваца 7-укупно 58 ђака; трећи разред 43 прешло из другог
разреда и 3 поноваца-46 ђака; четврти разредиз трећег разреда прешло 40,
поноваца није било-40 ђака.
За ову школску годину поднета је молба за отварање четвртог одељења.
Према предлогу сваки разред био би посебно одељење. У новој школској згради
постојала је слободна учионица, а општина је обезбедила новац за квартарину за
четвртог учитеља. Министар просвете је дозволио формирање четвртог
одељења.111
Током априла 1906. године, у школи су радила само два учитеља. Школски
одбор је предложио да се одржава полудневна настава. Министар просвете је
одобрио да трећи и четврти разред раде пре, а први и други разред после подне.112
Почетком школске 1907/908. године настао је сукоб са председником
општине ловачке, који није желео да изврши благовремено наплату ђачке казне у
суми од 31,50 динара, а није ни сам хтео да плати казну. Када многобројни усмени
и писмени захтеви школског одбора нису успели, наплату је покушао да изврши
срески начелник. Окружни начелник је Министру просвете оправдао неисплату
казни од ђачких родитеља у Стрижилу, јер су родитељи „скитачки Цигани“. 113
Следеће школске године такође је било проблема са наплатом школског
приреза. Ловци су трошили школски прирез на друге општинске потребе. До 15.
октобра 1908. године утрошили су 451,94 динара. Због неплаћања школског
приреза дошло је до проблема у издржавању школе. Нарочито су се проблеми
јављали у обезбеђивању огрева. Управитељ школе морао је 16. јануара 1909.
године да распусти ђаке, јер није било огрева. После више молби и жалби среским
и окружним властима, Суд општине багрданске одлучио је да сам настави са
издржавањем школе, али да се у школу примају само деца из Багрдана.
Управитељ Милан Савић се ипак није слагао са одлуком багрданске општине,
мада је осуђивао поступке ловачке општине. Замолио је Министра просвете 24.
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јануара 1909. године да наложи исплату свих потраживања од ловачке општине,
како би школа могла да настави са радом.114
Током школске 1907/908. године сваки разред чинио је посебно одељење.
Тада је први разред уписало 69, други разред 48, трећи разред 43 и четврти разред
48 ученика. Следеће школске 1908/909. године први разред је уписао 61 ђак, док
је у осталим разредима, са поновцима било: други разред 46, трећи разред 46 и
четврти разред 35 ђака. Проблем је настао због броја ђака првог разреда, јер је
предходне године разред поновило 16 ученика. Са новоуписаним ђацима разред је
бројао 77 ученика, и због бројности није могао да буде посебно одељење. Пошто
нису постојали услови за формирањем још једног одељења, 12 ученика првог
разреда формирало је посебно одељење са ђацима другог разреда. Осим овог
одељења, посебна одељења формирала су остали ђаци првог разреда, ђаци трећег
разреда и ђаци четвртог разреда. По предлогу школског одбора, за учитељицу
комбинованог одељења постављена је Лепосава Вељковић, а за учитељицу првог
разреда Босиљку Димић.115

Белица
Школа се и школске 1890/91. године налазила у лошем стању. Служитељ
није за више месеци примио плату. Школа није имала дрва за огрев, креде, сунђер
и хартије. У току школске 1890/91. године школски одбор у Белици се састао само
два пута, 1. априла и 16. маја. На седницу, која је одржана 1. априла председник
није дошао, а 16. маја напустио је састанак при самом крају. Председник је захтев
учитеља за бољим издржавањем једном одбио и пред среским начелником.
Учитељ у Белици Велимир Петровић упутио је 19. октобра 1891. године, молбу
Министру просвете у којој је предложио кажњавање председника школског
одбора, јер месецима није долазио на састанке. Школа се налазила у врло лошем
стању, јер није била окречена, ограда разваљена, прозори разлупани, соба у којој
су ноћила деца прокишњавала је, дрва за огрев није било и много је тога још
недостајало.116 Током лета 1891. године школски одбор је тражио формирање
другог одељења. Због недостатка простора то тада није дозвољено. Поново је
почетком октобра 1892. године упућена молба за формирањем другог одељења.
Учионица је била припремљена, а у школи је учило 100 ученика: први разред 30
ученика, други разред 32, трећи разред 17 и четврти разред 21 ученик. Министар
просвете је овога пута дозволио формирање још једног одељења.117
Почетком 1898. године настао је спор са селом Слатином око учешћа у
издржавању школе. На састанку одржаном 20. марта, били су дужни да се
определе којој би школској општини припадали. Село се налазило у политичкој
општини села Цикота. Децу су слали у Белицу, а на збору су одлучили да
припадају школи у Ратковићу. Поводом захтева школе у Белици за плаћањем
114
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школског приреза, одговорено је да нису дужни да плаћају прирез, јер деца из
Слатине нису похађала школу у том селу. Било је неколико случајева, али ти
родитељи су сами плаћали за школовање своје деце. У захтеву школског одбора у
Белици наведено је да су се деца из Слатине редовно школовала у Белици, а да су
се мештани Слатине изговарали да већ школски прирез плаћају школи у
Ратковићу, што није била истина.118
Учитељица Драга Ђорић завршила је Вишу женску школу. Укупно је до
1897. године радила као учитељица 25 година, а у Белици је радила пет година.
Успела је да пређе сав програм. Долазак ђака у школу био је лош. Сви су имали
прописане уџбенике. Васпитање деце било је добро. Учитељица се није слагала
добро са општином и школским одбором. Постојала је против ње једна тужба,
коју је поднео председник школског одбора. Председник није желео да јој издаје
станарину. Имала је стан у школској згради, а добијала је и пет динара месечно на
има станарине.119
Током 1899. године школски надзорник је предложио поделу беличке
школске општине. До тада су школску општину сачињавала села: Белица,
Мишевић, Лозовик, Драгоцвет, Ковачевац, Међуреч, Деоница, Сиоковац, Црнче,
Јошанички Прњавор и Каленовац. У школској општини било је укупно 955
пореских глава. И поред тога школа је предходне школске године имала само
десет уредних ђака. Посебно су се драгоцветча и јошаничка општина врло лоше
старале о школи. Из ових општина скоро да није било деце у школи, јер је била
много удаљена. Ђаци су морали по неколико сати да пешаче до Белице. Школа
није могла да заведе интернатски смештај, јер је спадала у врло сиромашне
школе. На предлог школског надзорника отворене су две нове школе, и то једна у
Драгоцвету, а друга у Деоници. Од тада су беличку школску општину сачињавала
села: Белица, Мишевић и Лозовик.
Учитељ у Белици премештен је из села новембра 1900. године. Молбе за
постављење другог учитеља упућене су јануара 1901. и јуна исте године. Пред
почетак школске 1901/902. године школа поново није имала учитеља, јер је
Милан Прокић премештен у Лоћику. Тада је школу уписало 63 ученика.120
Месни одбор упутио је јуна 1904. године молбу Министру просвете у којој
је тражено отварање другог одељења. Према списковима рођених, школу је
септембра 1904. године требало да упише 62 ученика. Пошто по закону о
школама у четворо-разредној школи није могло да буде више од 45 ученика,
одбор није могао да упише сву децу. У том случају и ове године, као и ранијих
година, остало је неуписано 30-40 ученика. Услови за отварање другог одељења
су постојали, јер је школа имала два одељења пре 1898. године. Учионица за
друго одељење постојала је у школској згради. Школски намештај је такође
постојао, а неке мање потребе биле би набављене пре почетка школске године.
Министар просвете је дозволио отварање другог одељења, и поставио још једног
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учитеља. Према новој подели, 43 ученика првог разреда чинили су једно
одељење, а друго одељење 42 ученика другог, трећег и четвртог разреда.121
Школске 1905/1906. године школа је имала 94 ученика: први разред 45,
други разред 25, трећи разред 11 и четврти разред 13 ученика. Једно одељење
чинили су сви ученици првог и 10 ученика другог разреда, док су друго одељење
чинили 15 ученика другог и сви ученици трећег и четвртог разреда.122
За следећу 1906/907. годину уписано је: први разред 17, други разред 31,
трећи разред 25 и четврти разред 11 ученика. Није било могуће уписати још
ученика, јер у школи није било више простора.123
Правила Фонда сиромашних ученика-ица
беличке народне школе124
I.
Чл. 1. Грађани беличке школске општине оснивају добротворну установу,
која ће се звати: Фонд сиромашних ученика-ица беличке народне школе.
Чл. 2. Новцем из овог фонда набављаће се и давати сиромашним
ученицима-има беличке народне школе одећа и обућа.
II. Приходи фонда
Чл. 3. Основицу овога фонда чини:
а) онај новац који је раније прикупљен за сиромашне ученице-ице а није
утрошен и
б) сви улози чланова овога фонда, завештања и други прилози који буду
добијени.
Чл. 4. Сав раније прикупљени новац предаће се сигурном новчаном заводу
на капиталисање, одмах чим ова правила ступе у живот; тако исто предаваће се
заводу и свака прикупљена сума новаца.
Чл. 5. Фонд ће се умножавати:
а) оном сумом коју школска општина буде као помоћ овом фонду давала;
б) завештањима појединих лица;
в) улозима чланова: добротвора, утемељача и помажућих;
г) прилозима који буду добијени на забавама и школским свечаностима
приређених у корист овога фонда;
д) интересом од главног капитала, ако га буде имало.
III. Чланови фонда
Чл. 6. Чланови су овога фонда:
а) добротвори, који уложе најмање педесет (50) динара одједном или у
току од три године;
б) утемељачи, који уложе најмање двадесет пет (25) динара одједном или у
току од три године, и
в) помажући, који годишње улажу најмање један (1) динар.
121
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При упису чланови добротвори и утемељачи полажу најмање једну
трећину целокупног улога, помажући пак цео улог.
Чл. 7. Имена свију чланова објављиваће се сваке године на дан светосавске
прославе у школи, а имена чланова добротвора и утемељача штампаће се у
просветним листовима. Школа ће увек истаћи црну заставу на дан смрти и
сарањивања члана добротвора и утемељача и сваке године приређиваће општи
парастос свима умрлим члановима, добротворима и утемељачима овога фонда.
IV. Управа фонда
Чл. 8. Фондом овим рукује одбор школе беличке са добротворима,
утемељачима и наставницима (поред управитеља) школе беличке а преко свога
благајника.
Чл. 9. Дужности су овог одбора:
а) да ученицима-ама на време набавља одећу и обућу;
б) да на предлог наставника школе беличке решава, којим ће се
сиромашним ученицима-ица давати ова помоћ;
в) да о свом раду подноси тромесечни и годишњи извештај школ.
надзорнику (окр. школ. одбору). Овај извештај дужан је одбор сваке године
објављивати грађанству на дан светосавске прославе у школи, и
г) да се стара о умножавању и прикупљању прхода.
V. Опште одредбе
Чл. 10. Главницу овога фонда чине и неће се никако трошити:
а) основица овог фонда;
б) улози чланова добротвора и утемељача, и
в) завештања чија вредност износи преко двадесет пет (25) динара.
Чл. 11. Сви остали приходи, као и улози чланова помажућих, завештања
чија вредност је мања од двадесет пет (25) динара, интерес од главнице, она сума,
коју одбор ове школе буде давао овоме фонду и други већи или мањи прилози,
који буду добијени на дан Св. Саве у школи-могу се на поменути циљ проширити.
Чл. 12. Одбор овога фонда даваће сву готовину главнице овога на
капиталисање сигурном новчаном заводу.
Чл. 13. За несавесно руковање овим фондом одговоран је цео одбор
морално и материјално пред земаљским законима и властима.
Чл. 14. Ова правила ступају у живот када их одобри надлежна просветна
власт.
У Белици
27. фебруара 1906. год.
Учитељ Драгољуб Тодорић током првог полугодишта напустио учитељску
службу због исцпљености и болести. Упутио је молбу 20. септембра 1911. године,
да због здравственог стања промени службу. Имао је сметње са срцем. Због тога
није служио војску. На основу прегледа, који је извршен 30. септембра од стране
окружног физикуса, среског лекара и управитеља болнице у присуству Сретена
Николића, директора Јагодинске гимназије, њему је одобрена промена службе.125
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Бунар
Школа у Бунару основана је 26. новембра 1898. године. До тада су деца из
Бунара похађала школу у Белици. Због удаљености и лоших путева, општински
судови Бунара и Шантаровца донели су одлуку о оснивању школе у Бунару.
Школа је отпочела рад у кући Јоце Милосављевића, која се налазила поред пута у
средини села. На плацу величине 3020 м2 налазила се и друга зграда, која је
служила за учитељски стан. За прву учитељицу постављена је Даринка Петровић.
Учитељица Даринка Петровић, због веридбе са Лазаром Петровићем,
учитељом у Рибару, тражила је премештај у Рибаре. Премештај је извршен 20.
децембра 1900. године.126
Правила
Фонда сиромашних ученика-ца бунарске народне школе127
I. Име и циљ
Чл. 1. Грађани бунарске школске општине оснивају добротворну установу,
која ће се звати: фонд сиромашних ученика-ца бунарске народне школе.
Чл. 2. Новцем из овог фонда набављаће и давати сиромашним ученицимацама бунарске народне школе одећа и обућа као и остале ђачке потребе.
II. Приходи фонда
Чл. 3. Основицу овога фонда чини:
а) Онај новац који је раније прикупљен за сиромашне ученике-це а није
утрошен; и
б) Сви улози чланова овога фонда, завештања и други прилози који буду
добијени до 15. јуна 1900. године.
Чл. 4. Сав раније прикупљени новац предаће се сигурном новчаном заводу
на капиталисање одмах чим ова правила ступе у живот а тако истопредаваће се
заводу и свака прикупљена сума новаца у времену до 15. јуна 1900. године.
Чл. 5. Фонд ће се умножавати
а) Оном сумом коју општина школска буде као помоћ овом фонду давала;
б) Завештања појединих лица; в) улога чланова: добротвора, утемељача и
помажућих; г) Прилози који буду добивени на забавама приређених у корист
овога фонда и који буду добијени приликом светосавских прослава; д) Интерес од
главног капитала и ђ) ванредни прилози, ако их буде имала.
III. Чланови фонда:
Чл. 6. Чланови су овога фонда:
а) добротвори који уложе најмање педесет динара од једном или у току од
три године; б) утемељачи који уложе најмање по двадесет и пет динара од једном
или у току од три године; в) помагачи који годишње улажу најмање по један
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динар. При упису чланови добротвори и утемељачи полажу најмање једну
трећину целокупног улога, а помагачи цео улог.
Чл. 7. Имена свију чланова објављиваће се сваге године на дан светосавске
прославе у школи, а имена чланова добротвора и утемељача штампаће се у
„Годишњаку“ народних школа у округу моравском. Школа ће увек истакнути
црну заставу на дан смрти, сахрањивања члана добротвора и утемељача, и сваке
године приређивати општи парастос свима умрлим члановима овог фонда.
IV. Управа фонда
Чл. 8. Фондом овим рукује одбор школе бунарске и сви чланови добротври
преко свога благајника.
Чл. 9. Дужности су овога одбора: а) да ученицима-цама на време набаве
одећу и обућу као и остале школске потребе; б) да на предлог наставника школе
бунарске решава којим ће се ученицима-цама давати помоћ; в) да о свом раду
подноси годишњи извештај окружном школском одбору и надзорнику. Овај
извештај дужан је одбор сваке године објављивати грађанству на дан светосавске
прославе у школи; 2) да се стара о умножавању и прикупљању прихода.
V. Опште одредбе
Чл. 10. Главницу овога фонда чине и неће се никако трошити: а) основица
овога фонда; б) улози чланова добротвора и утемељача и завештања чија
вредност износи преко двадесет и пет динара.
Чл. 11. Сви остали приходи, као улози чланова чланова помагача,
завештања чија вредност не износи 25 динара, интерес од главнице, она сума коју
одбор школе бунарске буде давао овом фонду и други већи или мањи прилози
који буду добивени на дан Св. Саве у школи и на светосавској забави од почетка
1901. године.
Чл. 12. Одбор овога фонда даваће сву готовину главнице овога фонда на
капиталисање сигурном новчаном заводу.
Чл. 13. За несавесно руковање овим фондом одоворан је цео одбор морално
и материјално пред земаљским законима и властима.
*
За упис у први разред способна су била: 1900. године 17 детета, 1901.
године 22 и 1903. године 17 детета.
Почетком школске 1903/904. председник школског одбора у Бунару
упутио је молбу Министру просвете за отварањем још једног одељења. Маја 1903.
године одбор је одлучио да се у први разред упише 11 ученика из списка за ту
годину. Међутим, многи родитељи чија деца нису уписана у школу ни прошле ни
претпрошле године због недовољног простора, затражили су да се њихова деца
упишу у први разред ове године, како не би престарела за школовање, а да се деца
из ове године оставе за идућу годину. Та деца не би много изгубила до следеће
године. Када би се отворило друго одељење, тада би у први разред могло да се
упише 45 ученика, од 70 колико је било деце у селу дорасло за школу. Почетком
школске године други разред уписало је 14 ученика, трећи разред 16 и четврти
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разред осам ученика. Министар просвете је 6. октобра дозволио формирање
другог одељења.128
Августа 1904. године промењена су одељења. Предходне године прво
одељење чинили су само ученици првог разреда, а друго одељење ученици
другог, трећег и четвртог разреда. Ове године први разред је уписао 21 ученик,
други разред 41, трећи разред 14 и четврти разред 16 ученика. Сада су, према
дозволи Министра просвете, једно одељење чинили ђаци првог и другог разреда, а
друго одељење ђаци трећег и четвртог разреда. Прво бројније одељење радило је
у већој учионици, која је имала 116 м2, а друго одељење у учионици величине
74,9 м2.129
Нова школска зграда у Бунару подигнута је 1910. године. Школа је имала
две простране учионице, собу за ручавање ђака, канцеларију, ходник и у
дворишту два стана за учитеље. Заслужни за подизање нове школске зграде били
су: Младен Лазаревић, председник бунарске општине, Радосав Момировић, Јанко
Стевановић, школски благајник и учитељ Милосав Петровић.
У току Првог светског рата у школској згради налазила се команда
аустријске жандармерије.

Винорача
Школа је основана 1910. године. Привремено је била смештена у
општинској судници. Школу је септембра 1910. године уписало 34 ђака: први
разред шест ученика и једна ученица, други разред пет ученика и три ученице,
трећи разред девет ученика и четврти разред четири ученика и три ученице. На
испиту одржаном 28. јуна 1911. године било је 29 ђака. Међутим, учитељ није
дуго постављан. Поново је суд општине винорачке 23. новембра 1910. године
тражио од Министра просвете да се школа отвори, јер је све припремљено, и да се
за учитеља постави Милан Исаиловић, учитељ у Деоници, кога мештани
Винораче познају као доброг учитеља. За првог учитеља постављен је Душан
Ивановић.130
Следеће школске 1911/12. године школу је уписао 41 ђак: први разред 20
ђака, трећи разред 11 ђака и четврти разред 10 ученика. Школске 1912/13. године
први разред уписало је 10 ученика, други разред 19 ученика и једна ученица,
четврти разред седам ученика и три ученице. За ученике четвртог разреда ове
школске године важиле су оцене из трећег разреда школске 1911/12. године. Због
рата признато им је завршавање четвртог разреда. Следеће 1913/14. године први
разред имао је 19 ученика и три ученице, други разред 11 ученика и трећи разред
19 ученика и једну ученицу. Успешно су положили разреде и у старије разреде
прешли: 21 ђак првог, 11 ђака другог и 16 ђака трећег разреда.131
128

АС, МПс, Ф 53, р-150/1903.
АС, МПс, Ф 56, р-80/1904.
130
АС, МПс, Ф 61, р-16/1910. Молбу су потписали: М. Николић, председник, чланови Коста
Динић и Петар Миленковић, и деловођа П. М. Јевтић.
131
ИАЈ, Ф 196, књига 64.
129
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Приход школе за 1914. годину био је предвиђен у висини од 2.138,20
динара. Такође је и расход био предвиђен у истом износу: 1. за оправку школе и
стана 25 динара, 2. за грејање стана и школе 350 динара, 3. за плату школског
послужитеља 240 динара, 4. за набавку књига за школску књижницу 30 динара, 5.
за претплату на препоручене листове 54 динара, 6. за набавку учила 50 динара, 7.
за помоћ сиромашним ученицима 20 динара, 8. за набавку школског намештаја
150 динара, 9. за набавку канцеларијског материјала 25 динара, 10. за осветљење
25 динара, 11. за прославу Светог Саве 25 динара, 12. за набавку књига за
награђивање ученика 15 динара, 13. на име кирије за школску башту 40 динара,
14. за уређење школског дворишта 20 динара, 15. за подизање школског нужника
250 динара, 16. за ограду око школског дворишта 500 динара, 17. за плаћање три
прозора предузимачу 120 динара, 18. дуг учитељу Петру Стојиловићу за стан 140
динара, 19. за одлазак учитеља на учитељска већа 6 динара, 20. за дуг књижару
Илији Аранђеловићу 43,20 динара.132

Врановац
Септембра 1899. године у Врановцу је било уписано 104 ђака: први разред
43, други разред 16, трећи разред 35 и четврти разред 10 ђака. Због великог броја
ђака, школска општина упутила је молбу за отварањем другог одељења. Школска
општина је током лета започела са изградњом зграде, коју је требала да заврши до
краја септембра. У две учионице могло је да стане око 140 ђака. За ново одељење
спремљене су све потребе. Предвиђено је да се стара школска зграда оправи и у
њој уређена два стана за учитеље. Дозвољено је формирање другог одељења.
Прво одељење су чинили ђаци првог, а друго одељење ђаци другог, трећег и
четвртог разреда.133
Правила
Фонда сиромашних ученика –ца
врановачке народне школе134
I. Име и циљ
Чл. 1. Грађани врановачке школске општине оснивају добротворну
установу, која ће се звати: Фонд сиромашних ученика-ца врановачке народне
школе.
Чл. 2. Новцем из овог фонда набављаће се и давати сиромашним
ученицима-цама врановачке народне школе одећа и обућа, као и остале ђачке
потребе.
II. Приходи фонда
Чл. 3. Основицу овога фонда чини:
а) Онај новац који је раније прикупљен за сиромашне ученике-це а није
утрошен; и
132

ИАЈ, Ф 196, кутија 1.
АС, МПс, Ф XXXII, р-100/1899.
134
АС, МПс, Ф III, р-35/1900. Делловођа школског одбора био је учитељ Јован Крагуљевић.
133
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б) Сви улози чланова овога фонда, завештања и други прилози који буду
добијени до 15. јуна 1900. године.
Чл. 4. Сав раније прикупљени новац предаће се сигурном новчаном заводу
на капиталисање одмах чим ова правила ступе у живот, а тако исто предаваће се
заводу и свака прикупљена сума новаца у времену до 15. јуна 1900. године.
Чл. 5. Фонд ће се умножавати:
а) Оном сумом коју општина школска буде као помоћ овом фонду давала;
б) завештања појединих лица; в) улози чланова: добротвора, утемељача и
помагача; г) прилози који буду добивени на забавама приређеним у корист овога
фонда и који буду добијени приликом светосаввских прослава; д) интерес од
главног капитала и ђ) ванредни прилози, ако их буде имало.
III. Чланови фонда
Чл. 6. Чланови су овога фонда:
а) добротвори, који уложе најмање педесет динара једном или у току од
три године; б) утемељачи који уложе најмање по двадесет и пет динара од једном
или у току од три године; в) помагачи који годишње улажу најмање по један
динар. При упису чланови добротвори и утемељачи полажу најмање једну
трећину целокупног улога, а помагачи цео улог.
Чл. 7. Имена свију чланова објављиваће се сваке године на дан светосавске
прославе у школи, а имена чланова добротвора и утемељача штампаће се у
„Годишњаку“ народних школа у округу моравском. Школа ће увек истакнути
црну заставу на дан смрти сахрањивања члана добротвора и утемељача, и сваке
године приређивати парастос умрлим члановима овог фонда.
IV. Управа фонда
Чл. 8. Фондом овим рукује одбор школе врановачке и сви чланови
добротвори, преко свога благајника.
Чл. 9. Дужности су овога одбора: а) да ученицима-цама на време набавља
одећу и обућу, као и остале школске потребе; б) да на предлог наставника школе
врановачке решава којим ће се ученицима-цама давати помоћ; в) да о свом раду
подноси годишњи извештај окружном школском одбору и надзорнику. Овај
извештај дужан је одбор сваке године објављивати грађанству на дан светосавске
прославе у школи; г) да се стара о умножавању и прикупљању прихода.
V. Опште одредбе
Чл. 10. Главницу овога фонда чини и неће се никако трошити:
а) основица овога фонда.
б) улози чланова добротвора и утемељача и завештања чија вредност
износи преко двадесет и пет динара.
Чл. 11. Сви остали приходи као улози чланова помагача, завештења чија
вредност не износи 25 динара, интерес од главнице, она сума коју одбор школе
врановачке буде давао овом и други већи или мањи прилози који буду добивени
ма дан Св. Саве у школи и на светосавској забави од почетка 1901. године и
трошиће се по овим правилима.
Чл. 12. Одбор овога фонда даваће сву готовину главнице овога фонда на
капиталисање сигурном новчаном заводу.
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Чл. 13. За несавесно руковање овим фондом одговоран је цео одбор
морално и материјално пред земаљским законима и властима.
18. јануара 1900. год.
Председник школског одбора
Врановац
Милан Вучковић
Чланови: Радосав Вулић, Јоксим Јевтић,
Радосав М., Богдан Милићевић
Почетком школске 1908/99. године извршена је нова подела одељења. Због
недоласка многих ученика првог разреда, сиромаштва, болести и одбијања
школовања деце смањен је број ђака, и то нарочито првог разреда. Према
међусобном договору учитеља, са којим се сложио Министар просвете, Спасенија
Младеновић добила је први разред са 38 ученика и четврти разред са пет ученика,
а Борислав Младеновић други разред са 36 ученика и трећи разред са
двадесетједним учеником.135
Проблемима у настави доприносили су и временски услови. Услед великих
сметова ученицима је онемогућено да походе школу. Од 29. јануара 1909. године
учитељица је радила само са по неколико ученика у оба одељења, па предавања
нису престајала. Ипак, како је снег и даље падао, сметови су постојали све већи.
После молбе од 8. фебруара, окружни школски одбор је дозволио прекид наставе
од 10. фебруара па све док се путеви не очисте од снега.136
Пред почетак школске године, августа 1909. године у Горњем Рачнику,
Доњем и Горњем Штипљу и Врановцу појавила се епидемија шарлаха, због чега
је одложен почетак наставе. Ове школске 1909/910. године први разред уписало је
29, други разред 34, трећи разред 39 и четврти разред 18 ђака.137
Због шарлаха, по наредби лекара среза беличког, обустављена је настава у
школи врановачкој у времену од 10. децембра 1910. године до 7. фебруара 1911.
године. Дуго не одржавање наставе, условио је измену годишњег плана лекција.
Пређена наставна грађа није могла бити утврђена, па је морала поново да се
прелази. Ново градиво према програму, због тога није могло да се обради. На
наставном већу наставници су одлучили да скрате програм изостављањем мање
важних методских јединица. Скраћивање програма извршено је и везивањем
неких предмета, као земљописа са природним наукама и земљописа са историјом.
У наставни план унет је већи број часова из српског језика, рачуна, историје и
земљописа.
Наставни програм и план
Основне школе у Врановцу за школску
1910-11. годину 138
I. Разред
135

АС, МПс, Ф 31, р-157/1908.
АС, МПс, Ф 5, р-191/1909.
137
АС, МПс, Ф 30, р-102/1909.
138
АС, МПс, Ф 9, р-39/1911. Програм су прилагодили Спасенија Младеновић, учитељица првог и
другог разреда и Борислав Младеновић, учитељ трећег и четвртог разреда.
136
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1. Наука хришћанска. – Крсни знак и „Оче наш“. Божић. Свети Сава. Цвети
и врбица. Ускрс.
2. Српски језик. – Школски ред. Посматрање ствари у школи и околини.
Биљка и животиња. Домаће животиње. Ствар, биљка, животиња, слика и реч
(разликовање). Писање – Преписивање малих слова и речи из њих са школске
табле и из буквара. Велика слова и речи из њих. Писање по угледу на писанкама.
Писање речи по диктанду. Читање – Упоредо са писањем читају се речи са
школске табле и из буквара. Шчитавањем т.ј. читање по словима са
објашњавањем и разумевањем. Декламовање – Научити на памет неколико краћих
песмица и изрека.
3. Рачунање. – Рад са бројевима на стварима поступно од 1-15. Цртање
бројних односа помоћу слика на таблицама. – Све четири рачунске радње најпре
на стварима, затим на задацима из живота од 1-15. Рачунање са голим бројевима.
(Све само усмено). Писање бројева од 1-15. Мерење дужине, висине, тежине само
до 10. Линија, угао и круг.
4. Цртање. – Правим линијама. Слике из правих линија и углова. Основни
облици ствари.
5. Писање. – Писање писанака бр. 1, 2, 3 и 4.
6. Певање. – Амин. Господи помилуј. Подај Господи. Три световне песме
по избору.
7. Гимнастика. – Собна гимнастика: савијање тела напред, лево и десно.Постројавање редова. Окретање у редовима лево и десно.– Две дечје игре по
избору.
8. Рад. – Посматрање радова у градини. Чишћење воћака од гусеница.
Плевење.
II. Разред
1. Наука хришћанска. – „Богородице дјево“. Мала Госпођа. Ваведење.
Велика Госпођа. Св. Никола. Св. Јован, крштење Христово и Богојављење. Спасов
дан.
2. Српски језик. – Вежбање у посматрању. Породица и задруга. Село и
град. Занимање становништва према географском положају. Стране света. Главни
географски објекти: брдо, планина, равница, река. Годишња времена. Дан и ноћ.
Недеља, месец и година. Ваздух и појаве у њему. Киша, снег, роса и слана.
Читање – Механичко читање чланака из читанке. Објашњавање и извођење поука.
Причање чланака. Знаци за застајање и употреба великих слова. Писање – Писање
реченица по диктанду. Преписивање с табле и из књиге. Свуда обрађивати и
естетичку страну и правилност. Декламовање – Три декламације по избору.
3. Рачунање. – Очигледно упознавање бројева од 20-70 закључно. Рад с
десетицама. Мерење дужина, тежина, течности и упознавање мера и новца.
Усмено решавање задатака из живота у сва четири вида. Усмено рачунање са
неименованим бројевима. Таблица множења и дељења код сваке десетице;
сабирање и одузимање писмено и извођење правила. Углови, троугли,
четвороугао и круг.
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4. Цртање. – Продужење рада из првог разреда. Облици за украс с правим
линијама.
5. Лепо писање. – Писање писанака бр. 5, 6, 7 и 8.
6. Певање. – Тебје господи. И духови твојему. И свјех и свја. Три песме
световне.
7. Гимнастика. – Собна гимнастика: покрети руку, ногу и главе. – Кретање
у простим редовима. – Три игре по избору.
8. Рад. – Разређивање биљака. Заливање. Прашење мотичицама.
Привезивање уз притке.
III. Разред
1. Наука хришћанска. – Стварање света. Ноје. Јосиф. Мојсије и пророци.
Живот Христов од рођења до 30. године. Главна правила његове вере. Долазак у
Јерусалим. Тајна вечера и причешће. Страдање и смрт. Ускрс. Духови.
2. Српски језик. – Читање тачно, лако и с разумевањем из читанке.
Слободно причање прочитаних чланака и извођење поука с применом на живот.
Читање других лакших књига. Писање – Преписивање из читанке. Писање
научених чланака на памет. Интерпункција. Декламовање – неколико песама и
изрека или дијалога.
3. Рачунање. – Очигледно представљање стотина до хиљаде и рад с њима у
сва четири вида усмено. Мере. Усмено рачунање с чистим бројевима и таблицама
множења. Писмено рачунање у сва четири вида. Једноцифрен и двоцифрен
множитељ и делитељ. Писмено израчунавање задатака из живота.
4, Земљопис и природне науке. – Представљање природних објеката
знацима на картама. Слив Штипљанске (месне) реке са брда посматран. Цртање
тога слива у песку. Постанак карата. Занимање становника с погледом на
земљиште. Кречњак и печење креча. Извори. Шуме и њихов значај. Слив Велике
Мораве. (Сењски) камени угаљ. Воће у Левчу и Шумадији и неговање. Слив
Тимоков. Нега стоке (Изворски коњи и Кривовирске овце). Постанак пећина и
клисура. Слив Западне Мораве. Четинари и прављање катрана. Борови и јелова
грађа. Слив Јужне Мораве и Нишаве. Бање, сумпор и употреба његова. Иловачаправљање посуђа, цигала и црепова. Конопља. Слив Дрински. Слив Савски. Бара
као заједница живота. Слив Колубарски. Слив Дунава. Белутак и грађење стакла и
ћживи песак. Голубачке мушице. Рудник живин на Авали с употребом живе.
Термометри. Биографије знатних људи из наше историје. Нега тела човекова.
5. Цртање. – Криве линије основних облика. Слике с мешовитим линијама.
6. Лепо писање. – Писање писанака бр. 11, 12, 13 и 14.
7. Певање. – Свјати Боже. Слава тебје Господи. Три световне песме по
избору.
8. Гимнастика. – Двојни редови и разброј. Гимнастички корак. Рвање. Неке
дечије игре по избору.
9. Рад. – Врсте орања и копања. Корисније орање плугом но ралицом.
Употреба дрљаче и бране. Ђубре и ђубриште. Семе и сејање. Копање леја. Пчела
и свилена буба. Калемљење. Винова лоза и виноград. Вештачка ограда (жива) и
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подизање шума. Жетва српом и косом. Нега ливада. Корист од птица. Кречење
воћа. Спремање зимнице. Чување, укрштање и нега стоке.
IV. Разред
1. Наука хришћанска. – “Вјерују”. Радња апостолска и апостоли Петар и
Павле. Гоњење хришћана и Константин и Јелена. Крштење Срба и Ћирило и
Методије. Славе. Христова наука. Главне исповести. О милостивом Самарјанину.
О немилостивом слуги. О богаташу и Лазару. О даровима. О послушном и
непослушном сину. О неваљалом сину.
2. Српски језик. – Читање тачно, лепо и разумљиво. Логичко и правилно
причање. Писање писмених састава (Поређење, описивање, писма и т.д.).
Декламовање народних и лирских песама. Словенско читање молитава и
црквених песама.
3. Земљопис и историја. – Политичка подела Србије. Стара постојбина
(живот, обичаји и управа и т.д.). Просвећеност, индустрија, саобраћајна средства,
обичаји данас у Срба. Сеоба и нова постојбина. Зета-Црна Гора. Немања. Јужна
Србија. Свети Сава и Стеван Првовенчани. Стеван Дечански. Стара Србија.
Стеван Душан. Македонија. Урош. Вукашин и Марко Краљевић. Ђурађ
Бранковић. Северна Србија. Косовски бој. Стеван Томашевић. Босна и пропаст
Србије, Босне и Херцоговине. Хајдуци и ускоци и патње. Сеоба под Арсенијем.
Бачка. Банат. Срем и Славонија. Кочина крајина. Источна Србија. Први српски
устанак и бојеви из првог устанка. Бојеви 1813. године. Други устанак. Милош
Велики. Дубровник и Далмација. Бој на Србобрану. Обреновићи (Михаило,
Милан и Александар). Карађорђевићи (Карађорђе, Александар и Петар).
4. Природне науке су комбиноване са програмом за трећи разред и
обрађиваће се заједно са трећим разредом.
5. Рачунање. – Четири основа рачунске радње преко хиљаде. Усмено
рачунање примера из живота. Писмено рачунање с десетним разломцима.
Израчунавање површине. Геометријски облици.
6. Цртање. – Слике са мешовитим и кривим линијама.
7. Лепо писање. – Писање писанака бр. 15, 16, 17 и 18.
8. Певање. Заједно са трећим разредом.
9. Гимнастика. – Заједно са трећим разредом.
10. Рад. – Испитивање земље за виноград. Калемљење: корист од воћа.
Остало заједно са трећим разредом.
Наставни план
Бр.

предмети

I раз.

1.
2.
3.

Наука хришћанска
Српски језик и словенско читање
Земљопис са историјом и природним
наукама
Рачунање с геометријским облицима

4.

2
10
-

II
раз.
2
10
-

III
раз.
2
8
4

IV
раз.
2
8
5

6

6

6

6
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5.
6.
7.
8.

Цртање и писање
Певање
Гимнастика
Рад

3
2
2
2

3
2
2
2

3
2
2
2

3
2
2
2

Главинци
Мештани села Главинаца, Колара и Бресја упутили су молбу министру
просвете 22. августа 1898. године да им се дозволи отварање школе у Главинцима.
Ова села припадала су главиначкој политичкој општини, а школској општини у
Јовцу. У молби су навели да је школа у Јовцу удаљена око 10 километара и да пут
води преко планине Јухора, који је врло опасан због лугова, потока, јаруга, а и
због напада вукова и чобанских паса. Зато је из ових села само десетак детета
похађало школу у Јовцу у предходних десет година. И од њих, ретко ко је
завршио сва четири разреда. Мештани због оскудице нису били у стању да
плаћају издржавање своје деце у Јовцу. За привремену школу предложена је
општинска зграда, која је одговарала за полазак око 50 ђака, колико их је тада
било у овим селима. У случају отварања школе, мештани су се обавезали да у
најкраћем року обезбеде све школске потребе. Уколико се не одобри отварање
школе за ову годину, затражено је отварање школе за идућу годину, а да се
наложи школи у Јовцу да не тражи ученике из ових села, јер их је имала довољно
из оближњих села. Према наређењу Министра просвете, сазван је општински збор
за 3. септембар 1898. године. На њему је донета одлука о подизању и грађењу
нове школе у Главинцима. Свих 38 присутних житеља општине главиначке
гласали су за подизање школе. Према одлуци, почетак грађења нове школе
одређен је за пролеће 1899. године, пошто је за 1898. годину било касно. Грађа и
камен обезбедиће се из сеоских шума и мајдана, и то све кулуком. За остали
материјал и израду намештаја и прозора, требало је обезбедити новац из школског
приреза, по сразмери плаћања непосредног пореза. До изградње нове зграде,
поново је упућена молба да општинска судница у Главинцима послужи за
привремену школу.139
Пошто није било одговора, поново су мештани Главинаца упутили молбу
Министру просвете и црквених дела 14. септембра 1898. године, понављајући
исте разлоге: „Села Бресје, Коларе и Главинци која сачињавају општину
главиначку, припадају основној јовачкој школи. За васпитање деце, која је од ових
села удаљена пуна два сата а пут који води за школу простире се преко саме
планине Јохора и њених огранака, те услед тога деца из ових села никако и не
139

АС, МПс, Ф 61-26/1898. Молбу су потписали, у име свих мештана општине главиначке:
Светислав Марковић, Мирча Јевремовић, Вукосав Матић, Сибин Васић, Добросав Милић,
Љубомир Милетић, Милен Здравковић, Никодије Ранђеловић, Јован Миливојевић, Михаило
Радисављевић, Владимир Миладиновић, Милорад Милановић, Михаило Љубимировић, Ранђел
Младеновић, Вукосав Петровић, Илија Павловић, Милисав Здравковић, Милан Мијушковић, Јован
Васиљевић, Марко Цветковић.
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васпитавају се у основној школи јовачкој, јер нису у стању да сносе путовање по
два сата ујутру и увече идући у школу и отуда враћајући се.
Сада у овој години уписана су 15 ђака из ових села за васпитање у основној
јовачкој школи но из наведених разлога није нам никако могуће да нашу децу у
овој школи васпитавамо, јер су деца слаба и путовање не могу да сносе, а наше
имовно стање не допушта нам да деци плаћамо квартир те да седе у Јовцу.
За неупућивање деце наше у школу ми се непрестано од почетка овог
месеца гонимо од стране полициске и општинске власти да децу у основној школи
јовачкој упућујемо по тражењу управитеља школе, који ово чини да би могао
одржати да у основној јовачкој школи остану и даље три одељења, и за овом
постићи ће нас казна прописана законом...” 140
Скица
о преправци зграде за привремену школу
у Главинцима 141

140

АС, МПс, Ф 61, р-26/1898. У име свих пређашњих потписника на првој молби, ову молбу је
потписао Мирча Јевремовић, тежак из Главинаца.
141
АС, МПс, Ф 61, р-26/1898.
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Чланови комисије, коју су сачињавали окружни инжињер, срески начелник
и окружни лекар поднели су извештај 17. септембра 1898. године. Према
извештају, зграда је могла да послужи за школу, после следећих преправки: а) да
се избију сви унутрашњи зидови и начини једна учионица, б) да се отворени
ходник-доксат затвори и наместе два прозора, који ће служити за предсобље, в) да
се нова учионица патоше даском, а предсобље циглом, г) да се на северној страни
отворе 3 нова дупла прозора од 1 м. ширине а 1,30 м. висине, д) да се садањи
прозор и врата на уласку с јужне стране сазидају, и да се начине нова врата на
учионици, од 1,10 м. ширине, а 2,20 м. висине, ђ) да се озида нов цилиндричан
оџак.
За стан учитеља постојала је погодна приватна зграда у близини, коју би
општина узела под закуп. У кући су постојале две собе са кухињом, које су
морале да буду патосане даскама, и да се наместе дупли прозори. Стан за ђаке
није био потребан, пошто су ђаци из оближњих села.
Према одлуци комисије, овако уређена зграда могла би послужити највише
две године. До тада општина је била обавезна да сагради нову зграду, а ако то не
уради, онда је требало затворити школу.142
После извештаја затражено је постављање учитеља. Министар просвете је
22. новембра 1898. године донео одлуку о отварању привремене четвороразредне
школе. За учитељицу је 17. јануара 1899. године постављена Милица
Милићевић.143 На молбу главиничке општине, Министар просвете је 2. марта
1899. године дозволио да се у наредној школској години упишу у први разред и
девет дечака, који су имали више од девет година.
Током 1908. године, због уредног прикупљања и предаје пореза школи, на
предлог управитеља школе Милана Лазаревића, од стране Министра просвете
похваљен је Гвозден Миљковић, председник главиначке општине. У састав
главиначке школске општине налазила су се и села, осим Главинаца, Бресје и
Коларе. У буџету за 1907. годину предвиђено је 1.880 динара: 1.000 динара за
зидање школе, а 880 динара за издржавање школе. Од предвиђене суме школа је
примила све, само што су све позиције утрошене на школску зграду, јер
предвиђена сума за изградњу школе није била довољна. Из осталих позиција узета
су средства да би се зграда покрила и сачувала од непогода.144
Почеком другог полугодишта 1909. године дошло је до прекида наставе.
Услед великог снега, који се нагло отопио, Лугомир је надошао. Такође и лед у
води почео је да се топи услед топлог времена, и да се одваја у велике комаде.
Ови комади су 17. фебруара порушили половину моста, који је служио за прелаз
преко Лугомира. Како је већина ученика, нарочито из Бресја и Колара, становала
преко реке, због поплаве и рушења моста нису могли да долазе у школу. На
основу извештаја окружног начелника, Министар просвете је одобрио прекид
наставе до повлачења Лугомира.145
142

АС, МПс, Ф 61, р-26/1898.
АС, МПс, Ф 61-26/1898. У једном извештају школског надзорника учитељица се звала Живана
Милићевић.
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АС, МПс, Ф 13, р-75/1908.
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Друго одељење у главиначкој школи отворено је 11. октобра 1911. године.
Тада је у школи било 53 ученика. Одељење са 32 ђака другог, трећег и четвртог
разреда водио је Драгољуб Кузмановић, а одељење са 42 ђака првог разреда
Љубица Стојчевић. На молбу мештана који су желели да школују своју децу,
накнадно је уписано још шест дечака и четири девојчице. Постојала је друга
учионица, а општина се потрудила да набави све што је потребно за друго
одељење. Због одласка Драгољуба Кузмановића на војну вежбу у Ниш, пошто је
био резервни коњички наредник, главни испит у његовом одељењу одржан је
крајем маја 1912. године.146
Следеће школске 1912/13. године први разред уписало је 22 ученика и три
ученице, други разред 36 ученика, трећи разред 11 ученика и четврти разред 10
ученика. Одељење са ђацима првог и трећег разреда водио је Ђорђе Васић, који је
постављен јула 1912. године.147

Деоница
Предлог за оснивање школе у Деоници изнео је школски надзорник Јосиф
Стојановић у једном од својих извештаја. Према предлогу, било је потребно
разгруписати беличку школску општину, и створити две нове, и то: у Драгоцвету
за драгоцветчу политичку општину и у Деоницу за јошаничку политичку
општину. Општина јошаничка формирала је комисију за преглед могућих зграда
за школу. Комисија је 28. септембра 1899. године доставила извештај о прегледу
могућих школских зграда и избора места за сталну школу за села: Сиоковац,
Деоницу, Каленовац и Црнче:
1. „Плац у Сиоковцу налази се на средокраћи села Каленовца, Црнча и
Деонице.
2. Плац у селу Деоници удаљен је од средокраће села Каленовца и Црнча,
то јест од горњег плаца за 1700 метара.
Плац под 1, сем земљишта за постројење зграде нема другог земљишта за
школску башту и пољопривредне циљеве, и нема текуће пијаће воде.
Плац под 2, има у својој средини текућу пијаћу воду, као и земљиште за
школску башту и пољопривредне циљеве“. По уверењу председника јошаничке
општине, за овај плац не би пристала села Црнче и Каленовац, а по уверавању
мештана села Деонице, за деонички плац пристала би у школску заједницу села
Вољавче и Винорача.
За привремену школу за села Сиоковац, Деоницу, Каленовац и Црнче,
комисија је нашла да се зграда Милоша Стевановића у Деоници може употребити
за привремену школу, ако се избије преградни зид између две собе, и од њих
направи одељење за учионицу, коју треба патосати даскама. Привременост ове
школе има трајати највише две године, за које време је школска општина дужна
да подигне нову зграду, у противном да се школа затвори.

146
147

АС, МПс, Ф 37, р-150/1911.
АС, МПс, Ф 41, р-132/1912.
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После извештаја комисије, на позив среског начелника за срез белички,
одржан је састанак представника Деонице, Сиоковца, Црнча и Каленовца, на коме
је донета одлука о избору зграде за привремену школу, а и каснијем издржавању
школе. На састанку одржаном 5. октобра 1899. године, донета је одлука да се
привремена школа отвори у Деоници у кући Милоша Стефановића, коју је
комисија предложила за школу. Све послове око уређења зграде и набавке
школских потреба требало је споразумно да изврше села: Деоница, Сиоковац,
Црнче и Каленовац. За одборнике школског одбора изабрани су: Стефан
Ивановић из Деонице, Аврам Ђорђевић из Сиоковца, Војислав Јевремовић из
Црнча и Јездимир Стефановић из Каленовца. Убрзо је школски надзорник добио
уверавања да је све спремно за рад школе, и да се чека постављање учитеља. На
основу извештаја школског надзорника, Министар просвете је донео одлуку о
отварању школе у Деоници 24. новембра 1899. године.
Према извештају школског надзорника од 13. јануара 1900. године све је
било спремно за школу, само се чекало постављање учитеља.148
Школске 1905/906. године школу је учило укупно 73 ученика. За почетак
нове школске године, августа 1906. године први разред уписало је 26 ученика. Са
овим ученицима, школу је похађало 99 ученика: први разред 32, други 27, трећи
16 и четврти разред 24 ученика. Први и други разред чинили су једно а трећи и
четврти разред друго одељење.149
Током 1906. и 1907. године деоничка и винорачка општина биле су веома
тачне у прикупљању школског приреза. Исплаћен је сав порез за 1906. и за десет
месеци 1907. године. Највећу заслугу за редовно прикупљање школског приреза
имали су Димитрије Хаџић, благајник деоничке општине и Аранђел Аранђеловић,
писар винорачке општине. После њих, највише су заслужни председници
општина: Драгутин Митровић деоничке и Живојин Цветковић винорачке
општине. Сви су добили похвалнице од стране Министра просвете 29. новембра
1907. године.
Општина села Сиоковца, које је било у саставу деоничке школске
општине, тражила је 21. октобра 1911. године затварање једног одељења. Тврдили
су да школа у Деоници има мали број ђака, које може да води један учитељ.
Школска општина је врло сиромашна и било је немогуће издржавати два учитеља.
Сматрали су да је могуће спајање свих разреда у једно одељење, које би даље
водио Милан Исаиловић. Ако би се уписивао већи број ђака, тада би се поново
отворило друго одељење. Суд општине деоничке био је против затварања једног
одељења, већ је тражено постављање другог учитеља. Октобра те године школа је
имала 65 ђака: први разред 20, други разред 19, трећи разред 16 и четврти разред
10.150
Списак деце за упис у први разред школске 1912/13. године у Деоници
рођених од 1. септембра 1905. до 1906.године151:
148

АС, МПс, Регистар за 1900. годину, бр. 813.
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р. б.
Име, име оца и презиме
1. Радмила Спасоја Илића
2.
Радојко Живојина С. Андрејића
3.
Смиљана Радивоја С Стефановића
4.
Сава Миладина Тасића
5.
Мијодраг Живојина Живковића
6.
Милан Адама Миљковића
7.
Наталија Трифуна Станојевића
8.
Светислав Василија Милошевић
9.
Страшимир Димитрија Хаџића
10.
Милета Цветка Јовановића
11.
Станија Милана Петровића
12.
Светислав Живојина П. Јовановића
13.
Станоје Селимира С. Јовановића
14.
Милица Јеремије Антонијевића
15.
Олга Живојина М. Илића
16.
Драгоје Ђурђа С. Станојевића
17.
Видосава Славка Ф. Јоваовића
18.
Станимир Ђурђа М. Илића
19.
Перса Илије А. Мијаиловића
У Јагодини 11. маја 1912. године
Свештеник В. Михаиловић

Датум рођења
18. септембра 1905.
30. септембра 1905.
21. новембра 1905.
9. јануара 1906.
15. јануара 1906.
23. јануара 1906.
17. фебруара 1906.
26. фебруара 1906.
28. јануара 1906.
23. фебруара 1906.
28. марта 1906.
29. марта 1906.
3. априла 1906.
18. априла 1906.
25. априла 1906.
20. априла 1906.
4. јуна 1906.
23. јула 1906.
30. августа 1906.

Домуз Поток
(Милошево)
Школу у Домуз Потоку септембра 1890. године уписало је 69 ђака: први
разред 24, други разред 24, трећи разред седам, четврти разред 14 ђака. У почетку
године у школи је било и 12 ђака из Брзана, све до отварања школе у њиховом
месту. Ђаке другог, трећег и четвртог разреда водио је Младен Обреновић, а ђаке
првог разреда Михаило Ђурић. Предавања су отпочела 20. августа и обављана су
редовно. Једино је учитељ првог разреда био одсутан 15 дана због војних обавеза.
Њега је мењао други учитељ. Ђаци су доста уредно похађали школу. Само један
ђачки родитељ је новчано кажњен. Мали испит одржан је 1. фебруара у присуству
школског одбора и месног свештеника. Пред почетак школске 1891/92. године,
због бројности ђака, општина је, по упутству окружног инжињера спојила
дотадашње учитељске станове у једно одељење, и тако направила учионицу за
први разред. Од тада су у школи постојале две учионице, једнаке по величини.
Ипак су и оне биле доста тескобне. Посебно се то односило на ђаке старијих
разреда, који су имали 49 ученика. За први разред учионица је одговарала, јер је
било 25 ученика, мада је школски одбор наложио упис још 20 ђака у први разред.
И ове школске године школа је била подељена на два одељења. Од укупно 78
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ђака, један учитељ је водио први разред у коме је било 30 ђака, а други учитељ
други са 21 ђаком, трећи са 21 ђаком и четврти разред са шест ђака. У почетку је у
први разред уписано 39 ђака, али неки родитељи нису желели да њихова деца
похађају наставу. Због тога су неки и новчано кажњени. Предавања су прекидана
током септембра 10 дана због оправке школе. Ђаци су доста нередовно долазили
само док су трајали пољски радови.152
Општина домуз-поточка намеравала је да подигне једну зграду од слабог
материјала на школском земљишту, намењена учитељима за станове. Поводом
ове одлуке, трговац из Домуз Потока Антоније Пантић упутио је жалбу Министру
просвете 9. марта 1893. године. Сматрао је да се општина руководила само
себичним интересом, јер су појединци желели да присвоје део новца од приреза,
који је износио око 5.000 динара. Општина је сама за свој рачун, без икаквог
плана и предрачуна, и без прегледа земље уступила изградњу зграде мештанину
Вукашину Манојловићу, за кога се тврдило да није стручан за зидање зграда. Да
би се спречила крађа новца и незаконитост око подизања зграда, Антоније Пантић
је предложио да срески начелник са инжињером и лекаром прегледају земљиште
на коме треба да се подиже зграда, па тек онда да се направи план и предрачун.
Градња би се доделила после обавезне лицитације.153
После ове оптужбе, Министар просвете је тражио да се спречи изградња до
даљег наређења. Општина је на оптужбе одговорила 20. марта. Због изградње
обичне зграде сматрали су да није потребно тражити дозволу. Општина је за
изградњу зграде спровела лицитацију, на којој је најбоље услове понудио
Вукашин Манојловић, као предузимач, а зграду би зидали други мајстори.
Општина је ову зграду наменила за станове учитељима, али ако не буде
одговарала, може да се употреби за општинску судницу или за намирење
трошкова бившим председницима Илији Радојевићу и Ранку Смиљковићу, који су
свој новац утрошили на општинске издатке. Општина је прикинула са радовима
до коначне одлуке виших власти.154
Извештајем општине домуз-поточке Министар просвете није био
задовољан. Поновио је да закон не предвиђа изградњу никаквих зграда на
школском земљишту без дозволе Министарства просвете. За изградњу општинске
суднице дозвола се тражила од Министарства унутрашњих дела. Забранио је
подизање поменуте зграде, и упутио општину да тражи дозволу за изградњу
учитељских станова. Суд општине домуз-поточке упутио је тражену молбу 22.
јуна 1893. године. У овој молби је наведена изградња зграде за ручавање ђака и
школске канцеларије. За изградњу би се користио већ спремљени материјал.
Министар просвете је уважио молбу, а среском начелнику је наложио да прати
изградњу, да помаже општинском суду при изградњи, јер ће се искључиво
поштовати одлука комисије за пријем зграде.155
Марта 1895. године учитељ Марко Јевђеновић упутио је Министру
просвете предлог о организацији путовања ученике његове основне школе.
152
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Предложио је добијање бесплатног подвоза на државној железници за једног
учитеља и четрдесет ученика, од Багрдана до Београда за време ускршњих
празника. За време празника ученици не би изгубили од наставе, а упознали би
део од Багрдана до Београда, а што је још важније знаменитости престонице. Овај
предлог био је у складу са његовим приступом у предавању земљописа. Код
старијих учитеља учило се све напамет и са мапе, и није било никакве
очигледности. Таква су била и предавања из историје. Само читањем уџбеника
нису могли да се представе поједини догађају у вези са земљиштем, где су се
догађаји дешавали. Тек у новије време, од када су у школе долазили спремнији
учитељи, почео је земљопис да се предаје очигледно, посматрањем самог
земљишта. Касније су се знања упоређивала са мапом, која је крајње средство за
изучавање земљописа. На основу предлога учитеља Марка Јевђеновића, неки
учитељи, који су радили у ново ослобођеним крајевима, добијали су могућност да
са својим ученицима посете Београд.156
Почетком октобра 1903. године за учитељицу првог и другог разреда
постављена је Наталија Ристић, која је убрзо због удаје разрешена дужности, а на
њено место постављена је Ангелина Видојковић из Деонице. Новопостављена
учитељица се није појавила у школи све до 19. новембра, када је затражено
постављање новог учитеља. Тада је први и други разред имао укупно 48, а трећи и
четврти разред 43 ученика. Тражено је постављење одмах по захтеву, да се не би
догодило као у две последње године, када су учитељи постављани крајем јануара,
због чега је настава била нередовна. Ако се не постави други учитељ, онда је
предложено да се ученици првог и другог разреда ослободе школовања, јер
учитељ за кратко време не би могао ништа урадити.157
Школске 1904/95. године уписано је укупно 95 ђака: први разред 31, други
разред 22, трећи разред 27 и четврти разред 15 ученика.
Почетком школске 1905/1906. године школу је уписало 106 ученика: први
разред 42, други разред 45, трећи разред два и четврти разред 17 ученика. Једно
одељење чинили су сви ученици првог и 20 ученика другог разреда, док су друго
одељење чинили 25 ученика другог и сви ученици трећег и четвртог разреда. На
крају школске године у првом одељењу 51 ученик је похађао редовно наставу, а у
другом одељењу 43 ученика.158 Следећу школску 1906/907. годину редовно је
похађало до краја школске године 100 ученика: први разред 27, други разред 26,
трећи разред 41 и четврти разред један ученик.159
На почетку школске 1908/909. године укупно је уписано 109 ученика. Први
разред имао је 53 ученика, други разред 29, трећи разред 15 и четврти разред 12
ученика. Због уписа великог броја ученика првог и другог разреда, ове школске
године једно одељење чинили су само ученици првог разреда, а друго одељење
ученици другог, трећег и четвртог разреда. За ову школску годину управитељ је
тражио у селу још једну собу за треће одељење. Због недостатка простора, јер су
обе учионице биле величине 7 са 4 метра, ни сва мушка деца нису похађала
156
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школу, а женска уопште нису уписивана. Месни школски одбор настојао је да
започене изградњу нове школске зграде почетком 1909. године. За иградању
зграде било је припремљено око 2.000 динара.160
Школске 1910/911. године први разред уписало је 20 новоуписаних
ученика и девет поноваца, други разред 32, од којих је један поновац, трећи
разред 30 ученика и један поновац и четврти разред 24 ученика. Прво одељење
било је састављено од ученика првог и другог разреда, а друго одељење од
ученика трећег и четвртог разреда.161

Драгоцвет
Одлуку о оснивању школе у Драгоцвету Министар просвете је донео 24.
новембра 1899. године, на основу извештаја школског надзорника. На предлог
школског надзорника дошло је до раздруживања беличке школске општине, и
формирања школских општина у Драгоцвету и Деоници. Школска општина у
Драгоцвету обухватала је села: Драгоцвет, Међуреч, Ковачевац и Трнаву.
Први састанак општинског одбора за формирање школе у Драгоцвету
одржан је 20. августа 1899. године. Са састанка је упућена молба да се отвори
школа у Драгоцвету, који је најподеснији за подизање школске зграде у целој
општини. На основу ове молбе одбор општине драгоцветске, састављен из села:
Драгоцвета, Ковачевца и Међуреча, састао се 24. августа 1899. године, да би се
донела одлука о установљењу привремене основне школе у Драгоцвету. Наведени
су разлози, који су довели до доношења одлуке: „1-во Да по новом закону о
народним школама свако рођено дете у Србији, било мушко или женско, дужно је
да сврши бар четири разреда основне школе; 2-го Да је школа беличка којој горња
села припадају удаљена од ових села 1 ½ - 2 сахата нарочито од села Драгоцвета,
и да пут води од ових села за школу више преко шума и сумњивих места, где није
слободан пролаз ни одраслом човеку, још мање слабој деци нарочито зимњег
времена када су дани кратки и ладни; 3-ће И најзад да ће сви ђачки родитељи
именованих села бити изложени плаћању казне, чија су деца уписата за први
разред основне беличке школе за школску 1899/900 годину, јер уписата деца са
наведеног не могу похађати школу беличку...Зато је одбор општине драгоцветске
састављеног из села Драгоцвета, Међуреча и Ковачевца, одлучио: Да се у селу
Драгоцвету установи четворо-разредна основна школа, која ће бити привремена
док се не стекну могућности за подизање сталне школе. Кметови и председник
општинског суда овлашћени су да у Драгоцвету пронађу кућу, која може, после
нужних преправки, да послужи за привремену школу и да има довољно пространо
двориште“.162
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На истом састанку за отварање школе гласали су: 1. Милован Стојановић,
2. Анта Ђорђевић, 3. Коста Стојадиновић, 4. Јован Цветковић, 5. Јевта Илић, 6.
Радисав Марковић, 7. Милан Микић, 8. Милош Тасић, 9. Милић Јовановић, 10.
Ђура Максимовић, 11. Јован Јанковић, 12. Милован Цветковић, 13. Марко Лукић,
14. Милорад Илић, 15. Миладин Илић, 16. Милован Петровић, 17. Милија
Јовановић, 18. Миладин Ђорђевић, 19. Петар Ђорђевић, 20. Љубомир Симић, 21.
Милутин Ристић, 22. Светозар Тасић, 23. Ђурђе Илић, 24. Обрад Илић, 25. Јеврем
Илић, 26. Таса Марковић, 27. Светозар Богдановић, 28. Петар Цветковић, 29. Анта
Стевановић, 30. Милун Стаменковић, 31. Живко Димитријевић, 32. Радисав
Димитријевић, 33. Петар Димитријевић, 34. Милисав Димитријевић, 35. Живко
Вучковић, 36. Глигорије Милојевић, 37. Миливоје Илић, 38. Милун Петровић, 39.
Милорад Тодоровић, 40. Александар Јовић, 41. Анђелко Рајковић, 42. Радосав
Милојевић, 43. Милош Младеновић, 44. Мијајло Јовановић, 45. Анта Милошевић,
46. Димитрије Милисављевић, 47. Јеврем Стојановић, 48. Михаило Стевановић,
49. Петар Тасић, 50. Васа Тодоровић.
Против отварања школе у Драгоцвету били су: 1. Сима Миливојевић, 2.
Петар Ђурђевић, 3. Александар Милановић, 4. Аврам Милојевић, 5. Вукоман
Јовановић, 6. Сима Милановић, 7. Филип Стојановић, 8. Исаило Милановић, 9.
Сава Јеремић, 10. Живојин Стојановић, 11. Милутин Томић.163
За учитеља је почетком школске 1899/900. године постављен Бранислав
Коруновић, мада је Суд општине драгоцвечке предложио постављање Михаила
Прокића, учитеља у Белици.
Општина је за привремену школску зграду предложила тадашњу
општинску судницу. Комисија је 17. септембра 1899. године прегледала
предложену зграду. Чланови комисије су сматрали да зграда може да се употреби
за привремену школу, ако би се извршиле следеће оправке: „1. Избити два
преградна зида између писарнице и апсане и тај простор уреди за учионицу. 2.
Цело ово одељење патосати даскама. 3. На западној страни отворити три нова
прозора насупрот досадањим прозорима. 4. Цео штукатор овог одељења опшити
даскама или окречити. 5. У опште извршити све репарације које су потребне око
прозора и врата. У овој згради школа је могла да ради три године, и за то време
општина је била дужна да подигне нову зграду, јер ће се привремена
затворити“.164
Правила фонда за подизање сталне школске зграде
у Драгоцвету165
Члан 1.
Грађани школске општине Драгоцветске у срезу Беличком оснивају фонд
за подизање сталне школске зграде у Драгоцвету.
Члан 2.
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Основицу овог фонда чине:
а) готовина, која је за тај циљ прикупљена приликом свечаног отварања
школе у суми 69,30 динара.
б) суме, које за тај циљ буду одређиване у годишњем буџету Драгоцветске.
За 1900. год. предвиђено је у школском буџету за овај циљ сума од 500 динара.
в) добровољни прилози, завештања и други ванредни приходи.
Члан 3.
Овим фондом рукује школски одбор преко својега благајника а за
неуредности одговаран је цео одбор пред земаљским законима.
Члан 4.
Дужности су школског одбора:
а) да се стара о умножавању и прикупљању прихода за овај фонд.
б) да сав новац даје на капиталисање или сигурном новчаном заводу или
сигурним приватним лицима али увек под својом одговорношћу. Одбор не може
издати новац на капиталисање док предходно не добије одобрење од окружног
школског одбора.
Члан 5.
Капитал овог фонда може се утрошити само за подизање сталне школске
зграде у Драгоцвету.
Члан 6.
Кад капитал овога фонда буде толики, да се према предрачуну може
исплатити стална школска зграда, одбор ће одмах приступити раду тражећи за ово
одобрење од окружног школског одбора.
Члан 7.
Школска зграда подићи ће се по плану који буде израђен по правилима за
грађење школских зграда и у исто време буду одобрени од стране Господина
Министра просвете и црквених послова.
Члан 8.
Све одлуке које нису овим правилима предвиђене а укажу се као потребне
при подизању сталне школске зграде доносиће их одбор школе Драгоцветске.
Такве одлуке извршене су тек тада када их виша просветна власт одобри.
Члан 9.
Ова правила ступају у живот кад их Господин Министар просвете и
црквених послова потврди а важиће све дотле док се стална школска зграда у
Драгоцвету не сврши и не исплати.
У Драгоцвету
Председник одбора школе Драгоцветске
30 децембра 1899 год.
Ј. Петровић
Деловођа Бранислав Коруновић
чланови:
Учитељ
Миливоје Милосављевић
Димитрије Симић
Милосав Миљковић
Радисав Милојевић
Општина је намерава да подигне нову школску зграду са две учионице,
канцеларијом и станом за једног учитеља под једним кровом. Изабрано место,
74

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

које је било најподесније у Драгоцвету, према свом положају и величини било је
неподесно за изградњу такве зграде. Окружни инжињер је предложио да се
учионице са канцеларијом и ђачком собом подигну засебно, а засебно стан за
учитеља. То не би много поскупело изградњу, јер би одељења у стану била нижа
од учионица, која су морала да буду висине 3,80 метара. Када би општина
откупила суседни плац од Милутина Ристића, механџије, као што је и намеравала,
онда би било могуће да се подигне планирана зграда под једним кровом. У том
случају морала би да буде срушена привремена стара школска зграда, изграђена
од слабог материјала. У сваком случају, према мишљењу окружног инжињера,
боље да су станови у засебној згради одвојеној од учионица, јер би у том случају
могла општина подизати постепено учионице и станове. Када општина буде била
у могућности да откупи други суседни плац, онда ће бити повећано школско
двориште и моћи ће се заградити и стан за другог учитеља. Општина је отпочела
са прикупљањем камена, креча, песка, црепа и дрвене грађе за кров и за израду
прозора и врата. Према томе, у предрачун је требало предвидети само новац за
зидарске и дрводељске послове. Министар просвете се 22. јануара 1904. године,
сложио са предлогом школског надзорника о избору места и планом зграде.
Целокупна документација послата је министарству грађевина, које је требало да
изради план зграде, како би се што пре отпочело са изградњом.166
На лицитацији за зидање школске зграде, која је одржана 19. септембра
1904. године, од пет предузимача најбољу понуду понудио је Таса Ђорђевић,
зидарски мајстор из Рековца, који је током лета исте године, озидао цркву у
Драгоцвету. Првобитна цена износила је 6.000 динара, и то без црепа који је
општина набавила. Предузимач се касније сложио да целокупна цена износи 4.275
динара, што је износило смањење од првобитне цене за око 28%. Пре формалне
дозволе, већ у току септембра 1904. године, предузимач је отпочео са копањем
темеља. Школска зграда је примљена од стране Министарства грађевина јула
1907. године.167
Стара школска зграда није срушена, већ је она служила за учитељски стан.
Ову зграду општини је раније поклонио кафеџија Милутин Ристић и предао
тапију на исту. Он је покушао да одузме ту зграду новембра 1907. године. Тада је
већ била саграђена нова школска зграда, тако да би учитељ остао без стана, па би
школа морала да се затвори. Срески начелник је наложио да се одмах зграда
одузме од од кафеџије и преда учитељу за стан, а да се кафеџија упути на
парницу. Милутин Ристић није више покушавао да поврати зграду, а учитељ је
продужио да станује у њој.168
За школу 1900. године стасало је за први разред 48 детета, 1901. године 71,
1892. године 48 и 1903. године 50 детета. Школске 1903/904. године уписано је 58
ученика: први разред 24, други разред осам, трећи разред 13 и четврти разред 13
ученика. Због недостатка простора нису могла бити уписана 47 дечака рођених
1895/96. године и 36 дечака рођених 1894/95. године.169
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Почетком школске 1905/1906. године отворено је друго одељење, јер се
школској општини прикључио и Шуљковац. Први разред са 53 ученика формирао
је једно одељење, док су друго одељење формирали други разред са 12, трећи
разред са 27 и четврти разред са 9 ученика. Ови ученици редовно су похађали
наставу и сви су завршили разреде.170
Школске 1906/907. године постојала су два одељења. Једно одељење
чинило је 46 ученика и једна ученица првог и другог разреда, а друго одељење
ђаци трећег и четвртог разреда, и то 44 ученика и пет ученица. Следеће 1907/908.
године први разред је уписало 29 ученика и две ученице, други разред 14 ученика,
трећи разред 43 ученика и једна ученица и четврти разред осам ученика и једна
ученица.171
Сметње у настави у школској 1907/908. години настале су одсуством
учитеља, нарочито почетком другог полугодишта. Милорад Тадић, учитељ трећег
и четвртог разреда, боловао је 3-4 месеца, а по оздрављењу одмах је постављен за
порезника среза левачког, док је Лепосава Тадић, учитељица првог и другог
разреда, средином марта 1908. године отишла у Београд ради полагања испита.
Школски одбор затражио је 27. марта постављање учитеља.172
Поводом одсуствовања учитеља, група мештана је 17. марта 1909. године
упознала Министра просвете са својим виђењем проблема. После одласка
учитеља Милорада Тадића у Рековац, рад у оба одељења наставила је учитељица
Лепосава Тадић. Међутим, према наводима групе мештана, она није радила ни у
свом одељењу, јер је стално одлазила код свог мужа у Рековац. Када се уверила да
ће на испиту да буде лоше оцењена, узеле је уверење о боловању од др
Светислава Михајловића, лекара среза левачког, за мај и јуни у време годишњих
испита. Школски надзорник је оставио да разред понови 12 ученика, мада ни
остали нису показали веће знање. И следеће школске године Лепосава Тадић је
покушавала да избегне рад у школи. Поново је тражила боловање, али овог пута
од др Јосифа Видаковића, лекара из Ћуприје. На основу извештаја лекара,
Министар просвете је одобрио боловање у трајању од два месеца. Према тврђењу
потписника молбе, она није ни била болесна, већ је често одлазила у Јагодину.
Новопостављени учитељ Милутин Стојановић није могао да води оба одељења, па
се и ове године очекивао лош успех код ученика. У молби је тражено да се
поништи измишљено боловање учитељице Лепосаве Тадић, или да се постави
други учитељ.173

Јовац
Настава је уредно обављана у Јовцу почетком школске 1891/92. године,
али тешкоћу у раду је представљала недовршена школска зграда. Месни
свештеник Петар Поповић није успео да се у буџет за 1892. годину унесу суме за
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исплату дугова и довршење школске зграде. Школски одбор није успео да унесе
потребну суму новаца у буџет како би се школска зграда завршила, јер су
школску општину чинила општине: главиначка, трешњевачка, мајурска и
мијатовачка, што је отежавало прикупљање пореза и издвајање новца за
издржавање школе. Није се знало дуговање појединих општина и висина
прикупљеног пореза за општине. Према процени окружног инжињера, за
завршетак школске зграде било је потребно још око 4.000 динара.174
Средином априла 1893. године упућена је среском начелнику жалба на рад
учитеља трећег и четвртог разреда и управитеља Васе Урошевића. Он је према
тврђењу чланова школског одбора, често одсуствовао из школе. За то време ђаци
нису похађали наставу. Пошто се то стално дешавало, поједини ђаци нису
долазили, јер су сматрали да учитеља нема у школи. Међутим, он је ипак због
недоласка ђака тражио кажњавање њихових родитеља. После недоласка 11. и 12.
априла одбор је упутио жалбу. Поводом жалбе, од учитеља је тражена његова
изјава. За недељу 11. априла јавио се учитељици првог и другог разреда да ће као
члан депутације среза беличког ићи на подворење краљу Александру у част
примања владе у своје руке. Њој је наредио да га замењује у школи 12, 13 и 14.
априла. Одсуство није тражио, већ је само обавестио председника школског
одбора, који је и сам ишао у Београд, јер је одређен од месних радикала за члана
депутације. Он даље износи да му је „веома жао што је суд општински, прожет
либералним духом“. Да није тражио да ђаци долазе у школу, као учитељица првог
и другог разреда, онда би он био „прави и уредан учитељ, каквога неписмени
кмет Благоје Јовановић замишља“. За кажњавање ђачких родитеља изјавио је да
нису ни кажњени, због изостајања њихове деце. Замерао је и среском начелнику
Јеврему Јовановићу, што је одмах тражио да се тужба иследи, а није настојао, да
после више опомена, тражи наплату школског приреза од главиначке и
трешњевичке општине. Такође, одавно је тражио од среског начелника да се
пошаље инжињер, који је требао да направи план и предрачун о оправци школске
зграде после земљотреса. На крају одговора је навео, да напади на њега су „зато
што још мрдају краци од покојне либералне трупине“.175
Проблем школске зграде у Јовцу није био решен ни почетком 1895/96.
године. Због недовршене зграде није постојала могућност да се упише сав број
деце дорасле за школу. Први и други разред тада су чинили једно одељење. У
други разред уписано је 39 ученика, а због недостатка простора у први разред је
могло да упише највише 20 ученика, мада је за школу дорасло 108 детета. Када у
згради буду довршене две учионица и два учитељска стана, први и други разред
могли би да буду подељени. На иницијативу управитеља школе Михаила
Остојића, Министар просвете је наложио завршетак зграде, односно постављање
подова, прозора и врата на преосталим просторијама.176
Буџет за 1904. годину био је планиран у висини од 3.937 динара. Требало је
прикупити 2.000 динара од старог дугованог приреза, и 1.937 динара од
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разрезаног приреза на становнике школске општине. У истом износу предвиђен је
и расход: 1. за враћање дугова 2.773 динара; 2. за канцеларијски материјал 30
динара; 3. за листове и учила 70 динара; 4. за дрва 360 динара; 5. за служитељску
плату 280 динара; 6. за писаћи и цртаћи материјал свих ђака 100 динара; 7. за
прославу Светог Саве 30 динара; 8. за осветљење, за набавку џакова, четке, крпе и
метле 10 динара; 9. за чишћење бунара 4 динара; 10. за кречење школе 100
динара; 11. непредвиђени трошкови 30 динара; 12. за набавку слика краља Петра
30 динара; 13. наставницима за одлазак на Већа 30 динара; 14. награда одличним
ученицима о годишњем испиту 30 динара; 15. књиге и писаћи материјал
сиромашним ученицима 60 динара.177
Почетком школске 1909/910. године настали су проблеми у односима
између школског одбора и учитељице Зорке Грубановић. Школски одбор није
желео да плаћа станарину учитељици, јер је имала стан у школској згради. Она
није желела да станује у њему, већ јој је општина плаћала 30 динара месечно за
стан. Пошто је то за општину било скупо, тражено је постављење мужа и жене.
Учитељица је остала у Јовцу до 1914. године.178
Још већи проблем је настао септембра и октобра 1909. године, после
захтева главиначке општине за поделом школске имовине, после формирања
нових политичких општина. Њихов захтев се односио на обавезу Јовца да
помогне изградњу школе у Главинцима. Милан Лукић, народни посланик, у име
јовачке општине, известио је Министра просвете о намерама општине главиначке.
Нова школска зграда у Јовцу подигнута је око 1887/88. године, али због
политичких промена, односно распадом велике општине, једна половина зграде
није ни до тада није завршена у потпуности. Свака од одвојених општина имала је
за себе школску зграду, док је зграда у Јовцу остала недовршена. Повећањем
становништва и ова велика зграда биће потребна и самом Јовцу, јер је у селу било
више од сто детета. Зато су мештани Јовца намеравали да сами доврше зграду.
Међутим, нове општине су тражиле да им јовачка општина помаже у зидању
њихових зграда. Јовачка општина је одбила предлог осталих општина. Сматрали
су да не треба, и да не могу подизати друге школске зграде, тим пре што морају
своју зграду да оправе.179
После одбијања јовачке општине почело је са тужбама. Окружни школски
одбор под утицајем Светислава Марковића, првака старих радикала из главиначке
општине, донео је против законито решење, по коме јовачка општина мора да
пружи главиначкој општини помоћ, или ако неће, да се део незавршене зграде
сруши. Окружни инжињер је добио налог да почне да руши стару зграду, и то део
за који се сматрало да припада Главинцима. На основу молбе Милан Лукића и
јовачке општине, Министар просвете је наредио да се прекине са рушењем
јовачке школе, јер ако би се то дозволило, тада би и мајурска, трешњевачка и
мијатовачка општина тражиле свој део.180
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Од 4. децембра 1910. па до 17. марта 1911. године у Јовцу је организован
курс за неписмене. Настава је одржавана од 6 до 10 сати увече. На испиту је било
22 ученика. За показан одличан успех на испиту учитељ Владимир Гојковић
награђен је са 180 динара.181
Управитељ и учитељ Владимир Гојковић наставио је рад на описмењавању
и школске 1911/12. године. Поред редовног рада у школи, водио је вечерњи курс
за неписмене, а празником, недељом и четвртком по подне курс са неписменим
девојкама. У обе групе било је 36 полазника. Са вечерњим курсом радио је од 18
до 21 или 22 часа сваке вечери. Са курсом за неписмене девојке радио је сваке
недеље и празницима и то пре подне од 9 до 12 часова, и по подне од 13 и 30 па до
16 и 30 часова, и сваког четвртка од пола два до 17 часова. До тада је, поред
редовних ђака, описменио још 327 лица на вечерњим курсевима. Због болести и
реуматизма, тражио је да се ослободи одлазака у цркву, док се време не побољша
и не заврши рад са неписменима.182
Владимир Гојковић је предложио отварање школе за домаћице при школи
у Јовцу. Школски одбор је прихватио идеју и одлучио: да уступи једну ђачку собу
за учионицу, једну канцеларију за стан наставници курса, да се школски часовник
оправи или купи нов, да се наруче скамије за 150 динара, колико је буџетом
предвиђено, да се купи шпорет за управитеља пошто он свој уступа курсу, да се
довуку дрва из општинске шуме, да општина плати све што је потребно за курс.
Упућена је захвалност управитељу што је он уступио своју кухињу и неке друге
ствари. Министар је августа 1912. године одобрио отварање школе за домаћице у
основној школи.183
Током 1912. године више пута је долазило до сукоба учитеља са
свештеником у Јовцу. Прву тужбу свештеник је упутио 6. априла. Оптужио је
учитеља да је на велики понедељак испекао јагње у школском дворишту, а појео
га са својим гостима у школи. Друга тужба од 10. маја односила се на изостанак
учитеља из цркве неколико дана у априлу и на Вазнесење Господње. Учитељ је на
тужбу одговорио: „да није калуђер цркве Јовачке да иде сваки дан у цркву, већ
кад му је по распореду. Свештенику ако треба црквењак нека га плати“. Трећа
тужба односила се на недолазак учитеља у цркву на први дан „Духова“, празник
који црква у Јовцу слави као своју славу, док је за то време седео испред механе.
Учитељ је оптужио свештеника да није припремио спискове деце све до 10. маја
1912. године. После извештаја окружног начелника, да наводи свештеника Петра
Поповића нису истинити, и да тужба Владимира Гојковића није у свему основана,
Министар просвете је дописом од 2. септембра 1912. године наложио: „да своје
међусобне односе што пре поправе и да се понашају како доликује васпитачима
народа и да престану са неозбиљним оптуживањима“.184
На почетку школске 1912/13. године први разред је уписало 56 ученика,
други разред 36, трећи разред 42 и четврти разред 23 ученика. Прво одељење
181
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чинили су само ђаци првог разреда, друго одељење други разред и 18 ђака трећег
разреда и треће одељење 24 ђака трећег и четврти разред.185

Ланиште
Школа је основана школске 1893/94. године. Од оснивања школа није била
снабдевена потребним стварима. После прегледа школе, јула 1896. године
наложено је да се за књижницу набаве све књиге, које је Министар просвете
препоручио, и да се школа претплати на Просветни гласник, „Учитеља“ и
„Учитељски весник“.186
Школске 1895/96. године школу је уписао 51 ученик: први разред осам
ученика, други разред осам, трећи разред 15 и четврти разред 20 ученика.187
Почетком септембра 1898. године у Ланишту је било мало уписаних
ученика. Тек због претње среског начелника да ће школа бити затворена, јер је у
њој мало ђака, крајем истог месеца уписан је већи број ђака. Крајем септембра
1898. године у Ланишту је, у сва четири разреда, било уписано 52 ученика: први
разред 26, други разред 10, трећи разред 11 и четврти разред пет ученика.
Учитељица Даринка Петровић водила је сва четири разреда. Настављен је рад у
школи, али наложено је општинској власти да се стара да ђаци стварно похађају
школу.188
Друго одељење отворено је 6. октобра 1899. године. Школу је те године
уписало: први разред 31, други разред 25, трећи разред 13 и четврти разред 12
ученика. Поред дотадашње зграде, у близини је узета под закуп друга зграда за
ново одељење. Кућа је добро осветљена и пространа. У њој је могло да учи 45 до
50 ученика. За учитељицу другог одељења постављена је Зорка Кадић. Прво
одељење имало је 31 ђака првог и 15 ђака другог разреда, а друго одељење укупно
35 ђака, од којих 10 из другог одељења другог разреда, а остали су похађали трећи
и четврти разред.189
Председник општине ланишке Миленко Нешић сасвим је престао да води
бригу о школи и учитељима у Ланишту. Наставницима није исплатио
шестомесечну станарину, која је за оба учитеља износила 240 динара. Служитељу
није издавао плату седам месеци. Школа је била дужна многима и оскудевала је у
многим потребама. Учитељ Бошко Јосић је обавестио школског надзорника, да ће
због председникове неуредности морати да обустави рад у школи.190
Школски надзорник је дошао у Ланиште 9. марта 1902. године да би
извршио преглед у школи. Тада је нашао да школска каса дугује наставницима на
име станарине 180 динара и служитељу 100 динара на име плате. Из дневника
школске касе увидео је да се школски благајник најмање старао да наплати за
станарину и плате. Такође се и председник школског одбора лоше старао о
185
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школским потребама и учитељима. Учитељ није добио плату за фебруар, а плату
за јануара примио је у три дела. Због таквог стања, школски благајник је тражио
од пореског одељења у Јагодини, да прикупљени прирез за школу у Ланишту не
предаје опшштинском благајнику, већ да одељење исплати дуг учитељима и
служитељу, а потом да остатак преда благајнику за друге потребе. Предложио је
да се због тога казни председник општине са 30 динара, што је срески начелник и
учинио.191
У међувремену, председник општине Миленко Нешић упутио је писмо
Министру просвете, у коме је изнео низ оптужби против учитеља Бошка Јосића.
Тврдио је, да му је пред школским надзорником претио. Поред тога, он је стално
тукао и злостављао ученике, који су због тога отишли у друга места да наставе
школовање. То је довело до кажњавања родитеља ученика, јер су њихова деца
због страха од учитеља напустала школу. На име казни требало је наплатити
258,90 динара. Предложио је да се учитељ Бошко Јосић премести из Ланишта.192
Школски надзорник је поново 23. марта исте године обишао школу у
Ланишту. Ни тада председник општине није исплатио плату за фебруар и
петомесечну станарину. Школске потребе нису набављане. Учитељи су због тога
доста осиромашили, и изјављивали су, да ће бити принуђени да обуставе рад у
школи. Када се школски надзорник поново обратио среском начелнику,
обавештен је, да је поступак за смењивање председника општине у Ланишту
покренут, и то због других већих неправилности. Учитељима је саветовао да се
крајем марта сами распитају у пореском одељењу у Јагодини за разлоге
неисплаћивања плата. Поводом оптужби да је учитељ Бошко Јовић злостављао
ђаке, навео је да је било шамарања несташних ученика, али да то није могло да се
сматра злостављањем. Председник општине је због пакости оптужио учитеља, а и
наговарао је родитеље да то исто учине.193
Станарине учитељима и плате школском служитељу нису исплаћене ни
маја месеца. Председник је у присуству школског надзорника нападао на учитеље.
Поново је школски надзорник тражио од среског начелника да заштити учитеље и
служитеља од самовоље Миленка Нешића. Такође и у спору са учитељицом
Зорком Кадић, кривица је била до председника. Председник је и даље вршио своју
дужност према школи неуредно. Ђаци су врло нередовно похађали школу. До 4.
априла 1902. године изречено је казни од укупно 604,80 динара. Од те суме
председник није наплатио ни један динар. Школа је врло слабо опремљена. У
школи није било метле за чишћење. У једној учионици није било табле, јер је дата
на оправку, а школа није имала новца да плати ту оправку. Све је то председник
радио због мржње према учитељима. И сами учитељи су изјавили да ће да напусте
Ланиште, јер их председник непрестано тужака и напада. Многи ђачки родитељи
у Ланишта изјавили су да немају ништа против учитеља, већ су осуђивали
председника општине због потпуне небриге око издржавању школе. Учитељима је
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саветовано да избегавају сукобе са председником и да не напуштају школу до
завршетка школске године.194
Школски одбор је школског окружног надзорника упознао са стањем
школе и почетком октобра 1903. године. Према допису, стање школе је исувише
бедно, јер школа није имала послужитеља, дрва за огрев, учила. Одбор је увек био
вољан да за школу доноси одлуке, којима би се доприносило побољшању стања
школе. Ипак, сва настојања остала су безуспешна због односа општинске власти.
Није предаван нити сакупљан школски прирез, због чега нису ни остваривана
одборска решења. Затражено је од школског надзорника да се цео прирез предаје
Јагодинском пореском одељењу, одакле би се сваке године новац достављао
школском благајнику. Једино би на овај начин могле да се набаве бар најнужније
школске потребе. На крају је упознат школски надзорник са жељом родитеља да
не дозволе одлазак њихове деце у школу због неуредности. Министар просвете је
на основу жалби школског одбора и извештаја школског надзорника казнио
председника школског одбора са 30 динара у корист школске благајне школе у
Ланишту.195
Изгледа да је Миленко Нешић смењен, јер се на једном допису из децембра
1902. године потписује за председника општине ланишке Милутин Живковић.
Тим дописом Министру просвете од 15. децембра, тражена је дозвола да се
започне са зидањем станова за учитеље. Школским буџетом за 1901. годину
предвиђена је сума од 1.200 динара, а за 1902. годину 300 динара. И поред тога
што су суме одобрене, и тражења мештана и школског надзорника, тај новац није
уплаћен. Председник се правдао да је општина у дугу, што није било истина. У
1903. години била је предвиђена сума од 1.000 динара за исту сврху, али се
сумњало да ће и тај новац да буде утрошен за неке друге општинске потребе.
Потписници су тражили од Министра просвете да нареди среској власти, да из
касе општине ланишке узме 1.500 динара и да се са том сумом почну градити
станови. У истом допису тражено је, да се потребна средства за школу исплаћују
редовно сваког месеца, како би школа могла лакше да се издржава.196
На почетку школске 1903/904. године уписано је укупно 99 ђака: први
разред 54, други разред 14, трећи разред 19, четврти разред 12 ученика. Редовно је
школу похађао 71 ђак. Учитељица Косара Ивановић тражила је отварање још
једног одељења. Једно одељење чинили би ђаци првог разреда у коме је било 36
редовних ђака, а друго одељење чинили би ђаци другог, трећег и четвртог
разреда, укојима је било укупно 37 ђака. Толики број ђака није могао да се смести
у једној малој учионици. Школски надзорник је био мишљења да оба одељења
треба спојити у једно, али министар је дозволио отварање одељења. 197
Следеће школске 1904/905. године школу је уписало 124 ученика. Први
разред уписало је 58, а редовно је долазио 21 ученик. Други разред уписало је 34
ученика, а 31 ученик је редовно похађао наставу. Трећи разред је редовно
похађало 10 ученика од 14 уписаних, а четврти разред 12 ученика од 18 уписаних.
194
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У школи су постојале две учионице, и то једна величине 40,5 м² а друга 33,75 м².
У други разред прешло је 24 ученика, док су два неоцењена. У трећи разред
прешло је 25 ученика, а у четврти разред девет ученика. У новој школској години
и даље су постојала два одељења, једно са 56 ученика првог и другог разреда, а
друго са 35 ученика трећег и четвртог разреда.198
Новембра 1906. године учитељ Драгомир Милосављевић је постављен за
ђакона, тако да су трећи и четврти разред остали без учитеља. Разреде је, до
постављења новог учитеља, водила Косара Ивановић, учитељица првог и другог
разреда.199
Проблеми са учитељима пратили су рад школе и следеће 1907/908. године.
За учитеља је 10. августа 1907. године постављен Светолик Ђукановић. Он је
дошао на дужност 4. септембра исте године, али је тада обавестио школски одбор
да има боловање до 26. априла 1908. године. Одмах је затражено постављење
другог учитеља за трећи и четврти разред. Те године у сва четири разреда укупно
је уписано 93 ђака, односно 91 ученик и две ученице.200
Неправилности око трошења новца настављене су и наредних година.
Тривун Тасић из Рибника, школски одборник и благајник, за 1909. годину није
уписао готовину из те године у износу од 21,20 динара и 21,32 динара за јануар
1910. године. Он овај новац није ни уписао у дневник касе, нити је предао школи.
Више пута је опомињан на састанцима школског одбора. Задржавањем новца од
школског приреза, оставио је школу без најнужнијих потреба, јер су и тако
лаништанска и буковичка општина врло неуредно предавале школски прирез.
Станарина учитељима није исплаћена за новембар и децембар 1910. године, и за
јануара, фебруар, март, април и мај 1911. године. Управитељ школе Михаило
Ристић се више пута обраћао среском начелнику за помоћ, али све је било
узалудно. Дописом из маја 1911. године обратио се Министру просвете за
помоћ.201
Почетком школске 1912/13. године учитељица првог и другог разреда
Косара Ивановић је премештена. Општина је предложила да се на њено место
постави жена управитеља школе Михаила Ристића, која је радила у Секуричу, а
тада је била нераспоређена. Уједно општина је обавестила Министра просвете да
је припремила 6.300 комада цигала, и да је буџетом предвиђен новац нову
школу.202

Лоћика
Проблем школског простора постојао је и у Лоћики. Школској општини су
од оснивања 1883. године припадала села: Лоћика, Медојевац, Топола,
Драгошевац, Ивковачки Прњавор и Беочић. По затварању школе у Течићу, школи
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у Лоћики припало је и село Вукмановац, које је са наведеним селима чинило
заједничку политичку општину. Касније су се образовале следеће општине:
општина лоћичка састављена је из Лоћике са 170 пореских глава, Медојевца са 39
и Тополе са 11 пореских глава, општина ивковачка са селима Беочићем,
Прњавором и Драгошевцем, која су имала укупно 225 пореских глава. Село
Вукмановац припало је општини кавадарској и имало је укупно 140 пореских
глава.
Од 1. јула 1890. године, поред лоћичке школске општине, формирана је и
ивковачка школска општина, за коју је било предвиђено да ради у кући цркве
ивковачке. Општина лоћичка узела је под закуп нову приватну кућу са једним
одељењем за сва четири разреда. У тој згради могло је да се смести до 35 ђака.
Министар просвете је 8. октобра 1890. године, по молби општине лоћичке,
дозволио да се школа сведе на четвророразредну, и да се једно одељење у школи
укине. Те године школу је уписало укупно 33 ђака: први разред осам, други
разредосам, трећи 11 и четврти разред шест ђака. Августа 1890. године, на
почетку школске године, међу окупљеним ђацима било је и ђака из ивковачке
општине и из Вукмановца, мада лоћичка општина није примала ђаке из других
села. Као засебна школска општина, лоћичка општина започела је зидање нове
школске зграде, која је била завршена крајем септембра 1891. године. Зграда је
имала само једну учионицу.203
После одређивања друге зграде за школу, Министру просвете се обратио
свештеник из Лоћике Веселин Михајловић, у чијој кући се налазила школа, са
молбом да и даље у његовој кући ради школа. На име кирије, за једно одељење за
учионицу и прописани стан за учитеља, њему је плаћано у почетку 400 динара, а
касније 600 динара. По отварању другог одељења кирија је износила 900 динара
за оба полугодишта. За отварање школе за Беочић, Ивковачки Прњавор и
Драгошевац у црквеној кући у Прњавору навео је да то није могуће. Пре свега јер
кметови Беочића не пристају на то, јер нису могли на време да обезбеде намештај
и све друге школске потребе. Из села Вукмановца деца су похађала школу у
Течићу, која је као трошна затворена пре три године. Највећи број ђака из
Вукмановца је у Лоћики, па сматра да је неистинита тврдња да Вукмановац и
Ивковачки Прњавор неће да шаљу децу у Лоћику. Свештеник је тврдио да
представка кмета Лоћике није истинита, већ је „само израз себичности и
спекулације“.
Чланови школског одбора и општинског збора нису знали за иницијативу
кмета. Кмет села Димитрије Стевановић упутио је молбу Министру просвете да се
дозволи коришћење друге зграде за школу, јер је кирија за дотадашњу била много
висока. За другу зграду није навео да је то његова зграда. За ту зграду свештеник
је навео да је неодговарајућа, да нема патоса, да је лош распоред просторија, лоше
осветљења и што је сасвим мала, јер од пода до тавана имала је само 62 кубна
метра. Затим је изразио сумњу да је прикупљени порез за подизање нове школске
зграде утрошен ненаменски, а и прикупљан је без законите одлуке. На крају је
предложио да се не узима друга зграда за школу, бар док се не испуне сви услови
203
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за изградњу нове зграде. Затварањем школе у његовој кући, деца из: Лоћике,
Медојевца, Беочића, Ивковачког Прњавора, Драгошевца и Вукмановца изгубили
би могућност школовања, пошто није ништа припремљено за другу зграду. На
молбу ђачких родитеља одлучио је да снизи кирију. За једно одељење са станом
за учитеља предложио је 240 динара, односно месечно 20 динара, а за коришћење
одељења са два стана годишње 420 динара, што је износило месечно 35 динара.204
По налогу Министра просвете окружни инжињер прегледао је неколико
кућа у Лоћики. Према његовом извештају само би кућа председника општине
Димитрија Стевановића могла да послужи за привремену школу. Кућа је била
нова и завршена током 1890. године. Од земље је подигнута један метар. Темељ је
сазидан од камена, а зидови од слабог материјала. Кућа је имала пет одељења:
предсобље, кухињу и три собе, једна величине 6,50 са 3,80 метара, друга 3,80 са
3,80 метара и трећа 4,00 са 3,00 метара. Кухиња је била дуга 4,70, а широка 4,00
метара. Висина од подова до тавана износила је 2,70 метара. Две собе и кухиња
могле су да послуже за стан учитеља, а највећа соба за учионицу. Кухиња и
предсобље патосани су циглом, а прозори једноставни и застакљени. Да би могла
да послужи за привремену школу било је потребно патосати даскама собе,
затворити једна врата између две собе, а отворити на кухињи, набавити три
фуруне, и изградити нужник у дворишту са два одељења. За грађење нове школе у
Лоћики постојао је план, који није још био одобрен од надлежне власти. Да би
општина избегла велика плаћања одлучило се да се зграда подигне без икаквог
плана са једном учионицом, собом за ноћење ученика и станом за једног учитеља.
До јула 1890. године само су ископани темељи и набављен је камен. Према
уверавању председника општине зграда би била готова до идуће школске
године.205
Школске 1895/96. године школу је уписало 69 ђака: први разред 55, други
разред седам , трећи разред 16 и четврти разред девет ученика.206
После затварања школе у Ивковићу 26. августа 1896. године207, деца из те
општине требало је да наставе школовање у Лоћики. Први и други разред те
школе могли су да се сместе у учионицу првог одељења. Док је учионица за
смештај трећег и четвртог разреда школе ивковачке била мала. Имала је 90 м³, а у
њој је већ било смештено 30 ученика. У учионици је још могао да се смести један
ред скамија за десет ученика. Међутим, са ученицима из ивковачке школе укупан
број ученика би износио 50.208
Почетком школске 1905/1906. године уписано је у сва четири разреда
укупно 100 ученика. Први разред уписало је 28 новоуописаних и двојица
поноваца, други разред 25, трећи разред 24 и четврти разред 21 ученик. Прво
одељење, које је водио Милорад Миловановић, чинили су ђаци првог и другог
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Просветни гласник, бр. 11 за 1897. годину.
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Просветни гласник бр. 11 за 1897. годину. Школску 1895/96. годину школу у Ивковцу уписало
је 38 ђака: први разред 14, други разред 10, трећи разред 5 и четврти разред 9 ученика.
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разреда, а ђаци трећег и четвртог разреда чинили су друго одељење, које је водио
Михаило Прокић.209
Почетком 1908. године покушано је са наплатом школског приреза од
стране драгошевачке општине. Ова општина дуговала је школи у Лоћики за 1907.
годину 117,20 динара. Новац нису успели да наплате ни срески начелник ни
окружни школски одбор. Министар просвете је затражио од Министра финансија
да натера драгошевачку општину да исплати школски прирез.210
Према свештеничком списку, почетком школске 1911/12. године требало је
да се упише 120 дорасле деце за школу. Због великог броја ученика, половином
маја школски одбор донео је одлуку о отварању трећег одељења. Према одлуци
прво одељење имало би 45 ученика првог разреда, друго одељење, у коме би било
48 ученика, део ученика првог и ученици другог разреда, а треће одељење 50
ученика трећег и четвртог разреда. Учионица за треће одељење направила би се
од стана избијањем једног зида. Нова учионица имала би величину од 120 кубних
метара. У буџету је предвиђена сума за изградњу стана за једног учитеља.
Министар је одобрио предлоге школског одбора 3. јуна 1911. године.211
Дозвола за треће одељеље је добијена 19. јула. Школски одбор био је
дужан да то одељење опреми свим потребама. Управитељ је известио да су: сто,
клупе, табла, рачунаљка и остало набављене. Требало је само пробити зид између
две собе, да би се створила учионица. Како је школа од тврде грађе, предложио је
да инжињер да упутство за пробијање зида.212
Управитељ Михаило Прокић кажњен је 17. августа 1911. године опоменом
од стране Министра просвете јер није извршио наредбе у вези уписа деце, коју су
њихови родитељи желели да упишу. Управитељ је одговорио да се не могу
уписати та деца, јер је у првом и другом разреду већ било уписано 47 редовних
ученика и није више било места, јер је учионица била мала од свега 90 кубних
метара. Осим наредбе око уписа, управитељ није желео да уведе полудневну
наставу. Одговорио је да је то немогуће, јер је школска општина састављена од:
Лоћике, Драгошевца, Тополе, Прњавора и Медојевца, села која су доста
међусобно удаљена.213
Поводом избора чланова школског одбора за школске 1912/13 и 1913/14.
године, настао је сукоб између лоћичке и драгошевачке опптине. Суд општине
лоћичке 8. јула 1912. године известио је о избору чланова школског одбора из
општина, које су чиниле школску општину: 1. Живојин Стевановић из Лоћике, 2.
Константин Михаиловић из Лоћике, 3. Драгутин Танасијевић из Лоћике, 4.
Михаило Димитријевић из Лоћике, 5. Давид Лазаревић из Лоћике, 6. Милун
Петровић из Лоћике, 7. Владимир Илић из Медојевца, 8. Будимир Андрејић из
Тополе, 9. Љубомир Јовановић из Драгошевца, 10. Мијат Милановић из Прњавора
и 11. Чедомир Спасић из Беочића. Избор шест чланова из Лоћике изазвао је
противљење осталих општина. На основу плаћања пореза, Министар просвете је
209
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одредио састав школског одбора. Општина лоћичка плаћала је 3.400 динара,
општина беочићка 2.323 динара и драгошевачка општина 3.300 динара. Према
налогу Министра просвете, из Лоћике у одбор улазе председник и један члан, а из
осталих општина по један члан из сваког села.214

Мајур
Школа у Мајуру основана је 1908. године. До тада су деца из Мајура
похађала школу у Јовцу. Због удаљености школе, за школску 1908/909. годину
уписано је из Мајура свега 11 ученика: у први разред три, други разред три, трећи
разред четири и четврти разред један ученик, мада је за школу дорасло преко 70
ученика.215
Према списку рођене деце, који је свештеник у Јовцу Јован Јовчић
доставио општинском суду 18. августа 1908. године, рођене деце из Мајура од 1.
септембра 1898. године па до 1. септембра 1900. године било је 73:216
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Име, име оца и презиме
Милена Павла Илића
Гвозден Радисава Николића
Мирче Милоша Милановића
Милунка Вуче Милетића
Милунка Богдана Милосављевића
Гвозден Станоја Антића
Милан Мијата Матића
Тихомир Светолика Васића
Рајна Станимира Стевановића
Данило Косте Минића
Милева Ненада Јоксимовића
Милева Вукосава Момировића
Василије Милана Ивковића
Милунка Драгутина Велимировића
Младена Станоја Николића
Радивоје Петра Манојловића
Драгиња Васе Динића
Живојин Тимотија Марковића
Тихомир Миљка Петровића
Драгољуб Јакова Миладиновића
Александар Огњена Марковића
Лазар Михаила Миловановића
Светолик Теодосија Дејановића
Милија Николе Јокића

Датум рођења
6. септембра 1898. године
10. септембра 1898. године
22. септембра 1898. године
5. октобра 1898. године
12. новембра 1898. године
9. децембра 1898. године
10. децембра 1898. године
20. децембар 1898. године
11. јануара 1899. године
3. фебруара 1899. године
6. децембра 1899. године
11. фебруара 1899. године
13. фебруара 1899. године
20. фебруара 1899. године
2. марта 1899. године
14. марта 1899. године
1. априла 1899. године
11. априла 1899. године
26. априла 1899. године
1. маја 1899. године
27. маја 1899. године
29. маја 1899. године
10. маја 1899. године
11. маја 1899. године
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216
АС, МПс, Ф 37, р-14/1908. Свештеник је доставио спискове мушке и женске деце, иако је
општински суд тражио само списак мушке деце. Оставио је школском одбору да упише децу коју
жели.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Милорад Димитрија Матића
Боривоје Костадина Јованчића
Росанда Љубомира Јовановића
Душан Димитрија Петровића
Светомир Светозара Костића
Драгић Милана Тодоровића
Милева Теодосија Веселиновића
Милица Љубомира Савића
Рајна Милорада Миладиновића
Василије Анте Милисављевића
Станоје Радисава Веселиновића
Марко Михаила Ђорђевића
Рајна Живадина Ђокића
Милан Петра Јевтића
Владислав Васе Јовичића
Светолик Драгутина Петровића
Светолик Данила Миленковића
Васа Радојка Миладиновића
Драгољуб Живадина Антића
Јордан Стојадина Димитријевића
Божана Јеврема Миленковића
Јоксим Илије Миладиновића
Босиљка Пере Петровића
Михаило Милисава Станојевића
Божана Владимира Костића
Божана Петра Јовановића
Рајна Стојана Вацића
Радисав Петра Илића
Милка Велимира Антића
Љубомир Милутина Андрејића
Стојан Вучка Милетића
Душан Милосава Антића
Бисенија Атанасија Илића
Миија Љубомира Аврамовића
Гвозден Јеврема Перића
Спасоје Милорада Радојевића
Марко Љубе Радосављевића
Живадин Ђурђа Савића
Тихомир Аврама Милосављевића
Милан Максима Веселиновића
Мирча Петра Гмитровића
Лазар Петра Николића
Благоје Мијушка Ђорђевића
Лепојка Јована Унгураша
Селена Милана Ђурђевића
Милен Аврама Цолића
Станка Богдана Радојевића

5. јуна 1899. године
4. јуна 1899. године
4. јуна 1899. године
4. јула 1899. године
5. јула 1899. године
19. јула 1899. године
16. септембра 1899. године
1. октобра 1899. године
9. октобра 1899. године
4. октобра 1899. године
6. новембра 1899. године
6. новембра 1899. године
2. новембра 1899. године
4. децембра 1899. године
4. јануара 1900. године
14. јануара 1900. године
13. фебруара 1900. године
10. фебруара 1900. године
2. фебруара 1900. године
19. фебруара 1900. године
17. фебруара 1900. године
3. марта 1900. године
3. марта 1900. године
16. марта 1900. године
24. марта 1900. године
9. марта 1900. године
21. марта 1900. године
23. марта 1900. године
10. априла 1900. године
7. априла 1900. године
8. априла 1900. године
1. маја 1900. године
9. априла 1900. године
14. маја 1900. године
4. маја 1900. године
5. маја 1900. године
14. маја 1900. године
29. маја 1900. године
16. маја 1900. године
18. јуна 1900. године
21. јуна 1900. године
23. јуна 1900. године
23. јула 1900. године
24. јула 1900. године
6. августа 1900. године
6. августа 1900. године
28. августа 1900. године
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72.
73.

Стојана Богдана Радојевића
Катарина Стевана Магдића

28. августа 1900. године
17. августа 1900. године

Заслугом Богдана Симића, тадашњег председника општине, и мештана
Станоја Милутиновића, Ђорђа Васића и Тодосија Јовановића, исте 1908. године у
Мајуру је сазидана школска зграда. Извештај о прегледу зграде, комисија за
пријем доставила је 31. јула 1908. године:
„1. Зграда се налази на средини села на земљишту оцедном где нема бара
ни ђубришта нити се пак у близини зграде налазе јавне радње које би ометале
школски рад. На овом истом земљишту село ће подићи сталну школску зграду.
Површина је плаца 0,45 хектара.
2. Темељи зграде изидани су у камену а остало од слабог материјала а
покривена црепом.
3. У згради се налази учионица дужине 7.20 метара, ширине 5.60 метара
затим ходник дужине 4.70 метара, ширине 2.50 метра једна већа соба дужине 3.50
метра, ширине 2.50 метра. Најзад једно одељење за оставу дужине 2.50 метра,
ширине 2.30 метра. Сва ова одељења имају висину 3.05 метра.
4. Учионица и обе собе патосане су даскама а ходник и остава опеком.
5. У даљини 20 метра од школске зграде налази се добра изворска вода.
На основу свега овога комисија је мишљења да се ова и овако подигнута
зграда може употребити за привремену школу но с тим да се у року од пет година
на истом земљишту поставити стална школска зграда“.217
После извештаја комисије за преглед зграде, окружни начелник, као
председник школског окружног одбора, поднео је 25. августа 1908. године молбу
Министру просвете да одобри отварање привремене школе у Мајуру и
постављање учитеља.
Пре почетка рада школе у Мајуру, окружни школски одбор тражио је
измирење свих међусобних потраживања са школом у Јовцу. У допису од 19.
августа 1908. године суд општине мајурске доставио је извештај о обавезама
према јовачкој школи. Мајурска општина је за 1908. годину дуговала прирез од
908,10 динара, колико је буџетом било предвиђено. Друге дугове општина није
имала нити су буџетом предвиђени. Пошто је у Мајуру подигнута привремена
школа, мајурска општина била је дужна прирез јовачкој школи само за прво
полугодиште, односно до 1. јула. За друго полугодиште, део истог приреза
утрошиће се за издржавање школе у Мајуру. Према овој одлуци, мајурска
општина остаће дужна јовачкој школи 454,05 динара. Челници мајурске општине
сматрали су, да дуг према јовачкој школи не треба да одложи одлуку о отварању
привремене школе у Мајуру, јер јовачка школа има права да и касније тражи своја
потраживања. За исплату дугова, мајурска општина је била спремна да стави у
залог део зграде све до исплате дугова. На основу донетих одлука, упућена је
217

АС, МПс, Ф 37, р-14/1908. Чланови комисије за пријем зграде за привремену школу: Стеван
Губеревац, окружни инжињер, др Живан Милошковић, срески лекар, Јован Филиповић, референт
окружног школског одбора, Богдан Симић, председник општинског суда и одборници општинског
суда: Миљко Петровић и Делимир Веселиновић.
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молба окружном школском одбору да дозволи отварање школе за школску
1908/909. годину.218
План привремене школске зграде у Мајуру

218

АС, МПс, Ф 37, р-14/1908.
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Према наређењу окружног школског одбора по предмету поделе
заједничке имовине између школске општине јовачке и села Мајура, које се одваја
у засебну школску општину, 24. августа 1908. године одржан је састанак у Јовцу.
Састанак је одржан у згради школе у Јовцу. Од стране мајурске општине били су
присутни председник општине Богдан Симић и чланови Стојан Јовановић и
Миљко Петровић, а од стране школске општине јовачке вршилац дужности
председника Јеврем Јанковић и чланови школског одбора Ђурђе Лазаревић, Сава
Миленковић и Владимир Јовановић, члан одбора из Трешњевице. На састанку је
постигнут следећи споразум:
1. „Заступници школске општине јовачке, одобравају селу Мајуру, да се са
школом може одвојити почетком ове школске 1908/909. године.
2. Што се тиче исплате приреза школског у 392 динара, кога село Мајур по
школском буџету за 8-осам месеци у овој години има да плаћа школи јовачкој, као
и исплату и исплату дужног приреза за ранијих година, да ово питање остане за
расправу кад се село Мајур буде обратило да тражи свој део у непокретној и
покретној имовини од школе јовачке“.219
За првог учитеља 11. новембра 1908. године постављен је Живота
Милојковић, студент филозофије. Пред мајурским свештеником и школским
одбором положио је заклетву 5. децембра 1908. године.220
За рад школе за август, септембар, октобар, новембар и децембар 1908.
године, октобра исте године, усвојен је буџет у износу од 1.156 динара. Део од
500 динара је школски прирез, који је био намењен школи у Јовцу, а 656 динара
прикупљени су разрезивањем приреза. Расходи су износили такође 1.156 динара:
1. мајсторима за изградњу школске зграде 371 динар, 2. за камен 14 динара, 3. за
даске и осталу јапију 186 динара, 4. за три фуруне и шпорет 97 динара, 5.
трошкови комисији за преглед школе 62 динара, 6. прозор за канцеларију 25
динара, 7. за цреп, циглу и ексере 300 динара, 8. за осветљење 15 динара, 9. за
канцеларијски материјал 30 динара, 10. за плату служитеља 54,80 динара. Крајем
новембра 1908. године, доласком учитеља Животе Милојковића, буџет је повећан
на 1.928 динара. Планиран је допунски приход од казни за непохађање школе и
1.872 динара школског приреза.221

219

АС, МПс, Ф 37, р-14/1908.
АЈ, фонд 184, к-59. Текст заклетве: „Ја, Живота Милојковић, ступајући на наставничку службу,
заклињем се Свемогућим Богом да ћу краљу Србије Петру I бити веран, да ћу се Устава савесно
придржавати, да ћу законима и законским наредбама власти бити покоран, да ћу своје наставничке
дужности ревносно и тачно вршити и да ћу се клонити свега онога, што се не слаже с мојом
службом. Тако ми Бог помогао!
221
АЈ, фонд 184. к-59. Укупна казна у висини од 3,10 динара наплаћена је од: Милана Николића,
Мијата Димитријевића, Косте Минића, Светолика Васића, Млорада Радојевића, Милоша
Милановића, Петра Николића и Тимотија Марковића.
220
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
222

Благоје М. Ђурђевић
Божидар Т. Букомановић
Боривоје К. Јованчевић
Васа Р. Радисављевић
Василије А. Милисављевић
Василије М. Ивковић
ВладиславВ. Јовичић
Гвозден С. Антић
Груја Јованчевић
Данило К. Минић
Драгић М. Николић
Драгољуб Ж. Антић
Душан Д. Петровић
Живојин Т. Марковић
Лазар М. Миловановић
Лазар Николић
Љубомир М. Андрејић
Марко М. Васић
Марко Миладиновић
Милан Веселиновић
Милан А. Милосављевић
Милоје Тасић
Милијха А. Урошевић
Милија Н. Антић
Милорад Д. Матић
Мирча М. Миловановић
Мирча П. Митровић
Михаило М. Станојевић
Радисав П. Илић
Светолик Т. Дејановић
Светолик М. Миленковић
Светолик Д. Петровић
Светомир С. Костић
Спасоје Радојевић

Српски
језик

3
3

земљопис

Име ученика

Рачун

Р.б.

Хришћан
ска наука

Списак ученика са оценама на крају првог тромесечја
школске 1908/1909. године222

3
3

3

3

3

3

5
4

5
4

5
4

5
3

5

3

5
3
3
3

3

3

3

3
3

Лепо пише
3
4
3

3

4

3
3
3

АЈ, фонд 184, к-59

92

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.

Тихомир А. Милосављевић
3
Милош М. Димитријевић
Милија Ж. Динић
3
Милан И. Дејановић
Владислав Стефановић
Сава Матејић223
Други разред
Благоје Милосављевић
3
Радивоје Манојловић
4
Миладин Савић
4
Трећи разред
Милан Р. Тасић
4
Светолик Милутиновић
5
Тихомир М. Петровић
3
Тихомир С. Васић
3
Четврти разред
Мирча М. Стојановић
23. новембар 1908. г. Мајур

3

3
4
4

3
4
4

3
5
3
3

3
5
3
3

3
5
3
3

Први разред поновило је 19 ученика. Ученици осталих разреда успешно су
положили главни испит. За одлично учење награђени су: из првог разреда Груја
Јованчевић и Лазар Миловановић, и из трећег разреда Светолик Милутиновић, а
за врло добар успех, награђени су: из првог разреда Данило Минић и Мирча
Митровић, из другог разреда Миладин Савић и Радивоје Манојловић и из трећег
разреда Милан Тасић. Из школе је исписан Драгољуб Ж. Антић, пошто није био
за школу.224
Поред редовне школе, децембра 1908. године отворен је курс за неписмене.
За курс је пријављено 36 полазника старости од 12 до 30 година, који до тада нису
походили школу: 1. Аћим Б. Симић, 2. Илија Б. Симић, 3. Светозар М.
Станојевић, 4. Василије Д. Живковић, 5. Живојин Ј. Милојевић, 6. Милија Д.
Савић, 7. Благоје Р. Матејић, 8. Божин М. Цветковић, 9. Мирча М. Цветковић, 10.
Спасоје Р. Радосављевић, 11. Веселин Митић-Костић, 12. Вукосав И. Миљковић,
13. Павле Ђ. Јовановић, 14. Ранђел Т. Златковић, 15. Милосав Миленковић, 16.
Светомир В. Веселиновић, 17. Милосав Ђ. Васић, 18. Душан М. Ђорђевић, 19.
Ранђел М. Ђорђевић, 20. Костадин Р. Стојановић, 21. Мијат М. Ивковић, 22.
Живојин И. Дејановић, 23. Радоје М. Радојковић, 24. Милан С. Јовановић, 25.
Адам Р. Јовановић, 26. Живојин Д. Петровић, 27. Чедомир Р. Пантић, 28.
Светислав Т. Дејановић, 29. Миленко М. Љубисављевић, 30. Јевта А.
Милосављевић, 31. Љубомир Костић, 32. Божин М. Јовановић, 33. Милан М.
223

АЈ, фонд 184, к-59. Саву Матејића је уписао брат Благоје Матејић. Сава је престарео за
школовање, јер је напунио 11 година. Његов брат је упутио молбу да се прими у први разред.
Министарство просвете није дозволило да се Сава упише као редован ђак. Ипак је дозвољено да
он присуствује часовима, а да на крају године полаже испит као ванредни ђак.
224
АЈ, фонд 184, к-59.
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Милановић, 34. Милан М. Ракић, 35. Драгољуб М. Савић, 36. Михаило
Радисављевић.225
Нови учитељ Милан Лазаревић постављен је 1. септембра 1909. године.
После постављења учитеља извршен је упис ученика у први разред. Тада је
уписано седам ученика: Милутин Љубомира Савић, рођен 10. октобра 1901.
године; Милан Љубомира Јевремовић, рођен 3. фебруара 1902. године; Станоје
Милоша Цветковић, рођен 7. априла 1902. године; Станоје Илије Милојевић,
рођен 1. маја 1902. године; Милен Стојадина Матић, рођен 30. јуна 1902. године;
Тривун Љубомира Јовановић, рођен 19. априла 1902. године; Светолик Петра
Јевремовић.
Буџет за 1910. годину прихваћен је на седници школског одбора 26.
новембра 1909. године у износу од 957 динара. Приход су чинила средства: од
наплате казни од ђачких родитеља 40 динара, од школског приреза који ће се
разрезати на мајурску општину 907,85 динара и готовине из 1909. године у износу
од 9,15 динара. Расход у истом износу, планиран је да се утроши на: 1. огрев и
осветљење 200 динара; 2. набавку писаћег материјала 30 динара; 3. набавку учила
и наставног прибора: карта Балканског полуострва, метарске мере, креде, сунђер
и друго; 4. набавку намештаја у школи: икона Светог Саве и орман; 5. оправку
школе и станова 30 динара; 6. набавку потреба за одржавање чистоће 30 динара;
7. набавку књига за школску књижницу 20 динара; 8. препоручене часописе и
листове (Просветни гласник, Дело, књиге Књижевне задруге, Босанска вила и
Народно здравље) 62 динара; 9. плату послужитеља 240 динара; 10. набавку књига
за награду ђацима о испиту 20 динара; 11. прославу Светог Саве и годишњи испит
20 динара; 12. додатак на стан управитељу 120 динара; 13. дужну претплату на
часописе 22 динара; 14. прозор на канцеларији 25 динара; 15. набавку књига за
сиромашну децу 20 динара; 16. претплату на пет бројева Народних новина за пет
сиромашна ђака и машину за шишање ђака 20 динара.226
За рад школе у 1911. години утрошено је 487,60 динара, док је приход
износио 902,07 динара. У приход је спадало: готовина из прошле године 53,05
динара, казне ђачке 10,60 динара, прирез за 1911. годину 838,42 динара. Новац је
утрошен на: огрев и осветљење 61,70 динара, канцеларијски материјал 14,20
динара, наставна средства 3,60 динара, одржавање чистоће 5,60 динара, часописе
и обавезне претплате 40 динара, служитељску плату 240 динара, прославу Светог
Саве 2,50 динара и станарину учитељу 120 динара.227
За време балканских ратова школа није радила, јер се учитељ Милан
Лазаревић налазио у рату. Због тешког и напорног рада у школи и учешћа у оба
балканска рата као официр, стање здравља учитеља је било нарушено. Министру
просвете је упутио молбу 30. децембра 1913. године да му се одобри комисијски
лекарски преглед, који је био потребан да би могао да користи повластице које је
омогућио Закон о народним школама. Милан Лазаревић радио је у школи до
225

АЈ, фонд 184, к-59. Отварање курса предложио је управитељ школе и учитељ Живота
Милојковић на састанку школског одбора од 5. децембра.
226
АЈ, фонд 184, к-59.
227
АЈ, фонд 184, к-59.

94

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

почетка првог светског рата. После рата вратио се у Мајур, где је остао све до 1.
септембра 1921. године.228

Мијатовац
Иницијатива за отварање школе потекла је 25. фебруара 1905. године од
стране школског одбора у Праћини, јер су школу у Праћини похађали деца из
Мијатовца од школске 1899/900. године. У почетку школске 1905/906. године,
због бројности ученика, школа у Праћини је морала да се подели на два одељења.
Услед формирања два одељења било је потребно да се подигну станови за два
учитеља. Поводом тога, окружни школски одбор решио је да општина
мијатовачка подигне код школе у Праћини прописне станове за два учитеља, као
и да о свом трошку иста општина преправи дотадашњи стан учитеља за другу
учионицу. Таква одлука је донета, јер општина мијатовачка, која је школовала
своју децу у Праћини, није учествовала у грађењу школске зграде у овом селу.
Општина мијатовачка је обавештена о одлуци, али није ништа предузимала.229
Суд општине мијатовачке упутио је предлог за отварање школе 27. октобра
1905. године. У молби су тврдили да су озидали кућу од мешовитог материјала,
дужине 10, а ширине 8 метара, у којој су се налазиле четири собе и кухиња. Ова
зграда би привремено послужила за школу, а општина се обавезала да за две
године подигне нову прописну школску зграду. Општина је прихватала и обавезу
да набави све потребне школске ствари и потребна учила. Као разлог за одвајање
од Праћине, наведено је, да Мијатовац има 50 ђака који похађују школу у
Праћини, која је удаљена више од 30 минута. Осим тога, школа у Праћини била је
пуна ђака из тог села, због чега је учитељ морао да ради пре и после подне да би
испитао све ђаке. Као разлог наведено је и то, што је више пута долазило до
изливања Мораве, због чега деца по неколико дана нису могла да одлазе у
школу.230
После одбијања Министра просвете, Суд општине мијатовачке поново је
29. јануара 1906. године упутио молбу за отварање школе. Предложено је што
хитније отварање и постављање учитеља, не чекајући нову школску годину, јер је
општина уложила много новца и труда:
1. „Грађани ове општине ценећи важност школе нису пожалили труда па
ни материјалних и моралних средстава, него су сви једнодушно прегли на посао а
предходно добивши упутства од окружног школског одбора, преправили су једну
своју нову општинску зграду за привремену школу коју је комисија прегледала и
о њој се повољно изразила о чему је се уверио и г. Министар из аката који су му
послата од стране окружног одбора школског а која се односе на овај предлог.
2. Општина је, а сматрајући да ће сигурно добити одобрење од г. Министра
за отварање школе у овом селу испоручила је и набавила све-школске потребе као
скамије, табле, мапе и сва остала наставна средства, школски одбор изабрала па и
228
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буџет школски за ову годину саставила, даклем набављено је све што је потребно
за учитеља и ђаке.
3. У школи Праћинској гди и наша деца исту посећују има редовних 97
ученика услед чега у ток школи постоји полудневна настава због што је зграда
мала а наставник један, тај јак узрок нагонио је нас да се постарамо те нашој деци
да направимо школу у селу да би се учили и пре и после подне, што је неоспорно
корисније и по децу и по саму наставу, а пошто би наша школа у овој школској
години имала својих 40 ученика то би било довољно за једног учитеља, а за идућу
годину биће већи број ученика“.231
На основу ове молбе, извештаја окружног школског одбора од 8. маја и
извештаја окружног инжињера од 12. јануара 1906. године, Министар просвете је
дозволио да се у привременој школској згради отвори школа од 1. септембра 1906.
године, односно од почетка нове школске године. Према одлуци општина је била
обавезна да за две године подигне нову школску зграду.232
Окружни школски одбор наложио је мијатовачкој општини да исплати
предузимачу из Ћуприје Венцелу Копецком за зграду у Мијатовцу 9.600
динара.233

Праћина
Суд општине праћинске на састанку одржаном 14. октобра 1895. године
одлучио је да предложи одвајање од школе у Рибару и оснивање своје школе за
Праћину и Ракитово. Рибарску школу нису ни два ђака годишње похађала,
највише због удаљености. Поред удаљености, још важније је што су Праћину и
Рибаре одвајале две реке, мали и велики Лугомир, на којима нису постојали
мостови и прелази. Школа у Рибару била је пуна ђака, а била је мала и неподесна
за наставу. Тражена подела одељења није била одобрена. Зато нико из Праћине
није желео да школује децу у Рибару. Око десетак виђенијих људи из Праћине
школовало је своју децу у Јагодини. Зато што нису припадали јагодинској
општини свако од њих плаћао је по 15 динара. Само село Праћина могло је дати
преко 40 ученика. За привремену школу била је предвиђена зграда покојног
Милована Ђурђевића из Праћине. Ова одлука прослеђена је одмах општинском
одбору да донесе одлуку о отварању школе.234
На предлог општинског суда одбор је већ 16. октобра одржао састанак на
коме се гласало о предлогу општинског суда. На збору је присуствао 61 мештанин
села, од 90 колико је имало право гласа. За председника збора изабран је Мијаило
Петровић, председник општине, за чланове Сава Миловановић, Антоније
Ђурђевић и Радиша Јовановић, и за секретара Стеван Милутиновић, општински
писар. Збор је почео са радом тачно у 8 часова пре подне, и трајао је до 4 сата
231
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после подне. Апсолутном већином одобрено је одвајање од рибарске школе и
отварање школе у Праћини. Од присутних за отварање школе гласало је 60
бирача, док је само један био против. За отварање школе у Праћини гласали су:
Антоније Добросављевић, Сима Славковић, Богдан Јеремић, Петар Марковић,
Драгутин Милановић, Милан Димитријевић, Димитрије Трифуновић, Величко
Ракић, Пера В. Ракић, Милорад Томић, Димитрије Пантић, Сава Мијајловић,
Илија Марковић, Радосав Марковић, Гвозден Радосављевић, Илија Димитријевић,
Марко Јевремовић, Васа Тасић, Радосав Милорадовић, Никола Марковић, Анта
Јеремић, Атанаско Васић, Алекса Јелић, Јован Ђурђевић, Лука Марковић, Стеван
Лукић, Сава Матић, Милан Тодоровић, Васа Тодоровић, Лука Обрадовић, Радош
Јовановић, Стеван Илић, Никола С. Илић, Никола Димитријевић, Тодор
Димитријевић, Стеван Миленковић, Драгутин М. Милутиновић, Славко
Атанасковић, Атанасије Димитријевић, Таса Матић, Љубисав Т. Матић, Илија
Аврамовић, Антоније Ђурђевић, Ђурђе Радосављевић, Љубомир Јанковић,
Живојин Јанковић, Атанаско Антонијевић, Милован Богдановић, Танаско М.
Богдановић, Милован Трифуновић, Димитрије Стојадиновић, Антоније
Стојадиновић, Сима Мијаиловић, Милен Милутиновић, Стеван Милутиновић,
Васа Маринковић, Лазар Маринковић, Живко Савић, Милован Томић, Мијајло
Јевремовић. Против отварања школе гласао је једино Васа В. Вулић.235
Према одлуци збора да се у Праћини за Праћину и Ракитово отвори
привремена школа, комисија је прегледала зграду покојног Милована Ђурђевића,
коју је општина намеравала да узме за привремену школу. Према извештају
комисије од 18. октобра требало је обавити неколико преправки. Било је потребно
извршити препокривање зграде, и са јужне стране учионице требало је додати још
два прозора, а друга два затворити. Прозори су морали да буду дупли и
застакљени. Патос је требало урадити од дасака. За учионицу је било неопходно
набавити нову фуруну. Учионица би се избијањем једног зида продужила, тако да
би била дугачка 7 метара, широка 4, 5 метра и висока 2,40 метра. У учионици би
могло да стане до 35 ђака, мада би Праћина и Ракитово имали до 50 и више ђака.
Стан за учитеља није постојао, већ се општина обавезала да учитељу плаћа
кирију. Зграда је са учионицом била окренута југу. Двориште је било довољно
пространо и здраво. Ова зграда, по извршеним преправкама, могла је служи за
привремену школу две године, а општина да се постара да за то време сагради
нову зграду. Молба са извештајем комисије послата је Министру просвете 25.
октобра 1895. године.236
После извештаја комисије, Министар просвете је 30. октобра 1895. године
одлучио да се у Праћини отвори школа у згради коју је комисија прегледала, и
утврдила, да се после извесних преправки, може употребити за школу.
Привремено коришћење зграде трајаће две године, за које време ће општина бити
дужна да подигне нову зграду. Када општина буде извршила преправке, срески
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начелник је био дужан да о томе поднесе извештај Министру просвете, како би
донео дефинитивну одлуку о отварању школе и постављању учитеља. 237
Министар просвете је наложио да се прате радови око преправке
привремене зграде за школу. Председник општине праћинске обавестио је 18.
децембра среског начелника о завршеним радовима на згради. Према извештају
инжињера кућа је у свему оправљена према захтевима комисије из октобра
месеца, осим у следећем. 1. пећ у учионици је намештена да се ложи споља, а
требала је да се ложи изнутра, 2. у дворишту није изграђен нужник, 3. Није било
никаквог школског намештаја. После извештаја инжињера, Министар просвете
није донео одлуку о отварању школе. Поводом тог извештаја, председник
општине праћинске лично је отишао код Министра просвете и уверавао га да
извештај инжињера није истинит у потпуности, јер је он свој извештај поднео не
улазећи у зграду. Министар просвете је затражио нови извештај за пет дана. По
наређењу среског начелника, писар начелства прегледао је зграду 16. јануара
1896. године. Известио је да су наводи председника општине у свему истинити, да
је нужник направљен, набављене клупе и све остало што је за школу било
потребно. По њему, могло је одмах отворити школу и започети са наставом.238
Да ли је настава започета одмах по извештају среског начелства није могло
бити утврђено, али се сигурно одржавала септембра 1896. године. Због изливања
Лугомира настава је обустављена 31. октобра 1896. године. Настављена је 5.
новембра, и после два дана поново прекинута, опет због нове поплаве. Предавања
су започета 15. новембра, и поново су прекинута због поплаве 27. новембра.
Прекид је трајао до 16. децембра. Тада је наставу похађало 15 ученика. Остали
нису могли, јер се вода и даље налазила у селу. Долазак осталих ђака једино је
био могућ када наступе јаки мразеви.239
На захтев председника општине рибарске, 1899. године формирана је још
једна комисија за преглед привремене школске зграде и избор плаца за нову
школу. Према извештају комисије из септембра 1899. године постојећа
привремена школска зграда била је неподесна и доста слаба, али није склона паду,
и могла је да послужи још годину дана. За то време општина би морала да
подигне нову школску зграду. Плац на коме је предложено подизање нове
школске зграде одговарао је свим условима. На њему је постојала сеоска судница.
Само је требало порушити стари сеоски кош и тако повећати исти плац.240
Општински суд није дуго ништа покушавао око подизања школске зграде
у Праћини. Поводом таквог стања, управитељ школе упутио је 20. августа 1900.
године, школском надзорнику извештај о школској згради и прикупљању
материјала за нову школу:
I „Садашња школска зграда постала је врло ризична за даљи њен и дечији
опстанак. Греда која држи греде таваначе толико је попустила, да може сваког
часа причинити неку несрећу. Ви сте још прошле године наредили, да се све греде
утврде клампама за ћуприју. Ја сам то неколико пута тражио, па никаквог успеха
237
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није било, него и данас та греда тако и још опасније стоји. Сад је постала још
више опаснија, јер ћуприја на тавану прсла је ваљда због тога, што сав терет од
крова на њу је ослоњен.
II Садашња школска зграда узета је у попис за наплату дуговане порезе,
јер није платио газда овог имања за десет година порез. Продаја ће бити 8
септембра ов. год., јер тако је пореско одељење одредило продају. Дознао сам, да
газда од ове куће ништа не дугује овом селу, нити овој садањој општини. Они су
ваљда пронели глас, да не би плаћали кирију. Јуче је сеоски пуномоћник донео
код мене све облигације, те смо тражили облигацију, којом би дуговао селу бив.
домаћин овог имања, па нити постоји, нити је постојала кад год облигација.
III За нову школску зграду донешено је до сада, т.ј. донешено је још јуна
месеца 8 хвати камена, 30 ком. које греда а које дирека, 27.000 цигала и 20 кола
песка.
Одређен одбор за подизање нове школске зграде био је код вас (школ.
надзорника) 11-ог овог месеца. Том приликом пристао је да донесе: камен, циглу
и песак за ову грађевину, од тог времена имали су 4 празнична дана (13. света
Недеља, 15. В. Госпођа, 16. Св. Роман и 20. света Недеља). У ове празничне дане
нису дотерали ни једна кола песка, а о осталом материјалу ни помена нема. Да су
иоле људи од рада, они су требали за ових 4 дана да донесу сав камен, а они нису
ни кола упрегли, већ се свађају, који ће од њих да доведе кога мајстора за грађење
ове зиме и ако немају материјал.
IV Према свему овоме мишљења сам: Да треба деца да се преведу у неку
оближњу школу, а њима дати рок годину дана да донесу материјал и подигну
нову школску зграду. Кад виде да су им деца удаљена од куће, биће принуђени да
у прописном року подигну зграду. Овако баш онај који има ђака неће да кулучи,
јер кажу многи, нама је добра ова школа где сад деца уче, него одбор неће нове
грађевине да подиже без икакве потребе“.241
После овог писма управитеља школе и школски надзорник је слично
мишљење упутио Министру просвете. Према њему у Праћини неће дуго бити
подигнута школска зграда, и због сиромаштва мештана, али и због неслоге око
подизања зграде. Школски надзорник је Министру просвете 24. августа 1900.
године предложио да се привремена школа у Праћини затвори и да се ђаци из
Праћине и Мијатовца преведу привремено у јагодинску школску општину. По
њему, деца из оба села могла би да се привремено школују у Јагодини, пошто је
од оба села удаљена 6 до 7 километара.242
Ради довршења зграде општина праћинска тражила је позајмицу почетком
1902. године у висини од 2.400 динара. Ова сума је тражена за исплату
предузимача и довршења радова на згради. У почетку Министар финансија је
одобрио да окружни одбор изда позајмицу бар од 600 динара, и то искључиво у
циљу завршетка започете зграде. Школа је започета да се гради 12. септембра
1900. године. Предузимач је изградњу погодио за 1.927. динара. Ова сума требало
је да буде исплаћена у шест рата. Због неисплаћивања шесте рате, предузимач
241
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Стојан Матејић из Мајура је упутио жалбу 6. фебруара 1902. године. Општина му
је дуговала још 1.200 динара. Стара школа у Праћини затворена је почетком
школске 1901/902. године. Нова школска зграда у главном је по уговору озидана,
покривена, омалтерисана и окречена. Остало је да се поставе врата, патос, пет
прозора, олуци и пећи. Ради довршења школске зграде школски окружни одбор је
дао позајмицу општини праћинској од 1.200 динара још 1901. године.243
Због недостатка средстава за завршетак школске зграде, 25 мештана
Праћине на челу са Живојином Димитријевићем издали су 1. новембра 1903.
године облигацију предузимачу Сими Јоцићу, трговцу из Јагодине. Према
пресуди Јагодинског првостепеног суда од 10. јануара 1905. године потписници
облигације били су дужни да исплате дуг Сими Јоцићу од 1.500 динара са
припадајућом каматом од 6%. Раније је исплаћено 300 динара. Дуг је био велики
за потписнике облигације, и општински суд је донео одлуку да се добровољним
прирезом за 1905. годину исплати дуг предузимачу Сими Јоцићу. Прирез је
сразмерно наплаћен од 155 пореских глава у износу од 1.807,23 динара: Атанасије
Милошевић 6,60 динара, Атанасије Васић 6,30 динара, Антоније Ј. Радојевић 3,74
динара, Антоније Ђурђевић 10,80 динара, Антоније Антонијевић 3,25 динара,
Антоније Добросављевић 7,76 динара, Атанасије Веселиновић 12,30 динара,
Андреја Савић 16,64 динара, маса Андрије Милосављевића 11,34 динара, маса
Анђелка Милановића 6,64 динара, маса Антонија Степановића 8,88 динара,
Антоније И. Андрејић 6,30 динара, Антоније Јеремијћ 6,53 динара, Атанасије Т.
Михајловић 8,71 динар, Антоније Д. Стојадиновић 4,68 динара, Богдан Матић
7,63 динара, Богдан Миљковић 9 динара, Владимир Антонијевић 7,25 динара,
Василије Тодосијевић 6,12 динара, Василије Вулић 7,56 динара, Василије
Маринковић 12,10 динара, Величко Ракић 7,40 динара, Василије М. Милутиновић
32,05 динара, Вукоје М. Милојковић 9,65 динара, Василије Тодоровић 28,40
динара, Гвозден Радосављевић 3,15 динара, Гвозден Н. Димитријевић 6,15 динара,
Димитрије Трифуновић 9,97 динара, Димитрије Илић 14,60 динара, Драгутин Н.
Ђурђевић 4,85 динара, Димитрије Стојадиновић 9,65 динара, Драгутин Павловић
3,40 динара, Душан Павловић 12,40 динара, Таса Дим. Јаковљевић 39,85 динара,
Димитрије Пантић 10,15 динара, Драгутин Милутиновић 12,95 динара, Ђурђе
Миљковић 4,40 динара, Ђурђе Радосављевић 3,85 динара, Ђурђе Трифуновић 3,45
динара, Ђорђе Андрејић 1,55 динара, маса Ђорђа Миловановића 4,55 динара,
Живојин А. Мијајловић 14,45 динара, Живојин Шубаровић 5,35 динара, Живко
Савић 13,65 динара, Живадин Димитријевић 1,15 динара, Илија Аврамовић 14,60
динара, Илија Марковић 3,60 динара, Јован Ђ. Милојковић 22,10 динара, Јован
Нићифоровић 11,05 динара, Јован Јеремић 9,05 динара, маса Јована Јанковића
3,95 динара, Коста Стојановић 26,20 динара, Коста Филиповић 6,95 динара, Коста
Стојадиновић 1,90 динара, маса Косте Маринковића 40 динара, Коста С. Петровић
7,50 динара, Лука Маринковић 11,60 динара, Лука Јеремијћ 6,80 динара, Лазар
Маринковић 4,77 динара, Живојин Јанковић 6,35 динара, Љубомир Јеремијћ 7,05
динара, маса Љубисава Несторовића 24,25 динара, Љубисав Матић 9,10 динара,
Љубисав Ракић 12,35 динара, Михајло Антић 6,20 динара, Милен А.
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Добросављевић 8,65 динара, Милан Гајић 8,25 динара, Милан Б. Тасић 27,35
динара, Марко Гајић 6,55 динара, Милутин Гајић 5,70 динара, маса Милана
Миладиновића 12,50 динара, Михајло Стевановић 24,25 динара, Милош
Милутиновић 3,40 динара, Милан Димитријевић 31,55 динара, Милован
Богдановић 20,40 динара, Михајло Јевремовић 4,53 динара, Михајло
Добросављевић 7,40 динара, маса Милована Трифуновића 34 динара, Михајло
Веселиновић 18,20 динара, Прока Милић 19,05 динара, Михало Петровић 64,70
динара, Милош Аранђеловић 8,60 динара, Милорад Добричић 6,75 динара,
Милован Ђурђевић 16,05 динара, маса Михајла Павловића 2,25 динара, Милош
Добричић 12,75 динара, Милан Марковић 7,30 динара, маса Марка Митића 8,85
динара, маса Михајла ... 88,35 динара, Милен и Марјан Маргитић 8,70 динара,
Милан С. Андрејић 11,20 динара, Милосав Андрејић 11,20 динара, Милован
Милојковић 21,67 динара, Марисав Ђ. Стевановић 7,65 динара, Милан Тодоровић
10,10 динара, маса Милисава Тодоровића 6,72 динара, Милаш Ж. Луле Обрадовић
2,40 динара, маса Милоша Веселиновића 1,17 динара, Милутин С. Андрејић 10,75
динара, Милутин Ђурђевић 10,77 динара, Милош А. Ђурђевић 10 динара, маса
Николе Милића 25,35 динара, Никола Стојковић 20,70 динара, маса Петра
Стојановића 21,60 динара, Петар Милошевић 12,84 динара, маса Петра Васића
7,85 динара, Павле Стојадиновић 17 динара, Петар Стојадиновић10,45 динара,
Милан П. Марковић 10,65 динара, Петар Јеремијћ 3,75 динара, Јездимир Панић
10,60 динара, Радисав Н. Милић 24,65 динара, Радосав М. Раденковић 18,85
динара, маса Радојка Паровића 10,05 динара, Радош Јовановић 8,71 динар,
Радивоје Матић 9,05 динара, Радојко Лукић 10,70 динара, Радојко М.
Милутиновић 4,75 динара, Стеван М. Милутиновић 4,75 динара, маса Симе
Тодосијевића 12 динара, маса Стевана Васића 14,50 динара, маса Стевана Томића
33,71 динар, Стојан Младеновић 7,30 динара, Спаса Маринковић 23,40 динара,
Стеван Милутиновић 9,10 динара, Сима Славковић 23,15 динара, Сава
Јанићијевић 11,15 динара, Никола С. Илић 15,40 динара, Сава Михајловић 20,65
динара, масе Саве Матића 10,15 динара, Стеван Марисављевић 8,40 динара, Сима
Т. Михајловић 13,45 динара, Стојан Д. Дејановић 17,35 динара, маса Стевана
Илића 1,25 динара, Сава Јаковљевић 30,60 динара, Тодор Димитријевић 11,65
динара, Танасије Ракић 2,30 динара, Тома Димитријевић 10,70 динара, Трифун
Андрејић 7,80 динара, Тома Лукић 5,34 динара, Таса Стојадиновић 4,90 динара,
Танаско Пауновић 2,80 динара, Живојин Јанковић 4,65 динара, Илија Д.
Стојадиновић 3,60 динара, Илија П. Васић 8,20 динара, маса Обрада Петровића
10,05 динара, Љубомир Аврамовић 2,20 динара, Коста Радисављевић 1,65 динара,
Танасије П. Марковић 2,20 динара, Стеван М. Милојковић 0,85 динара, Ђорђе
Радосављевић13,75 динара, Љубомир С. Тодосијевић 2,20 динара, Владимир М.
Гајић 2,20 динара, Будимир Ђ. Андрејић 2,20 динара.244
Општина праћинска поново је новембра 1905. године тражила позајмицу
од окружног школског одбора, али и од Министарства просвете, на основу Закона
о народним школама, који је предвиђао да се пружи помоћ сиромашним
општинама при подизању школских зграда.
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Проблеми наплате школског приреза од рибарске општине наставили су се
и даље. Од отварања школе септембра 1903. године, само за прва три месеца
примљено је 73 динара. Од тада није примљен ни један динар. Дотадашњи дуг
рибарске општине износио је око 6.000 динара приреза. Учитељ Дамјан Митровић
је сматрао да то представници рибарске општине раде намерно да би се школа у
Праћини затворила, што би користило школи у Рибару, која се налазила у истој
општини. Школа у Рибару је такође била у врло лошем стању и претило јој
затварање, ако до почетка школске године не подигне нову зграду. Школа у
Праћини подигнута је од тврдог материјала само добровољним прилозима, и била
је једна од најбољих у срезу. И даље су је издржавали само мештани Праћине.
Редовно је плаћан школски прирез рибарској школској општини, а добијено је
само 73 динара. Министар просвете је наредио општини рибарској да исплати сав
дуговани школски прирез 3. априла 1904. године.245
На седници школског одбора од 29. септембра 1903. године донета је
одлука да се у први разред упишу сва мушка деца од 7 до 10 година, и она женска
деца чији родитељи драговољно желе да их школују и који су у могућности да их
издржавају. Због простора предложено је да се ђаци старијих разреда ослободе
редовног школовања и да се за њих отвори продужна школа. Село није могло да
обезбеди за њих клупе, метарске мере, карте и друго. По свештеничком списку
ове године је Праћина имала 84, а Ракитово 11 детета дораслих за школу, а у
старијим разредима укупно је било 32 ђака. Тада би укупно било око 120 ђака, а
места је било једва за 50, јер је било свега девет клупа.246
Почетком школске 1905/1906. школске године уписано је 106 ученика:
први разред 43, други разред 28, трећи разред 31 и четврти разред четири ученика.
Због уписа толиког броја ђака тражено је отварање још једног одељења. Министар
није дозволио отварање новог одељења, јер није било довољно учионица, већ је
наредио да се држи полудневна настава.247

Рибаре
Школа је остала неподеља са једним одељењем и школске 1890/91. године.
У први разред примало се онолико ђака колико је могло да стане у учионицу.
Септембра 1904. године у први разред уписано је 23 ђака, јер су први и други
разред морали да имају највише 55 ђака.248
Ни почетком школске 1895/96. године Министар просвете није дозволио да
се у Рибару отвори друго одељење. Али је наложио да се школа оправи и да се
набаве препоручене књиге и листови. Поводом одбијања Министра просвете да се
отвори још једно одељење, молбу је поново упутио 27. октобра 1895. године
председник школског одбора. У молби је навео да из рибарске школске општине
има 84 ученика, а да је из Јовца досељен још један ученик. Први разред је имао са
245
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поновцима 54 ученика, други разред седам, трећи разред 16 и четврти разред
седам ученика. Укупно 85 ученика није могуће сместити у учионици дужине 9,20
метара, ширине 5,45 метара и висине 2,65 метара. У почетку школске године у
први разред уписано је 36 ученика, а у старијим разредима 48 ученика, од којих из
општине рибарске 19 ученика никако у школу не долазе. Неки нису долазили три,
а неки и по четири године. Поједини ученици су отишли на занат, а неки су
пронашли друге службе. Њиховим родитељима је наплаћивана казна, али се нису
повратили у школу. Како су новоуписани ученици заузели места неуредним
ученицима, тражено је дозвола да се свих 36 ученика првог разреда, који су
уписани у почетку школске године задрже, јер се није очекивао повратак 19
неуредних ученика. Министар просвете поново није дозволио поделу на два
одељења. Наложио је да се у први разред прими онолико ученика, колико је са
ученицима осталих разреда, могло да се смести у учионицу. Истовремено је
наредио да се започне са изградњом нове школске зграде, јер ће морати за 2-3
године стара да се затвори.249
Наставу у Рибару с јесени 1896. године прекидале су поплаве. Прва
поплава догодила се у ноћи између 30. и 31. октобра. У селу су све куће, па и
школа, која је била на узвишеном месту, биле поплављене. Наставак предавања
очекивао се тек око 12. новембра. Међутим, у међувремену је дошло до још једне
поплаве. Село је поплављено и 8. новембра. Почетак наставе био је предвиђен за
18. новембар. Тек што је настава отпочела, морала је убрзо да буде прекидана, јер
је 27. новембра дошло до треће поплаве. Због дугог задржавања воде, почетак
наставе се није се очекивао пре 10. децембра.250
Друго одељење отворено је септембра 1899. године. Тада је уписано
укупно 79 ученика и 14 ученица. Први разред је уписало 47 ученика и 14 ученица,
други разред 20 ученика, трећи разред 15 ученика и четврти разред шест ученика.
Прво одељење чинили су ђаци првог разреда, а друго одељење ученици другог,
трећег и четвртог разреда.251
Проблем у одржавању наставе настао је и јануара 1900. године. Због
недостатка огрева, 31. јануара прекинута је настава у школи. Управитељ је о томе
обавестио заступника рибарске општине, уједно тражећи да се наложи благајнику
да изда сав новац од школског приреза, и да са тим новцем изврши куповину
огрева. Заступник општине није одговарао на позиве управитеља, због чега је овај
морао да се обрати среском начелнику. У молби начелнику наведено је, да је од
укупног пореза у предходној години који је износио 7.212 динара школи предато
само 472 динара, а требало је предати 1.446 динара. Начелник је одмах наложио
рибарској општини да исплати целокупни прикупљени школски прирез. На
наредбу среског начелника одговорио је заступник општине Илија Јевремовић 8.
фебруара. Он је одговорио да у општинској каси нема новца, јер предходне
године није сав прирез сакупљен. Општина је половином јануара наложила
благајнику да исплати школи 40 динара за огрев и друге потребе, али није био
249
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сигуран да је благајник поступио по наредби или је новац утрошио за друге
исплате.252
Такође, по наредби среског начелника преглед примљеног школског
приреза, у који је спадао, поред школског приреза за школу у Рибару и прирез за
школу у Праћини, извршио је и школски надзорник Јосиф Стојановић заједно са
управитељем. Истовремено школама у Рибару и Праћини послао је по 30 динара
за набавку огрева. Они су свој извештај доставили 14. фебруара, у коме су навели:
1) „У 1899. години суд општине рибарске примио је на име општинског
приреза, као и приреза за школу рибарску и праћинску 7.386,14 динара;
2) Буџет школа рибарске за 1899. годину износи 1.446 динара, која се сума
измирује прирезом 0,2003 динара, на један динар непосредног пореза;
3) Буџет школе праћинске за 1899. годину износи 857 динара, која се сума
измирује прирезом 0,1210 динара на један динар непосредног пореза:
4) Општина рибарска положила је школи рибарској свега 841,24 динара,
дакле општина је дужна да према већ прикупљеном прирезу исплати школи још
604,76 динара;
5) Општина рибарска предала је школи праћинској у 1899. години на име
приреза само 325 динара. Дакле, општина је била дужна да овој школи према већ
прикупљеном прирезу издати још 532 динара;
6) Кад се од прикупљене суме целокупног општинског и школског приреза
од 7.386,74 динара одбије сума предатог обема школама у 1899. години од
1.165,86 динара, онда се види, да је судница општине рибарске поред осталих
својих прихода потрошила од покупљеног приреза 6.220 динара. Из дневника
издавања види се, да је председник општине рибарске са својим благајником
чинио издатке, који нису буџетом предвиђени, а исплаћени су из прикупљеног
школског приреза. Због такве њихове неправилне радње обе школе су доведене до
крајњег сиромаштва“.253
О стању школе у Праћини Министра просвете је обавестио учитељ
Љубомир Анђелковић 31. јануара 1900. године. Он је такође изнео да је примљено
325 динара, од 857 динара колико је требало по буџету. Осим из 1899. године,
општина рибарска дуговала је и 208 динара из 1898. године. Због недостатка
новца школа није имала огрева, већ је учитељ мора да позајмљује по неко дрво од
мештана. Школска табла није била офарбана и излењирана. Метарске мере, као и
друга учила нису набављана. Школа није имала слику Светог Саве. Преко 20 пута
учитељ је упућивао жалбе школском надзорнику, среском и окружном начелнику.
И поред многих наредби, председник општине није предавао школски прирез.
Школским новцем исплаћивао је раније председнике, писаре и кметове.
Председник и општинско особље узимали су плату унапред. Учитељ је сматрао да
председник рибарске општине жели да затвори школу у Праћини.254
О стању школе у Праћини школског надзорника известио је управитељ
рибарске школе. Он је од 31. јануара па до 14. фебруара четири пута обишао
252
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школу. Такође је навео да школа није имала огрев и учила, и да је дуговала
многима новац, а највише школском служитељу и лиферанту дрвима. Прекид
наставе трајао је од 31. јануара до 6. фебруара. Тога дана заступник рибарске
општине доставио је школи само 1 ½ метар дрва. Дрва су поново набављена 10.
фебруара, али су била потпуно неупотребљива. То су били натрули и влажни
пањеви. Због таквог односа према школи, предложио је да се казни заступник
рибарске општине Илија Јевремовић.255
На основу извештаја школског надзорника, 23. фебруара 1900. године
Министар просвете казнио је Илију Јевремовића и Јована Тимића, благајника
општине рибарске, за немарно вршење своје дужности и небригу према школи, са
по 30 динара новчане казне у корист месне школске касе. Поред ових казни,
наређено је да се школски прирез одмах преда школама у Рибару и Праћини, ради
набавке свих потребних ствари.256
Током школске 1904/1905. године настава је одржавана само у првом и
другом разреду. Одељење са ђацима трећег и четвртог разреда, током целе године
није имало учитеља. Школски надзорник донео је одлуку да сви ђаци понове
разреде. Због великог броја ђака четвртог разреда, у први разред уписано је само
12 ученика. Са 11 поноваца, и још седам ученика који нису долазили у школу,
први разред је имао 30 ученика. Други разред имао је 13 ученика, и то: четири
ученика који су прешли из првог разреда, три ученика који су поновили разред,
два ученика који због болести нису долазили у школу, и четири ученика који су
поновили разред због недоласка у школу. Трећи разред имао је 15 ученика и
четврти разред 23 ученика. У сва четири разреда уписан је укупно 81 ученик.257
Током школске 1905/1906. Године, такође је било проблема у одвијању
наставе, овог пута због одсуства учитеља. Учитељица првог и другог разреда
Доброслава Ђорђевић са наставе је одсуствовала од 26. септембра до краја
школске године. У почетку се није знао разлог одсуства, јер није постојао
извештај о томе. За заступника учитеља првог и другог разреда постављен је 28.
новембра 1905. године Драгољуб Кузмановић. Он је 10. априла добио премештај у
Лазаревац, у београдском округу. Школски одбор је упутио молбу да се учитељ
задржи до краја школске године или постави други учитељ, јер се учитељица још
није јавила на дужност.258
Ни следеће школске године настава није одржавана редовно. Децембра
1906.године школа је распуштена, јер није имала дрва за грејање. Окружни
школски одбор је тражио да се казни председник општине и благајник
општинског одбора.259
Школске 1907/908. године први разред је уписало 23 ученика и седам
ученица, други разред 21 ученик и једна ученица, трећи разред 17 ученика и
четврти разред 14 ученика. Сличан број ђака уписан је и следеће школске
1908/809. године. Тада је први разред уписало 30 ученика и седам ученица, други
255
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разред 26 ученика, трећи разред 19 и четврти разред седам ученика. Дотадашњи
учитељ Светолик Брзаковић премештен је у Јагодину, па је 21. септембра 1908.
године тражено постављење другог учитеља.260
Почетком јесени 1910. године школска зграда је оправљена. Препокривен
је кров ћерамидом, кровна грађа боље учвршћена, а зграда је споља и изнутра
окречена. Према извештају чланова комисије: Симе Катића, окружног инжињера
и Жив. Миленковића, лекара среза беличког од 5. децембра 1910. године, зграда
је, према тадашњем стању, својој јачини и трајности, моглада послужи за школу
још три године, под условом да се за то време уредно и добро одржава. После
истека три године зграда је морала да се затвори, јер је неупотребљива за школу,
тескобна је и није одговарала за зграду основне школе. Министар просвете
затворио је школу у Рибару 26. новембра 1911. године, после извештаја окружног
школског одбора, да је зграда влажна и дотрајала. Морава је често плавила
двориште и влажила зидове.261
Поред тога што је затворена, школа је радила у истој згради до краја
школске 1911/12. године. Исту зграду општина је преходне године оправила.
После преправке тражена је дозвола да се користи још годину дана, док се не
подигне нова зграда. Планови за нову зграду предати су Министру грађевина на
одобрење. Окружни инжињер прегледао је зграду и предложио оправке, да би
зграда могла да послужи још годину дана: 1. да се сви прозори оправе, да се крила
дотерају да могу да леже на своје лежиште, да се свуда поломљена стакла замене
новим, да се прозори обоје маснијом бојом два пута; 2. да се улазна врата оправе и
замене сва окна; 3. да се сва врата оправе, оков на њима утврди, као што су шарке
и друго, браве да се оправе; 4. претрести под од цигала у ходнику. Ако се све
овако исправи зграда би могла да се користи још годину дана. Оправке су
извршене и окружни школски одбор је предложио да се рад одобри за још годину
дана, и да се учитељ постави. У згради се налазила једна једна већа, једна мања
учионица, и стан за једног учитеља, који се састојао од једне собе, кухиње и
оставе. Испод зграде се налазио подрум.262

Трешњевица
Суд општине трешњевичке августа 1910. године донео је одлуку да се
одвоји од јовачке школске општине и отвори школу у Трешњевици. Одбор је
нашао и кућу, која би послужила за привремену школу. Тражено је слање
окружног инжињера да би се утврдиле могућности зграде за привремену школу и
зграде одређене за стан учитеља. Истовремно је предложен избор једног стручног
окружног школског одборника, који би утврдио учешће трешњевачке општине у
260
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изградњи школе у Јовцу, и обавезе Јовца у изградњи школе у Трешњевици. Много
је више Трешњевица уложила у јовачу школу, него што је износио школски
прирез. Министар просвете је одуку о отварању школе у Трешњевици донео 16.
децембра 1910. године. За вршиоца дужности учитеља постављен је Боривоје
Живковић.263
Боривоје Живковић, по премештају, није предао дужност септембра 1911.
године новом учитељу Ђорђу Васићу, већ је школске ствари и кључеве предао
начелству среза беличког. Када је школски одбор предао школске ствари новом
учитељу утврдило се да неке књиге и учила недостају: 1. Упутство за предавање
буквара, 2. Школски рад, 3. Рад у другом разреду, 4. Увод у историју васпитањатеорија, 5. Теорија психологије, 6. Светозар Марковић, 7. Афекти, 8. Просте
приче, 9. Темпераменти код деце, 10. Метарске мере, 11. Један сунђер.
Према изјави учитеља све књиге и учила налазиле су се код њега, јер није
имао коме да их преда. За метарске мере је изјавио да их није ни примио, а да се
сунђер истрошио.264
Почетком септембра 1912. године Ђорђе Васић је премештен. Дуго није
постављан нови учитељ, мада је захтев општина упутила одмах.

263
264

АС, МПс, Ф 64, р-96/1910.
АС, МПс, Ф 57, р-29/1911.
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ЛЕВАЧКИ СРЕЗ
Левачки срез у свом саставу имао је 42 села, сврстаних у 15 општина.

265

општине
белушићска
Белушић
Брајновац
богалиначка
Богалинац
Доброселица
Сиљевица
великопчеличка
Велика Пчелица
Дулени
волујачка
Волујак
Пуљци
Сибница
жупањевачка
Баре
Жупањевац
Малешево
Мотић
Надрље

кавадарска
Вукмановац
Кавадар
опарићска
Опарић
пољанска
Мала Дренова
Пољна
превешка
Горњи Дубич
Каленићски Прњавор
Калудра
Лепојевић
Превешт
Шљивица
ратковачка
Ратковић

рековачка
Ломница
Рековац
риљачка
Божуревац
Риљац
сабаначка
Велика Сугубина
Горња Сабанта
секуричка
Секурич
Течићска
Велика Крушевица
Комаране
Рабеновац
Течић
цикотска
Слатина
Урсуле
Цикот

Становништво по писмености266
1890. године
Левачки срез 1890. године имао је укупно 11.939 мушкараца и 11.751
женску особу. Знало је да чита и пише 1.791 мушкарац и 89 жена. Знало је само да
чита 52 мушкарца и осам жена. Неписмених је било 10.096 мушкараца и 11.654
жена.
265

Белушић и Баре прелазе из беличког у левачки срез 1890. године, а Пољна исте године из
трестеничког у левачки срез. Мала Дренова 1896. године из трстеничког прелази у левачки срез.
Божуревац из левачког прелази у трстенички срез 1899. године. Риљац из трстеничког у левачки
срез прелази 1905. године.
266
Попис становништва у Краљевини Србији 31. децембра 1890. године, Београд 1892. године.
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Р.б.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Зна читати
и писати

Белушић
Брајиновац
Богалинац
Доброселица
Сиљевица
В. Пчелица
Дулени
Волујак
Пуљци
Сибница
Баре
Жупањевац
Малешево
Мотрић
Надрље
Вукмановац
Кавадар
Опарић
М. Дренова
Пољна
Г. Дубич
Каленићки
Прњавор
Калудра
Лепојевић
Превешт
Шљивица
Ратковић
Ломница
Рековац
Божуревац
Риљац
В. Сугубина
Г. Сабанта
Секурич
В.Крушевица
Комарани
Рабеновац
Течић
Слатина
Урсуле
Цикот

м
152
13
20
3
14
120
28
68
53
51
5
24
12
23
5
66
23
148
86
153
5
27

ж
17
9
2
2
1
2
5
2
13
-

23
16
16
1
72
13
170
21
35
30
7
105
32
57
8
43
10
6
27

1
2
1
28
1
1
1
2
-

Зна
читати
само
м
ж
2
2
4
9
2
1
1
1
12
1
1
1
1
-

м
254
132
202
142
222
545
222
315
318
254
88
300
88
101
206
258
268
539
242
539
123
85

ж
383
157
209
143
253
601
251
402
423
282
74
334
112
114
213
324
312
675
296
649
139
98

м
406
145
224
145
238
669
250
392
371
306
93
324
100
124
212
336
291
688
328
693
128
112

ж
400
157
209
143
253
610
251
406
423
284
74
336
112
114
213
326
312
681
298
663
139
98

2
2
1
4
1
3
1
1
3

252
154
258
96
360
130
395
117
308
324
383
599
223
124
57
272
157
235
209

305
197
246
91
439
120
504
131
339
354
396
687
255
176
63
313
153
210
231

277
172
275
97
436
144
568
138
344
355
390
704
255
181
65
316
167
241
239

306
199
247
91
439
120
532
131
341
354
396
687
257
176
64
315
153
210
231

2
1
-

број
неписмених

број
становника
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Попис становништва на дан
31. децембра 1895. године267

Белушић
Брајиновац
Богалинац
Доброселица
Сиљевица
В. Пчелица
Дулени
Волујак
Пуљци
Сибница
Баре
Жупањевац
Малешево
Мотрић
Надрље
Вукмановац
Кавадар
Опарић
Мала Дренова
Пољна
Горњи Дубич
Каленићки
Прњавор
Калудра
Лепојевић
Превешт
Шљивица
Ратковић
Ломница

Број задруга

место

Број домова

За пет година становништво се увећало за нешто више од две хиљаде.
Укупно мушкараца је било 13.001, а жена 12.785. Број домова износио је 3.991, а
задруга 4.006. До 15 година старости било је 5.913 мушкараца и 5.792 жене, а од
16 до 70 година 6.959 мушакараца и 6.868 жена. Више од 70 година имали су 131
мушкарац и 125 жена. После пет година повећао се број писмених, али се повећао
и број неписмених становника левачког среза. Сада је било писмено 2.523
мушкараца и 115 жена, а неписмено 10.380 мушкараца и 12.670 жена.
становништво

Становништво по годинама старости
Од 0 до 15
година

Од 16 до 70
година

164
63
84
44
79
199
66
132
125
105
27
104
32
37
55
114
110
241
114
229
35
37

165
63
84
44
79
199
66
132
125
105
27
111
32
39
55
114
110
241
114
230
35
37

м
482
162
242
147
258
683
270
454
412
302
102
371
110
138
224
384
331
739
353
743
135
114

ж
516
171
220
156
284
629
259
445
421
285
82
351
115
129
213
370
330
765
329
715
149
111

м
223
71
112
57
114
278
130
226
189
128
45
159
54
64
90
189
146
337
168
339
57
35

ж
249
87
94
74
127
250
116
202
194
113
28
148
49
61
80
186
152
346
151
319
65
45

м
258
91
126
86
143
393
137
227
220
169
55
210
56
72
132
193
183
393
184
395
76
77

ж
266
82
122
78
154
373
140
240
222
169
52
201
65
65
133
179
176
412
176
392
81
65

89
64
84
32
161
55

89
64
84
32
161
55

281
169
277
111
503
154

319
179
256
105
486
144

120
75
119
51
240
72

150
77
113
48
227
56

158
92
154
60
261
82

164
101
142
56
254
84

Старијих
од 70
година
м
ж
1
1
2
4
4
4
4
1
3
12
6
3
3
1
3
3
5
5
3
2
2
2
2
1
2
3
2
2
5
2
2
9
7
1
2
9
4
2
3
2
1
3
2
4
2
-

5
1
1
1
5
4

267

Статистика Краљевине Србије, Попис становништва у Краљевини Србији 31. децембра 1895.
године, Београд 1898., стр.
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Рековац
Божуревац
Риљац
В. Сугубина
Г. Сабанта
Секурич
В. Крушевица
Комаране
Рабеновац
Течић
Слатина
Урсуле
Цикоте

217
52
127
120
121
247
82
50
23
100
38
77
56

218
52
127
121
121
247
82
50
25
100
38
77
56

656
146
374
386
403
821
267
199
70
340
164
269
257

618
137
393
387
424
803
253
190
75
339
164
231
237

301
57
153
181
187
416
119
94
35
158
77
128
119

287
61
167
187
199
399
119
85
37
155
74
102
113

350
86
212
202
212
400
145
105
34
180
86
138
126

328
74
212
198
222
396
133
104
37
183
90
126
121

5
3
9
3
4
5
3
1
2
1
3
12

3
2
14
2
3
8
1
1
1
1
3
3

Попис становништва на дан
31. децембра 1895. године268
Имена места

Број становника

Р.бр.

По матерњем језику
Срби

остали

По вери
православни

По писмености
остали

писмени

неписмени

м
476
162

ж
512
171

м
6
-

ж
4
-

м
482
162

ж
516
171

м
-

ж
-

м
171
18

ж
13
-

м
311
144

ж
503
171

Белушићка
општина

638

683

6

4

644

687

-

-

189

13

455

674

3.
4.
5.

Богалинац
Доброселица
Сиљевица

239
147
253

216
156
281

3
5

4
3

242
147
258

220
156
284

-

-

24
6
22

-

218
141
236

220
156
184

2.

Богалиначка
општина

639

653

8

7

647

660

-

-

52

-

595

660

6.
7.

В. Пчелица
Дулени

678
270

627
259

5
-

2
-

683
270

629
259

-

-

193
42

11
-

490
228

618
259

3.

Великопчеличка
општина

948

886

5

2

953

888

-

-

235

11

718

877

8.
9.
10.

Волујак
Пуљци
Сибница

454
412
299

445
421
282

3

3

454
412
302

445
421
285

-

-

119
61
53

4
1

335
351
249

441
421
284

4.

Волујачка
општина

1.165

1.148

3

3

1.168

1.151

-

-

233

5

935

1.146

Баре
Жупањевац
Малешево
Мотрић
Надрље

102
348
110
138
224

82
325
115
129
213

23
-

26
-

102
371
110
138
224

82
351
115
129
213

-

-

16
34
11
34
4

1
-

86
337
99
104
220

82
350
115
129
213

Жупањевачка
општина

922

864

23

26

945

890

-

-

99

1

846

889

Вукмановац

384

370

-

-

384

370

-

-

45

2

339

368

1.
2.

Белушић
Брајиновац

1.

11.
12.
13.
14.
15.
5.

16.
268

Статистика Краљевине Србије, Београд 1898. године, стр. 207-208.
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17.

Кавадар

331

330

-

-

331

330

-

-

65

1

266

329

6.

Кавадарска
општина

715

700

-

-

715

700

-

-

110

3

605

697

18.
19.
20.

Опарић269
М. Дренова
Пољна

731
353
739

759
329
711

8
4

6
4

739
353
742

765
329
714

-

-

245
97
232

3
2
19

494
256
511

762
327
696

7.

Пољанска
опшзина

1.092

1.040

4

4

1.095

1.043

1

1

329

21

767

1.023

21.
22.

Г. Дубич
Каленићки
Прњавор
Калудра
Лепојевић
Превешт
Шљивица

135
114

149
111

-

-

135
114

149
111

-

-

28

-

135
86

149
111

281
169
277
111

319
179
256
105

-

-

281
169
277
111

319
179
256
105

-

-

30
17
20
2

1
1
2
-

251
152
257
109

318
178
254
105

Превешка
општина

1.087

1.119

-

-

1.о87

1.119

-

-

97

4

990

1.115

Ратковић270
Ломница
Рековац

495
154
640

477
144
605

8
16

9
13

503
154
635

486
144
615

1

3

115
24
232

3
38

388
130
424

483
144
580

9.

Рековачка
општина

794

749

16

13

809

759

1

3

256

38

554

724

30.
31.

Божуревац
Риљац

146
374

137
393

-

-

146
374

137
393

-

-

12
37

1
-

134
337

136
393

10.

Риљачка
општина

520

530

-

-

520

530

-

-

49

1

471

529

32.
33.

В. Сугубина
Г. Сабанта

386
397

387
419

6

5

386
403

387
424

-

-

73
62

1
1

313
341

386
423

11.

Сабаначка
општина

783

806

6

5

789

811

-

-

135

2

654

809

34.
35.
36.
37.
38.

Секурич271
В. Крушевица
Комаране
Рабеновац
Течић

809
259
199
70
340

773
247
190
75
339

12
8
-

30
6
-

821
267
199
70
340

803
253
190
75
339

-

-

132
58
68
24
94

3
2
1
1
2

689
209
131
46
246

800
251
189
74
337

12.

Течићска
општина

868

851

8

6

876

857

-

-

244

6

632

851

39.
40.
41.
13.

Слатина
Урсуле
Цикот
Цикотска
општина

162
269
257
688

163
231
237
631

2
2

1
1

164
269
257
690

164
231
237
632

-

-

20
40
43
103

1
1

144
229
214
587

163
231
237
631

23.
24.
25.
26.
8.

27.
28.
29.

По попису из 1895. године Срба је било 12.894 мушкарца и 12.669 жена, а
осталих 109 мушкараца и 116 жена. Православне вере било је 13.001 мушкарац и
12.781 жена. Друге вере била су два мушкарца и четири жене,
Левачки срез је 1897/98. године имао 11 школа, и то две троразредне и
девет четвороразредних. У њима је радило 18 учитеља. У једном разреду радило
269

Само Опарић је представљао општину.
Само Ратковић је представљао општину.
271
Само Секурич је представљао општину.
270
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је четири учитеља, у два разреда осам учитеља, у три разреда два учитеља и у
четири разреда четири учитеља. У почетку године уписано је 842 ђака: први
разред 270, други 222, трећи 179, четврти 171. У току године досељено је 12, а
школу напустило 125 ђака. Разреде је завршио 621 ђак: први разред 170, други
176, трећи 132, четврти 143. Остало је да понови разред 71 ђак.272
Исте школске године у Рековцу је уписано 178 ђака: први разред 50, други
разред 48, трећи разред 44, четврти разред 36. Са њима су радила четири учитеља.
У току године досељена су три ђака, а школу је напустило 25. Разреде је завршило
134 ђака: први разред 34, други разред 37, трећи разред 34, четврти разред 32 ђака.
Поноваца је било 11.273
Школска 1898/99. година274

ученица

учитеља

1186

47

1078

43

943

38

17

7

ученица

ученика

6

ученика

ученица

13

Број
награђен
их
књигама

Учите
љица

ученика

Број
Настав
ника

ученица

Прешли у
старији
разред

ученика

Број ђака
на крају

Продужне школе

У срезу
левачком

Број ђака у
почетку

Основне школе

Срез

163

7

2
2
2
7

210
-

19
35
6,80
-

Ненаплаћене
казне

14
8
6
7

Наплаћене казне

10
9
11
9

Капитал фонда за
сиромашне ђаке

Број набављених
књига у 1898-99.

Белушић
Волујак
Жупањевац
Мала
Дренова276

Број одржаних
одборских
састанака

Име школе

Број листова које
школа прима у
1899-99.

Општи подаци о школама
у 1898-99 школској години275

38,80
15,40
20,60

Прима ли
школа
Просветни
гласник

прима
прима

272

Просветни гласник, бр. 6 за 1898. годину, стр. 204-205.
Просветни гласник, бр. 5 за 1898. годину, стр. 196-197.
274
АС, МПс, Ф XL, р-129/1899.
275
АС, МПс, Ф XL, р-129/1899.
276
АС, МПс, Ф VII, р-108/1898. Извештај учитеља у М. Дренови Станимира Спасића за јануар
1898. године: I. Зграда се налази у добром стању. Ограда је око дворишта попадала, али ће се до
273
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Опарић
Пољна
Превешт
Пчелице
Ратковић
Рековац
Риљац
Секурич
Течић

13
11
10
10
2
15
17
7
17

12
11
15
15
3
49
16
15
23

2
2
3
4
1
10
5
2
3

282,10
-

55,40
4,80
4
103,60
18,60
12,80
32,80

2,40
589,80
27
100,40
8,20
5,20

прима
прима
прима
прима
-

Оцена учитеља школске 1898/99. године
Радомир Бандовић, Белушић 5, Косара Радојевић, Белушић 5, Милутин Петровић,
Волујак 4, Љубица Миловук, Волујак 4, Новак Тоскић, Жупањевац 5, Евгенија
Катић, Жупањевац 5, Станимир Спасић, Мала Дренова 4, Богосав Вукићевић,
Опарић, 4, Јеврем Вукићевић, Опарић 4, Станоје Мијатовић Пољна, 5, Тодор
Бушетић, Пољна 5, Танасије Бркић Превешт, 5, Смиља Суботић, Превешт 4,
Милорад Поповић Пчелице, 4, Матеја Милетић Ратковић, 4, Милоје Спасић
Рековац, 5, Арсеније Поповић Рековац, 5, Димитрије Стојановић Рековац 5,
Катарина Срезојевић Рековац, 3, Момир Милосављевић Риљац, 4, Милета
Тодоровић Секурич, 5, Љубица Тодоровић Секурич 5, Марко Јовановић277 Течић 4,
Ружица Ћирић Течић 4.
Стање школске касе278
у 1898/99. школској години
Име школе

Белушић
Волујак
Жупањевац

Годишњи
буџет

Полугодишњи
буњет

1.057
3.378,30
1.268

528,50
1.689,15
634

Примљено за
прво полугође
1899. год.
227,50
30
324

Дугује
школска
општина
301
1.659,15
310

краја овог месеца (фебруара), јер је одбор услед наређења г. Министра погодио да се ограда доведе
у исправно стање. II. Школа је снабдевена свима потребама изузимајући неке, за које је такођер
услед г. Министрове наредбе донето решење да се набаве, чим у школској каси буде имало
потребног новца. III. Седнице школског одбора држане су по потреби. IV. У школи је рађено
уредно, а 28-ог држан је полугодишњи испит. V. Многи ученици болују од „грознице“,
„главобоље“ и тако званог „магарећег кашља“, услед чега изостају од школе, што смета напретку
наставе. VI. Ученици су снабдевени свим писаћим материјалом и свима прописаним уџбеницима.
VII. Школа је претплаћена на „Издања Књижевне задруге“, а на остале препоручене часописе и
листове није још претплаћена за ову годину нити је набавила препоручене књиге за књижницу;
али ће то све бити набављено што скорије.
277
АС, МПс,Ф III, р-34/1900. Марко Јовановић је 14. јануара 1900. године рукоположен за ђакона
епархије врбичке са седиштем у Аранђеловцу, у окружју крагујевачком.
278
АС, МПс, Ф XL, р-129/1899.
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М. Дренова
Опарић
Пољна
Превешт
Пчелице
Ратковић
Рековац
Риљац
Секурич
Течић

1.010
1.292
1.680
1.232
1.132
897
2.720
920
859
1.883,50

505
646
840
616
566
448,50
1.360
460
429,50
941,75

461
84,40
512,62
331,91
547
975,56
546,49
100
559,92

40
561,60
327,38
284,09
19
498,50
384,44
373,51
329,50
381,83

Бројно стање народних школа у левачком срезу у току првог
тромесечја школске 1900-1901. године:279

279

72
104
108
29

20
1
3
13

70
103
99
27

16
1
12

1
1
1
-

1
1
1
-

-

1
2
1
1

1
1
1

81
89
99
80

18
13
10
2

79
88
97
77

11
13
9
2

1
2
1
-

1
1
-

-

1
3
1
1
1
16

1
1
1
9

50
199
51
93
99
1154

2
20
11
6
119

48
193
49
92
96
1118

2
17
10
4
97

3
1
12

1
1
1
8

ученица

1
1
1
-

ученика

1
1
1
1

ученица

-

ученика

учитељица

Број
учитеља
осн. школе
који раде у
продужној
школи
учитеља

Број ђака
који редовно
походе
школу

учитељица

Број
уписаних
ђака

учитеља

Белушић
4
2
Драгово
4
2
Жупањевац
4
2
Мала
4
Дренова
Опарић
4
2
Пољна
4
2
Превешт
4
1
Велике
4
Пчелице
Ратковић
4
Рековац
4
2
Риљац
4
Секурич
4
1
Течић
4
1
Свега у срезу левачком

Број
учитеља

у грађанској
школи

у продужној
школи

Број разреда

у основној
школи

школе

Просветни гласник за 1901. годину.
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Стање каса основних школа у срезу левачком
од 1. јануар до 15. јуна 1901. године
школа

Буџет за
1901.

Унето у
касу од 1.
I до 15.
VI

Издато по
дневнику
касе од 1.I
до 15.VI

Готовина
у
школској
каси

Дугује
школска
каса прив.
лицима

Дугује
школска
општина
за раније
и ову
школску
годину

Белушић
Драгово
Жупањевац
М. Дренова
Опарић
Пољна
Превешт
Пчелице
Ратковић
Рековац
Риљац
Секурич
Течић

1451,50
2303,94
1244,20
990
1508
1950
1612
1319
2189,73
3430
2710
1200
1474,50

262,82
47,07
428,47
324,26
415
398,14
398,03
283,15
285,73
400
635,76
262
290,94

258,90
46,10
420,90
260,70
412,80
346
386
283,15
161,40
400
49,47
262
279,60

24,33
586,29
-

200
132,30
70
40,54
30
295,46
333
1035,85
446,65
290
40

904,42
1828,87
1183,95
535,85
1391
1071,75
309,73
266,40
1186,94
1815,65
1366,47
1150
466,31

280

3

3

3

3

3

5

5

5

5

Владање

4

Гимнастика

4

Цртање

4

Певање

Познавање
човека и
јестаственица
Лепо писање

4

Први
Бошко
Милојевић
Борисав
Николић
Војислав
Антонијевић

земљопис

Рачун

4

Наука
хришћанска

Српски језик

Српска историја

Годишњи успех ђака школе у Великој Сугубини
на крају школске 1911/12. године280

разред

АС. МПс, Ф 71, р-22/1912.5
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Драгољуб
Милојевић
Данило
Костић
Драги Вујичић
Дренко
Радосављевић
Здравко
Ђорђевић
Живота Арсић
Милашин
Јанићијевић
Радомир
Урошевић
Станисав
Стевановић

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

2

2

2

2

2

4
2

4
2

4
2

4
2

4
2

4

4

4

4

4

Аксентије
Антонијевић
Дмитра
Антонијевић
Дача
Стевановић
Драги
Милетић
Животије
Ђурђевић
Животинка
Јаковљевић
Милашин
Панић
Милутин
Панић
Миливоје
Николић
Олга Јевтић
Радашин
Миленковић
Тихомир
Милошевић
Теодосије
Трифуновић

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Аксентије
Илић
Вукашин
Симоновић
Душан
Гавриловић
Милашин
Миловановић
Сретен
Тодоровић

3

3

3

разред
3
3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

Други

Трећи

разред
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Четврти
Даница
Милосављевић
Даринка
4
4
4
Младеновић
Живота
5
4
4
Танасковић
Љубица
5
5
5
Арсенијевић
Љубомир
3
3
3
Благојевић
Марисав
5
5
5
Николић
Милан
Милосављевић
Миливоје
4
4
4
Танасковић
Момир
4
4
4
Танасковић
Наталија
5
5
5
Младеновић
Радисав
5
5
5
Антонијевић
14. јуна 1912. Вел. Сугубина

разред

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

5

5

5

5

4

4

Управитељ школе Петар П. Рајевић
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УЧИТЕЉИ
У СРЕЗУ ЛЕВАЧКОМ
школска 1890/91. година:281
Белушић Петар Милошаковић други, трећи и четвти разред, Косара Радојевић
први разред; Волујак Љубомир Игрошанац трећи и четврти разред, Драга Пешић
први и други разред; Жупањевац-; Опарић Петар Анђелковић други, трећи и
четврти разред, Вукосава Васовић први разред; Пчелице Милорад Поповић;
Ратковић Војислав Ђорђевић Јовановић; Рековац Милоје Спасић четврти разред,
Јован Мелентијевић трећи разред, Јелена Мијовић други разред, Лепосава
Јовановић први разред; Секурич Јован Срећковић; Течић Милосав Симоновић.282
школска 1891/92. година:283
Белушић Сретен Васиљевић други, трећи и четврти разред, Косара Радојевић први
разред; Волујак Љубомир Игрошанац трећи и четврти разред, Драга Пешић први и
други разред; Жупањевац Станимир Спасић; Опарић Петар Анђелковић трећи и
четврти разред, Вукосава Анђелковић први и други разред; Пољна Тодор Бушетић
трећи и четврти разред, Милева Антонијевић први и други разред; Превешт
Богосав Вукићевић; Пчелица Милорад Поповић; Ратковић Михаило Ђурић;
Рековац Милоје Спасић четврти разред, Јован Мелентијевић трећи разред, Јелена
Мијовић други разред, Јелена Убавкић први разред; Секурич Димитрије Ристић;
Течић Марко Јовановић.
школска 1892/93. година:284
281

Шематизам за 1891. годину.
Милосав Симоновић умро је у болници у Београду 27. јуна 1891. године.
283
Шематизам за 1892. годину. Јелисавета Исаковић, учитељица првог разреда женске школе у
Јагодини постављена за учитељицу првог разреда у Превешту 28.10.1892. године. Војислав
Катунац постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Пољни 18. 10. 1892. године. Пијада
Буцек постављена за учитељицу првог разреда мушке школе у Превешту 20. 11. 1892. године.
284
Шематизам за 1893. годину. Милева Антоновић, учитељица првог и другог разреда у Пољној,
премештена 14. октобра 1892. године. Богосав Вукићевић, учитељ сва четири разреда у Превешту,
постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Опарићу 18. 9. 1892. године. Јеврем Вукићевић
постављен за учитеља првог и другог разреда у Опарићу 16. 9. 1892. године. Катарина Путниковић
постављена за учитељицу првог разреда у Рековцу 16. 9. 1892. године. Лепосава Кушић
постављена за учитељицу другог разреда у Рековцу 2. 10. 1892. године. Светозар Кушић
постављен за учитеља трећег разреда у Рековцу 2. 10. 1892. године. За учитеља сва четири разреда
у Превешту постављен је Димитрије Стојановић 16. 9. 1892. године. Миладин Шуманчевић,
свршени ђак Учитељске школе без испита, постављен је 5. фебруара 1893. године за учитеља
другог, трећег и четвртог разреда школе у Превешту. Драгомир Агатоновић, учитељ трећег и
четвртог разреда у Милутовцу, премештен 28. фебруара 1893. године. За учитеља трећег разреда у
Рековцу постављен је 10. фебруара 1893. године Ђорђе Јовановић. За учитељицу првог разреда у
282
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Белушић Сретен Васиљевић други, трећи и четврти разред, Косара Радојевић први
разред; Волујак Љубомир Игрошанац трећи и четврти разред, Драга Пешић први и
други разред; Жупањевац Станимир Спасић; Опарић Богосав Вукићевић трећи и
четврти разред, Јеврем Ж. Вукићевић први и други разред; Пољна Војислав
Катунац трећи и четврти разред, Даринка Станаревић први и други разред;
Превешт Димитрије Стојановић други, трећи и четврти разред, Пијада Буцек;
Пчелице Милорад Поповић; Ратковић Михаило Ђурић; Рековац Јован
Мелентијевић четврти разред, Светозар Кушић трећи разред, Лепосава Кушић
други разред, Катарина Путниковић први разред; Секурич Димитрије Ристић;
Течић Марко Јовановић.
школска 1893/94. година:285
Превешту постављена је Јелена Аранђеловић 1. фебруара 1893. године. За учитеља сва четиру
разреда у Жупањевцу постављен је Сима Богдановић 8. фебруара 1893. године. Јелена Мијовић
постављена за учитељицу другог разреда у Рековцу 8. априла 1893. године. Ђорђе Катанић
постављен за учитеља другог, трећег и четвртог разреда у Превешту 19. маја 1893. године. Душан
Гајић постављен за учитеља сва четири разреда у Жупањевцу 24. априла 1893. године. Милица
Тешић, учитељица првог и другог разреда у Пољни премештена из Пољне 6. априла 1893. године.
Павле Несторовић постављен за учитеља другог, трећег и четвртог разреда у Превешту 21. априла
1893. године. Станимир Спасић, учитељ другог, трећег и четвртог разреда у Превешту премештен
23. августа 1893. године. Арсеније Поповић постављен за учитеља трећег разреда у Рековцу 10.
августа 1893. године. Богосав Вукићевић, учитељ трећег и четвртог разреда у Опарићу постављен
за учитеља четвртог разреда у Бачини 10. августа 1893. године. Светозар Огњановић постављен за
учитеља првог одељења првог разреда мушке школе у Јагодини. Сава Савић постављен за
учитеља другог, трећег и четвртог разреда у Белушићу 10. августа 1893. године. Јелена Симић
постављена за учитељицу првог и другог разреда у Опарићу 10. августа 1893. године. Емилија
Зековић постављена за учитељицу другог разреда у Рековцу 10. августа 1893. године. Михаило
Ристић постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Волујаку 10. августа 1893. године.
Настасија Видојковић, учитељица другог одељења другог разреда мушке школе у Јагодини за
учитељицу првог и другог разреда у Волујаку 10. августа 1893. године. Димитрије Стојаковић
постављен за учитеља у Секуричу 10. августа 1893. године. Јован Јовчић постављен за учитеља у
Ратковићу 10. августа 1893. године. Даница Ђорђевић постављена за учитељицу првог разреда у
Течићу 10. августа 1893. године. Каравиљка Вукомановић постављена за учитељицуу првог
разреда у Превешту 10. августа 18903. године. Лазар Стојановић, привремени учитељ сва четири
разреда у Секуричу разрешен дужности 9. августа 1893. године. Љубица Марковић постављена за
учитељицу првог разреда у Течићу 16. септембра 1893. године. Тодора Ристић постављена за
учитељицу првог и другог разреда у Волујаку 21. октобра 1893. године. Милица Поповић
постављена за учитељицу првог разреда у Превешту 1. 10. 1893. године.
285
Шематизам за 1894. годину. Душан Гајић, учитељ у Жупањевцу постављен за учитеља четвртог
разреда у Рековцу 29. 4. 1894. године. Владислав Кнежевић постављен за учитеља трећег и
четвртог разреда у Белушићу 10. 8. 1894. године. Василије Марковић постављен за учитеља првог
и другог разреда у Опарићу 12. 2. 1894. године. Јован Мелентијевић постављен за учитеља другог
разреда у Рековцу 7. 3. 1894. године. Учитељ у Ратковићу Јован Јовчић разрешен је дужности.
Обрен Гарић постављен за учитеља у Жупањевцу 1. 9. 1894. године. Матија Милетић постављен за
учитеља у Ратковићу 16.9. 1894. године. Тома Јаковљевић постављен за учитеља другог, трећег и
четвртог разреда у Превешту 16. 8. 1894. године. Милан Николић постављен за учитеља у
Жупањевцу 26.9.1894. године. Станоје Мијатовић постављен је за учитеља у Малој Дренови
25.10.1894. године. Владислав Кнежевић постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у
Белушићу 10.8.1894. године. Станимир Спасић учитељ у Превешту премештен по казни 10.8.1894.
године.
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Белушић Сава Савић трећи и четврти разред, Косара Радојевић први и други
разред; Волујак Михаило Ристић трећи и четврти разред, Теодора Ристић први и
други разред; Жупањевац Душан Гајић; Опарић Јеврем Ж. Вукићевић трећи и
четврти разред, Јелена Симић први и други разред; Пољна Војислав Катунац
трећи и четврти разред, Тодор Бушетић први и други разред; Превешт Станимир
Спасић други, Милица Поповић први разред; Пчелица Милорад Поповић;
Ратковић Јован Јовчић; Рековац Милоје Спасић четврти разред, Арсеније
Поповић трећи разред, Емилија Зековић други разред, Катарина Путниковић први
разред; Секурич Димитрије Стојановић; Течић Марко Јовановић други, трећи и
четврти разред, Љубица Марковић први разред.
школска 1894/95. година:286
Белушић Владислав Кнежевић трећи и четврти разред, Косара Радојевић први и
други разред; Волујак Михаило Ристић трећи и четврти разред, Теодора Ристић
први и други разред; Жупањевац Милун Јанковић; Мала Дренова Станоје
Мијатовић; Опарић Јеврем Ж. Вукићевић трећи и четврти разред, Сима
Благојевић први и други разред; Пољна Војислав Катунац трећи и четврти разред,
Тодор М. Бушетић први и други разред; Превешт Тома Јаковљевић трећи и
четврти разред, Милица Поповић први и други разред; Пчелице Милорад
Поповић; Ратковић Матија Милетић; Рековац Душан Гајић четврти разред,
Арсеније Поповић трећи разред, Јован Мелентијевић други разред, Катарина
Путниковић први разред; Секурич Димитрије Стојановић; Течић Марко Јовановић
трећи и четврти разред, Љубица Марковић први и други разред.
школска 1895/96. година:287
Белушић Владислав Кнежевић трећи и четврти разред, Косара Радојевић први и
други разред; Волујак Михаило Ристић трећи и четврти разред, Теодора Ристић
први и други разред; Жупањевац Милун Јанковић; Мала Дренова Станимир
Спасић; Опарић Јеврем Ж Вукићевић288 трећи и четврти разред, Богосав
286

Шематизам за 1895. годину. Лепосава Вељковић постављена за учитељицу првог и другог
разреда у Течићу 20. септембра 1895. године. Богосав Вукићевић постављен за учитеља првог и
другог разреда у Опарићу 20. септембра 1895. године. Станоје Мијатовић премештен из Мале
Дренове за учитеља трећег и четвртог разреда у Пољни 20. септембра 1895. године. Љубица
Марковић постављена за учитељицу првог и другог разреда у Течићу 20. септембра 1895. године.
Станимир Спасић постављен за учитеља у Малој Дренови 20. септембра 1895. године. Милоје
Спасић постављен за учитеља четвртог разреда у Рековцу 20. септембра 1895. године. Катарина
Путниковић за учитељицу првог разреда у Рековцу 20. септембра 1895. године.
287
Шематизам за 1896. годину.
288
Јеврем Вукићевић је завршио учитељску школу. Имао је 27 година. До 1896. године радио је
пет година. Био је ожењен и имао је два детета. И за успех и за ред и чистоћу у школи оцењен је
одличним оценама. Село је припадала пољанској цркви, која је била удаљена око 2 сата. Редовно
је одлазио у време верских празника. Прешао је цео програм. Врло добар је радник. Ђаци су
прилично похађали школу и били су добро васпитани. Имали су све потребе. Учитељ се слагао са
општинским и школским одбором. Састанци одбора су држани редовно, а одлуке су извршаване.
Није било злоупотреба ни неуредности од стране учитеља. Становао је у непоправљеном стану.
Школа није имала метарске мере ни карту Србије. Просветни гласник није примала четири године,
као и остале препоручене књиге. Школа је имала ђенерал-штабну карту Србије. Стан за учитеља
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Вукићевић први и други разред; Пољна Станоје Мијатовић трећи и четврти
разред, Тодор М. Бушетић први и други разред; Превешт Тома Јаковљевић трећи
и четврти разред, Милица Јаковљевић први и други разред; Пчелице Милорад
Поповић; Ратковић Матија Милетић; Рековац Милоје Спасић четврти разред,
Мирко Лазаревић трећи разред, Ангелина Илић други разред, Катарина Панић;
Секурич Димитрије Стојановић; Течић Марко Јовановић трећи и четврти разред,
Лепосава Вељковић први и други разред;
школска 1896/97. година:289
Белушић Владислав Кнежевић трећи и четврти разред, Косара Радојевић први и
други разред; Волујак Алекса Поповић трећи и четврти разред, Љубица
Миловуков први и други разред; Жупањевац -; Мала Дренова Станимир Спасић;
Опарић Јеврем Ж. Вукићевић трећи и четврти разред, Богосав Вукићевић290 први
и други разред; Пољна Станоје Мијатовић трећи и четврти разред, Тодор М.
Бушетић први и други разред; Превешт Стеван Милосављевић трећи и четврти
разред, Катарина Милосављевић први и други разред; Пчелице Милорад Поповић;
Ратковић Матија Милетић; Рековац Милоје Спасић четврти разред, Арсеније
Пилетић трећи разред, Вукосава Анђелковић 291 други разред, Катарина Панић
први разред; Секурич Михаило Прокић други, трећи и четврти разред, Зорка
Петковић први разред; Течић Марко Јовановић трећи и четврти разред, Анка
Ожеговић први и други разред.
школска 1897/98. година:292
налазио се у школској згради. Школа је имала двориште и врт. Врт је био ограђен, засађен
поврћем. Није било калемљеног воћа. Постојале су две кошнице са пчелама. Свилене бубе није
гајио. Као накнаду за један дан ораће земље примао је 20 динара за годину дана. (20. 6. 1897.
године, АС, МПс, Ф 59-120/1897)
289
Шематизам за 1897. годину. Зорка Петковић постављена септембра 1896. године за учитељицу
првог разреда у Секуричу; Михаило Прокић постављен за учитеља другог, трећег и четвртог
разреда у Секуричу.
290
Богосав Вукићевић завршио је Учитељску школу. Имао је 1897. године 27 година и шест
година службе. Био је ожењен и имао је два детета. Примао је 1.050 динара плате. Добио је
одличне оцене и за успех и за ред и чистоћу у школи. Прешао је цео програм. Најбољи успех
постигао је из српског језика и рачуна. Одличан је и спреман учитељ. Ђаци су уредно похађала
школу, и били су васпитани. Имали су све уџбенике. Учитељ се добро слагао са општином и
школским одбором. Није имао неуредности и злоупотреба. Становао је у школској згради. (АС,
МПс, Ф 59-120/1897).
291
Вукосава Анђелковић завршила је Вишу женску школу. Имала је 1897. године 27 година и 10
година службе. Била је удата и имала је три детета. За успех оцењена је оценом 4, а за ред и
чистоћу у школи оценом 5. Њена плата износила је 1.300 динара. Желела је премештај у Јагодину,
где јој се налазио болестан муж, а имала је и имање које нико није обрађивао. О причешћу
одлазила је у цркву са ђацима. Прешла је цео програм. Била је добар радник, и доброг владања.
Ђаци су прилично похађали школу, имали су све прописане уџбенике и били су добро васпитани.
Учитељица се добро слагала са општином и школским одбором. Није имала злоупотреба. Примала
је 324 динара годишње на име станарине.(АС, МПс, Ф 59-120/1897.)
292
Шематизам за 1898. годину. Тодора Матић постављена за учитељицу првог и другог одељења
другог разреда у Секуричу 16. новембра 1897. године; Димитрије Стојановић постављен за
учитеља првог одељења другог, трећег и четвртог разреда у Секуричу 16. новембра 1897. године;
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Белушић Војислав Спирић трећи и четврти разред, Косара Радојевић први и други
разред; Волујак Алекса Поповић трећи и четврти разред, Љубица Миловуков први
и други разред; Жупањевац Арсеније Поповић; Мала Дренова Станимир Спасић;
Опарић Богосав Вукићевић трећи и четврти разред, Јеврем Ж. Вукићевић први и
други разред; Пољна Станоје Мијатовић трећи и четврти разред, Тодор М.
Бушетић293 први и други разред; Превешт Драгољуб Глишић трећи и четврти
разред, Смиља Суботић први и други разред; Пчелице Милорад Поповић;
Ратковић Матеја Милетић; Рековац Милоје Спасић четврти разред, Арсеније
Поповић трећи разред, Вукосава Анђелковић други разред, Катарина Срезојевић
први разред; Риљац Момир Милосављевић; Секурич Димитрије Стојановић други
разред прво одељење, трећи и четврти разред, Тодора Матић први разред и друго
одељење друго разреда; Течић Марко Јовановић трећи и четврти разред, Ружица
Ћирић први и други разред.
школска 1898/99. година:294
Белушић Радомир Бандовић трећи и четврти разред, Косара Радојевић први и
други разред; Волујак Милутин Петровић трећи и четврти разред, Љубица
Миловуков први и други разред; Жупањевац Новак Тоскић други, трећи и четврти
разред, Евгенија Катић први разред; Мала Дренова Станимир Спасић; Опарић
Богосав Вукићевић трећи и четврти разред, Јеврем Ж. Вукићевић први и други
разред; Пољна Станоје Мијатовић трећи и четврти разред, Тодор М. Бушетић
први и други разред; Превешт Танасије Бркић други, трећи и четврти разред,
Смиља Суботић први разред; Пчелице Милорад Поповић; Ратковић Матеја
Милетић; Рековац Милоје Спасић четврти и прво одељење првог разреда,
Арсеније Поповић трећи разред, Димитрије Стојановић други разред, Катарина
Срезојевић први разред друго одељење; Риљац Момир Милосављевић; Секурич
Милета Тодоровић трећи и четврти разред, Љубица Тодоровић први и други

Војислав Спирић, учитељ у Ланишту, постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Белушићу
5. новембра 1897. године; Арсеније Пилетић премештен из Жупањевца 11. фебруара 1898. године;
Ружица Ћирић постављена за учитељицу првог и другог разреда у Течићу 16. новемвра 1897.
године
293
Тодор Бушетић завршио је Учитељску школу. Имао је 1897. године 34 година и 14 година
службе. Био је ожењен. Имао је три детета. Оцењен је одличном оценом и за успех и за ред и
чистоћу у школи. Са ђацима је уредно посећивао цркву. Одличан успех постигао је из свих
предмета. Ђаци су уредно посећивали школу, били су васпитани и имали су све уџбенике. Учитељ
се добро слагао са општином и школским одбором. Састанци школског одбора држани су уредно.
Донета је одлука о оправци школе. Учитељ није имао злоупотреба и неуредности. Школа је имала
потребна учила, намештај и збирке, као и ђенерал-штабну карту Краљевине Србије. Архива је
вођена уредна. Књижница је поседовала све препоручене књиге. Школа је имала двориште и врт.
Врт је био обрађен, засађен калемљеним воћем из топчидерске економије, америчком лозом и
разним поврћем. Врт је обрађивао са ђацима. Добијао је 60 динара годишње на име једног дана
ораће земље. У почетку школске године уписано је: први разред 27 и други разред 24 ђака. Сви су
били на годишњем испиту и сви су положили разреде. (Пољна 25. 6. 1897. године, АС, МПс, Ф 59120/1897).
294
Шематизам за 1899. годину. Новак Тоскић постављен за учитеља другог, трећег и четвртог
разреда у Жупањевцу 11. фебруара 1898. године;
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разред; Течић Марко Јовановић трећи и четврти разред, Ружица Ћирић први и
други разред.
школска 1899/90. година:295
Белушић Радомир Бандовић трећи и четврти разред, Косара Радојевић први и
други разред; Волујак Илија Којић трећи и четврти разред, Јулијана Вуловић први
и други разред; Жупањевац Новак Тоскић други, трећи и четврти разред, Евгенија
Катић први разред; Мала Дренова Станимир Спасић; Опарић Богосав Вукићевић
трећи и четврти разред, Јеврем Ж. Вукићевић први и други разред; Пољна Станоје
Мијатовић трећи и четврти разред, Тодор М. Бушетић први и други разред;
Превешт Танасије Бркић трећи и четврти разред, Смиља Суботић први и други
разред; Пчелице Милорад Поповић; Ратковић Матеја Милетић; Рековац Милоје
Спасић четврти и прво одељење првог разреда, Арсеније Поповић трећи разред,
Милан Савић други разред, Катарина Срезојевић први разред друго одељење;
Риљац Момир Милосављевић; Секурич Милета Тодоровић трећи и четврти
разред, Љубица Тодоровић први и други разред; Течић Марко Јовановић трећи и
четврти разред, Ружица Ћирић први и други разред.
школска 1900/901. година:296
Белушић Радомир Бандовић трећи и четврти разред, Косара Радојевић први и
други разред; Волујак Димитрије Стојановић трећи и четврти разред, Јулијана
Вуловић први и други разред; Жупањевац Новица Брашић други, трећи и четврти
разред, Евгенија Катић први разред; Мала Дренова Станимир Спасић; Опарић
Сава С. Поповић трећи и четврти разред, Катарина Поповић први и други разред;
Пољна Станоје Мијатовић трећи и четврти разред, Тодор М. Бушетић први и
други разред; Превешт Танасије Бркић трећи и четврти разред, Смиља Суботић
први и други разред; Пчелице Милорад Поповић други, трећи и четврти разред,
Вукосава Миљковић први разред; Ратковић Матеја Милетић; Рековац Милоје
Спасић четврти разред и прво одељење првог разреда, Арсеније Поповић трећи
разред, Милан Савић други разред, Цвета Грујић друго одељење првог разреда;
Риљац Момир Милосављевић; Секурич Милета Тодоровић трећи и четврти
разред, Љубица Тодоровић први и други разред; Течић Милутин Стојановић трећи
и четврти разред, Достана Велимоновић први и други разред.
школска 1901/1902. година:297
Белушић Радомир Бандовић трећи и четврти разред, Јеврем Ж. Вукићевић први и
други разред; Волујак Димитрије Стојановић трећи и четврти разред, Јулијана
Вуловић први и други разред; Жупањевац Новица Брашић други, трећи и четврти
разред, Евгенија Катић први разред; Мала Дренова Станимир Спасић; Опарић
Сава С. Поповић трећи и четврти разред, Катарина Поповић први и други разред;
Пољна Станоје Мијатовић трећи и четврти разред, Тодор М. Бушетић први и
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Шематизам за 1900. годину.
Шематизам за 1901. годину.
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Шематизам за 1902. годину.
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други разред; Превешт Танасије Бркић трећи и четврти разред, Смиља Суботић
први и други разред; Пчелице Милорад Поповић други, трећи и четврти разред;
Вукосава Миљковић први разред; Ратковић Матеја Милетић; Рековац Милоје
Спасић четврти разред и прво одељење првог разреда, Арсеније Поповић трећи
разред, Милан Савић други разред, Ружица Савић први разред друго одељење;
Риљац Момир Милосављевић; Секурич Милета Тодоровић трећи и четврти
разред, Љубица Тодоровић први и други разред; Течић Богосав Вукићевић трећи и
четврти разред, Достана Велимоновић први и други разред.
школска 1902/1903. година:298
Белушић трећи и четврти разред -; Даринка Мајурчев први и други разред;
Драгово Димитрије Стојановић трећи и четврти разред, Јулијана Вуловић први и
други разред; Жупањевац Новица Брашић други, трећи и четврти разред, Евгенија
Брашић први разред; Мала Дренова Станимир Спасић; Опарић Сава С. Поповић
трећи и четврти разред, Катарина Поповић први и други разред; Пољна Станоје
Мијатовић трећи и четврти разред, Тодор М. Бушетић први и други разред;
Превешт Танасије Бркић трећи и четврти разред, Смиља Суботић први и други
разред; Пчелице Милорад Поповић други, трећи и четврти разред, Вукосава
Миљковић први разред; Ратковић Матеја Милетић; Рековац Милоје Спасић
четврти и први разред прво одељење, Арсеније Поповић трећи разред, Милан
Савић други разред, Ружица Савић први разред друго одељење; Риљац Момир
Милосављевић; Секурич Иван Алексијевић трећи и четврти разред, Стана
Алексијевић први и други разред; Течић Богосав Вукићевић трећи и четврти
разред, Достана Велимоновић први и други разред.
школска 1903/1904. година:299
Белушић Богосав Вукићевић трећи и четврти разред, Радомир Бандовић,
управитељ, први и други разред; Драгово300 Димитрије Стојановић, управитељ,
трећи и четврти разред, Бисенија Симић први и други разред; Жупањевац Новица
Брашић, управитељ, други, трећи и четврти разред, Евгенија Брашић први разред;
Мала Дренова Станимир Спасић301; Опарић Сава С. Поповић, управитељ, трећи и
четврти разред, Катарина Поповић први и други разред; Пољна Станоје
Мијатовић, Тодор М. Бушетић302, управитељ, први и други разред; Превешт
298

Шематизам за 1903. годину.
Шематизам за 1904. годину.
300
АС, МПс, Ф 68, р-11/1905. Школске 1903/4. године у школи је било 124 ученика, а редовно је
похађало школу 108 ђака. Следеће шлске 1904/5. године било је укупно 137 ђака: први разред 48,
други разред 34, трећи разред 29, четврти разред 26 ученика. Школска зграда имала је четири
учионице, од којих су употребљаване две. Тражено је отварање трећег одељења.
301
Учитељ, бр. 13, од 1. марта 1903. године. Станимир Спасић одликован је Таковским крстом V
реда.
302
Просветни гласник за 1904. годину. На збору Српског геолошког друштва одржаног 10. јануара
1904. године прочитан је извештај Тодора Бушетића, дописног члана Геолошког друштва о
земљотресу који се у Левчу догодио 19. децембра 1903. године у 14 часова и 55 минута: „Прво се
чула подземна тутњава, а затим таласасто кретање средње јачине у правцу ЗЈЗ и ИСИ, који је
трајао 10 – 12 секунди. Време је било потпуно тихо. Штете није било“.
299
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Танасије Бркић, управитељ, трећи и четврти разред, Смиља Суботић први и други
разред; Пчелице Милутин Стојановић, управитељ, трећи и четврти разред,
Вукосава Миљковић први и други разред; Ратковић Тодор Петковић, управитељ,
други, трећи и четврти разред, Зорка Петковић први разред; Рековац Милоје
Спасић, управитељ, четврти и први разред прво одељење, Арсеније Поповић
трећи разред, Ружица Савић други разред, Милан Савић први разред друго
одељење; Риљац Момир Милосављевић; Секурич Иван Алексијевић, управитељ,
Стана Алексијевић први и други разред; Течић Милета Тодоровић, управитељ,
трећи и четврти разред, Достана Тодоровић први и други разред.
школска 1904/1905. година:303
Белушић Радомир Бандовић трећи и четврти разред, Бисенија Симић први и други
разред; Драгово Бранивоје Живановић, управитељ, трећи и четврти разред, Јелена
Саватић први и други разред; Жупањевац Новица Брашић, управитељ, други,
трећи и четврти разред, Евгенија Брашић први разред; Мала Дренова Станимир
Спасић; Опарић Богосав Вукићевић, управитељ, трећи и четврти разред, Лепосава
Павловић први и други разред; Пољна Станоје Мијатовић трећи и четврти разред,
Тодор М. Бушетић, управитељ, први и други разред; Превешт Танасије Бркић,
управитељ, трећи и четврти разред, Смиља Суботић први и други разред; Пчелице
Милутин Стојковић, управитељ, трећи и четврти разред, Вукосава Миљковић
први и други разред; Ратковић Тодор Петковић, други, трећи и четврти разред,
Зорка Петковић први разред; Рековац Војислав Спирић четврти и први разред
прво одељење, Арсеније Поповић, управитељ, трећи разред, Босиљка Радојкић
други разред, Магдалена Михаиловић први разред друго одељење; Риљац Момир
Милисављевић; Секурич Животије Р. Степановић трећи и четврти разред,
Димитрије Стојановић први и други разред; Течић Милета Тодоровић, управитељ,
трећи и четврти разред, Достана Тодоровић први и други разред.
Женска школа у Рековцу имала је 44 уписане ученице: први разред 13,
други 14, трећи 7, четврти разред 10 ученица. Редовно су похађале школу 32
ученице, а завршило је разреде њих 30: први разред 5, други 11, трећи 6 и четврти
разред 8 ученица.304
школска 1905/1906. година:305
Белушић Радомир Бандовић, управитељ, трећи и четврти разред, Бисенија Симић
први и други разред; Драгово Сава Ђурић, управитељ, трећи и четврти разред,
Јелена Петканић први и други разред; Жупањевац Новица Брашић, управитељ,
други, трећи и четврти разред, Евгенија Брашић први разред; Мала Дренова
Станимир Спасић; Опарић Богосав Вукићевић, управитељ, трећи и четврти
разред, Наталија Радосављевић први и други разред; Пољна Станоје Мијатовић
трећи и четврти разред, Тодор М. Бушетић, управитељ, први и други разред;
Превешт Танасије Бркић, управитељ, трећи и четврти разред, Наталија Глишић
303

Шематизам за 1905. годину.
Статистика наставе у Краљевини Србији школске 1904-5. године, Београд 1913. година.
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Шематизам за 1906. годину.
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први и други разред; Пчелице Милутин Стојановић, управитељ, трећи и четврти
разред, Ангелина Нешић први и други разред; Ратковић Тодор Петковић, други,
трећи и четврти разред, Зорка Петковић први разред; Рековац Војислав Спирић
четврти разред и први разред прво одељење, Арсеније Поповић, управитељ, трећи
разред, Босиљка Радојкић други разред, Магдалена Михаиловић први разред
друго одељење; Риљац Момир Милисављевић; Секурич Животије Р. Степановић,
трећи и четврти разред, Димитрије Стојановић, управитељ, први и други разред;
Течић Милета Тодоровић, управитељ, трећи и четврти разред, Достана Тодоровић
први и други разред.
школска 1906/1907. година:306
Белушић Младен Вукићевић трећи и четврти разред, Бисенија Симић, први и
други разред; Драгово307 Бранивоје Живановић, управитељ, трећи и четврти
разред, Лепосава Борисављевић други разред, Берта Брант први разред;
Жупањевац Новица Брашић, управитељ, други, трећи и четврти разред, Евгеније
Брашић први разред; Мала Дренова Станимир Спасић; Опарић Богосав
Вукићевић, управитељ, трећи и четврти разред, Смиља Суботић први и други
разред; Пољна Станоје Мијатовић трећи и четврти разред, Тодор М. Бушетић,
управитељ, први и други разред; Превешт Танасије Бркић, управитељ, трећи и
четврти разред, први и други разред -; Пчелице Милан Радоњић, управитељ, други
разред друго одељење, трећи и четврти разред, Ангелина Нешић први и други
разред прво одељење; Ратковић Тодор Петковић трећи и четврти разред, Зорка
Петковић први и други разред; Рековац Војислав Спирић четврти разред и први
разред прво одељење, Арсеније Поповић, управитељ, трећи разред, Босиљка
Радојкић други разред, Милоје Спаић први разред друго одељење; Риљац Момир
Милисављевић; Секурич Ђорђе Г. Поповић трећи и четврти разред, Димитрије
Стојановић, управитељ, први и други разред; Слатина Чедомир Јовановић; Течић
Милета Тодоровић, управитељ, трећи и четврти разред, Достана Тодоровић први
и други разред.
школска 1907/1908. година:308
Белушић Милосав Петровић, управитељ, трећи и четврти разред, Бисенија Симић
први и други разред; Велика Сугубина Јово Варагић; Драгово Бранивоје
Живановић, управитељ, трећи и четврти разред, Наталија Радосављевић други
разред, Бета Брант први разред; Жупањевац Новица Брашић, управитељ, трећи и
четврти разред, Евгенија Брашић први и други разред; Мала Дренова Станимир
Спасић; Опарић Богосав Вукићевић, управитељ, трећи и четврти разред, Смиља
Суботић први и други разред; Пољна Станоје Мијатовић трећи и четврти разред,
306

Шематизам за 1907. годину.
АС, МПс, Ф 47, р-68/1908. Школске 1907/8. године, у Драгову је први разред уписало 59
ученика и 6 ученица. Нису долазили 16 ученика и једна ученица. Други разред уписало је 46
ученика, од којих 3 ученика није долазило. Трећи разред уписала су 32 ученика и једна ученица, а
четврти разред 21 ученик. Од укупно уписаних, школу није похађало 10 ученика трећег и четвртог
разреда.
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Шематизам за 1908. годину.
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Тодор М. Бушетић, управитељ, први и други разред; Превешт Танасије Бркић,
управитељ, трећи и четврти разред, Чедомир Марковић први и други разред;
Пчелице други разред друго одељење, трећи и четврти разред -, Ружица Науновић
први разред и други разред прво одељење; Ратковић Тодор Петковић, управитељ,
трећи и четврти разред, Зорка Петковић први и други разред; Рековац Војислав
Спирић четврти разред и први разред прво одељење, Арсеније Поповић,
управитељ, трећи разред, Босиљка Радојкић други разред, Милоје Спасић први
разред друго одељење; Риљац Чедомир Т. Бушетић други, трећи и четврти разред,
Момир Милосављевић, управитељ, први разред; Секурич Димитрије Стојановић,
управитељ, трећи и четврти разред, Борислава Студић први и други разред;
Слатина Чедомир Јовановић; Течић Чедомир Милановић, управитељ, трећи и
четврти разред, Катарина Јовановић први и други разред.
Женска школа у Рековцу: Босиљка Цветић.
школска 1908/1909. година:309
Белушић (з); Велика Сугубина Никола Симоновић; Драгово Божидар Обрадовић
четврти разред, Бранивоје Живановић, управитељ, трећи разред, Наталија
Радосављевић други разред, Љубица Спасојевић први разред; Жупањевац Новица
Брашић, управитељ, трећи и четврти разред, Евгенија Брашић први и други
разред; Мала Дренова Станимир Спасић310; Опарић Богосав Вукићевић,
управитељ, трећи и четврти разред, Божидар Загорац први и други разред; Пољна
Станоје Мијатовић трећи и четврти разред, Тодор М. Бушетић, управитељ, први и
други разред; Превешт Танасије Бркић, управитељ, трећи и четврти разред,
Даница Ивковић први и други разред; Пчелице Петар Стојиловић, управитељ,
трећи и четврти разред, Ружица Науновић први и други разред; Ратковић Тодор
Петковић, управитељ, трећи и четврти разред311, Зорка Петковић први и други
309

Шематизам за 1909. годину.
АС, МПс, Ф 12, р-142/1909. Учитеља у М. Дренови Станимира Спасића оптужио је фебруара
1909. године Милосав Ерац да је тукао његовог сина, тако много да му је чупао косу са главе.
Поред тога, пред осталом децом псовао му „оца либералног“. Министар просвете је тражио
извештај од окружног начелника о томе, напомињући му да при испитивању случаја сачува углед
учитеља. Окружни начеленик је известио да учитељ није тукао дете, већ да је родитељ у свађи са
учитељем. Станимир Спасић учитељ је већ 15 година и сматра се за одличног и учитеља и
грађанина. За време од када је учитељ, није ни тужен ни кажњаван. Министар просвете је
ослободио учитеља сваке кривице.
311
АС, МПс, Ф 71, р-297/1909. Школске 1908/909. године Тодор Петковић водио је друго одељење
другог разреда, трећи и четврти разред. Рођен је у Скадру 28. августа 1880. године. Завршио је
Богословију у Призрену 1901. године. Учитељски испит завршио је у Учитељској школи у
Јагодини 1905. године, а исте годину у Београду практични учитељски испит. У Ратковићу је од
септембра 1903. године. Плата је износила 1.050. динара. Имао је непотпуни стан, па је плаћана
накнада годишње 240 динара. Ожењен је учитељицом у истом селу. Није кажњаван. Два пута је
оцењен одличном оценом, два пута врло добром и три пута повољном. Ученици су лепог
понашања, чисти и уредни. Њихове књиге и друге ствари такође су чисте и уредне. Програм је
обрађен. Знање је поуздано. Ученици одговарају на постављена питања самостално. Са доста
разумевања причају и читају. Изводе се моралне поуке. Рађено је на свим предметима, а земљопис
у четвртом разреду је слабије обрађен. Ученици су писали само на писанкама. Са ученицима су
рађени и састави. Учитељев рад оцењен је одличном оценом. Са свима је био у добрим односима.
Радио је марљиво ван школе на унапређењу пољопривреде. Члан је Левачког учитељског друштва.
310
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разред312; Рековац Војислав Спирић четврти разред и први разред прво одељење,
Арсеније Поповић, управитељ, трећи разред, Босиљка Радојкић други разред,
Милоје Спасић први разред друго одељење; Риљац Момир Милисављевић,
управитељ, други разред друго одељење, трећи и четврти разред, Смиља Суботић
први разред и други разред прво одељење; Секурич Димитрије Стојановић,
управитељ, трећи и четврти разред, Косара Петровић први и други разред;
Слатина Чедомир Јовановић; Течић (з). Цикот Чедомир Марковић.
Женска школа у Рековцу: Босиљка Цветић.
школска 1909/1910. година:313
Белушић (з.); Велика Сугубина Никола Симоновић; Горња Сабанта први и други
разред Стефанија Кунев; Драгово четврти разред Божидар Спасић, свештеник,
трећи разред Бранивоје Живановић, управитељ, други разред Наталија
Радосављевић, први разред Љубица Спасојевић; Жупањевац трећи и четврти
разред Новица Брашић, управитељ, први и други разред Евгенија Брашић; Мала
Дренова Станимир Спасић; Опарић трећи и четврти разред Богосав Вукићевић,
управитељ, први и други разред Божидар Загорац; Пољна трећи и четврти разред
Станоје Мијатовић, први и други разред Тодор Бушетић, управитељ; Превешт
трећи и четврти разред Танасије Бркић, управитељ, први и други разред Смиља
Суботић; Пчелице трећи и четврти разред Петар Стојиловић, управитељ, први и
други разред Ружица Пауновић; Ратковић трећи и четврти разред Тодор
Петковић, управитељ, први и други разред Зорка Петковић; Рековац четврти
разред и први разред прво одељење Војислав Спирић; трећи разред Арсеније
Поповић, управитељ, други разред Босиљка Радојковић, први разред друго
одељење Милоје Спасић;
Наставници који су у својој школи потпуно исправно радили, а истакли су
и културним радом ван школе: 1. Петар Стојиловић, учитељ у В. Пчелици,
основао Земљорадничку и Потрошачку задругу, Стрељачку дружину и Сеоску
библиотеку; 2. Новица Брашић, учитељ у Жупањевцу, основао Земљорадничку и
Потрошачку задругу и Сеоску библиотеку; 3. Танасије Бркић, учитељ у
Превешту, основао Стрељачку дружину и Сеоску библиотеку; 4. Тодор Бушетић
Вредан је и савестан радник. Тежио је за личним усавршавањем у својој струци. Служио се
руским, а по мало италијанским и француским језиком.
312
АС, МПс, Ф 71, р-297/1909. Школске 1908/909. године Зорка Петковић водила је први разред и
прво одељење другог разреда. Рођена је у Нишу 4. октобра 1881. године. Завршила је Вишу
женску школу у Крагујевцу 1898. године. Учитељски испит положила је у Београду 1902. године.
Као учитељица радила је 10 година. Плата је износила 1.050 динара. Удата је за учитеља Тодора
Петковића. Имала је два сина и једну кћерку. Није кажњавана. Одличном оценом оцењивана је два
пута, врло добром четири и повољном три пута. Њени ученици су мирни и лепог понашања, чисти
су и уредни. Књиге и друге ствари су чисте и уредне. Програм је свршен. Ученичко знање је доста
поуздано. Ученици су одговарали на питања учитеља, али често уз помоћ. Читали су и причали са
доста разумевања. Моралне поуке изводиле су се доста правилно. Обрађени су подједнако сви
предмети. Само у читању није постигнут потпуни успех. Ученици су вежбали само на писанкама.
Општи успех је врло добар. Учитељица је оцењена одличном оценом. Са свима је била у добрим
односима. Није радила ван школе. Била је члан Левачког учитељског удружења. Учитељица је
врло вредан радник у школи. Није се служила страним језицима.
313
Шематизам за 1910. годину.
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и Станоје Мијатовић, учитељи у Пољни, истакнути прикупљањем геолошких и
археолошких предмета, дописни чланови тих друштава и редовни многих других;
5. Тодор Петковић, учитељ у Ратковићу, основао Стрељачку дружину и Сеоску
библиотеку; 6. Момир Милисављевић, учитељ у Риљцу, основао Сеоску
библиотеку и Стрељачку дружину.314
Наставници који су се одликовали радом у школи и лепом опхођењу са
својим ученицима: 1. Евгенија Брашић, учитељица у Жупањевцу, 2. Стефанија
Кунев, учитељица у Г. Сабанти, 3. Тодор Бушетић, учитељ у Пољни, 4. Станоје
Мијатовић, учитељ у Пољни, 5. Новица Брашић, учитељ у Жупањевцу, 6. Зорка
Петковић, учитељица у Ратковићу, 7. Тодор Петковић, учитељ у Ратковићу.
„Ученици ових наставника врло доброг су држања и примерног понашања,
ведри, одговарају слободно у потпуним реченицама, пазећи у довољној мери на
правилно и течно изговарање речи и реченица; вештине такође обрађене лепо и
правилно; код цртања и писања радови чисти, певање махом у два гласа. Једном
речи постигнут леп и пун успех“.315
Списак
школа левачког среза са распоредом наставника-ица по одељењима
са добивеним оценама у школској 1909/10. години316
Име и презиме
наставника

Где је
учитељ

Божидар
Загорац
Богосав
Вукићевић
Тодор
Бушетић
Станоје
Мијатовић
Станимир
Спасић
Момир
Милисављевић
Љубица
Стојчевић
Смиља
Суботић
Танасије
Бркић
Новица
Брашић

Опарић

У ком разреду
Мушке
Женске
школе
школе
I и II
-

Какву је
оцену добио

Опарић

III и IV

-

одличан

Пољна

I и II

-

одличан

Пољна

III и IV

-

одличан

М. Дренова

I,II,III,IV

-

повољан

Риљац

III и IV

-

одличан

Риљац

I и II

-

одличан

Превешт

I и II

-

осличан

Превешт

III и IV

-

одличан

Жупањевац

III и IV

-

одличан

Примедба

повољан

у сему

314

АС, МПс, Ф 20, р-67/1910.
АС, МПс, Ф 20, р-67/1910.
316
АС, МПс, Ф 20, р-67/1910.
315

132

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.
Евгенија
Брашић
Љубица
Спасојевић
Бранивоје
Живановић
Наталија
Радосављевић
-

Жупањевац

I и II

-

одличан

Драгово

I

-

повољан

Драгово

III

-

повољан

Драгово

II

-

одличан

Драгово

IV

Димитрије
Стојановић
Косара
Петровић
Даринка
Мијалковић
Светислав
Дугалић
Милоје
Спасић
Војислав
Спирић
Босиљка
Радојковић
Босиљка
Цветић
Арсеније
Поповић
Зорка
Петковић
Тодор
Петковић
Ружица
Пауновић
Петар
Стојиловић
Срефанија
Кунова
Никола
Симоновић
Чедомир
Марковић
Чедомир
Јовановић

Секурич

III и IV

Секурич

I и II

-

одличан

Течић

I II

-

повољан

-

одличан

Течић

III

IV

Није било наставника целе године,
ученици преведени по оценама
повољан
у свему

Рековац

I

-

повољан

Рекоац

IV

-

одличан

Рековац

II

-

одличан

Рековац

-

I,II,III,IV

одличан

Рековац

III

-

повољан

Ратковић

I и II

-

одличан

Ратковић

III и IV

-

одличан

В. Пчелице

I и II

-

В. Пчелице

III

IV

у свему

-

повољан
одличан

Г. Сабанта

I

одличан

отворена
про. године

В. Сугубина

I,II,III,IV

-

повољан

Цикот

„

-

повољан

с обзиром

Слатина

„

-

повољан

у свему
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школска 1910/1911. година:317
Белушић Драгић Павловић; Велика Сугубина Никола Симоновић; Горња Сабанта
други разред Стефанија Кунов; Драгово четврти разред Чедомир Марковић, трећи
разред Бранивоје Живановић, управитељ, други разред Љубица Спасојевић, први
разред Наталија Радосављевић; Жупањевац трећи и четврти разред Новица
Брашић, управитељ, први и други разред Евгенија Брашић; Мала Дренова
Станимир Спасић; Опарић трећи и четврти разред Богосав Вукићевић, управитељ,
први и други разред Божидар Загорац; Пољна трећи и четврти разред Станоје
Мијатовић, први и други разред Тодор Бушетић, управитељ; Превешт трећи и
четврти разред Танасије Бркић, управитељ, први и други разред Смиља Бркић;
Пчелице трећи и четврти разред Петар Стојиловић, управитељ, први и други
разред Ружица Науновић; Ратковић трећи и четврти разред Тодор Петковић,
управитељ, први и други разред Зорка Петковић; Рековац четврти разред и прво
одељење првог разреда Војислав Спирић, трећи разред Арсеније Поповић,
управитељ, други разред Босиљка Радојкић, први разред друго одељење Милоје
Спасић; Риљац трећи и четврти разред Момир Милисављевић, управитељ, први и
други разред Радмила Здравковић; Секурич трећи и четврти разред Димитрије
Стојановић, управитељ, први и други разред Даница Митровић; Слатина
Чедомир Милановић; Течић трећи и четврти разред Светислав Дугалић, први и
други разред Драга Кандић; Цикот Драгомир Марковић.
школска 1911/1912. година:318
Белушић Божидар Загорац; Велика Сугубина - 319; Горња Сабанта - ; Драгово
четврти разред Чедомир Марковић, трећи разред Бранивоје Живановић, други
разред Љубица Спасојевић, први разред Љубомир Јовановић; Жупањевац трећи и
четврти разред Новица Брашић, први и други разред Евгенија Брашић; Мала
Дренова Станимир Спасић; Опарић трећи и четврти разред Богосав Вукићевић,
управитељ, први и други разред Драга Божић; Пољна трећи и четврти разред
Станоје Мијатовић, први и други разред Тодор Бушетић, управитељ; Превешт
трећи и четврти разред Танасије Бркић, управитељ, први и други разред Смиља
Бркић; Пчелице трећи и четврти разред Живојин Милосављевић, управитељ, први
и други разред Ружица Науновић; Ратковић трећи и четврти разред Тодор
Петковић320, управитељ, први и други разред Зорка Петковић; Рековац четврти
разред и први разред прво одељење Војислав Спирић, трећи разред Арсеније
Поповић, управитељ, други разред Босиљка Радојкић, први разред друго одељење
317

Шематизам за 1911. годину.
Шематизам за 1912. годину.
319
АС, МПс, Ф 35, р-125/1911. За учитеља је у В. Сугубини септембра 1911. године постављен
Петар Панић, али он се није појавио у школи. Општина је октобра исте године тражила
постављење другог учитеља, јер је у школи било преко 50 ђака.
320
АС, МПс, Ф 58, р-29/1912. За рад са неписменима у школској 1911/12. години, награђени су 20.
маја 1912. године: Тодор Петковић, учитељ у Ратковићу, са 180 динара, Момир Милосављевић,
учитељ у Риљцу са 170 динара, Радмила Гавриловић, учитељица у Риљцу, са 150 динара, Божидар
Загорац, учитељ у Белушићу, са 150 динара, Бранивоје Живановић, учитељ у Драгову, а 75 динара,
Љубица Спасојевић, учитељица у Драгову, са 75 динара и Светислав Дугалић, учитељ у Течићу, са
150 динара.
318
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Милоје Спасић; Риљац трећи и четврти разред Момир Милисављевић, управитељ,
први и други разред Радмила Здравковић; Секурич трећи и четврти разред
Димитрије Стојановић, управитељ, први и други разред Тодора Ристић; Слатина
– ; Течић трећи и четврти разред Светислав Дугалић, први и други разред Драга
Кандић; Цикот – Драгомир Марковић.
школска 1913/1914. година:321
Белушић -; Велика Сугубина322 Стеван Секулић; Горња Сабанта Љубомир...;
Драгово четврти разред Чедомир Марковић, други разред прво одељење и трећи
разред Бранивоје Живановић, управитељ, први разред друго одељење и други
разред друго одељење -; Жупањевац трећи и четврти разред Новица Брашић, први
и други разред Евгенија Брашић; Мала Дренова Станимир Спасић; Опарић323
трећи и четврти разред Владимир Марковић, свештеник, први и други разред-;
Пољна трећи и четврти разред Станоје Мијатовић, први и други разред Тодор
Бушетић, управитељ; Превешт трећи и четврти разред Танасије Бркић, први и
други разред Смиља Бркић; Пчелице трећи и четврти разред Манојло Крстић,
свештеник, први и други разред Ружица Науновић; Ратковић трећи и четврти
разред Тодор Петковић, први и други разред Зорка Петковић; Рековац четврти
разред Наталија Стевановић, трећи разред Арсеније Поповић, управитељ, други
разред Босиљка Радојкић, први разред Бранислав Полкић; Риљац трећи и четврти
разред Момир Милисављевић, управитељ, први и други разред Радомир Поповић;
Секурич трећи и четврти разред Димитрије Стојановић, управитељ, први и други
разред Гојко Вуковић; Слатина Јован Пајић; Течић324 трећи и четврти разред
Светислав Дугалић (у Криволаку), други разред прво одељење Душан Јовичић,
први разред и други разред друго одељење Драга Кандић; Цикот Драгомир
Марковић.

321

Шематизам за 1914. годину.
АС, МПс, Ф 5, р-77/1914. Годишњи испит у В. Сугубини није одржан, јер је рад школе отпочет
касније. Испит није одржан ни септембра 1914. године, јер је прекинут рад због епидемије
шарлаха. По наређењу Министра просвете, ученици су преведени у старије разреде по годишњим
оценама, док је учитељ остао неоцењен за 1913/14. годину. Ученици са слабим оценама полагаће
испит само ако то буду тражили њихови родитељи.
323
АС, МПс, Ф 5, р-63/1914. За учитеља у Опарићу постављен је 29. новембра 1914. године
Димитрије Џајковић, дотаташњи учитељ у Велесу, са платом од 1.200 динара.
324
АС, МПс, Ф 5, р-63/1914. За учитељицу у Течићу постављена је 29. септенбра 1914. године
Даница Стојчевић, додаташња учитељица у Кичеву, са платом од 600 динара.
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ШКОЛЕ У ЛЕВАЧКОМ
СРЕЗУ
Рековац
Поред редовне наставе, 1. септембра 1890. године организована је и
продужна школа. У први разред продужне школе уписано је 12 ученика. Остали
ђаци, који су завршили четврти разред, отишли су у друге школе или на занате.
Школа је радила само четвртком. Па ипак ови ученици су врло нередовно
долазили. Редовно су долазила само два ученика. Још већи изостанак очекивао се
почетком пољских радова. Општина рековачка тражила је од Министра просвете
укидање продужне школе, због честих изостанака ђака. Школски одбор је више
пута опомињао родитеље ових ученика, али их није новчано кажњавао, јер су
већина били сиромашног стања, и било је немогуће наплатити казну. Поново је
рековачка општина тражила укидање продужне школе крајем новембра 1891.
године. Почетком те школске године у продужну школу било је уписано 19 ђака.
Од уписаних ђака, ни једном нису долазили њих 12, пет ученика је имало по
четири изостанка, а један ученик шест изостанака. Само једна ученица редовно је
посећивала часове. Школски одбор је по два пута казнио 12 родитеља, а остале по
једном, али ни то није помогло. Ученици који су по некада долазили на часове
нису имали књиге ни школски прибор. И због тога су родитељи често позивани у
школу. И сами учитељи су непотребно напустали рад у редовној школи. Због
недоласка ђака стално су учитељи понављали исте лекције. Школски одбор није
могао у већој мери да утиче на ђачке родитеље, јер се школска општина састојала
из четири села и свака одлука спровођена је врло споро. Поново је новембра 1891.
године тражена дозвола да се затвори продужна школа, све док се не отвори
редовна виша основна школа.325
Априла 1891. године управитељ школе Милоје Спасић покренуо је питање
школске баште. Школа у Рековцу, од како је подигнута пре 22 године имала је у
својој близини једно парче земље за школску башту величине 23 ара, које је
општина купила за ту намену. Од пре четири године ова башта није служила за
пример ученицима у гајењу пољопривредних производа, већ је ова башта
замењивала учитељску башту, јер општина није обезбедила једна дан ораће земље
за учитеља. Од када је Рековац проглашен за варошицу, учитељи су игубили
право на своју башту, па је ова башта од пре шест година постала школска башта.
Од тада је управитељ на овом земљишту почео да подиже расадник за калемљење
воћа и за живу ограду. Један део је засађен детелином. То је допринело да је
петина земљорадника отпочела да сеје детелину. Од марта 1891. године школски

325

АС, МПс, Ф, VI, р-8/1891.
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одбор одузео је од управитеља школе школску башту са засејаним усевима, и
издао је под закуп.326
Школски одбор је 2. јуна 1891. године Министру просвете упутио своју
истину о школској башти. Општина је давала накнаду од 24 динара месечно
сваком од учитеља на име станарине и огрева. За изјаву управитеља о школској
башти школски одбор је навео да је потпуно неистинита. Пре свега, школска
башта се није налазила уз саму школу, већ је била одељења од школског
дворишта као посебан део. Овај комад земље општина је пре девет година дала
учитељу на обраду, али од проглашења Рековца за варошицу, та обавеза је
престала. Такође, није истина да је земљиште било засејано усевима од стране
управника, кад је издато под закуп. Он јесте детелину засадио пре четири године,
али не у циљу каквог огледа за ученике и мештане, већ из личног интереса, јер је
редовно сваке године давао под закуп ову детелину. Од расадника, само на једном
квадратном метру, налазило се неко багрење и неколико дрвета крушака, који су
засађени предходне године, а сва су се осушила. Он није ни радио у башти, већ
служитељ. Учитељ је само желео да оствари сопствени интерес. С једне стране
желео је да представи општини некакав значај тог рада, а с друге да онемогући
потраживања осталих учитеља који су тражили да се и њима да део на обраду, као
и управитељу. Вешто је управитељ обмањивао школски одбор, стално говорећи да
је то школска потреба, да ће ученике научити калемљењу, и да ће засадити
оплемењено воће. Међутим, када је школски одбор увидео да школска башта
служи само учитељу, донета је одлука о издавању под закуп. Ова земља јесте
школско имање, које је општина купила и дала га школи. Приход са имања
требало је да се уноси у школску касу, а не у џеп управитеља.327
Школске 1891/92. године школу је уписало 178 ученика: први разред 50,
други разред 48, трећи разред 44, четврти разред 36. У току године досељена су
три ученика, а школу је оставило 25 ученика. Разреде је завршило 134 ученика:
први разред 31, други разред 37, трећи разред 34, четврти разред 32 ученика.
Остало је да понове разреде 11 ученика.328
Септембра 1893. године укупно је уписано 169 ученика и 14 ученица: први
разред 61 ученик и четири ученице, други разред 30 ученика и три ученице, трећи
разред 34 ученика и три ученице и четврти разред 44 ученика и четири ученице.
Први разред продужне школе уписала су 25 ученика и две ученице.329 Са
нередовним доласцима ђака у школу настављено је и школске 1893/94. године.
Узрок томе био је не извршавање одлука школског одбора о кажњавању од стране
општинских судова. Школску општину сачињавале су четири политичке
општине. Од 37 изречених казни у укупној суми од 57 динара, наплаћено је само
седам казни, у вредности од 7 динара.330
Септембра 1894. године у Рековцу настава се одвијала редовно целог
месеца, осим у време бербе, када се није радило осам дана. Није могао да буде
326

АС, МПс, Ф XVII, р-30/1891.
АС, МПс, Ф XVII, р-30/1891.
328
Просветни гласник, бр. 11 за 1897. годину.
329
АС, МПс, Ф XL, р-121/1894.
330
АС, МПс, Ф XL, р-121/1894.
327
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постигнут добар успех, јер су ђаци неуредно похађали наставу. Укупно 46
ученика је краће или дуже времена одсуствовало из школе. Од стране школског
одбора кажњено је 26 ђачких родитеља опоменом,19 новчаном казном од једног и
16 казном од два динара. Од свих казни само су две казне од по једног динара
наплаћене. Управитељ се због изостанака ђака обраћао неколико пута и среској
власти, али ништа није учињено. Можда је упозорење Министарства просвете
среској власти побољшало похађање наставе, јер се у извештају за новембра 1894.
године наводи правилно одвијање наставе и добар ред у школи. У току новембра
у Цикоту се појавила дифтерија, од које је неколико људи умрло. Срески лекар је
наредио да ђаци из Цикота не похађају школу 14 дана. Због појаве дифтерије
прекидан је рад у школи и у другој половини новембра 1895. године. 331
Школске 1895/96. године уписао је укупно 131 ђак: први разред 42, други
разред 34, трећи разред 35 и четврти разред 20 ђака.332 Током школске 1895/96.
године радило се на поправци школе. Прозори на учионицама су боље урађени,
како би дневне светлости било више. Осим преправки, набављене су многе
школске потребе, а пре свега потребне књиге и листови.333
Школске 1897/98. године први разред продужне школе отворен је 28.
августа. Други разред није формиран, јер предходне године није било ђака за
продужну школу. У први разред уписана су 24 ученика и три ученице. Од 28.
августа па до 6. децембра исте године, било је 11 радних дана. Долазак ђака у
школу био је нередован. Првог дана дошло је пет ученика, другог дана три
ученика, трећег дана два ученика, четвртог дана шест ученика, петог дана девет
ученика, шестог дана осам ученика, седмог дана осам ученика, осмог дана девет
ученика, деветог дана девет ученика, десетог дана шест ученика и једанаестог
дана четири ученика. Од децембра месеца продужну школу је похађало по четири,
три и два ученика. У марту и априлу редовно је похађало школу по два или
највише три ученика, и то не све исти ученици. Због овако малог броја ученика
продужне школе, учитељи нису могли да раде у њој још од јануара, јер кад би они
радили са два три ученика у продужној школи, онда би дангубила цела редовна
школа пре подне, што би била много већа штета за основну школу. Управа је
чинила све да поправи долазак ђака, али није успела у томе. Школски одбор је
сваког неуредног родитеља ученика продужне школе казнио са по пет казни,
односно за сваког родитеља по 33 динара. Председници школских одбора нису
извршавали казне над родитељима, па зато родитељи нису ни слали децу у школу.
Током септембра кажњено је преко 20 ђачких родитеља опоменом, а 6. октобра
кажњено је 20 родитеља новчано. Ни ова казна није извршена. Управитељ школе
Милије Спасић је тражио од Министра просвете упутства поводом рада продужне
школе. Због доласка малог броја ђака никакав успех није постигнут, а учитељи су
само дангубили, јер су морали често да распуштају ђаке редовне школе. 334 Из
ових разлога, школски одбор упутио је мобу Министру просвете 16. априла1898.
331

АС, МПс, Ф XL, р-121/1894.
Просветни гласник, бр. 11 за 1897. годину.
333
АС, МПс, Ф 51, р-146/1896.
334
АС, МПс, Ф 49, р-149/1897.
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године, у којој је тражио да се укине продужна школа у Рековцу за ову школску
годину.335
Почетком школске 1897/98. године дошло је до жалбе управитеља школе
против председника школског одбора Јовице Перића. Према предлогу управитеља
Милоја Спасића требало је срушити зид између учионице трећег разреда и
учитељског стана. Против овог предлога био је председник школског одбора.
Школа је имала четири учионице, по једну за сва четири разреда, једно одељење
за канцеларију и један ходник. Поред тога постојао је стан, који се састојао од две
собе, једног предсобља, кухиње, ходника, једне оставе и једног одељење са
шпоретом. У том стану становао је управитељ, а за остала три учитеља плаћала се
кирија. До 1. јула 1897. године у том стану становао је Милоје Спасић. Од тог
дана он се иселио у његову кућу. Школски одбор је донео одлуку да се стан
додели неком од учитеља. После свог исељења управитељ је предложио рушење
зида ради проширења учионице трећег разреда. Тако би се и даље плаћала
станарина за четвртог учитеља. Поново би морао да буде разрезан допунски
прирез за ову станарину. Према мишљењу председника школског одбора није
морало да дође до рушења зида. У предходној години није било мање ђака у
трећем разреду, па је учионица била довољна за тај број ђака. Ако је управитељ
желео већу учиноцу за трећи разред, могао је да мења учионицу за учионицу
четвртог разреда, у коме је било мање ученика. У буџету није била предвиђена
ставка за четвртог учитеља, већ само за тројицу, и ако се стан не би употребио,
онда би тешко било прикупити додатни прирез, јер је народ доста осиромашен.
Поред већег издвајања новца, рушење зида и уређење просторије као и изградње
оџака, онемогућила би наставу за два месеца. Пошто би рушење зида вероватно
довело и до улегнућа крова, предложио је да се сачека са рушењем зида и да се,
ако је то потребно, обавезно изврши према плановима инжињера.336
Министар просвете је наредио и децембра 1897. године и почетком јануара
1898. године, да се до краја јануара, бивши управитељев стан претвори у
учионицу за трећи разред. Школски одбор није могао то да заврши у наложеном
року, због лошег времена и недостатка новца, и тражено је одлагање радова за
март 1898. године. Министар просвете је дозволио одлагање радова.337
Према тврђењу неких учитеља рековачке школе, школске 1897/98. године,
учитељица првог разреда Катарина Срезојевић, многе слабе ученике отерала је из
школе, да би на годишњем испиту имала што мањи број слабих ученика. То је
радила и предходне године, када је седам-осам ученика напустило школу.
Фалсификовала је школске књиге, да би прикривала своју кривицу. После позива
управитеља да ђаци поново долазе у школу, поједини су прихватили, али неки од
њих нису смели због учитељице. Према изјавама родитеља то се заиста догађало.
После провере уписница, утврдило се, да учитељица није уписивала учињена
одсуства, а неучињена је уписивала. За поједине ученике, који су одсуствовали
335
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током целог полугодишта, уписивала је одсуствовања само за два дана. Због
оваквог поступка Катарине Срезојевић, многи родитељи су одбијали да она учи
њихову децу.338
Почетком септембра 1898. године Министар просвете је укинуо једно
одељење, и наложио поновну поделу. Према тој подели трећи разред би се
поделио и додао другом и четвртом разреду. Учитељ дотадашњег трећег разреда
добио би друго место. Школски одбор је одмах затражио промену одлуке. Према
величини учионица, које су се налазиле у згради, и према броју ученика, то је
према мишљењу чланова одбора, било немогуће. У први разред уписано је 76
ученика, у други 45, трећи 53 и четврти разред 35 ученика, што је укупно
износило 209 ученика. Од укупног броја уписаних ученика, њих 191 редовно је
похађало наставу, док је 18 то чинило нередовно. После донете одлуке о новчаном
кажњавању родитеља тих ученика, очекивао се долазак још седам до осам
ученика. Похађање наставе било је много боље него предходне године, јер је
током јуна и јула наплаћена казна од родитеља у висини од 137 динара, док за
предходне две-три године није наплаћено ништа. У школи су постојале четири
учионице приближних квадратура. Прва учионица имала је 42 ½ м., друга 40,28
м., трећа 39,00 м. и четврта 34,68 м. Према величини учионица и броја ученика
било је немогуће сместити сва четири разреда. Предложено је неукидање четвртог
одељења, и нова подела. У највећој учионици требало је сместити 60 ученика
првог разреда, а осталих 16 ученика да се додају другом или четвртом разреду. У
осталим учионицама радили би други разреди појединачно. Овај предлог
школског одбора од 10. септембра Министар просвете је прихватио, с тим што је
16 ученика првог разреда доделио четвртом разреду.339
Почетком септембра 1900. године продужну школу уписало је пуно ђака.
Први разред уписало је 43, а други разред 26 ђака. Управитељ Милоје Спасић
тражио је постављање једног учитеља за продужну школу, али се Министар
просвете није сложио.340
Сукоб управитеља школе Милоја Спасића са неким појединцима
настављен је и 1903. године. Неколико мештана Рековца са Јовицом Перићен на
челу, упутила је Министру просвете жалбу на понашање Милоја Спасића.
Тврдили су да је отерао своју жену и на њено место довео из Београда као
слушкињу жену сумњиве прошлости и с њом ванбрачно живео. Наредио је
ђацима и служитељима да је ословљавају са „госпођа“, и кажњавао је ђаке, који је
тако не ословљавају. Даље су тврдили, да се са мештанима по сокацима свађао и
вређао их. Одговарајући на општужбе Милоје Спасић је тврдио да су све
измишљене, јер су потписници његови политички противници, који су желели на
све начине да му учине пакост код виших власти и тако уклонили из Рековца, јер
им је његово присуство сметало. На крају је навео мишљење школског
надзорника о његовом раду и понашању. Сматра да није дужан да се правда
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потписницима, већ ако имају доказа о његовом понашању нека поднесу тужбу
суду.341
Женска четвороразредна основна школа отворена је у Рековцу одлуком
Министра просвете 20. августа 1903. године. Августа 1903. године укупно је било
уписано 200 ученика: први разред 65, други разред 46, трећи разред 45, четврти
разред 44, и 45 ученица: први разред 22, други разред шест, трећи разред девет и
четврти разред осам ученица. До тада су школу заједно похађала мушка и женска
деца, али према броју ђака ове године, четири учионице нису биле довољне. Зато
је из Рековца потекао предлог да се у месту отвори женска четвороразредна
школа. Многи родитељи били су за такав предлог, јер су сматрали да је потребно
да се женска деца спремају за послове домаћице. После уверавања да је отварање
и опремање женске школе предвиђено буџетом, Министар просвете је изашао у
сусрет предлогу школског одбора и управитеља школе Милоја Спасића.342
Рековац је 1904/5. године имао четвророразредну школу у којој су радила
четири учитеља. Укупно је било уписано 216 ученика: први разред 67, други 59,
трећи 44, четврти разред 46 ученика. На крају године у школи је остало 187
ученика, а разреде је завршило 163 ученика: први разред 45, други 47, трећи 36 и
четврти разред 35 ученика.343

Белушић
Почетком школске 1891/92. године школа у Белушићу била је такође у
врло лошем стању. Налазила се на неограђеном плацу, па су по дворишту шетале
животиње. Школа није имала обезбеђена дрва. Дрвар, који је обезбеђивао дрва,
сваког дана је доносио на рамену једно до два дрвета и њима ложио ватру. Ђаци
нису имали све школске потребе. Школски одбор је решио да се све потребе
набаве на рачун општине, али то није извршено. Школски одбор је постојао само
формално, док је сву власт над радом школе вршио општински одбор. О
препорученим књигама за школску књижницу нико није ни водио рачуна.
Општински суд чак није достављао школи школска акта. Тако се радило код
предходног управитеља школе, и тако се и даље наставило.
После жалбе учитеља Сретена Васиљевића, покренуто је питање уређења
школе. Оправку школске зграде није било могуће извршити у постављеном року,
јер је због небриге предходног председника школског одбора школа сасвим
пропала. Оправка је могла да отпочне касније, јер је морала да буде оправљена од
темеља до крова. Да не би ђаци, њих око 70, губили од наставе, предложен је
премештај школе у зграду општинског суда, док траје оправка. У згради су
постојале две просторије. У једној је могло да се смести 35 до 40 ђака, и у другој
20 до 25 ђака. Тек после друге наредбе среског начелника извршен је привремени
премештај школе. У првом разреду било је 28 ђака, од којих двојица ученика нису
никако долазили у школу. У дугом разреду било је 16 ученика, а тројица нису
341
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похађала наставу. Нико од родитеља тих ученика није био кажњен. За разлику од
ученика првог и другог разреда, ученици трећег и четвртог разреда уредно су
похађали наставу. У трећем и четвртом разреду било је по 12 ученика. Сви
ученици сва четири разреда нису били снабдевени потребним књигама и писаћим
и цртаћим материјалом. Школа је неколико дана била затворена због огрева. И
даље је дрвар доносио једно до два дрвета на рамену. Школа није имала никаквог
суда за воду, која би служила за пиће и прање прозора. На неким прозорима
лепљена је хaртија. Једна врата на учионици била су доста оштећена. Школски
одбор се врло ретко састајао, нити је вршио своју дужност. Једино је, по наредби
Министра просвете, извршено ограђивање школског дворишта. Учитељ се жалио
и на однос среског начелника према њему. После захтева да се обезбеде дрва за
огрев, срески начелник је учитељу упутио некакву опомену, а захтев да се
обезбеди огрев није испуњен. И све остале молбе учитеља нису испуњене. За
такав однос према школи учитељ је нашао кривицу у свим нивоима власти: у
школском одбору, општинском суду, бившем школском управитељу, среској
власти и необјективности школског надзорника.344
Овакво стање у Белушићу је продужено и у другом полугодишту. Општина
није ни намеравала да оправи или зида школску зграду, већ је намеравала да стару
судницу остави за школу, мада је добијено одобрење да се користи само месец и
по дана. Маја 1892. године донета је одлука да се са 1.000 динара набави потребан
материјал, и да се оправка отпочне маја месеца 1893. године. Истовремено
тражена је дозвола и да се одобри прикупљање још 1.000 динара од пореза за
1893. годину.345
Почетком августа 1892. године, по одобрењу Министра просвете, две
учионице школе у Белушићу спојене су у једну, која је била довољно пространа за
30 до 40 ђака. Учионица је била дугачка 8,86 метара и широка 4,84 метара. У тој
учионици су смештени ђаци трећег и четвртог разреда. За другу учионицу
школски одбор је одредио просторију у истој згради, у којој је становао учитељ,
која је била величине око 16 метара квадратних. За стан учитеља одређена је стара
затворена школска зграда, која је била склона паду, јер се годинама није
оправљала. Управитељ је одбио такав предлог и поново се обратио Министру
просвете. Учитељица првог и другог разреда није почела са радом, јер школски
одбор није желео да обезбеди другу учионицу. Због смањеног простора први
разред уписало је само пет ученика, а наређено је да се упишу 18 ученика.
Школски одбор тражио је дописом од 13. јула 1892. године да се затвори једно
одељење, и сва четири разреда сведу на једног учитеља. То су образложили да
нема довољно ученика за два учитеља, нарочито када се испишу сва сувише
сиромашна деца.346
Проблеми у раду постојали су и школске 1893/94. године. Због болести
„срдобоље“, рад је отпочет тек 18. октобра. Школа није поседовала школски
дневник, школски зборник и школске законе. За одржавање чистоће школа је
344
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имала само једну метлу. Ђаци трећег и четвртог разреда нису имали потребних
школских књига. Само два – три ученика су имали српске читанке, и то нове, још
неодобрене од стране Министарства просвете. Књиге су тражене од књижаре у
Рековцу, али их она није имала. Управитељ школе тражио је дозволу од Министра
просвете да се скрати програм за трећи и четврти разред, и то нарочито оних
предмета, који нису могли да се предају без уџбеника.347
Ове школске године школа је била сасвим запуштена. Општина није
настојала да се набављају школске потребе. Школска књижница била је у врло
лошем стању. Није било средстава за одржавање чистоће, ни дневника за упис и
оцењивање ђака. Кажњено је више родитеља због недоласка њихове деце у
школу, али ни једна казна није наплаћена.348
Школске 1893/94. године настао је проблем око уписа пет ђака у први
разред, који су по годинама дорасли за школу, и од почетка су редовно долазили.
То су били: Драгомир Обрена Стефановића, Живоин Ранђела Митровића,
Чедомир и Милосија Милена Јовановића и Јелена Стеве Петковића. Ову децу су
родитељи довели првог дана када је 18. октобра 1893. године школа почела са
радом, с намером да их одбор упише у први разред. После два месеца, децембра
1893. године, управитељ је наредио учитељици првог и другог разреда Косари
Радојевића да испише ђаке, јер одбор није могао да их упише за редовне ђаке.
Учитељица није желела да их испише, јер су се на наредби налазили само потписи
председника школског одбора и управитеља. Ђачки родитељи су тражили да се
њихова деца никако не исписују, јер су имала по осам и девет година. Управитељ
је обећао да ће тражити од школског одбора да се ђаци упишу, али није испунио
обећање. Школски одбор је обећао родитељима да ће уписати њихову децу, али је
то одбијао управитељ, јер наводно није било по закону. Од родитеља је тражио да
донесу крштенице од свештеника. Када су то родитељи после три дана учинили,
управитељ поново није желео да их упише. Од 3. децембра 1893. године није
сазивао школски одбор, вероватно из истог разлога. После жалби родитеља, и
учитељица се жалила на поступке управитеља и тражила да се нареди упис ђака.
Међутим, школски одбор је казнио учитељицу укором, а уписао је нових пет ђака,
од којих двоје није имало седам година.349
Изгледа да је проблем око уписа ђака настао због међусобног сукоба
управитеља са учитељицом. Он је у извештају Министру просвете од 31. марта
1894. године, врло лоше описао рад Косаре Радојевић, бивше Пећић. За време
замене, када је учитељица била одсустна, од ђака је сазнао да из певања и цртања
ништа није рађено, да је лоше ђаке одбијала од школе и да са њима није радила,
остављајући их саме себи. Управитељ је више пута лично, а и преко школског
одбора указивао учитељици на пропусте у раду. Опомињао је да на време долази
и одлази из учионице. Такве опомене учитељица није прихватила, већ је и даље
нередовно обављала предавања. Често је задржавала ђаке преко времена, а у
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цркву није одлазила. Оних пет ђака није отпустила из школе, иако је среском
начелнику изјавила да јесте.350
У извештају од 19. августа 1894. године поново је управитељ известио о
неправилном раду учитељице Косаре Радојевић. Она је у уписнику уписала ђаке
првог разреда са два мастила, и исцепала један лист уписника и залепила други
лист. Поред упозорења, школски надзорник није о том поступку обавестио
Министра просвете. Према тврђењу управитеља, она је својим понашањем бацала
ружну слику на учитељски позив. Више пута се опијала. Једном, када је затекао
учитељицу пијану, позвао је председника Миливоја Петровића и одборника
Богдана Недељковића. Затекли су учитељицу у њеној учионици: „она је на сред
исте раскорачено стајала, јако зајапурена лица, разгорачених (а пуних суза) очију,
забленута и страшна изгледа, после 2-3 минута изађосмо чудећи се дејству
алкохола, који ју је везао па ништа проговорити није могла. За све време како сам
овде није чешљана и пристојно обучена на рад улазила, већ увек везане главе и у
папучама!!“ Како је даље известио управитељ, о њој се говорило да се
непристојно понаша. Током априла 1894. године код ње је био неки војник око
десет дана. Сматрао је да је то њен рођак, али је касније сазнао да он у селу има
кућу и родитеље. Таквих случајева било је доста. Она је успела да преко неких
„бездушних и покварених људи“ растера раније учитеље. Чак је успела да утиче
на школског ревизора, који је лоше оценио рад управитеља Саве Савића. На крају
извештаја учитељ је навео имена људи који су пијану учитељицу одводили из
кафане у стан.351
Сутрадан, 20. августа учитељ је послао још један извештај Министру
просвете. Овог пута жалио се на рад школског ревизора Петра Деспотовића. Он је
рад Саве Савића оценио тројком, а ред и чистоћу врдо добром оценом. Овим је
онемогућио да учитељ добије повишицу плате. Верује да је школски ревизор био
пијан на испиту, јер је у свом извештају навео да је држао испит у Секуричу у
одељењу учитеља Саве Савића. У почетку школске године, четврти разред
уписало је 14, а трећи разред 20 ђака. На испиту је било у трећем разреду 15, а у
четвртом разреду 11 ученика. Сви су успешно завршили разреде. Поред грешке у
називу школе, школски ревизор правио је врло много правописних грешака, а
уписивао је имена неких ђака, чија имена нису постојала у уписницама. Пошто је
одмах по доласку у Белушић изјавио је да је он либерал, учитељ је сматрао да је
већ тада био пијан. За време испита седам пута је излазио и састајао се са Косаром
и њеним истомишљеницима. Тог дана увече посебно се школски ревизор показао
недостојним свог звања. До 11 часова пио је ракију, и пијан је изазвао да се
потуку Миливоје Петровић и Петар Газибарић. После вечере и опијања вином,
тражио је од учитеља, пред сведоцима, мито да би му дао већу оцену. Онако пијан
тражио да га вози кочијама бесплатно један сиромашни човек из села. Учитељ
Сава Савић тражио је од Министра просвете одржавање поновног испита, и
упоређивање ђачког знања са ђацима околних школа.352
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Школске 1895/96. године школу је уписало 74 ученика: први разред 22,
други разред 20, трећи разред 20 и четврти разред 12 ученика.353
Почетком октобра 1897. године управитељ школе тражио је да се уведе
први разред продужне школе. Школски одбор упутио је молбу Министру
просвете, у којој је тражено да се не отвара продужна школа. Као разлог је
наведено велико сиромаштво оних, чија су деца требала да пођу у продужну
школу. Њихова деца су једва завршила основну школу. Четири ученице само су
силом закона натеране да заврше четврти разред. Осим тога, општина је већ на
рад основне школе трошила око 1.500 динара. Министар просвете је уважио
молбу школског одбора, и дозволо је да се за ову школску годину не отвара први
разред продужне школе.354
Финансирање школе и каснијих година није било добро. За десет месеци
1904. године примљена је само половина потребног новца. По буџету требало је
исплатити 815 динара, а до октобра исплаћено је 419,50 динара. Последња
исплата школског приреза била је 3. јула. Од тада прирез није наплаћиван, па није
могао да буде предат. Школа није имала дрва, због чега су ђаци распуштани, као и
књиге и многе друге ствари. Школски дугови остали су неисплаћени. Суд
општине драговске ставио је школску непокретност у попис за дуг Косаре
Радојевић. Наложено је председнику општине, да прирез не троши на ништа
друго, док се не подмире потребе школе.355
Школску 1905/1906. годину школу је уписало: први разред 20 ученика и
једна ученица, други разред 20 ученика и три ученице, трећи разред 22 ученика и
три ученице и четврти разред 15 ученика и три ученице.356
Финасирање школе и даље је представљао велики проблем. Од 1. фебруара
1906. године учитељици Бисенији Симић није исплаћена квартарина у износу од
300 динара. Према одлуци школског одбора она је износила 15 динара месечно.
Једном када је тражила од општинског благајника Велисава Васића да јој се
исплати бар 30 динара, због неке хитне обавезе, он је уцењивао. Предложио је да
учитељица потпише квиту на 30 динара, а он да јој исплати 20 динара. Када
учитељица није пристала на уцену, он је одбио речима: „не дам јој ни марјаш па
нека ме тужи, да видим шта ми могу“. После таквог поступка општинског
благајника, учитељица је 1. октобра 1907. године упутила молбу окружном
школском одбору. После упознавања Министра просвете са овим поступцима
општинске власти, наложио је исплату целокупне квартарине за десет дана, а
Гвоздена Јаковљевића, председника школског одбора, казнио је због немарног
вршења дужности са 40 динара у корист школске касе. Школа школске 1906/7.
године није имала рачунаљку, разне потребне слике, мере и карте. 357
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Школа у Белушићу затворена је одлуком Министра просвете крајем 1908.
године, јер је била склона паду. Затварању је предходило писмо управитеља
Милосав Петровић од 15. јула 1908. године, којим је упознао Министра просвете
са стањем школе: „Време је толико ову зграду оштетитило да она више не може
школом да се назове. То је иструла чатмара на многим местима испупчена или
угнута, то изазива бојазан, да једног дана својим падом не изненади оне који буду
у њој. Средина учионице првог и другог разреда подупрта је диреком, који се
сваког дана помиче у страну како ће једног дана сасвим се измаћи и плафон
полетети доле. Сем тога, прозори и врата на згради тако се „лепо“ затварају, како
би сваки могао провући који прст између њих. Разуме се да је због тога промаја у
учионицама и становима да не треба чудити се што наставници и ђаци често пате
од назеба и главодоље те морају зато да одлеже у постељи по који дан.
Мој претходник-наставник, како сам био извештен, тражио је од окр.
Начелника да изашље које стручно лице да прегледа школску зграду. Инжињер је
долазио прошле године, прегледао зграду, њене дуварове на неколико места
избушио и-на томе остало. Када сам ја у августу месецу (1907) дошао у ову
школу и затражио да се оправи, кметови су се зачудили, јер су и они сами
мислили, да ће се иста затворити. Неколико овдашњих мазала оправи-управо
искрпи дуваре на неким местима, окрече и то је била сва оправка“.358
На иницијативу управитеља школе Милосава Петровића општина је
потражила помоћ од округа за подизање нове зграде. Одобрено је 2.000 динара
358
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позајмице, али Државни савет није одобрио ову позајмицу, јер општина није
припремила план и сав потребан материјал. Сама општина била је сиромашна.
Поред тога дуговала је Управи фондова већ више година. У буџет за 1908. годину
унето је 1.000 динара за изградњу школе, али та средства нису могла бити
прикупљена. Општина није измирила ни прирез од 400 динара за исту годину.359
Школа је поново отворена 20. новембра 1910. године. Отворена је у
приватној згради, за коју је комисија донела решење да може да послужи за
привремену школу. Општина је била дужна да за наредне две године подигне
нову зграду, или ће се школа дефинитивно затворити. 360
Отварањем школе настали су проблеми са пријемом ученика. Ученици
првог разреда, који су 1908. године уписани, имали су 1910. године 12 година, па
би они могли да наставе школовање. Ученици другог разреда, који су рођени 1898
и 1899. године, имали су 13-15 година. Зато би други разред требало укинути и
отворити га идуће године. Ученици трећег разреда, који су рођени 1896 и 1897.
године имали су по 14-16. година. Они који нису завршили редовну школу, не би
могли да се сада враћају на довршење школе из разлога што су престарели, неки
су радили послове код својих кућа, неки су завршили школу у другим селима а
неки су се поженили. Поред тога, и сама кућа која је узета за школу била је мала
за сва четири разреда, Ученици четвртог разреда рођени су 1895 и 1896. године, и
у време отварања школе имали су 15-18 година. Они су за редовно похађање
школе апсолутно застарели. Ове године уписано је 45 ученика само у први разред.
Са раније уписаним ученицима, у првом разреду је било између 50 и 60 ученика.
Због овога, школски одбор је решио да учитељ ради само у првом разреду, и по
могућству и у другом разреду. По мишљењу учитеља Павловића, ученици који су
1908. године прешли у други разред појма нису имали о ономе што су учили у
првом разреду. Неки чак нису знали ни да се крсте. Трећи разред би требало
отворити тек следеће године, а касније и четврти разред. На основу дописа
школског одбора од 17. јануара 1911. године Министар просвете се сложио са
овим предлогом, и дозволио је одржавање полудневне наставе.361
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Учитељ је имао намеру да све ученике, који нису завршили школу а у
међувремену су престарели, да све њих упише у вечерњу и продужну школу, што
је и предложио Главни одбор „Културне лиге“.362
Привремена зграда није могла да прими два разредани следеће године, јер
није имала довољно одељења, а ни општина није припремила клупе и остали
намештај. До коначног решења није требало постављати још једног учитеља.
Наиме, зграда је могла да послужи и за идућу годину, ако би тадашњи сопственик
зграде Љубомир Јовановић из Белушића пристао да се изрше преправке. Ако се
то не учини школа би морала бити затворена, а ученици преведу у другу оближњу
школу, док се започета нова зграда не заврши. Према извештају комисије, ново
одељење могло би се отворити, када би се пробио преградни зид између две собе с
лица зграде. Тада би се добила просторија површине 25 квадратних метара,
односно дужине 7 метара и ширине 3,5 метра. Од кухиње добила би се
канцеларија, кад би се под од опеке заменио са даскама. Ново одељење није
отворено, а Драгића Павловића заменио је други учитељ школске 1911/1912.
године.363
Према уписници, за јесен 1911. године уписано је у први разред 40
ученика. У тадашњој приватној згради могла су да се сместе само два разреда.
Заузимањем учитеља Павловић започето је прикупљање материјала за зидање
нове школске зграде, чија је предрачунска вредност износила 16.366 динара.
Школски одбор упутио је молбу Министру просвете 25. марта 1911. године у којој
су тражили да се у њиховој школи, бар у наредне две године, задржи учитељ
Драгић Павловић, пошто је врло корисно и савесно радио на пословима око
подизања школске зграде. Истовремено је тражена дозвола да се школа подигне у
режији општине по истом плану. Тада би градња школе коштала око 8.000 динара,
а не 16. 000, колико је требало утрошити према предрачуну. Општина није била у
могућности да уложи та средства, јер је сиромашна, а и управи фондова дуговала
је више од 40.000 динара. У међувремену набављени су: камен, цигла и дрвена
грађа, а довоз песка, воде и грађе изршило би се кулуком.364
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АС, МПс, Ф 66, р-76/1911.
АС, МПс, Ф 66, р-76/1911. Извештај комисије од 27. септембра 1910. године: “1. Зграда се
налази у селу Белушићу, а поред самог пута Јагодина-Трстеник. 2. Зграда је подигнута, на сувом,
здравом и оцедном земљишту, а у дворишту које је довољно пространо, налази се бунар са добром
пијаћом водом, уз то шупе за дрва и нужници. 3. Зграда је од слабог материјала, а покривена
ћерамидом. 4. У згради се налази једна соба од 7.00/4.00, за тим једна од 3.50/3.50 и једна од
3.50/3.50, једна кујна од 4.60/3.00 и ходник од 3.00/2.10, патосане опеком. Унутарња висина локала
је 3.00 метра. 5. За сада би се у згради могла у великој соби сместити једна учионица а у случају
потребе добила би се још једна рушењем преградног зида између соба, те би и ове биле од
7.00/3.50 мет. Како друге зграде у селу нема, које би се могле за привремену школу употребити, то
смо мишљења да би требало одобрити, отварање привремене школе у овој згради, са ограниченим
бројем година, те да се подигне стална школска зграда”.
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План зграде Алексе Ђорђевића, бојаџије из Ваљева
за привремену школу у Белушићу365

365
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Волујак
Проблеми у раду школе у Волујаку школске 1890/91. године настали су
због недовољне опремљености школским потребама, недоласку ђака и недостатку
довољне количине дрва. Нису набављени: школски зборник, књижевни лист
„Коло“, школски печат и ђулад за гимнастику. Набавка ђулади буџетом није била
предвиђена ни за 1891. годину, јер се сматрало да су непотребна за јачање деце.
Посебно се управитељ школе залагао, да се у школи уреде просторије за
ноћевање и ручавање ученика из удаљених села. Предложио је да се за ту намену
употребе две собе у којима је становала учитељица првог и другог разреда. У том
случају или би се за учитељицу нашао други погодан стан, или би се у близини
школе нашле просторије за ђаке. За ручавање ђака учитељ је уступио једну
просторију. Соба за преноћиште ђака није обезбеђена, али, по извештају среског
начелника, није ни била потребна, јер су деца становала у близини, а ни њихови
родитељи нису то одобравали, јер нико се о њима не би бринуо.366
Рад у првом и другом разреду је био бољи него раније, јер се учитељица
доста трудила. Иако је већ у годинама, поседовала је доста воље за рад. Обрада
појединих предмета била је много боља. Министар просвете се сложио са
предлозима, осим са предлогом да се припреми коначиште за ученике.367
Школу никако нису похађала два ученика трећег разреда. Више пута је
учитељ упућивао жалбе због овога, па и среском начелнику, али ништа није
решавано. Општински суд није подносио на потпис потраживања школског
одбора родитељима за уредније похађање наставе. Ово је био законски услов за
одређивање казне. Због недоласка детета Стевана Станковића из Мотрића, отац је
кажњен укором. Учитељ је касније отпустио овог ђака. Други ђак био је из
Превешта. Више пута је упућивана молба превешкој општини, али због слабости
детета увек је иницијатива одбијана.368
На проблеме рада школе у Волујаку указао је учитељ Љубомир Игрошанац
и почетком новембра 1891. године. Учитељица Драга Пешић је тукла ђаке, све док
је управитељ није опоменуо и запретио да ће о томе да обавести Министра
просвете. Други проблем се јавио због дужег боловање учитељице Драге Пешић.
Учитељ је дошао и у сукоб са председником школског одбора. Стално је одбијао
да саопшти родитељима свршених ђака четвртог разреда да су дужни да децу
шаљу у продужну школу. Председник није желео ни да спроведе одлуке школског
одбора о бојењу две табле и набавци једне, о постављању дуплих прозора на
учионицама и становима учитеља, о куповини шпорета, о изради два дуга стола и
четири клупе за ручавање ђака из даљих места, о набавци књига за школску
књижницу препоручених од стране Министра просвете, о набавци ђулади за
гимнастику и зборника просветних закона и наредби, мада је новац за ово
сакупљен. После тужбе учитеља и кажњавања председника школског одбора са 30
366
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динара од стране среске власти, он је доста испунио. Обојио је табле, набавио
просветни зборник закона и наредаба, почео је сазивати школски одбор, кажњавао
родитеље због задржавања своје деце од школе.
Проблем је постојао и због лоших услова становања учитељице. Њен стан
састојао се од две мале собе од којих је мања служила за кухињу. О
неуредностима у школи волујачкој известио је и школски надзорник за срез
левачки. Неуредности су настале пре свега због сукоба управитеља и учитељице
Драге Пешић, као и сукоба управитеља са председником школског одбора. Сукоб
управитеља са председником школског одбора настао је после захтева управитеља
за набавкама школских ствари: „Учитељ га је више пута тужио полицијској
власти, која га је због тога кажњавала. То је озлоједило председника школског
одбора, и почео је да покреће више неоснованих тужби против учитеља, при чему
је користио и душевну болест учитељеве жене. Сукоб са учитељицом Драгом
Пешић наставио је због честих свађа учитеља и његове жене, и то нарочито пред
ђацима. Кривица није била до учитеља већ до његове жене, која се лечила у
душевној болници. И после лечења стање се није променило. Она је постала
болесно љубоморна, и сматрала је да њен муж одржава интимне односе са
учитељицом. Врло често је изазивала свађе пред ђацима. Чак су неки мештани
намерно утицали на изазивање сукоба“. Предложен је премештај учитеља. То је
остварено тек у идућој школској години.369
Продужна школа почела са радом почетком школске 1892/93. године. Због
слабог доласка ученика, школски одбор је 6. фебруара 1893. године тражио да се
ова школа затвори. Министар просвете је одобрио затварање продужне школе.
Школске 1895/96. године уписано је укупно 84 ученика: први разред 20,
други разред 28, трећи разред 18 и четврти разред 18 ученика.370
О стању школске зграде јуна 1896. године известио је Михаило Ристић,
учитељ трећег и четвртог разреда и вршилац дужности управитеља. Он је навео да
је школа толико дотрајала, да је скоро била онеспособљена за школу. Подигнута
је пре 30 година, и није редовно поправљана. Од последица земљотреса 1893
године, попуцала је на више места, посебно у унутрашњости, где су зидови били
слабији. Неке греде су биле изваљене а неке иструлеле. Таван је толико слаб да се
по њему није смело ходати, нити да се употребљава за оставу. Често су и црепови
оштећивали таван. Још 1893. године школски одбор је доносио одлуке да се
школа оправи, тако да се добију још две учионице са канцеларијом, и да постоји
стан само за једног учитеља. Осим тога, планирано је да се кров преправи и да
има стрехе са све четири стране. За ову оправку разрезан је и ванредни прирез још
августа 1893. године. Међутим, прирез ни 1896. године није био прикупљен, и
поред наређења среске и окружне власти. Због тога није вршена поправка. Према
мишљењу учитеља, ако се током лета 1896. године не поправи, неће бити погодна
за одржавање наставе. Биће опасна и штетна за становање и наставу. Ако не буде
поправљена, онда је требало школу затворити, а учитеље преместити.371
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Срески начелник намеравао да затвори школу, јер је сматрао да је
волујачка општина врле немарна према школи. Пре него што би донео одлуку о
затварању школе, препоручио је да окружни инжињер прегледа школску зграду и
да се увери да ли може зграда још неко време да послужи за школу. Ако би могла
да послужи за школу, намеравао је да нареди поправку, како би била завршена до
почетка школске године. У противном тражио је да инжињер поднесе предлог о
затварању школе. Окружни инжињер Сима Катић поднео је извештај 25. јула
1896. године:
1. „Школа је пола од тврдог а пола од слабог материјала, још јака, са две
велике учионице и станом за учитеља, много је рабаћена изнутра, јер се види да о
тој згради нико неће да води рачуна, нарочито председник општине, на кога су се
мештани највише жалили.
2. Са северне стране школа је засута земљом у нивоу над патосом зграде,
те је та страна влажна.
3. Ћерамида на крову није скоро претресана, те зграда местимично
прокишњава.
4. Кровна конструкција треба спонама да се мало потегне, јер је кров врло
тежак (грађа храстова) па се мало повио али без икакве опасности.
5. Оба т. зв. калкана од цигле треба да се скину и замене...
6. Патоси по ходнику и кујни покварени.
7. Обивен леп на зидовима.
8. Пећи у учионицама ложе се споља.
9. Таван није патосан.
Овом школом служе се три села, једно до другог, и стоји на средокраћи.
Боље зграде и веће нема и штета је ову школу затворити јер је у Србији половина
основних школа гора много од ове, која да се оправи, може још 30 година најмање
да послужи. Има добру башту, авлију и воду у истој“.372
До почетка септембра 1896. године школа је била углавном оправљена.
Због обимних поправки споља и изнутра и због допремања грађевинског
материјала, школа није могла да буде потпуно спремна за почетак школске
године. Остало је да се школа и стан учитеља окрече, што је извршено током
распуста у време бербе половином септембра. Срески начелник је сматрао да
управитељ не сноси кривицу за кашњење, јер су радови били обимни, а материјал
је набављан са удаљених места.373
Током школске 1897/98. године, према извештају школског надзорника,
школски прирез се врло ненаменски трошио. Начелник среза левачког добио
налог да изврши увиђај око потпуног трошења школског приреза, и да починиоце
казни.374
Велики проблем у раду школе стварала је свађа управитеља и учитеља
Милутина Петровића и учитељице Љубице Миловук. Својом свађом задавали су
бриге општинској и полицијској власти. Учитеље је казнио школски надзорник.
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Због њихове свађе школа у Волујаку је запуштена. Да би се поправило стање
предложио је премештање учитеља и учитељице по казни. Они су својим лошим
понашањем изгубили сваки углед у селу, али и у околини. Љубица Миловук је као
девојка била примерена, али је била врло пргава и нервозна, па је била склона да
се за сваку ситницу свађа, не пазећи на изразе у љутини. За Милутина Петровића,
школски надзорник је написао, да је склон да се свађа за ситнице и да тужака
учитељицу, да је већ огрезао у пијанство и да је сасвим изгубљен човек. Његово
пијанство било је познато свим људима у Левчу. Он је изгубио углед и било би
најбоље преместити га далеко од Левча. Учитељ је и раније кажњаван због
пијанства, картања и напуштања посла. Када би се ослободио мана, према спреми
био би добар учитељ.375
Почетком 1899. године појавила се иницијатива мештана Мотрића да се
њихова деца, уместо у Волујаку, школују у Жупањевцу, пошто је у том селу црква
и општинска судница. Окружни школски одбор је 22. марта 1899. године одлучио
да се премештај изврши почетком школске 1899/90. године. После одлуке
окружног одбора, мештани Волујака покушали су да задрже село Мотрић у својој
школској општини, како би могли помоћу њих обновити политичку општину
волујачку. Поводом жалбе неких мештана Мотрића извршен је увиђај у Мотрићу
са чланом окружног школског одбора Василијем Поповићем, свештеником из
Рековца, Настасом Поповићем, окружним инжињером, Светиславом Марковићем,
среским писаром и Симом Грујићем, народним послаником. По извршеном
увиђају, комисија је утврдила: да се село Мотрић налази на средокраћи између
школе у Жупањевцу и школе у Волујаку, да из Мотрића води срески насип како за
Жупањевац тако и за Волујак, да је ђацима подесније да иду из Мотрића у
Жупањевац, и да житељи Мотрића сваког дана одлазе послом у Жупањевац, због
цркве и општинског суда, и подесније је за наплаћивање школског приреза, јер би
се деца из Мотрића школовала у својој политичкој општини. После извештаја,
наређен је превод ђака из школе волујачке 25. новембра.376
После одлуке о премештају ђака у Жупањевац, група мештана Мотрића
упутило је 20. децембра 1899. године жалбу Министру просвете. Према жалби,
браћа Арсеније и Михаило Вуловић написали су лажну молбу и преварили
окружни школски одбор. Када су потписници жалбе били позвани да приме
преводнице, они су пред одбором изјавили да не желе своју децу да шаљу у
Жупањевац. Као разлоге су навели: „1. да је Жупањевац удаљен сат и по, 2. да
деца треба да прелазе преко две реке, 3. да су ове реке сувише плаховите и опасне
за децу, 4. да поред река, деца морају да прелазе преко једног брда, које је
изложено ветровима, и да зими је немогуће проћи, 5. да у школу у Жупањевцу
спадају шест села, а школа је привремена“.
За школу у Волујаку навели су да је удаљена непуних 30 минута, и да нема
прелаза преко брда и река. Село Мотрић је учествовало у зидању школе у
Волујаку, поред Волујака, Пуљака и Сибнице. У жалби су навели да је школски
надзорник обманут и да им није дозвољено да говоре на састанку с њим.
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Сматрали су да је одлука о премештају њихових ђака „луда и бесмислена“, и
затражили су од Министра просвете да стане на путу безакоња. На крају су навели
да је школа у Волујаку грађена од тврдога материјала и да је врло близу, а школа
у Жупањевцу грађена је од слабог материјала и привремена је.377

Жупањевац
Формирање нових школских општина учињено је и са волујачком
школском општином. Ову општину сачињавала су села: Волујак, Пуљак, Калудра,
Мотрић, Баре, Маленово, Сибница, Жупањевац, Надрље, Доброселица и
Богалинци. Сва села бројала су укупно преко хиљаду пореских глава. Од ових
села Жупањевац и Богалинци удаљени су око два сата хода, а Надрље и
Доброселица три сата. Због удаљености нико из ових села није похађао школу у
Волујаку. Зато су житељи Жупањевца, Надрља, Доброселице и Богалинаца,
затражили одвајање од волујачке општине и отварање школе у Жупањевцу. Ова
села су имала преко 340 пореских глава. У Жупањевцу је образована општина, а
постојала је и црква, а село се налазило на мањој удаљености од осталих села.
Представници ових села обавезали су се да обезбеде привремену зграду за школу,
стан за учитеља и сва потребна учила. Први пут молба је упућена октобра 1887.
године, а потписало је 68 мештана, у име свих житеља поменутих села. Приватну
кућу, коју је општина намеравала да користи за школу прегледали су окружни
лекар и окружни инжињер децембра 1887. године. Кућа се састојала из следећих
одељења и то: две собе, једне кухиње и једног ходника. Зграда је била нова,
налазила се у средини села и на сувом месту. Висина свих одељења износила је
2,90 метара. Под је био издигнут изнад земље око једног метра. По мишљењу
окружног лекара зграда би могла да се употреби за привремену школу када би се
уклонио зид између собе и кухиње, да би се добила једна просторија дужине 9,90
и ширине 4,70 метара, која је била окренута ка југоистоку. На овој проширеној
учионици требало је отворити још три прозора, а врата из ходника затворити.
Нова врата за улаз у учионицу отворила би се из оџаклије. На основу извештаја
окружног лекара и окружног инжињера Министар просвете је у начелу одобрио
отварање нове школе у Жупањевцу, коју би користила села: Надрље,
Доброселица, Богалинци и Жупањевац, и да се ова села одвоје од волујачке
школске општине. Школа би радила у предложеној кући, али тек после уређења,
према предлозима окружног инжињера. Отварање школе извршило би се
почетком школске 1888/89. године. До тада би ђаци из ових села и даље похађали
школу у Волујаку.
После уређења привремене школске зграде, августа 1888. године
постављен је учитељ у школи у Жупањевцу. Међутим, учитељ је пре доласка дао
оставку и школа је целе школске 1888/89. године била без учитеља. Поново су
мештани Жупањевца тражили постављење учитеља јула 1889. године. Министар
просвете тражио је и овог пута извештај о уређењу зграде према плановима
окружног инжињера. После извештаја окружног начелника да зграда није уређена
377
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према плановима окружног инжињера, Министар просвете није одобрио отварање
школе у Жупањевцу, већ је упутио мештане да и даље шаљу своју децу у Волујак,
а на пролеће 1889. године да отпочну са припремама за подизање нове школске
зграде. После нове молбе мештана и налога окружног начелника, окружни
инжињер је поново прегледао преуређену школску зграду. Према његовом
извештају, није преправка урађена према плановима, већ је зграда само окречена
споља и изнутра, у ходнику и оџаклији постављен је под од цигала, а у учионици
и у једној соби од дасака, отворен је један прозор и једна врата која воде у собу
учитеља. Све остало није урађено. Рушење зида између соба није дозволио
власник куће. У извештају је поновио је жељу мештана да почетком следеће
године отпочну са зидањем нове школе.
Учитељ у Жупањевцу постављен је 16. септембра 1889. године. Врло брзо
је известио о стању школе. Школа није била снабдевена школским потребама, а
ни деца нису примана према протоколима црквених књига. Тек после упорних
захтева учитеља, неке школске ствари су набављене, а деца су без извода из
протокола доведена. Тада је уписано 25 ученика, а пет је преведено из волујачке
школе. Тројица су била из трећег разреда, а двојица из четвртог. Ни са тако малим
бројем ђака није се могло радити, због мале учионице, која је износила свега 23
м², и висине 2,50 метара. Осим тога, кухињу зграде, кроз коју ђаци пролазе за
учионицу, користи власник са својом породицом преко целог дана. Проблем у
раду представљао је и чести изостанак ђака, нарочито оних из удаљених села. Они
су пролазили поред Лугомира, који је с јесени надолазио и онемогућавао прелаз
ђака. Соба за преноћиште није постојала.378
Пошто није поправљена зграда према плановима, школа је децембра 1890.
године поново затворена. Учитељ је упућен на нову дужност, а ђаци у волујачку
школу. Поново је општина жупањевачка августа 1890. године упутила молбу да се
у селу отвори школа у истој згради, коју су овог пута боље припремили и
опремили за школу. Такође се општина обавезали да за три године подигну нову
школску зграду. Наводно, у селима жупањевачке школске општине било је преко
50 детета. Министар просвете поново је почетком септембра 1890. године одбио
молбу за отварањем школе, на основу извештаја окружног инжињера. Окружни
инжињер је децембра 1890. године поново прегледао зграду, и овог пута је
потврдио да је оправка извршена по његовом налогу, и да је школски намештај
постојао од предходне школе. Пошто је већ почела школска година, Министар
просвете је почетком јануара 1891. године одложио отварање за почетак нове
школске године, односно за септембар исте године.379
Школа у Жупањевцу затворена је крајем 1894. године, јер није имала добру
школску зграду. До тада школску општину сачињавала су, поред Жупањевца, и
села: Надрље, Богалинци и Доброселица. По затварању школе мештани
Жупањевца и Надрља одлучили су да подигну нову школску зграду. Понудили су
и мештанима Богалинаца и Доброселице да заједнички учествују у изградњи
школе, али они нису пристали. У новој школској згради учила су само деца из
378
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Жупањевца и Надрља. При упису нових ђака, школски одбор није хтео да упише
ни једно дете из Богалинаца и Доброселице. У школу нису примани ни ученици
старијих разреда из ових села. Учитељ Арса Поповић затражио је мишљење од
Министра просвете 20. марта 1896. године, око пријема ученика из Богалинаца и
Доброселице. Пошто је било касно за упис ђака, наложен је упис тек почетком
нове школске године. На основу налога Министра просвете, учитељ је на
састанку школског одбора тражио да се упишу ђаци из ових села. Школски одбор
је поново одлучио да се из ових села поново не уписују деца, све док ова села не
положе по 100 дуката за школску зграду, и то до почетка нове школске године. До
тада су два пута одржавани састанци са представницима Богалинаца и
Доброселице, али остали су при одлуци да не учествују у изградњи зграде. 380
Према одлуци Министра просвете од 28. јула 1896 године, школа у
Жупањевцу била је обавезна да прими ђаке из Богалинаца и Доброселице, а да су
ова села дужна уплаћивати сразмерни део трошкова око подизања зграде и давати
редован прирез. Наредба Министра просвете није до почетка школске године
испоштована. После настојања учитеља да се наредба изврши, само је извршена
погодба за селом Доброселицом, и њихова деца су примљена у школу. Село
Богалинци није желело да пристане на договор, нити су упутили своју децу у
школу. Нису пристали на плаћање приреза за 1895, 1896 и 1897. годину. Учитељ
је, по наређењу Министра просвете, извршио упис и деце из Богалинаца, али она
нису долазила. Пошто је већ било касно за упис деце из ових села, остављено је да
се упишу почетком наредне године.381
Са разлозима за овакве поступке представници Богалинаца упознали су
Министра просвете 13. октобра 1897. године. На питање зашто деца из
Богалинаца се не упућују у школу у Жупањевцу, одговорили су: „деца из
Богалинаца не иду у Жупањевац зато што Богалинци нису помагали у грађењу
нове школе у Жупањевцу. Село Богалинци било је у заједници са Жупањевцем до
1894. године док су за школу узимане извесне приватне куће. Пошто је школа у
Жупањевцу затворена и две године није радила онда нигде нису слата деца у
школу, већ је поднета молба министру за грађење нове школе у Богалинцима.
Жупањевац је подигао нову школу и то је њихова школа а не села Богалинаца, јер
није учествовала у грађењу. На питање колико је за 1895, 1896 и 1897. годину
прикупљен школски прирез и зашто није предат школи у Жупањевцу, одговорено
је: прирез школски за 1895 и 1896. годину прикупљен је у висини од 184,67
динара и тај прирез није предат зато што деца нису ишла у школу, већ су од тог
приреза плаћани трошкови комисије за преглед места за подизање школе у
Богалинцу, јер буџетом није било предвиђено“. На питање колико је за предходне
године остало дуга, одговорено је: „за преходне године остало је дуга од 100,93
динара и тај се прирез не може у већој суму наплатити од сеоске утрине. Ако
срески начелник жели да се Богалинци припоје некој школи до изградње њихове
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школе, онда да се деца упућују у Волујак, где је градило школу, и тамо ће слати
децу. Када деца буду пошла у школу, тада ће се и прирез редовно уплаћивати“.382
Почетком јануара 1898. године, школски одбор је тражио отварање још
једног одељења и постављање још једног учитеља, и то за први разред, који је
имао 53 уписана ђака. Тада су други, трећи и четврти разред имали укупно 36
ученика. Министар је 9. јануара 1898. године дозволио отварање још једног
одељења.383
Септембра 1898. године повећан је број ученика, јер су по наређењу
Министра просвете, села Малешево и Баре од тада припадали жупањевачкој
школској општини. Тада је у школи било уписано 98 ђака: први разред уписао је
51 ђак, други разред 26, трећи разред 11, четврти разред 10 ђака. Само осам
ученика није долазило у школу.384
Током 1900. године дошло је до сукоба општине и цркве око школске
зграде, када је општина намеравала да подигне зграду која би служила за
преноћиште ђака за време зиме. За ову зграду све је од материјала било
припремљено, али није могло да се отпочне са градњом због противљења месног
свештеника Ђорђа Поповића. Он је тврдио да је школска зграда црквена кућа, која
је споразумно са свештеником уступљена за школу. Истовремено је говорио да ће
затворити школу и са породицом становати у школској згради. Према тврђењу
чланова школског одбора ова зграда је нарочито зидана за школу, јер је прирез
прикупљан за школу, а не за цркву. Парохији није ни требала оволика зграда за
цркву. Зграда је имала две простране учионице у којима је учило преко 100
ученика, и поред ходника још четири одељења у којима су становали учитељи.
Ову зграду подигла су села Жупањевац и Надрље. Касније је министар просвете
наредио да зграду за школу користе још четири села.
Свештеник је тражио да цркви припадне и једна кућица, која је служила
само у време сабора за дочек гостију. Свештеник је тражио да се кућа сруши, јер
је у њој за време поста продавано месо. Ова кућица била је општинска судница, и
налазила се на општинском земљишту. Општина је уступила плац за садашњу
школу. Када је почела са радом, општина је оставила ову судницу а купила другу
зграду. Бившу судницу општина је желела да оправи како би служила за
становање ђака током зиме.
Спорење је настало и око школског дворишта. Ученици су са учитељима
изнели из дворишта од 150 до 200 кола камења. Земљиште је прериљано и на
њему подигнут виноград. И то земљиште је својина општине, јер су се на њему
налазили општински кошеви. Док је било камења на том земљишту свештеник
није тражио својину над земљиштем, али када је подигнут виноград, воћњак и
шљивик говорио је да је земљиште својина цркве.385
На молбу школског одбора, школски надзорник је са спорењем цркве и
општине упознао Министра просвете половином септембра 1900. године. Он је
навео да месни свештеник чини сметње учитељима и школском одбору
382
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Жупањевца. И он је навео да су учитељи били марљиви и са ђацима и ђачким
родитељима успели да подигну угледну школску градину на напуштеном
земљишту на развалинама старог града у Жупањевцу. Месни свештеник успео је,
да помоћу наредбе духовног суда прогласи као црквену својину стару општинску
судницу, сталну школску зграду и добро уређену школску градину. Школски
одбор је тврдио, да је општина указала цркви гостопримство, што је пре кратког
времена на општинском земљишту дозволила подизање мале капеле, која је
зидана делом од тврдог материјала и делом од дасака. Кад се узме у обзир да је на
том земљишту била стара привремена школска зграда, бивша општинска судница
и што је још важније на том месту не постоји црква, већ само мала капела,
школски надзорник је предложио да Министар просвете и црквених дела формира
комисију, која ће предложити најбоље решење овог спора, који је започео
свештеник у намери да спречи подизање ђачког стана. Ако би успео у томе ђаци
из удаљених села преко зиме не би могли да похађају школу. 386
Спор је трајао и идуће 1901. године. У извештају Министру просвете из
октобра 1901. године, школски надзорник је поново изнео све чињенице у спору.
До 1898. године свештеник у Жупањевцу био је Василије Поповић, касније
свештеник у Рековцу. Он је највише радио да се у Жупањевцу отвори школа. У
највећој слози је са учитељем Новаком Тоскићем радио на уређењу нове школе и
цркве на развалинама града Жупањевца. После њега за свештеника је постављен
његов брат Ђорђе. Чим је он постављен „објавио је рат школи и учитељима“.
Одмах је тврдио да је нова школска зграда парохијски дом, и да је предходни
свештеник Василије радио против црквених интереса. Почео је да тражи да се са
тог места отерају учитељ и школа, и да се он усели у школску зграду. Успео је
преко духовног суда београдског да отме школску башту. Са нападима свештеник
је наставио и против учитеља Новице Брашића, који је постављен предходне
године. Насилно одузету школску башту свештеник је дао под закуп неком
сељаку за 11 динара годишње кирије. И ова башта и школски виноград остављени
су да се упарложе.387
Приликом прегледа школе у Жупањевцу, школски надзорник је писмено
наредио општинском суду да узме у заштиту школу, да свештеника тужи
надлежном суду и да докаже да школа није подигнута на црквеном имању. У то
време школски надзорник је са спором упознао и среског начелника, од кога је
такође тражио да се заштити школа и утврди права истина у спору. После тих
захтева, свештеник је почео са нападима и на школског надзорника. Према
тврђењу школског надзорника, члан духовног суда као црквени ревизор у спору,
који је током лета 1901. године долазио у Жупањевац, није похвално говорио о
свештенику. Ђорђе Поповић непристојно је нападао на учитељицу Евгенију
Брашић, за коју је школски надзорник тврдио да је у свему била примерна. Због
свега тога и сам црквени ревизор је сматрао да свештеник целокупним својим
понашањем руши свештенички углед. Осим оваквих поступака свештеника, он је
закупио крчму која се налазила испред саме школе. У присуству школског
386
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надзорника свештеник је нападао без икаквог разлога ђаке, који су седели у
хладовини испод трешње, коју је засадио бивши учитељ Новак Тоскић. Школски
надзорник је покушао, да браћа, који су такође били свештеници у Рековцу, утичу
на Ђорђа Поповића, али ни они нису успели.388
Упорном борбом школски одбор успео да одбрани школску имовину.
Председник општине жупањевачке Стеван Апостоловић, у име начелника среза
левачког, 23. фебруара 1902. године, саопштио је одлуку Министра просвете и
црквених дела од 12. фебруара исте године, којом се наређује „да се од
свештеника Ђорђа Поповића из Жупањевца силом власти школи жупањевачкој
одмах поврати у својину школски врт и виноград, који је овај свештеник насилно
од школе отео“. Свештеник није желео да присуствује читању одлуке Министра
просвете, већ када је по сили закона приведен, на одлуци је написао да министар
нема право да решава о својини црквеног земљишта. По решавању спора, школска
одбор и учитељи захвалили су се школском надзорнику на труду који је уложио у
одбрани школске имовине: „...узимам ту слободу да Вас у име свију ученика
школе жупањевачке и у име најодличнијих грађана општине жупањевачке
изјавим велику благодарност и дубоко поштовање на Вашем великом труду и
заузимању, које сте изволели учинити ради опстанка школе жупањевачке и њене
својине“.389
Учитељица Евгенија Брашић награђена је са 100 динара за рад у продужној
школи школске 1906/1907. године.390
Село Надрље, које је припадало жупањевачкој школској општини
намеравало је да 1911. године отвори сопствену школу у селу. Као разлог
наведено је, да се село налази у планини, која је испресецана планинским
потоцима и речицама, а од Жупањевца је удаљено око 5 километара. Мештани
Надрља су за привремену школску зграду предложили кућу Видојка
Стефановића. Кућа се налазила у средини села на здравом и сувом месту. У
згради се налазила једна велика соба за учионицу, димензије 7.80 са 3.70 метара,
једна соба која је могла да послужи за канцеларију и једно предсобље са
оџаклијом димезија 4.80 са 4.80 метара. У свим просторијама под је од набијене
земље. Двориште око куће је велико и ограђено, а у непосредној близини налазио
се извор са добром пијаћом водом. Према списку учитеља жупањевачке школе, из
Надрља је у свим разредима, било 37 ученика. Окружни школски одбор донео је
решење 6. јула 1911. године, по коме Надрље може да се одвоји од Жупањевца и
отвори своју школу. Мештани Надрља приступили су већ прикупљању материјала
за изградњу сталне школе. Инжињер, који је обишао предложену зграду, навео је
у свом извештају од 30. септембра 1911. године, да зграда, после мањих
преправки, може привремено да послужи за школу.391
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Опарић
Септембра 1891. године у Опарићу било је 106 ђака: у првом разреду 20
ђака, у другом 33, у трећем 37 и у четвртом разреду 16 ђака.392
Према извештају Богосава Вукићевића, вршиоца дужности управитеља
школе у Опарићу и учитеља трећег и четвртог разреда, од 1. новембра 1892.
године, школа је имала више проблема у раду. Школска зграда, која је била скоро
подигнута, услед немара доста је оштећена и била јој је потребна оправка, кaко
учионицa тако и учитељских станова. Књижница и школске ствари били су у
лошем стању. Нека наставна средства су постојала, али у лошем стању, а нека су
набављена. Метарске мере и карта Краљевине Србије наручени су преко
књижаре. До 10. октобра само око трећине ученика је долазило у школу. Неки
ученици су уписани у новоотворене школе у својим селима, а за ученике из
Опарића предузете су строге мере за редовније похађање наставе. До извештаја,
учитељ првог и другог разреда још није постављен.393
Према извештају другог вршиоца дужности управитеља и учитеља трећег
и четвртог разреда Јеврема Вукићевића, од 2. октобра 1893. године, стање школе
је било нешто боље. За школску зграду, која је изграђена 1888. године без плана,
изјавио је да је у добром стању, што је посведочио тиме да земљотрес није нанео
никаву штету. Школско двориште било је пространо и лепо, обрасло зеленом
травом. Око саме зграде било је посуто песком. Школска књижница имала је око
100 књига. Од препоручених књига није имала ни једну књигу. Мада је постојала
наредба Министра просвете о набавци важнијих књига, председник Школског
одбора их није набављао из разлога што је био неписмен. Ни до тада нису
набављене најпотребније ствари: карта Краљевине Србије по новој подели,
Просветни гласник, метарске мере, мере за мерење течности. За карту Србије
учитељ се обратио и среском начелнику, али није добио одговор од њега. Долазак
ученика у школу било је доста добро. Школу и даље нису похађали ученици, који
су изостајали више од две године. Састанци одбора су се одржавали, али није
постојала спремност да се одлуке извршавају. Здравље ученика било је добро.
Само неколико ученика оболело је од грознице. Настава у трећем и четвртом
разреду започета је 17. августа, а у првом и другом од 1. септембра. Потребне
ствари нису набављане ни касније. Школа није имала довољно клупа, сунђера,
школског дневника, рачунаљке. Прозори су били поразбијани, а двориште
неограђено. Школа је имала звоно али није употребаљавано, јер није било
конопца. Звоно је стајало на трулим гредама, склоним паду. Ни са огровом није
било боље.394
Школске 1893/94. године премештаји учитеља утицали су на одвијање
наставе. Од 1. септембра 1893. године у одељењу првог и другог разреда радила је
Јелена Симић, која је 1. марта 1894. године премештена за Прокупље. На њено
место постављен је Василије Марковић, дотадашњи учитељ у Нишу. Он се
392
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разболео 3. априла и добио је одсуство до краја школске године. Према наредби
њега је заступао Јеврем Вукићевић, учитељ трећег и четвртог разреда. Пошто је
број ђака износио 81, а толики број није могао да стане ни у једну учионицу,
учитељ је радио у оба одељења засебно. Испит је држан 28. јуна, посебно у сваком
одељењу. У трећем и четвртом разреду, у коме је Јеврем Вукићевић радио од
почетка школске године, постигнут је у свему одличан успех.395
У одељењу првог и другог разреда успех није био задовољавајући, због
промене учитеља. У том одељењу ни наставни програм није у потпуности
обрађен. У првом разреду, надзорник је обратио нарочиту пажњу на читање и
писање. На основу читања, само 19 ученика је могло да се преведе у други разред,
пошто су добро савладали читање. Писање је било доста слабије, али је могло у
другом разреду да се поправи. Знање из рачуна постигнуто је само до броја 10. Из
хришћанске науке предавано је само неколико прича, али успех је прилично
постигнут. У другом разреду из читања је постигнут добар успех, вероватно због
доброг рада предходне године. На разумевање се није много обраћала пажња, али
деца су била паметна и са добрим учитељем постигао би се успех. Из граматике је
врло мало рађено, па је потребно поново прећи програм за други разред. Програм
из хришћанске науке и земљописа није пређен у целини, а што је учено добро је
савладано. Школски надзорник је рад у школи оценио оценом „добар“. Похвалио
је рад Јеврема Вукићевића, а за слаб успех у првом и другом разреду, као разлог,
навео је тешкоће у раду школе и рад ранијих учитеља.396
Током првог полугодишта школске 1894/95. године долазак ученика у
школу био је приличан. Нису долазили само они ученици који више година нису
похађали школу. Такође су и два ученика четвртог разреда престали да долазе.
Њима су упућивани позиви, али власт их није тражила. Седнице школског одбора
држане су врло неуредно. И када су доношене одлуке, ништа није извршавано.
Наставна средства нису сва набављена. Школа није имала сунђер и школски
дневник. Прозори на учионицама су били поразбијани, и нису никако
поправљани, и поред неколико одлука школског одбора. Дрва су набављана врло
нередовно. Више пута је управитељ морао да распусти ђаке због хладноће. Школа
није имала никакве наставне мере, већ су оне повремено узимане од појединих
трговаца. Накнада у новцу за башту учитељима није исплаћивана. Здравље
ученика и учитеља било је добро.397
У другом полугодишту школске 1894/95. године такође је долазак ђака био
уредан. Једино ученик трећег разреда Драгомир Брашић није долазио скоро од
почетка полугодишта. Предавања су држана уредно све до ускршњег распуста.
После отпуштања из државне службе учитеља Симе Благојевића, његово одељење
преузео је Јеврем Вукићевић, учитељ трећег и четвртог разреда. Укупно је радио
са 90 ђака. Седнице школског одбора држане су уредније. Школа је била
снабдевена најнужнијим средствима. Једино није извршена претплата за
Просветни гласник.398
395

АС, МПс, Ф IV, р-168/1894.
АС, МПс, Ф IV, р-168/1894.
397
АС, МПс, Ф 31, р-31/1895.
398
АС, МПс, Ф 31, р-31/1895.
396
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Рад у школској 1895/96. години отпочет је 16. августа. У први разред
уписано је 20 ученика.399 Предавања су текла уредно до 7. септембра, све до
одласка учитеља првог и другог разреда Драгољуба Глишића на војну вежбу у
Зајечар. Следећих 20 дана њега је мењао учитељ трећег и четвртог разреда. Пре
одласка на војну вежбу, учитељ првог и другог разреда био је болестан. Болест је
настала због влажних станова, који су били окренути северној страни. Поред тога
што су били влажни, станови су били и тескобни. Собе су биле по 2,50 метара
ширине и 3 метара дужине. Биле су и мрачне, је су имале само по један прозор.
Због окренутости према северу, сунце никада није грејало собе. Поједини ђаци су
повремено боловали од грознице, која се циклично појављивала. Школа није
радила током школске године 20 дана због заразе. Школски одбор се редовно
састајао и доносио одлуке о набавци свих потребних ствари.400
Према извештају од септембра 1897. године, школа је имала две лепе
учионице, канцеларију и два учитељска стана. Станови су били окренути према
северу. Зато су били влажни и неосветљени. Двориште је било ограђено слабим
плотом. Школа није била довољно снабдевена писаћим материјалом. Седнице
одбора држане су уредно. На седници одржаној 6. септембра донета је одлука да
се набаве најнужније школске потребе, и да се ученици школе распусте седам
дана за јесењу бербу. Здравље ђака било је повољно. Ретко се догађало да неко од
ђака оболи од грознице. Већи део ђака био је снабдевен најнужнијим потребама.
Неки су имали нове уџбенике, а неки половне. Ђаци су доста добро похађали
школу. Школа није била претплаћена на Просветни гласник, „Учитеља“ и кола
Књижевне Задруге. Препоручене књиге нису набављане.401
Августа 1897. године, учитељ првог и другог разреда Јеврем Вукићевић
упутио је молбу Министру просвете да му се дозволи да ђаке првог и другог
разреда води и у старијим разредима, односно да буде постављен за учитеља
трећег и четвртог разреда, да би могао да прати њихово васпитавање. Тада су
први разред поновила двојица ученика, и у други разред прешли њих 21. У трећи
разред прешло је 17, а у четврти разред 19 ученика.402
Школске 1900/901. године, у сва четири разреда, учило је 99 ђака, односно
81 ученик и 18 ученица. Редовно је похађало наставу 79 ученика и 11 ученица.
Ове године постојала је и продужна школа.
Почетком школске 1905/1906. године уписано је: први разред 30 ученика и
четири ученице, други разред 20 ученика и две ученице, трећи разред 22 ученика
и две ученице и четврти разред 13 ученика и 10 ученица. Учионица првог и другог
разреда била је величине 54 м² и 189 м³, а другог и трећег разреда 45 м² и 157,50
м³. 403
На почетку 1907/908. године школа је имала 98 ученика и две ученице.
Први разред је уписало 23 ученика, други разред 29 ученика, трећи разред 24 и
399

Просветни гласник бр. 11 за 1897. годину. Према другом извештају школу је уписало 97
ученика: први разред 27, други разред 25, трећи разред 20 и четврти разред 25 ученика.
400
АС, МПс, Ф 31, р-31/1895.
401
АС, МПс, Ф 55, р-392.
402
АС, МПс, Ф 55, р-392/1897.
403
АС, МПс, Ф 29, р-72/1905.
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четврти разред 22 ученика и две ученице. На крају године остало је 87 ученика и
две ученице: први разред 18 ученика, други разред 27 ученика, трећи разред 22
ученика и четврти разред 20 ученика и две ученице. На испиту су била 85 ученика
и две ученице. Испит су успешно положили 67 ученика и две ученице: први
разред седам ученика, други разред 23 ученика, трећи разред 17 ученика и четврти
разред 20 ученика и две ученице. Школске 1907/908. годину честе епидемије
ометале су одржавање наставе. Годишњи испит није одржан јуна 1908. године
због епидемије шарлаха. Због поновне епидемије шарлаха и септембра исте
године, годишњи испит одржан је тек новембра 1908. године. Испиту су
присуствовали чланови школског одбора, ђачки родитељи и учитељи школе
Смиља Суботић и Богосав Вукићевић. Због честих епидемија учитељица првог и
другог разреда Смиља Суботић и учитељ трећег и четвртог разреда Богосав
Вукићевић нису били оцењени од стране школског надзорника.404

Пољна
Школски одбор у Пољни донео је одлуку 17. фебруара 1891. године да се
отпусте сва деца из Божуревца, које је припадало школској општини, јер општина
божуревачка није желела да плаћа школски прирез.405 Школа није била ни добро
уређена. Према извештају школског надзорника у школи нису добре ни клупе ни
табле. Општина је обећала да ће клупе да буду поправљене, а да су табле
наручене.406
Нова школска зграда примила је ђаке током првог полугодишта школске
1891/92. године. Комисија за преглед зграде, поднела је свој извештај 22.
септембра 1891. године и предложила да се зграда прими. Према извештају: 1. „Да
је ново саграђена школа подигнута на здравом месту, оцедном од влаге, учионице
су окренуте јужној страни, а целу зграду греје сунце преко целог дана; 2. Да има
две учионице и стан за учитеља, са осталим нужним просторима; 3. Да су
учионице потпуно здраве и видне, довољно високе и снабдевене изврсним пећима
за грејање; 4. Да је иста школа у свему по плану и предрачуну саграђена и да
одговара у свему потпуно прописима и правилима за подизање основних школа,
тако да може служити за углед осталим грађевинама ове врсте“.407
404

АС, МПс, Ф 44, р-14/1908.
АС, МПс, Ф XII, р-103/1891. Мештани Божуревца поново су изразили жељу да буду у
пољанској школској општини 30. јануара 1898. године. Од 1896. године села Риљац и село
Божуревац припадали су заједници са превешком школом, а од оснивања школе у Риљцу
септембра 1897. године, припадали риљачкој школској општини.
406
АС, МПс, Ф I, р-76/1892.
407
АС, МПс, Ф VIII, р-12/1898. Извештај окружног начелника из јуна 1887. године о понуђеном
плацу Василија Парађанина, на коме је касније подигнута школска зграда: „1. место на коме се
намерава да се подигне школска зграда окренуто је југо-истоку, 2. Узев да се школска зграда
сагради са горњег краја наспрам механе у дужини 50 и ширини 20 метра, онда ће један крај
школског зида бити удаљен од механе 28, а други 31,5 фата, а ово је одстојање довољно. Сем тога,
лице механске зграде окренуто је југу, а позади су квартири, а између механског и школског плаца
постоји јак граничећи зид, те неће бити никакве ларме, што би могло сметати школском раду, 3.
Што се тиче простора за школску башту и пољопривредне производе, то општина може докупити
405
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Успех на полугодишњем испиту био је врло добар. Међутим, тада је почео
већи изостанак ђака. Изостанак ђака из школе нарочито је био појачан појавом
епидемије великог кашља крајем јануара 1892. године. Једног ученика управитељ
школе је отпустио кући на лечење, јер су му уста била сва у ранама. Пошто је
ученик имао и болове у грлу, сумњало се на сифилис. Од великог кашља умрла су
два ученика, а оболело је више од 35 ученика првог и другог ученика, и 24
ученика трећег и четвртог разреда. Једна ученица боловала је од гушобоље. Из
првог и другог разреда на наставу је долазило 23 ђака, а из трећег и четвртог
разреда 24 ђака. Школски одбор је 14. фебруара 1892. године распустио ђаке
десет дана. Позван је и срески лекар да прати развој болести, и да по потреби
продужи распуст. Тих дана изабрани су нови школски одборници, и то, Сима
Ђорић за Пољну и Новица Илијћ за Малу Дренову.408
Поново је дошло до прекида наставе због болести ученика и током другог
полугодишта 1894. године. До маја месеца ђаци су похађали школу уредно. Зато
није било кажњавања ђачких родитеља. Школа је била уређена. Једини проблем
су представљале скамије. Биле су старе, а нове нису набављане, јер школска каса
није била одвојена од општинске касе. За предходну годину одвојено је 200
динара за израду нових скамија, али тај новац је завршио на општинском рачуну.
Била је потребна интервенција више власти да би се новац повратио. Маја месеца
појавиле су се мале богиње код ђака. И после престанка епидемије, ђаци су
прилично изостајали из школе. Због изостанака током маја је кажњено седам
родитеља.409
За школску 1894/95. годину уписано је у први разред 30 ученика и једна
ученица, мада је школски ревизор наредио упис 25 ученика. Већи број ђака из
Пољне је уписан, зато што је Мала Дренова, која је припадала заједничкој
школској општини, отворила школу за своју децу. Одласком десет ученика из
Мале Дренове, у школи у Пољној је остало 20 ученика и једна ученица. Почетком
школске године изабран је нови школски одбор. За председника је изабран
Миладин Таврић, а за чланове: Мишко Мићић, Неша Милић, обојица из Пољне и
Новица Илијћ за Малу Дренову.410
Полугодишњи испит одржан је, за први и други разред 28. јануара 1895.
године пре подне, а за трећи и четврти разред истог дана после подне. Одличан
успех је показало: шест ученика и једна ученица првог разреда, четири ученика
трећег и три ученика четвртог разреда. Врло добар успех показало је: осам
ученика првог разреда, шест ученика другог, три ученика и две ученице трећег и
седам ученика четвртог разреда. Добар успех постигло је: пет ученика првог, шест
ученика и једна ученица другог, три ученика и две ученице трећег и један ученик

кад се потреба укаже и то одмах до сеоског сокака наспрам школе, што је усмено и обећано“.
Комисија је на основу прегледа, предложила да се понуђени плац може узети за школу.
408
АС, МПс, Ф XIII, р-160/1892.
409
АС, МПс, Ф XLIII, р-114/1894.
410
АС, МПс, Ф XLIII, р-114/1894. Због оправке школске зграде у Малој Дренови настава се није
одвијала редовно. Почетком јануара 1895. године упућена је молба да се дозволи скраћивање
програма. (Регистар Мин. просвете за 1895. годину, бр. 571)
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четвртог разреда. Слаб успех показала су два ученика првог и један ученик другог
разреда.411
Школске 1895/96. године школу је уписало 70 ученика: први разред 25,
други разред 22, трећи разред 11 и четврти разред 12 ученика. Исте школске
године школу у Малој Дренови уписало је 36 ученика: први разред 12, други
разред 17, трећи разред два и четврти разред пет ученика.412
У извештају за школску 1896/97. годину нарочито је истакнут рад
књижнице. Тада је имала 80 примерака разних одабраних дечијих књига. Од тог
броја, 48 књига поклонио је Станоје Мијатовић, учитељ у истој школи, 20 књига
су поклонили ђаци ове школе, а 12 је набавила школска општина. Ове године
књиге су даване на читање само ђацима трећег и четвртог разреда. Ђацима
млађих разреда, као и онима који су завршили школу књиге нису даване, због
недовољног броја књига. Ђаци су радо и са вољом читали књиге. Нарочито су
читали песмарице и књиге са сликама. Књигу „Робинском Крусо“ од Д. Дефоа и
Вукове јуначке песме прочитали су сви ђаци трећег и четвртог разреда. Узимање
књига из књижнице није ометало учење осталих предмета, већ напротив, оне су
га у много чему допуњавале. Нарочито је у читању постигнут успех, какав се само
могао пожелети. Једино је било незгодно што су скоро све књиге биле неповезане,
и брзо су се распадале. Књижница је имала 32 редовна члана, и то су били ђаци,
18 помажућих, чији су улози били мањи од 10 динара, и два добротвора, чији су
улози били већи од 10 динара. Школски одбор је прегледао стање књижнице, и
оценио да је у свему било исправно.413
*
Правила
„Књижнице ђака основне школе у Пољни“414
Чл. 1.
Ради утврђивања оног ђачког знања, које у школи добивају, као и ради
проширења истог, установљава се при овој школи ђачка књижница, која ће се
звати „Књижница ђака основне школе у Пољни“.
Чл. 2.
За ову ће се књижницу набављати одобрене књиге и листови из дечије
лектире. Које ће се књиге и који листови унети у књижницу, о томе ће решавати
учитељско веће ове школе.
Чл. 3.
Књиге за ову књижницу набављаће се: а) добровољним прилозима (па
било то у новцу или књигама) појединих добротвора, који ће се у једно сматрати
као члански улог, по члану четвртом овог правила; б) годишњом помоћу од ове
школске општине, која ће се сума свагда предвиђати у годишњем школском
буџету,- и в) од прилога добивеним о забавама приређеним за ову цељ.
411

АС, МПс, Ф 31, р-34/1895.
Просветни гласник бр. 11 за 1897. годину.
413
АС, МПс, Ф XI, р-84/1897.
414
АС, МПс, Ф VIII, р-50/1897.
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Ови исти новчани извори служиће, поред набавке, још и за повезивање
књига и листова из исте књижнице.
Све књиге из књижнице ове школе, које буду подесне за децу, унеће се у
ову књижницу.
Чл. 4.
Сви ђаци ове школе, па било да су они у школи, или да су исту свршили, и
сматрају се за редовне чланове ове књижнице; они не плаћају никакав улог, на
име чланарине.
Поред тога ова установа има још чланова добротвора и помажућих. Који
би установи учинили прилог (ма у чему) више од десет динара, сматраће се као
њен члан добротвор, зашто ће добити и нарочито „Захвално писмо“, које ће
потписати сви наставници ове школе и десет најбољих ученика.- Који би пак
учинио прилог мањи од десет динара, сматраће се као помажући члан, зашто ће
му се издати јавна благодарност преко ког нашег дневног листа. Поред тога имена
чланова добротвора и помажућих објављиваће се сваке године о светосавској
прослави.
Чл. 5.
Књижницом и новцем руководиће свагда наставник најстаријег разреда ове
школе. Он ће бити дужан, да на крају сваке школске године поднесе извештај,
школском одбору и г. Министру просвете, о целокупном стању ове установе. У
случају неке сметње њега може заступати други наставник, кога одреди школски
одбор. Ну ако би се руководилац преместио, он ће бити дужан, да сву имовину
ове књижнице преда одбору ове школе.
Чл. 6.
Књиге и листови ове књижнице примаће се и издавати ђацима ове школе
сваке суботе после подне.- Првенствено на добивање имаће увек ђаци старијих
разреда (III и IV).- Узету књигу не сме ни један ђак да задржи код себе више од
седам дана. Рок се може продужити само у случају, ако дотични буде тражио на
два дана пре предаје. Ну то продужење не сме бити веће од два пута.- При
примању и давању књига руководилац ће водити нарочити списак.
Чл. 7.
Роководилац књижнице мора водити књиге тачно по нарочитом списку
(инвентару), који мора бити оверен од стране школског одбора. За сваку
нетачност биће одговоран пред земаљским законима лично он.
Чл. 8.
Ако би ђак узету књигу изгубио или осетно оштетио, мораће да је плати по
куповној цени.
Чл. 9.
Кад ова књижница буде имала преко двеста књига, онда ће се моћи из исте
давати књиге и оним ђацима, који су свршили ову школу. У том случају они ће
обично добивати књиге пољопривредног садржаја. Њима ће се давати књиге на
читање на месец дана. При узимању они ће бити дужни да даду реверс на узету
књигу.
Чл. 10.
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При сваком примању и давању књига руковалац књижнице увераваће се,
да ли је дотични ђак читао узету књигу, и у колико је шта из исте запамтио. У том
случају небрижљивима и неуредним ђацима неће давати књиге бар извесно време.
Чл. 11.
У случају кад би ова установа морала, ма због чега да престане, онда ће се
књиге из исте узети у књижницу ове школе,- о чему ће се известити г. Министар
просвете.
Чл. 12.
Ова правила донело је „Учитељско веће“ школе пољанске, и иста ће
ступити у живот кад их одобри г. Министар просвете и црквених послова.
20. јануара 1897 год.
Чланови уч. Већа
У Пољни
С т. М. Мијатовић
Т. М. Бушетић.415
*
Децембра 1909. године у продужној школи било је уписано 26 ученика. У
школу су били позвани ученици из предходне три генерације. Предавања су
држана четвртком преко целог дана, а недељама и празницима после подне. Осим
тога, од божићног и ускршњег распуста узета су по два дана. Школа је радила до
априла. У њој је предавано: српски језик (само читање и писање, и нарочито
вежбани су писмени састави), рачун (све радње с десетним разломцима), пољска
привреда (најпотребника знања из свију њених грана) и хигијена (најпотребнија
знања очувању и неговању човечијег здравља). Највећи број часова заузимала је
пољска привреда. У школи су предавала оба учитеља. Ђаци су уредно похађали
предавања.416

Превешт
Први пут одлука о оснивању школе у Превешту донета је 18. децембра
1889. године. На састанку одржаном 5. априла 1890. године поново је одлучено
да се образује привремена школа у Превешту. За школу је предвиђена кућа
Љубомира Лекића, свештеника и пароха села. Договорено је да се за три године
плати кирија од 720 динара. Обавеза Љубомира Лекића била је да уреди зграду
онако како комисија буде предложила, а општина да обезбеди све потребе за
школу. Зграда Љубомира Лекића зидана је 1889. године и још није била завршена.
Састојала се из пет соба и једног ходника. Испод целе зграде постојао је зидани
подрум. Врата, прозори, патос нису били намештени. Спољни зидови и зидови
подрума озидани су ломљеним каменом и кречним малтером, а преградни зидови
и подрумски сводови циглом. Цела зграда и споља и изнутра била је
415

АС, МПс, Ф XXVI, р-131/1900. У свом извештају поводом личне мржње и тужбе Миладина
Таврића против Василија Парађанина, срески начелник је изнео опште мишљење о учитељима у
Пољни: „Пољна има два одлична учитеља, који, сигуран сам, више и савесније воде рачуна о
школи и подмлатку, чији је, не само уман и моралан, но и физички напредак њиховој бризи
поверен; ти, и такви учитељи не жале се; значи: да никакви обори и нужници Парађанина нису
тако ужасно загрозили здрављу ученика пољанске школе...“
416
Просветни гласник, бр. 11 за новембар 1910. године.
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омалтерисана, али није окречена. Кров је покривен ћерамидом. Зграда се налазила
у средини села, на здравом и сувом месту. Била је довољно светла. По закључку
комисије од 2. јула 1890. године, могла би да се употреби за школу, уз мање
поправке, које је комисија предложила. Школа у Превешту обухватала би и ђаке
још и из: Лепојевића, Калудре, Горњег Дубича, Каленићког Прњавора и
Шљивице. У свим селима било је укупно око 500 пореских глава. За издржавање
школе предвиђена је наплата од по 25 динара на сваку пореску главу уз редовни
порез.417
Мештани Превешта убрзо су почели да зидају нову зграду. Ова зграда,
према извештају комисије од 29. октобра 1891. године, још није била готова.
Споља је била омалтерисана, а изнутра само делимично. Зграда је могла да буде
готова за 20-ак дана, а ако време буде боље, могло је да буде изграђена још једно
одељење. За привремену зграду предложена је тадашња судница, која је имала
једну собу дужине 6,80 метара, ширине 3,30 метара и висине 2.90 метара. Соба је
патосана даском и имала је добре прозоре. Општина је желела да уступи зграду за
привремену школу. Учитељ је могао да станује у истој згради, а ако није желео,
председник општине Милан Јеренић био је спреман да му уступи стан бесплатно
до свршетка школске године. Септембра 1891. године, школа у Превешту била је
уредна и снабдевена свим потребама. Тада је школу уписало 60 ђака: први разред
54, други 3, трећи 3 ђака. Школа у Превешту отворена је одлуком Министра
просвете 29. новембра 1891. године. Од 1892. године радила је у новој згради, која
је грађена по плану, и поред учионица, поседовала је и станове за два учитеља.418
За почетком школске 1892/93. године тражено је постављење још једног
учитеља, јер се према списку свештеника, очекивао упис 50 детета у први разред,
пошто су сви родитељи желели да се њихова деца школују. Осим нових 50
ученика, од предходне године у школи је било још 45 ученика. 419
После наредбе Суда општине превешке да се деца упућују у школу,
неколико родитеља је, јуна 1894. године, у изјавама дало разлоге за изостанак
своје деце. Крста Ковачевић је као разлог навео иступ учитеља Станимира
Спасића у кафани, када је изговорио „да он неће да учи напредњачку и и
курџонску децу, а то је са погледа партиског“. Он је тада одлучио да не шаље дете
у школу све док је Станимир Спасић учитељ. Намеравао је да са иступом учитеља
упозна Министра просвете. Вуле Марковић из Калудре је као разлог навео тучу
између његовог сина и другог ђака из Превешта, у којој је његов син повредио
ногу, због чега је морао да се лечи три месеца. Коста Марковић из Калудре за
своје дете је навео, да не иде у школу због тога што је учитељица викала на њега.
Алекса Милосављевић из Калудре навео је сличан разлог, само што је на њега
приликом испита викао поп Љубомир Лекић.420
Августа 1894. године било је уписано: први разред 24 ученика, други
разред 30, трећи разред 27 и четврти разред такође 27 ученика. Први и други
разред представљали су једно, а трећи и четврти разред друго одељење.
417

АС, МПс, Ф I, р-47/1892.
АС, МПс, Ф I, р-47/1892. Извештај Богосава Вукићевића.
419
АС, МПс, Ф XXXV, р-183/1892.
420
АС, МПс, Ф IV, р-168/1894.
418
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Школске 1895/96. године уписано је 112 ученика: први разред 34, други
разред 27, трећи разред 25 и четврти разред 26 ученика.421
Крајем јула 1896. године суд општине превешке добио је наредбу да кров
поправи и све остало доведе у ред. За школску књижницу општина је била
обавезна да набави све књиге које је Министар просвете препоручио, и да се
претплати на Просветни гласник, Учитеља и Учитељски весник. Председник
општине је одговорио да се школа сваке године пред почетак школске године
оправља, па ће и ове.422
Почетком школске 1898/99. године формирано је друго одељење. Једно
одељење било је састављено од 27 ученика првог и 32 ученика другог разреда, док
друго одељење 23 ученика трећег и 18 ученика четвртог разреда.423 За почетак
школске 1898/99. године све је било спремно. Зграда и двориште били су у
потпуности у реду, а школа је била снабдевена свим потребама, осим метарских
мера и гласника, на који није ни била претплаћена. Учитељ Танасије Бркић
тражио је фебруара 1899. године да се школи доставе метарске мере, и за њих је
уплатио 30 динара. Тек маја маја 1900. године оне су биле достављене, али су
биле доста оштећене.424
На седници школског одбора решено је да се упишу сва мушка деца рођена
1889. и 1890. године, а женска само које се добровољно упишу. Учитељица је
тражила и упис женске деце, али због удаљености села, одбор је то одбио.
Учитељица Смиља Суботић отпочела је рад са свим разредима, јер је дотадашњи
учитељ Драгољуб Глишић поднео оставку 14. августа. Здравље ученика није било
баш најбоље, јер су често обољевали од гознице. Један ученик другог разреда је
умро за време школског одмора. Ученици нису били снабдевени уџбеницима, јер
их није било у среској књижари. Ове године први разред уписао је 61 ученик,
други разред 24 ученика, трећи разред 18 ученика и једна ученица и четврти
разред 17 ученика. Укупно је било 117 ученика и једна ученица.Затражено је
постављење још једног учитеља, и подела на одељења, у којој би први разред
представљаo једно одељење, а остали разреди друго одељење.425
Почетком 1903. године настао је сукоб месног свештеника Милуна
Јовановића са учитељем Танасијом Бркићем и учитељицом Смиљом Суботић.
Крајем марта, на предлог управитеља школе извршена је трампа дела школског
плаца са делом плаца Андре Петровића. На овом плацу изграђен је школски
нужник. Због тога је настао сукоб, јер је у кући Андре Петровића становао
свештеник. Од тада је школски одбор више пута вршио покушаје помирења
између учитеља и свештеника. Једном је то покушано и у присуству среског
начелника. Учитељи су пристајала на помирење, али свештеник није. Школска
општина била је потпуно задовољна радом учитеља. Нарочито је Танасије Бркић
стекао поштовање због великих заслуга за школу. До његовог доласка школа је
имала само зграду и врло мало необрађеног дворишта. Он је школско имање
421

Просветни гласник, бр. 11 за 1897. годину.
АС, МПс, Ф XX, р-110/1896.
423
АС, МПс, Ф XXXIV, р-145/1899.
424
АС, МПс, Ф X, р-21/1900.
425
АС, МПс, Ф 42, р-156/1898.
422
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знатно проширио и школску башту је тако добро уредио да су мештани поносили
због школе. Осим тога, његовим настојањем подигнута је и једна велика зграда од
тврдог материјала са пет одељења, за ђачко склониште. Зграда је могла да се
употреби и за учитељске станове. Његовим настојањем започето је са изградњом
нужника од тврдог материјала.
Школски надзорник је у свом извештају Министру просвете навео да
управитељ школе није крив што се школски нужних подиже у близини куће у
којој је становао свештеник. Одлуку о томе донео је школски одбор у сагласности
са власником куће. Школски надзорник се није сложио са премештајем учитеља,
пре свега за Танасија Бркића, јер је имао великих заслуга за школу, и тешко би
било брзо пронаћи достојну замену. Напротив, предложио је, да се преко
надлежних црквених власти издејствује премештај свештеника Милуна
Јовановића, ако и даље буде одбијао измирење са учитељима. 426
Почетком школске 1905/1906. године у школи је било укупно 100 ученика:
први разред 24, други разред 27, трећи разред 22 и четврти разред 27 ученика.
Први и други разред чинили су једно, а трећи и четврти разре друго одељење. Обе
учионице биле су дужине 6, а ширине 5 метара.427
Лоше снабдевање школе било је и наредних година. Школа је распуштена
фебруара 1907. године јер није имала дрва. Општина је врло лоше давала прирез,
и школи су осим дрва, недостајале креде, сунђер, метле и све друге потребе, које
су биле најнужније за рад школе.428

Пчелице
Школску 1890/91. годину у Пчелици уписало је 47 ученика: први разред
13, други разред 10, трећи разред 15 и четврти разред девет ученика. Један ученик
трећег разреда, због болести није похађао школу. Сви ученици, који су редовно
похађали наставу, били су и на полугодишњем испиту. Школски одбор казнио је
девет родитеља опоменом. Касније су кажњавана још три родитеља, док се
двојица ослобођена казне, јер су доказали да су им деца била болесна. Школска
зграда је по величини и простору одговарала прописаним правилима, али је била
стара. Пред почетак школске године углавном је оправљена, само је требало
споља неке делове омалтерисати. Међутим, пошто је школска зграда била од
слабог материјала, грађена пре 20 године, морала је да буде детаљније оправљена.
За почетак 1892. године сазван је општински одбор на коме је договорено о
изградњи нове школске уграде.429
Школу у Великој Пчелици фебруара 1892. године учило је 52 ученика:
први разред 19, други разред 11, трећи разред осам и четврти разред 14 ученика.
За некупљене ђачке књиге кажњена су два родитеља са по једним динаром.
Проблем у раду представљала је школска зграда. Била је од слабог материјала,
426
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грађена око 1870. године. Постала је склона паду. Општинска власт је, после
наредбе више власти, одлучила да затражи дозволу за оправку тадашње зграде,
која би служила све до прикупљања материјала за зидање нове зграде.430
Пред почетак школске 1892/93 године у Великој Пчелици појавио се још
један проблем. Из извештаја школског надзорника сазнало се да међу ђацима има
и оних заражених сифилисом. Наложен је преглед тих ученика и њихових
родитеља. До излечења био је забрањен пријем заражених ученика и ученика из
заражених домова.431
Септембра 1900. године било је уписано 85 ђака: први разред 42 ученика и
једна ученица, други разред 14 ученика, трећи разред 16 ученика и једна ученица,
четврти разред 11 ученика. Школски одбор је тражио постављење још једног
учитеља. За другог учитеља предложен је Арса Поповић из Рековца. За тадашњег
учитеља Милорада Поповића, школски надзорник је навео да ради већ 27 година,
и који је као старији учитељ био неспреман, и није могао због тога да успешно
води сва четири разреда. Дозвољено је формирање другог одељења са ђацима
другог, трећег и четвртог разреда, док је прво одељење имало само ђаке првог
разреда.432
Школске 1905/1906. године први разред је уписало 22 ученика и пет
ученица, други разред 19 ученика и једна ученица, трећи разред 19 ученика и
четврти разред 15 ученика. Ове године није уписано више ђака у први разред, јер
их није било. Учионице су биле довољно простране.433
Лош рад и недовољно знање показивали су ђаци и касније. Због болести
учитељице главни испит у првом и другом разреду није одржан јуна 1906. године.
Испит је одржан 10. септембра исте године. Учитељица Ангелина Нешић је
испитивала ученике, а председавао је други учитељ у школи Милан Радоњић.
Према показаном успеху сви ђаци првог и другог разреда су поновили разред.
Ђаци нису знали сва слова ни у првом ни у другом разреду. Нису били упознати
са бројним количинама, а о рачунању није било ни говора. Такође и писање било
је врло лоше. Разлог таквом лошем успеху био је тај, што ђаци нису скоро целе
године долазили у школу.434
Септембра 1906. године Ангелина Нешић је водила први разред са 23
поноваца, 19 новоуписаних ученика и 19 ученика другог разреда. Милан Радоњић
водио је друго одељење са 19 уписаних ђака другог разреда, трећи разред са пет
ученика и четврти разред у коме је било 18 ученика.435
Школске 1907/908. године први и други разред је уписало 42 ученика а
редовно је школу похађало 38 ученика. Исте године трећи и четврти разред
уписало је такође 42 ученика, а редовно је похађало школу 30 ученика. Следеће
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1908/909. године први разред уписало је 27 ученика, други разред 25, трећи разред
35 и четврти разред 16 ученика.436
Велики проблем у раду школе представљало је лоше финансирање. На
више усмених и писмених обраћања да се школи издаје школски прирез ради
подмиривања својих потреба, општина није уопште реаговала. Према буџету за
1908. годину предвиђено је 885. динара. Са 200 динара дуга из ранијих година,
општина је дуговала 1.085 динараза 1908. годину. Од ове укупне суме, за првих
шест месеци, исплаћено је школи свега 162,20 динара. За такав однос према
школи, управитељ школе Петар Стојиловић оптужио је председника општине
Константина Вуковића, јер није ни мало полагао пажњу на школу. Поред таквог
односа према школи, био је још и неучтив према учитељима. Када га је једном
учитељица Ружица Науновић упитала за школски прирез, у присуству
управитеља, одговорио је на најнеучтивији и најмизернији начин, да новца нема.
Још драстичније је поступио према управитељу школе. На захтев да се изда
школски прирез председник општине је истерао управитеља из суднице. После
оваквих поступака, управитељ је 5. јула 1908. године, упутио жалбу окружном
школском одбору, у којој је предлагао казну за председника општине. Министар
просвете је казнио Константина Вуковића са 40 динара у корист месне школске
касе.437
Један анонимни мештанин из Пчелица оптужио је у допису од 15.
фебруара 1911. године учитеља Петра Стојиловића да користи гас за сопствене
потребе. Како је написано, да од како је школа настала у буџет је увек уношена
сума од 20 динара за осветљење школске канцеларије. Како ова школа није имала
канцеларију, већ је учитељ све послове обављао у учионици између часова,
учитељ је гас користио за осветљење свог стана. Школски одбор је одбацио ову
доставу, јер је школа морала да се остветљава пет месеци да би служитељ могао
да чисти.438
Управитељ школе Живојин Милосављевић предложио је 22. јануара 1912.
године за писмену похвалу Радосава Милетића, општинског благајника и
благајника школског одбора. Сав дуговани и текући прирез, изузев приреза за
подизање нове школске зграде, је прикупио. Школа није оскудевала, а сва
дуговања су измирена. Набављене су и нове школске клупе. Радосав Милетић
похваљен од стране Министра просвете.439
Свечани испит и превод ђака у старије разреде није могао да буде извршен
јуна 1914. године, због епидемије шарлаха. Испит није одржан ни септембра исте
године. Испит су заказани за 24 и 25. септембар, али дошло је врло мало ученика.
Од 50 уписаних ученика у трећем и четвртом разреду, дошло је свега три из
трећег и два из четвртог разреда. Од уписаних, такође 50 ученика првог и другог
разреда, на испит је дошло свега осам ученика. Испит је одложен за 26. септембар,
али ни тада нико није дошао. Одлуком Министра просвете од 19. октобра 1914.
године, ђаци су преведени у старије разреде по годишњим оценама, док су
436
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учитељи остали неоцењени за школску 1913/14. годину. Ученицима са слабим
оценама пружена је могућност да полажу испит, ако то буду тражили њихови
родитељи.440

Ратковић
Војислав Ђорђевић, постављен је за учитеља у Ратковићу 25. септембра
1890. године. На дужност је ступио 17. новембра исте године. Школа је била у
великом нереду. По наређењу школског надзорника, у први разред уписано је 20
ђака. Међутим, школа није могла укупно да прими више од 28 до 30 ђака. У
учионици је могло да стане само шест клупа. Предходне године у школи није
било првог разреда. Зато ове године није било ђака другога разреда. Ђака трећег и
четвртог разреда било је 28, што је било довољно да се смести у школи. Зато је
школски одбор решио да се и ове године не уписују деца у први разред, јер за њих
није било места. Настава у трећем и четвртом разреду у Ратковићу отпочела је тек
10. децембра 1890. године, јер зграда и учионица нису биле спремне за наставу.
Ни у овом селу родитељи нису кажњавани за недолазак своје деце у школу. 441
Два пута, једном 10. априла а други пут 2. маја 1893. године, учитељ у
Ратковићу Михајло Ђурић, обавестио је Министра просвете о стању школске
зграде. Навео је да је школа од земљотреса доста оштећена и да је због тога
постала неупотребљива. Темељ је попустио и зграда се окренула према истоку.
Због тога се учитељ иселио из стана, а ђаке распустио. Министру просвете се
обратио са молбом, да нареди формирање комисије која би погледала школу и
уверила се у немогућност њене оправке. У истој молби тражио је премештај у
Волујак, Опарић или Превешт. Подсетио је Министра просвете да је и пре пет
година школа била затворена о стране министровог изасланика. Поводом писма
учитеља, Министар просвете је наложио да се то пре приступи неопходној
оправци. После налога, општински суд је донео одлуку да се школа оправи. У
присуству председника и чланова општинског суда, 17. маја је требало извршити
преглед. Међутим, учитеља није било, а није се знало где се налази. Према
причању мештана учитељ је пре месец дана напустио школу и однео кључеве.
Школа је споља била доста напуштена и упропашћена. Али то није било од
последица земљотреса, већ због немарности учитеља и школског одбора. У
подруму испод саме учионице, као и испред зграде, налазило се коњско ђубре до
чланака. Шта се још налазило у школи није се могло утврдити, јер је школа била
закључана. Општински суд је упутио молбу среском начелнику да утврди право
стање школе. По наређењу Министра просвете он је 26. јуна обишао школу у
Ратковићу. У свом извештају навео је да је школа, иако од слабог материјала,
здрава и још је могла да послужи за школу. Али услед немарности и аљкавости
школа је доста пропала. Под самом учионицом и испред зграде учитељ је држао
коња, вероватно у намери да се школа што пре затвори. Кад је срески начелник
обишао школу није нашао учитеља. Мештани су изјавили да учитељ одавно не
440
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долази, и да незнају где је, јер се ником није јавио. Кад је срески начелник одузео
кључеве од учитељеве породице и отворио школу, осетио је велики смрад, да се
није могло ни пет минута издржати у згради. После изветравања школе, утврдио
је право стање. Школа се налазила у бедном стању, и то пре свега због
немарности учитеља. Школски одбор се није дуго састајао, јер није извршена
промена председника због одсуства учитеља. Срески начелник је предложио да се
учитељ отпусти из службе, а наредио је општини да приступи уређењу зграде. 442
Школске 1895/96. године укупно је уписано 43 ученика: први разред девет,
други разред седам, трећи разред 22 и четврти разред пет ученика.443
Октобра 1899. године школски надзорник је казнио учитеља Матију
Милетића опоменом. Приликом обиласка школе школски надзорник је затекао
закључану школу, а ученике у школском дворишту. Из разговора са ђацима
надзорник је сазнао да учитељ није редовно бележио изостанке ученицима.
Живојин Сагић није долазио у школу 21. и 23. октобра, а Обрен Матејић није
никако долазио. Учитељ није уредно бележио ни записнике школског рада. 444
Школске 1905/906. године уписано је: први разред 16 ученика, други
разред 14, трећи разред 25 и четврти разред 10 ученика. Следеће школске
1906/907. године уписано је укупно 88 ученика: први разред 30, други разред 14,
трећи разред 22 и четврти разред 22 ученика. Једно одељење чинили су први и
други разред, а друго одељење трећи и четврти разред.445
Школи су, школске 1906/7. године, биле потребне клупе, столови за оба
одељења и столице. Наставници су морали непрекидно стојићи да раде, јер нису
имали где да седну. Школа није имала ни ормана, пљуваонице и друго. Од учила
није имала метарске мере, рачунаљке, разне слике и моделе за природне науке,
историју и науку хришћанску.446
Општински одбор упутио је 2. фебруара 1908. године да се друго одељење
школе затвори јер се плаћала кирија, а и услед топлог времена оба одељења могла
су у једној згради да раде. Као разлог за штедњу, наведен је почетак подизања
нове школске зграде у Ратковићу. Управитељ школе је изнео стварни разлог
предлога око укидања одељења. Тада је у оба одељења учило 73 ученика, јер је
Велика Сугубина иступила из школске општине и образовала за себе школску
општину. За следећу школску годину очекивао се упис преко 100 ђака, јер је
ратковићска школска општина бројала преко 500 пореских глава са непосредним
порезом од близу 9.000 динара. Очекивани упис преко 100 ђака односио се само
на мушку децу, јер се женска деца нису школовала, а и тај број није представљао
ни половину мушке деце дорасле за школу, који се, због недостатка простора нису
школовала. Управитељ је сматрао да општински одбор није упутио молбу због
кирије, јер је она била мала и износила је свега 144 динара годишње, него у
намери да помогну ученицима и учитељу тог другог одељења, јер се зграда
налазила на крају села, удаљена близу два километара. Осим удаљености, до те
442

АС, МПс, Ф X, р-93/1893.
Просветни гласник, бр. 11 за 1897. годину.
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зграде није било путева, већ се прелазило преко неколико потока и баруштина.
Сума у буџету предвиђала је кирију само за шест месеци, јер се сматрало да ће
обе учионице у новој школској згради бити завршене до почетка школске године.
Поред школског одбора и управитељ се сложио са укидањем другог одељења до
изградње нове зграде, али Министар просвете није дозволио укидање одељења.447
Школске 1908/909. године први разред уписало је 20 ученика, други разред
29 ученика, трећи разред 13 и четврти разред седам ученика. На испиту је било: из
првог разреда 18 ученика, из другог 28 ученика, из трећег 13 и из четвртог разреда
седам ученика. Сви ученици, који су полагали завршни испит положили су га
успешно.448

Риљац
На седници општине риљачке, одржане 10. септембра 1891. године, донета
је одлука да село Риљац и село Божуревац, која сачињавају једну општину, праве
за себе нову школу у селу Риљцу у року од три године, јер неће припадати ни
једној другој школској општини. Комисија је извршила преглед зграде 1893.
године, коју је општина риљачка планирала за привремену школу, и наложила
неке преправке. Поновни преглед зграде уследио је тек 1897. године. Према
извештају комисије зграда је преправљена углавном према предлозима из 1893.
године. Само нису на учионици начињени дупли прозори, већ само спољни. Исто
тако, ходник испред учионице није затворен, већ је остао отворен на стубовима.
То су били предлози ове комисије. Иначе скамије си биле сачињене и намештене,
а за потребна учила обезбеђен је новац, и када буде учитељ постављен биће
набављена. За стан учитеља општина ће дати један стан у селу, који учитељ
изабере.449
Није дошло до отварања школе, већ је 1896. године наложено да села
Риљац и Божуревац, која су од Пољне удаљена ¾ сата, уђу у састав било које
школске општине или да подигну себи нову зграду за школу. Тада су ова села
ушла у превешку школску општину. У почетку школске 1897/98. године отворена
447

АС, МПс, Ф 11, р-15/1908. Извештај школског надзорника о стању школе у Ратковићу од 8.
јула 1907. године: „Ова школа има две зграде: једна је општинска, а друга приватна, која је од прве
удаљена за пола сата. По уверењу наставника ова приватна зграда још је неподеснија од
општинске. Међутим општинска школска зграда је мала, врло стара, рабатна, ниска и од слабог
материјала, прозори су јој једноокни, али су и они и врата врло рђави, јер не затварају потпуно
своје отворе, те у целој згради стално бије промаја, од које пропадају и ученици и наставници. Ову
је школу зими немогуће загрејати, због рђавих прозора и врата и танких зидова и због тога, што је
школа на једној узвишеној коси, на којој увек има ветра. Оправке се искључују, јер би управо
требало све оправити, т.ј. подићи изнова. Ово увиђају и сељани, те су почели градити нову школу,
темељ јој је већ озидан и кров скројен, али је даљи рад обустављен чекајући на циглу да се испече;
по уговору биће озидана до јесени. Како су немогуће оправке на старој школској згради, те она не
може послужити ни дотле, док нова не буде готова, то предлажем да се ова школа затвори за једну
годину. То би убрзало и подизање и снабдевање и нове школске зграде. (АС, МПс, Ф 52, р118/1907)
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је школа у Риљцу. У први разред уписана су само три детета. Ако би се уписала
сва дорасла деца за школу, било би 26 детета. Наређено је да се упишу 12 до 15
детета у први разред. У осталим разредима, према уписнику било је 39 ђака. 450
Школа је радила у кући Вукосава Ћирића из Риљца. Он је 28. јануара 1899. године
упутио жалбу среском начелнику, јер му риљачка општина није плаћала за
кирију.451
Пошто је село Божуревац припадао риљачкој политичкој општини, морали
су своју децу да школују у Риљцу. Није се ни веровало да ће пољанска општина
прихватити децу из Божуревца, јер ово село није учествовало у изградњи школе у
Пољни. Међутим, одбор села Божуревца 30. јануара 1898. године донео је одлуку
да се село Божуревац одвоји од Риљца, и прикључи пољанској општини ради
школовања своје деце. Као разлози наведено је: што постојећа зграда није стална
школа, већ привремена; што село Риљац није достојно са моралног гледишта да се
у њему деца васпитавају и што село Божуревац има школу у Пољни, у којој су се
деца и раније школовала. Уједно је одлучено да се поднесу сви трошкови око
подизања школске зграде и школовања деце.452
Школске 1907/908. године укупно је било 90 ђака, међу којима и 26
ученица. Први разред учило је 57 ђака, други разред 9 ђака, трећи разред 13 и
четврти разред 11 ђака. Следећу 1908/909. годину укупно је било 85 ђака. Први
разред уписало је 26 ђака, други разред 40 ђака, трећи разред 9 ђака и четврти
разред 10 ђака.

Секурич
На основу извештаја среског начелника Министар просвете је 17. октобра
1890. године дозволио да се отвори школа у Секуричу у привременој згради. У тој
згради школа је могла да ради само две године, а за то време секуричка општина
би морала да подигне нову зграду. Према овој одлуци Секурич је престао бити у
заједници са школом у Белушићу, и постао је школска општина за себе. На
учионици у привременој згради, отворен је један прозор и под обложен даскама.
За рад школе набављен је и нужан намештај. Привремена школска зграда
састојала се из четири одељења: узаног ходника, учионице, собе за становање и
кухиње. Учионица је била величине 27,88 м². На том простору смештено је девет
клупа и сто. У учионици је смештено 36 до 39 ђака. Прозори су се налазили на три
стране. Пећ је била од плеха.453
Школска зграда у Секуричу започета је да се зида с пролећа 1892. године.
Жалбе на изградњу школе убрзо су уследиле. Жалбу су упутили Аксентије
Милошевић и Живојин Марковић 22. јуна 1892. године. У жалби су навели да је
припрема грађевинског материјала вршена без одлуке надлежне власти. Такође ни
450

АС, МПс, Ф 43, р-153/1898.
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место изградње школе није одређено одлуком општине или инжињера. Сматрали
су да је то место сувише влажно. Тражили су слање једне стручне комисије која
би одредила најбољи плац за школу. Срески начелник је по тужби поднео
извештај 25. јула. Према њему, место где је предвиђена изградња школе је
одговарајуће. Из документације општинске власти увидео је да председник није
радио својевољно, већ на основу одлука збора и одбора. На скупу су сви мештани
изјавили да немају времена да чекају комисију, јер су мајсторе погодили. Ако
комисија одобри изабрани плац почеће се са изградњом школе, ако се не сложи
намеравали су да на том плацу изграде општинску судницу. Школа је требало да
изгледа као школа у Превешту. Према мишљењу среског начелника требало је
подржати изградњу школе, јер је уверен да ће се и комисија сложити са избором
плаца. Оптужбе о влажности такође нису истините, јер је плац потпуно одговарао
за школу, није био влажан и налазио се на једном узвишењу. Поново је жалба
упућена 8. августа 1892. године. Поновљене су исте оптужбе. Тражена је поново
комисија за избор плаца, и утврђивање законитих поступака у одлучивању. Овог
пута су навели и да је све рађено без лицитација. Мајстора је требало платити
3.180 динара. Исто тако, цигла која је наручена није била добро печена. Темељ за
зграду био је дубок само 80 и широк 20 сантиметара.454
До јесени 1892. године зграда је била сазидана и покривена. Услед великих
снегова током зиме 1893. године, зграда је почела да пропада. Изградња није
могла да буде настављена током 1893. године због недостатка новца. До тада
сакупљени новац није предаван школској каси од стране ранијих кметова.
Општина је ипак намеравала да настави са изградњом. Припремљен је
грађевински материјал, и обезбеђена половина потребног новца. Део потребног
новца требало је обезбедити новим порезом. Планирано је да зграда буде
завршена до почетка школске 1895/96. године. Те школске 1895/96. године
уписано је 39 ученика: први разред 14, други разред седам, трећи разред 10 и
четврти разред осам ученика.455
Тај рок је прекорачен. Према мишљењу учитеља, било је крајње време да
се општина одлучи о завршетку зграде. Био је уверен, да само неколико људи,
који се изговарају оскудицом, раде против изградње, док су сви остали желели да
се изградња настави. Учитељ је тражио да се комисијски прегледа школа, и да се
запрети затварањем, ако се не приступи завршетку. Навео је пример школе у
Жупањевцу. И тамо су мештани одуговлачили са изградњом, све док није
затворена. Већ за следеће годину школа у Жупањевцу је изграђена.456
За почетак школске 1896/97. године општина секуричка решила је да се не
одуговлачи са завршетком школске зграде. До тада школа је радила у приватној
кући, која је била мала. Никада у малој учионици није могло да се смести више од
40 ученика. Због тога је сваке године много деце престаревало за школу. Одлука о
коначном завршетку школе донета је на збору грађана 25. августа 1896. године.
Изградња је, према одлуци требала да буде завршена до 26. октобра, када би се
454
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школа могла коначно преселити. Остало је израдити врата, прозоре и патосе.
Очекујући завршетак зграде, одбор је одложио упис деце у први разред. Ако
зграда не би била завршена, онда би могла да се упишу само пет ученика. Истог
дана, када је донета одлука о завршетку школске зграде, уписано је 20 детета у
први разред. Одобрење за донете одлуке школског добора тражено је од
Министра просвете. До завршетка школске зграде, у старој згради радила би
школа са делом ученика. Одлучено је, да се сва уписана деца не позивају док нова
зграде не буде готова. Очекивао се завршетак зграде за кратко време. Да би се
извршио упис за дотадашњу зграду, многа деце би остала неуписана, и већ за
следећу годину престарела. Учитељ би до усељења у нову зграду радио са
преостала три разреда, а са ђацима првог разреда отпочео би рад у новој згради.
Министар просвете се сложио са овим предлогом, с тим да се у први разред
упишу 50 ученика, да први разред представља посебно одељење и да разред
отпочне рад у новој школској згради. Друго одељење чинили би ученици другог,
трећег и четвртог разреда, и они би рад отпочели на време у старој згради.
Учитеља за први разред требало је поставити тек од 25. октобра.457
Током јануара 1897. године дошло је до свађе између учитеља. Управитељ
Михаило Прокић тражио је од учитељице Зорке Петковић да му поднесе писмени
извештај о доласку ђака у школу, о њиховим потребама и болестима. Уместо
извештаја учитељица је одговорила: „Ја не знам где стоји забележено да ја морам
вама свакога месеца давати извештај. Ја немам хартије и мастила, већ треба да сте
такви спрам општине а не спрам мене... Ја сам вам јуче усмено рекла како походе
школу и да болују од крајника а не дифтерије“. И управитељ је потврдио да школа
нема хартије и других школских потреба, јер школска каса није била одвојена од
општинске касе, и све потребе су набављане од општине. Учитељица је известила
Министра просвете о сукобу са управитељем школе 29. јануара. Док је радио у
старој згради са својим ђацима, учитељица је сваког месеца слала извештаје. Кад
се и он преместио у новој згради, оне је престала, јер је тада дошло до недостатка
хартије и мастила. Сматрала је да се управитељ повео интригама његове жене и
њене мајке.458
Почетком школске 1897/98. године школа није имала учитеља. Општински
суд упутио је молбе 16. и 31. октобра да се постави учитељ, због чега је школа
била затворена. Молбу је упутио Министру просвете и срески начелник 13.
новембра. У молби је тражио постављење учитеља, „јер од до сада постављених
није ни један хтео на дужност доћи“. У молби је навео да је школска зграда нова,
која је тек прошле године завршена и да има све удобности, па би била права
штета да се затвори и деца остану без школе.459
Почетком септембра 1898. године први разред је уписало 24 ученика,
други разред 26, трећи разред 42 и четврти разред 12 ученика. Према броју
457
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ученика, прво одељење чинили су ученици првог и другог разреда, а друго
одељење ученици трећег и четвртог разреда.460
После две године, управитељ школе Иван Алексијевић је 21. фебруара
1904. године дао оставку на место благајника школског одбора. У оставци је
навео неколико разлога: 1. што је две године био благајник и све радио по закону
и без награде, 2. што у последње време некима у Секуричу није по вољи, да
учитељ буде благајник, 3. што то незадовољство распирује свештеник,
наговарајући људе да се рачуни прегледају, и 4. што је заузет сувише својим
послом.461
Почетком марта 1904. године дошло је до притужби учитеља на
финансирање школе од стране општине. Учитељ се прво обратио Суду општине
секуричке 12. марта. У допису је поставио питања: „Да ли има школи секуричкој
да се исплати школски прирез који је досад прикупљен а не предат школи и то: 23
динара покупљено још у прош. 1903. години и 18,98 динара покупљено у другој
половини 1904. године? Школа је само примила 30 динара за огрев у 1904.
години“. Истог дана општина је одговорила учитељу: „По прикупљеном прирезу
од 1. јануара 1904. године па до марта школски прирез је прикупљен свега 47,34
динара, а школи је предато по једној квити 27,80 динара, а по другој 30 динара.
Према издатом новцу тврдила је општина да је школи исплаћено више 10,46
динара. Нови прирез није прикупљан, па ни општина нема за своје потребе. Када
буде прикупљен биће намирене све потребе школе“.462
Истога 12. марта учитељ је поново упутио допис и школском надзорнику.
У допису од 29. фебруара чак је тврдио да ће бити принуђен да затвори школу, јер
нису постојала средства за њен рад. У новом допису изнео је покушај обмане
општинског благајника у приказивању исплата школи. Подсетио је школског
надзорника да је тек после његовог заузимања школи једва исплаћено 120 динара
у децембру предходне године, а да је неисплаћено остало за целу предходну
годину 268 динара, од укупне суме од 1.750 динара, колико је према прирезу
требало бити исплаћено школи. Упознајући са положајем школе у Секуричу
Министра просвете, школски надзорник је предложио да се општински благајник
казни.463
Почетком школске 1905/1906. године укупно је уписано 87 ученика: први
разред 20, други разред 24, трећи разред 26 и четврти разред 17 ученика.464
Учитељ Димитрија Стојановић 1906. године оптужен је да пијанчи, да се не
понаша како доликује учитељу и да је претио Радославу Јовановићу, писару
општине, који је поднео тужбу против њега. Испитом сведока утврђено је да није
било кривице и учитељ је ослобођен кривице.465
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Слатина
Школа у Слатини постоји од школске 1906/907. године. Радила је у
приватној кући. Зграда је зидана од слабог материјала, а је добро озидана. Имала
је једно велико одељење дужине 7,20 метра, ширине 4 метра и висине 2,80 метра.
Просторија је патосана даскама, и осветљена са три прозора. У њој је могло да се
смести 30 до 35 ђака. Зграда је поседовала и једну мању собу димензија 3 x 3
метра, која би служила за одмор ђака и нешто мало већи ходник димензија 3,80 x
3,90 метра. Према мишљењу комисије зграда је могла да послужи за привремену
школу. За стан учитеља предвиђена је једна од кућа Ристића, која се налазила у
близини школе. Поседовала је две собе и кухињу. Осим тога, у непосредној
близини, на око 50 метара, налазио се и бунар са добром пијаћом водом. Комисија
је предложила да се зграда користи за привремену школу, пошто Слатина има до
50 ђака, а мештани су били спремни да подигну нову школску зграду. Општина је
набавила клупе, таблу, рачунаљку и карту Краљевине Србије. Школа је примала
само Просветни гласник.466
Скица шљивика
купљеног за нову школу у селу Слатини

466
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Молба окружном одбору да одреди комисију за преглед земљишта на коме
село намерава да подигне нову школску зграду, упућена је још јуна 1907. године.
Молба је поновљена и 25. септембра исте године. За школу је предвиђен шљивик
између Дине и Живојина Словића. Комисија техничког одељења беличког среза
сматрала је да плац није погодан за изградњу школе и школско двориште, јер је
био сувише стрм. Предложено је да се докупи део плаца Живојина Словића, бар у
ширини од 15 до 20 метара, како би се школа изградила на равнијем земљишту.
План за подизање школе није достављен општини све до до јуна 1911. године.467
Председник општине Мијушко Павловић награђен је јуна 1911. године
похвалницом од стране Министра просвете за заузимање око финансирања рада
школе. Од рачунске 1910. године општина је дуговала школи 500 динара, што је
износило половину буџета школе. Иницијативом председника општине сав дуг је
исплаћен, а исплаћена су и средства за 1911. годину.468

Течић
Пред почетак школске 1892/93. године школа у Течићу имала је већи број
ђака. Школски одбор је због тога тражио формирање другог одељења. Тада је у
први разред уписано 50 ђака. Школска општина бројала је преко 450 пореских
глава. Пошто на молбу од 29. септембра 1892. године Министар просвете није
одговорио, учитељ Марко Јовановић, упутио је у име школског одбора нову
молбу 20. октобра исте године. Све потребне школске ствари могле су брзо да се
набаве, а и да се изврши преправка зграде, јер би било потребно да се само један
зид сруши и да се једно мање одељење споји са собом служитеља. То одељење
дало би се учитељу за стан. Поред довољних просторија, школа је од приреза за
прву половину године имала 1.000 динара, а очекивало се и прикупљење пореза за
други део године. Отварањем другог одељења укупно би се уписало 80 до 90 ђака.
Сваког дана родитељи су својевољно доводили своју децу у школу, али учитељ
није могао да их прими. За идућу школску годину 10 до 15 детета застарело би за
школу, а и од њихових родитеља се узима порез за издржавање школе. Чак је и
учитељ драговољно желео да се одрекне половине свога стана за стан другог
учитеља. За текућу школску годину Министар просвете није дозволио поделу на
два одељења.469
Током школске 1892/93. године за рад школе у Течићу утрошено је 1.136
динара. За стан учитеља утрошено је 390 динара, за огрев 150 динара, за плату
служитељима 151 динар, за дрва за школу 355 динара, за научна средства 70
динара, за школски намештај 90 динара, за књиге и друге потребе за сиромашне
ђаке 40 динара и за остале потребе 90 динара. За плате два учитеља и једног
послужитеља утрошено је из државне касе 2.100 динара.470
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Формирање другог одељења учињено је почетком школске 1893/94.
године. Набављена су потребна учила и намештај за друго одељење. Погођена је
преправака школске зграде, односно изградња стана за другог учитеља. То је
завршено до половине августа 1893. године. На основу предлога школског
одбора, Министар просвете је поделио ђаке на два одељења. Једно је било са
ђацима првог, а друго са ђацима другог, трећег и четвртог разреда. У већој
учионици смештени су ђави првог и трећег разреда, а у мањој другог и четвртог
разреда. За другог учитеља школски одбор је предложио Ђорђа Поповића,
свршеног богослова из Рековца, али он није постављен. Прво одељење водила
Љубица Марковић, а друго одељење са ђацима другог, трећег и четвртог разреда,
водио Марко Јовановић.471
Почетком 1894/95. године предложено је формирање одељења са 20 ђака
првог и 28 ђака трећег разреда, и одељење са ђацима другог, у коме је било 38
ђака и четвртог са седам ђака. По тој подели одељења би имала сличан број
ђака.472
Школске 1895/96. године школа је имала 94 ученика: први разред уписало
је 34, други разред 18, трећи разред 29 и четврти разред 13 ученика.473
Почетком новембра 1895. године у Течићу и околним селима појавила се
гушобоља. Школски одбор распустио је ђаке на три дана, не рачунајући дане за
празник Ваведење. Болест се брзо проширила. Неколико ђака је оболело, али међу
њима није било смртних случајева. Међу осталом децом било је неколико
смртних случајева. Укупно десет људи је умрло од ове болести. Према изјави
председника школског одбора, било би више смртних случајева „да није новог
начина лечења-шприцања, и да није лекар у близини-у Рековцу“. Од Министра
просвете се тражила дозвола да се распуст продужи још за месец дана, све до 15.
децембра, или до потпуног престанка болести. Болест се појавила код ђака из
Вукмановца и Кавадара, а није се појавила у Течићу и Рабеновцу. У Течићу се
појавила само у једној кући. Министар просвете је дозволио продужење распуста
све док болест потпуно престане, и наложио среском лекару да стално лечи људе
у Течићу и осталим местима.474
Почетком школске 1895/96. године ђаци у Течићу нису били снабдевени
школским књигама. Наложено је да се набаве све књиге које су недостајале, и то
нарочито за сиромашне ученике, као и да се положи претплата на листове. Према
наредби Министра просвете, све среске власти, па и власти у левачком срезу, биле
су дужне да требују уџбенике и остали школски материјал од државних књижара,
да то плате из својих каса, а да касније школске општине то надокнаде. Књижари
Ристић и Цветковић, државни књижари у Рековцу снабдели су књигама и
школским потребама све школе у срезу. Осим школа у Течићу и Малој Дренови,
које су дуговале 429,75 динара, све остале школе платиле су наручене књиге. У
међувремену дошло је до промене среског начелника. Нови начелник није желео
да књиге за ове школе исплати из среске касе, већ је наложио да то плате
471
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општинске власти у Течићу и Малој Дренови. Ова села нису током 1896. године
измирила своја дуговања, па су се књижари више пута обраћали Министру
просвете. Вероватно је крајем године исплаћено, јер је министар наредио да се
скину средства са рачуна општина.475
Марта 1896. године у Вукмановцу, које је припадало истој школској
општини, појавиле су се богиње. У селу је било више смртних случајева. Село
Кавадар такође је било заражено, али у мањој мери. Код ђака се појавило само
неколико случаја. Сви ђаци, који су долазили из заражених кућа, удаљени су из
школе. Скоро половима ђака није долазила у школу. У Течићу је било само
неколико оболелих од богиња. Једино у Рабеновцу није било оболелих. Лекар је
предузимао пелцовање и лечење оболелих. Како је зараза напредовала великом
брзином, школски одбор је 12. марта распустио школу за 15 дана.476
Према извештаја општинских судова, у којима се тврдило да је зараза
ослабила, настава је отпочела 3. маја 1896. године. За почетак наставе сложио се и
срески лекар 6. маја, с тим да се ђаци из заражених кућа ослободе похађања школе
до краја школске године. Према извештају управитеља школе Марка Јовановића
настава је отпочела 17. маја. Само настава у првом и другом разреду није тада
отпочела, јер је учитељица Лепосава Вељковић била болесна и налазила се код
својих родитеља у Јагодини. Управитељ је правдао почетак рада школе тек од 17.
маја, јер је према извештају општинског суда у Кавадару владала зараза
дифтерије, која се брзо ширила. У Течићу је преминуо Мата Лазаревић, стар
преко 50 година, од богиња. У Рабеновцу у кући Милуна Јевтића такође су се
појавиле богиње.477
Због почетка рада школе 17. маја 1896. године, управитељ школе је
оптужен од председника школског одбора, да је напустио дужност без његовог
одобрења. Управитељ је изјавио да му је лекарско мишљење о кретању болести
достављено 17. маја. За цело време распуста стално се налазио у школи, а чешће
је одлазио у Рековац по приватним пословима. У време празника Духова налазио
се са породицом код родбине у Аранђеловацу. При поласку ником се није јавио,
пошто је сматрао да то није било потребно, јер школа није радила, а за време
празника и тако се није радило. Тврдио је да је пошао на пут пре саопштења
лекара, да школа може отпочети рад.478
Учитељица Лепосава Вељковић, поводом исте тужбе, упутила је одговор 6.
јуна. У време распуштања школе налазила се у селу до 8. маја. Због оболевања од
„лупања срца“, што је било последица запаљења плућа, а које је учестало
нарочито у априлу и мају, она је је била принуђена да се јави лекару. Лечила се у
Јагодини код својих родитеља. За време боравка у Јагодини стално се преко
управитеља обавештавала о почетку наставе. О почетку наставе обавештена је 17.
маја. Желела је да одмах тада поче у Течић, али по савету лекара остала је још два
– три дана. Дозволу за тродневно одсуство добила је од управитеља школе.
475

АС, МПс, Ф XIX, р-105/1896.
АС, МПс, Ф 53, р-33/1896.
477
АС, МПс, Ф 53, р-33/1896.
478
АС, МПс, Ф 53, р-33/1896.
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Министру просвете се обратила 22. маја са молбом за одсуством, али не чекајући
одговор, кренула је на посао. Као оправдање приложила је лекарске рецепте.479
На захтев Министра просвете, школски одбор школе у Течићу дао је
мишљење о учитељима течићке школе: „1) учитељ и учитељка школе течићке
како у школи тако и ван школе владања и понашања су доброг; 2) што се тиче
рада школског у томе су прилежни и тачни; 3) неуредности у њиховој служби
нисмо приметили од како су у овој школи. Своје мишљење о учитељима издвојио
је Коста Раић. Са првом и другом тачком се сложио, али са трећом није, јер су без
дозволе одсуствовали из школе“.480
Школа је и даље оскудевала у сваком погледу. Управитељ школе је
почетком јануара 1904. године предложио да се председник општине казни.
Трошио је општински прирез, у коме је и школски, на плате и општинске потребе,
а школи је одвајао по мало. Дуг из 1903. године износио је 600 динара.481
Епидемија шарлаха спречила је одржавање главног испита на крају
школске 1907/908. године. И почетком школске 1908/909. године школа је била
затворена због епидемије шарлаха. Школа је отворена тек 9. јануара 1909. године.
Учитељ Чедомир Милановић је у Течић премештен 9. фебруара. Због шарлаха
поново је школа распуштена до 25. фебруара. По престанку заразе рад је отпочео
1. априла и трајао је до 28. априла, када је поново школа распуштена и није
радила до краја школске године. Постављена учитељица првог разреда није ни
започела рад у школи, јер је убрзо добила премештај. Учитељ Чедомир
Милановић морао је да ради са свим разредима у којима је било упупно 102
ученика. Да би се лакше радило и постигао бољи успех, уз подршку школског
одбора, предложио је 21. априла 1909. године, да се до краја школске године
одобри полудневна настава. Министар просвете је одобрио полудневну наставу,
али школа је убрзо затворена.482
Пошто је школа у школској 1908/909. години радила само око 30 дана,
учитељ је предложио да се не врши накнадни испит, већ да се сва деца задрже у
истим разредима. Такође је предложио да се први разред не уписује, јер би у том
случају било потребно да се отвори треће одељење. За упис у први разред
септембра 1909. године дорасло је 39 детета, а од прошле године, због заразе,
остало је неуписано 60 детета. Министар просвете се сложио са предлогом
управитеља школе.483
Током школског распуста, почетком јула 1909. године настао је сукоб
између управитеља школе и Радивоја Арсића, председника школског одбора.
Седница школског одбора сазвана је за 5. јули. На том састанку требало је да буде
донета одлука о оправци школског крова, јер је прокишњавао и на више места
отпао плафон. Поред одлуке о поправци крова, управитељ је на састанку
саопштио наредбу о уступању школске зграде војној комисији, док је боравила у
месту ради неког мерења. Тада је председник школског одбора, који дошао на
479

АС, МПс, Ф 53, р-33/1896.
АС, МПс, Ф 53, р-33/1896.
481
АС, МПс, Ф 7, р-108/1904.
482
АС, МПс, Ф 14, р-115/1909.
483
АС, МПс, 44, р-70/1909.
480
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седницу тек око 8 сати увече припит, почео да вређа управитеља најпогрднијим
речима пред осталим члановима одбора: Богданом Стевановићем из Вукмановца,
Милетом Јанићијевићем из Кавадара, Милојем Павловићем из Течића и Миланом
Мркићем из Рабеновца. Поред тужбе због вређања, управитељ је оптужио
председника школског одбора за немарност према школи. У предходној години
одбор је школи остао дужан 40 динара, а у 1909. години неуредност је била још
израженија. За шест месеци предато је школи само 62 динара, од укупно 2.972
динара колико је износио школски буџет.484
После изјаве сведока да је председник дошао на седницу одбора пијан и да
је без разлога псовао и вређао управитеља школе, и предлога чланова школског
одбора да се председник казни, Министар провете је 18. октобра 1909. године
казнио Радивоја Арсића са 15 динара у корист школске благајне. Након
кажњавања, школи је предато 1.449,90 динара од укупног школског приреза за
1909. годину. После изјаве школског надзорника да прирез заиста није исплаћен у
целини, ипак управитељ школе се никада није жалио да је школа у нечему
оскудевала и да је вероватно исплаћена сума била довољна. На основу тога
предложио је да се председник школског одбора ослободи казне. Министар
просвете је усвојио предлог школског надзорника и ослободио казне Радивоја
Арсића, а школском надзорнику је наложио да боље контролише рад председника
школског одбора.485
Крајем 1909. године у близини школе на школском плацу, започета је без
дозволе, изградња цркве. После више упозорења од стране Јована Поповића,
свештеника парохије, изградња није прекидана, и до почетка фебруара 1910.
године саграђен је темељ. По Јовану Поповићу на подизању цркве радили су
председник општине и кметови, неколико мештана и управитељ школе Светислав
Дугалић. После дописа свештеника, Министар просвете је 10. фебруара 1910.
године наложио да се прекине са зидањем цркве.486

Списак
уписаних ученика за први разред друго одељење
за 1912/13 школску годину школе у Течићу487

Р.б.
1.
2.
3.
4.

Име и презиме
Животије Милоја Јевтића из Вукмановца
Селимир Алексе Ђорђевића из Течића
Радисав Миливоја Јанићијевића из Кавадара
Радашин Вукосава Стојановића из Течића

Датум рођења
6. фебруара 1904.
9. септембра 1904.
1. октобра 1904.

484

АС, МПс, Ф 9, р-60/1910.
АС, МПс, Ф 9, р-60/1910.
486
АС, МПс, Ф 10, р-72/1910.
487
АС, МПс, Ф 30, р-138/1912. Пред. школ. одбора Јеремија Милојевић, Чланови: Љубомир
Јовановић, Љубомир Милосављевић,Јовица Спасојевић,Крста Панић
485
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Војин Новице Симића из Кавадара
Милоша Миливоја Ђорђевића из Течића
Стојан Јована Милошевића из Вукмановца
Драгић Марисава Филиповића из Вукмановца
Душан Филипа Максимовића из Вукмановца
Станоје Спасоја Живановића из Вукмановца
Јованча Вучића Милановића из Вукмановца
Лазар Вукашина Радосављевића из Кавадара
Селимир Чедомира Јевтића из Вукмановца
Марко Ђурђа Петровића из Вукмановца
Милан Војислава Тодосијевића из Течића
Владимир Чедомира Обрадовића из Вукмановца
Добросав Милорада Мркића из Рабеновца
Радомир Живојина Урошевића из Вукмановца
Станимир Милена Петровића из Вукмановца
Марија Светислава Величковића из Течића
Милосав Михаила Рашића из Течића
Радосав Радисава Обрадовића из Кавадара
Миодраг Милуна Алексића из Течића
Бранислав Вучића Младеновића из Вукмановца
Милашин Војина Јовановића из Течића
Владислав Вукосава Рашића из Течића
Никанор Чедомира Јевтића из Течића
Војислав Велисава Ристића из Течића
Вукадин Војислава Антића из Течића
Селимир Тихомира Милојевића из Рабеновца
Бранивоје Богдана Милојевића из Кавадара
Милан Светозара Милановића из Течића
Јованча Марисава Илијића из Кавадара
Животије Проке Илијића из Кавадара
Богосав Крсте Јовановића из Течића
Милосав Јездимира Илијића из Кавадара
Милорад Милосава Стевановића из Кавадара
Животије Стојадина Милетића из Кавадара
Драгомир Светозара Мркића из Рабеновца
Јанићије Христивоја Василијевића из Кавадара
Алексије Љубомира Јаковљевића из Кавадара
Радослав Љубомира Јеремића из Кавадара
Предраг Тихомира Симића из Течића
Бранивоје Милоша Симића из Течића
Јован Живојина Милојевића из Кавадара
Драгиша Милана Милојевића из Кавадара
Предраг Дамњана Рашића из Течића

26. јауара 1903.

14. фебруара 1905.

11. марта 1905.
11. јуна 1904.
3. јануара 1905.

6. јануара 1905.

12. јула 1902.
1. јула 1903.
3. маја 1904.
14. априла 1904.
13. октобра 1904.
5. новембра 1903.
20. августа 1904.
5. априла 1905.
1. јануара 1905.
3. децембра 1904.
25. октобра 1903.
12. јануара 1905.
24. јула 1903.
15. јуна 1905.
7. августа 1905.
28. фебруара 1904.
15. априла 1904.
25. августа 1903.
27. септембра 1903.
2. августа 1903.
5. фебруара 1904.
27. јула 1903.
28. септембра 1904.
9. јануара 1904.
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48.
49.
50.

Милашин Јанићија Антића из Течића
Бошко Радашина Тодоровића из Кавадара
Светомир Сретена Тодоровића из Кавадара

10. априла 1905.
7. фебруара 1905.
6. фебруара 1905.
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ТЕМНИЧКИ СРЕЗ
Срез темнићки 1890. године имао је у свом саставу 40 села, која су
488
формирала 16 општина.
Општине
бачинска
Бачина
Орашје
Церница
беловодска
Бела Вода
Брајковац
бошњанска
Бошњане
варваринска
Варварин
Маскаре
доњокрчинска
Горњи Крчин
Доњи Крчин
Карановчић
Мала Крушевица
Пајковац
Парцани
Тољевац

залоговачка
Залоговац
Мареново
јасичка
Велика Крушевица
Гавез
Јасика
Срње
Шанац
катунска
Катун
коњушка
Каменари
Коњуси
Љубава
кукљинска
Кукљин

милутовачка
Лазаревац
Милутовац
Страгари
обрешка
Избеница
Обреж
падешка
Вратаре
Падеж
поточка
Поточац
Својново
рашевичка
Рашевица
шашиловачка
Глобаре
Крвавица
Шашиловац

Становништво по писмености
1890. године489

У срезу је било укупно живело 14.777 мушкараца и 14.302 жене. Од тога
броја знало је да чита и пише 3.056 мушкараца и 171 жена. Само да чита и пише
488

Бела Вода, Брајковац, В. Крушевица, Гавез, Јасика, Каменари, Коњуси, Кукљин, Љубава, Срње,
Шанац 28. фебруара 1896. године прелазе из темнићског у трстенички срез. Лазаревац,
Милутовац, Страгаре 18. августа 1898. године прелазе из темнићког у трстенички срез. Вратаре,
Глобаре, Крвавица, Падеж, Шашиловац 5. јануара 1899. године из темнићког прелазе у расински
срез.
489
Попис становништва у Краљевини Србији 31. децембра 1890. године, Београд 1892. године.
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знало је 137 мушкараца и пет жена. Неписмено је било 11.584 мушкараца и 14.126
жена.
Р.б.

место

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Бачина
Орашје
Церница
Бела Вода
Брајковац
Бошњани
Варварин
Маскар
В. Крушевица
Срње
Г. Крчин
Д. Крчин
Карановчић
М. Крушевица
Пајковац
Парцани
Тољевац
Залоговац
Мареново
Гавез
Јасика
Шанац
Катун
Каменари
Коњуси
Љубава
Кукљин
Лазаревац
Милутовац
Страгари
Избеница
Обреж
Вратари
Падеж
Поточац
Својново
Рашевица
Глобари
Крвавица
Шашиловац

Зна читати
и писати
м
367
52
26
94
13
135
374
154
29
20
19
52
40
38
20
11
34
28
6
95
62
180
17
149
48
59
37
150
28
45
337
15
26
123
66
75
7
13
12

ж
41
6
5
38
5
1
1
1
1
1
7
1
6
4
2
3
1
18
14
2
6
6
1
-

Зна само
читати
м
2
5
1
2
5
2
6
8
17
7
4
3
6
20
1
1
1
4
4
1
3
7
1
2
6
11
7
1
-

ж
2
1
1
1
-

Број
неписмених
м
675
210
147
441
154
474
478
203
175
144
77
199
199
90
88
190
255
237
111
49
352
287
850
108
371
167
605
204
554
229
254
937
151
191
426
356
424
152
236
128

ж
998
225
174
533
161
615
792
344
201
162
105
227
253
133
98
208
247
278
108
48
402
317
997
108
521
184
719
237
695
257
304
1.138
166
204
541
423
477
172
241
118

Број
становника
м
1.042
262
175
540
167
610
854
362
204
166
102
259
256
135
112
204
295
265
117
49
472
350
1.031
126
520
218
668
242
707
264
300
1.276
166
223
560
429
499
159
250
140

ж
1.041
225
174
539
161
620
830
350
202
163
105
228
255
133
98
209
247
278
103
48
409
318
1.003
108
525
186
722
238
713
257
304
1.153
168
210
547
424
477
172
241
118
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Попис становништва на дан
31. децембра 1895. године490
За пет година становништво се увећало. Ове године било је 15.682
мушкарца и 15.412 жена српске националности, и 286 мушкараца и 236 жена
других националности. Православне вере било је 15.923 мушкараца и 15.607
жена, а друге вере 46 мушкараца и 41 жена. Ове године 4.274 мушкаца и 307 жена
знало је да чита и пише, док је неписмено било 11.694 мушкараца и 15.341 жена.
Имена
места
Р.бр.

По матерњем језику
Срби

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
490

Број становника

Бачина
Орашје
Церница
Бела Вода
Брајковац
Бошњане
Варварин
Маскаре
Г. Крчин
Д. Крчин
Карановчић
М.
Крушевица
Пајковац
Парцани
Тољевац
Залоговац
Мареново
В.
Крушевица
Гавез
Јасика
Шанац
Срње
Катун
Каменари
Коњуси
Љубава
Кукљин
Лазаревац
Милутовац

По вери

остали

По писмености

православни

остали

писмени

неписмени

м
421
56
24
75
7
197
478
208
23
72
76
43

ж
60
3
4
1
7
53
7
1
8
1
-

м
780
235
161
484
181
509
470
174
86
183
214
102

ж
1.098
247
187
585
179
710
839
387
111
227
286
141

м
1.172
288
185
555
188
690
918
378
109
247
290
145

ж
1.142
249
187
588
180
700
872
388
112
228
287
141

м
29
3
4
16
30
4
8
-

ж
16
1
1
17
20
6
7
-

м
1.181
288
185
559
188
706
944
379
109
247
290
145

ж
1.144
249
187
589
180
717
886
388
112
228
287
141

м
20
3
4
3
8
-

ж
14
1
6
6
7
-

120
227
338
316
132
230

117
245
296
316
124
200

2
3

4
4

120
227
338
318
132
230

117
245
296
320
124
200

3

4

20
12
77
49
20
48

1
1

100
215
261
269
112
185

116
245
296
320
124
203

52
434
368
177
1.100
144
547
222
680
265
737

64
461
355
182
1.075
140
529
197
745
246
796

4
4
2
2
7

1
6
2
-

52
438
372
177
1.102
146
547
222
680
265
741

64
462
361
182
1.077
140
529
197
745
246
799

3

1

18
192
55
31
302
31
200
60
158
56
176

21
2
24
1
18
2
6
19

34
246
317
146
800
115
347
162
522
209
568

64
441
361
180
1.053
139
511
195
739
246
781

4

Статистика Краљевине Србије, Београд 1898. године.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Страгари
Избеница
Суваја (зас)
Обреж
Вратаре
Падеж
Поточац
Својново
Рашевица
Глобаре
Крвавица
Шашиловац

290
219
3
1.332
171
246
593
479
516
171
260
148

272
225
3
1.210
169
223
615
462
500
183
255
133

5
117
10
3
10
5
13
5
-

7
111
4
1
7
3
11
3
-

290
224
120
1.342
174
246
603
483
529
171
265
148

272
232
114
1.214
170
223
622
463
511
183
258
133

1
-

2
-

56
49
1
509
9
43
131
131
93
6
38
23

1
1
34
11
13
3
4
-

234
175
119
833
165
203
472
353
436
165
227
125

271
231
114
1.180
170
212
600
462
507
183
258
133

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
491

Бачина
Орашје
Церница
Бела Вода
Брајковац
Бошњане
Варварин
Маскаре
Г. Крчин
Д. Крчин
Карановчић
М. Крушевица
Пајковац
Парцани
Тољевац
Залоговац
Мареново
В. Крушевица
Гавез
Јасика
Срње
Шанац
Катун
Каменари
Коњуси

Број задруга

Р.б.

место

Број домова

Попис становништва
на дан 31. децембра 1895. године491

348
87
58
209
65
222
279
134
33
84
92
46
40
82
111
107
40
73
22
159
61
123
327
42
191

381
87
58
209
65
222
297
134
33
84
93
46
40
82
111
107
40
73
22
160
61
124
326
42
193

становништво

Становништво по годинама старости
Од 0 до 15
година

м
1.201
291
185
559
188
706
948
382
109
255
290
145
120
227
338
318
132
233
52
438
177
372
1.102
146
547

ж
1.158
250
187
580
180
717
892
394
112
235
287
141
117
245
296
320
124
204
64
462
182
361
1.077
140
529

м
540
136
83
254
94
342
442
182
48
119
144
63
58
102
168
143
71
112
27
197
80
177
523
70
245

ж
542
114
85
276
82
358
420
186
43
97
141
66
57
130
137
142
67
95
33
230
89
163
541
65
219

Од 16 до 70
година
м
643
153
91
300
94
358
493
197
61
130
142
81
62
124
168
173
60
117
25
237
96
187
565
75
295

ж
604
135
95
312
97
355
458
206
69
135
145
73
59
115
157
174
57
107
30
228
91
193
525
74
301

Старијих
од 70
година
м
ж
18
12
2
1
11
7
5
1
1
6
4
13
14
3
2
6
3
4
1
1
2
1
1
2
2
2
4
1
4
2
1
4
4
1
2
8
5
14
11
1
1
7
9

Попис становништва у Крљевини Србији 31. децембра 1895. године, Београд 1898. године.
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Љубава
Кукљин
Лазаревац
Милутовац
Страгари
Избеница
Суваја (зас)
Обреж
Вратаре
Падеж
Поточац
Својново
Рашевица
Глобаре
Крвавица
Шашиловац
Укупно

91
269
79
247
102
64
47
431
70
84
191
146
184
61
98
42

91
269
79
249
102
68
50
431
70
83
191
146
184
61
98
42

222
680
265
744
290
224
120
1.342
174
246
603
484
529
171
265
148

197
745
246
800
272
232
114
1.214
170
223
622
465
511
183
258
133

97
308
135
356
141
110
55
615
93
118
299
239
254
71
119
78

81
372
120
382
114
113
51
542
87
118
307
240
247
95
123
67

123
368
125
382
147
110
64
709
79
128
300
241
267
98
142
67

115
368
122
411
155
117
62
649
82
102
313
223
256
88
133
63

2
4
5
6
2
4
1
18
2
4
4
8
2
4
3

1
5
4
7
3
2
1
23
1
3
2
2
8
2
3

5.241

5.304

15.968

15.648

7.508

7.437

8.277

8.054

183

157

Темнићски срез имао је 1897/98. године 12 школа и 30 учитеља. У почетку
године уписано је 1.293 ђака: први разред 388, други 321, трећи 304, четврти 20.
Досељено је 15, а школу је напустило 185 ђака. Разреде је завршило 992 ђака:
први разред 287, други 258, трећи 227, четврти 220. Разреде је поновило 106
ђака.492
Школу у Варварину, исте школске године, уписало је 166 ђака: пр ви
разред 51, други разред 39, трећи разред 39, четврти разред 37 ђака. У току године
досељено је четири, а школу напустило 16 ђака. Разреде је успешно завршило 133
ђака: први разред 38, други разред 34, трећи разред 32, четврти разред 29 ђака.
Укупно је разреде поновио 21 ђак.493
Школска 1898/99. година494

ученица

ученика

ученица

учитеља

Учите
љица

ученика

ученица

Број
награђен
их
књигама

ученика

Број
Настав
ника

ученица

Прешли у
старији
разред

ученика

Број ђака
на крају

Продужне школе

У срезу
темнићском

Број ђака у
почетку

Основне школе

Срез

10

5

1113

73

969

45

829

37

12

11

154

12

492

Просветни гласник, бр. 6 за 1898. годину.
Просветни гласник, бр. 5 за 1898. годину, стр. 196-197.
494
АС, МПс, Ф XL, р-129/1899.
493
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Општи подаци о школама
у 1898-1899. школској години495

Бачина
Бошњане
Варварин
Д. Крчин
Залоговац
Избеница
Катун
Маскаре
Обреж
Поточац

Ненаплаћене
казне

Број
Број
Број
Капитал
Прима
одборских набављених листова
фонда за
ли
састанака
књига у
које
сиромашне
школа
1898-99.
школа
ђаке
Просве
прима
тни
у 1898гласник
99.
14
11
3
870,54
351,60
10
6
1
34,80
11
15
5
42
39,60
3
прима
8
9
4
18,80
3
20
13
3
134,20
13
прима
12
12
1
13
15
3
38
60,60
прима
8
5
2
12
8
3
1500
3
15
39
2
74,40 7,20
прима
Наплаћене
казне

Име
школе

Оцена учитеља 1898/99. године
Марко Бабић, Бачина 5, Светолик Нешић, Бачина 5, Вук. Величковићка, Бачина 3,
Михаило Симић, Бошњани 4, Ангелина Видојковић, Бошњани 4, Чедомиљ
Урошевић, Варварин 4, Катарина Путниковић, Варварин 5, Катарина Мишић,
Варварин 4, Танасије Марковић, Доњи Крчин 4, Милева Марковић, Доњи Крчин 4,
Милан Лазић, Залоговац 5, Јулијана Лазић, Залоговац 5, Марија Бандин, Избеница
4, Владимир Поповић, Катун 4, Зорка Поповић, Катун 4, Милан Вељић, Маскаре
4, Стојан Вукићевић, Обреж 4, Ђорђе Тодоровић, Обреж 5, Катарина Тодоровић,
Обреж 4, Даринка Радовановић, Обреж 4, Драган Јанићијевић, Поточац 5,
Милица Јаковљевић, Поточац 5, Тома Јаковљевић, Поточац 5.496

Стање школске касе по буџету
за 1899. годину497
Име школе

Бачина
Бошњане
Варварин

Годишњи
буџет

Полугодишњи
буџет

1.556
1.590
2.518

778
795
1.259

Примљено за
прво полугође
1899. год.
300
229,80
655

Дугује
школска
општина
478
565,20
604

495

АС, МПс, Ф XL, р-129/1899.
Просветни гласник, бр. 10 за 1899. годину.
497
АС, МПс, Ф XL, р-129/1899.
496
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Д. Крчин
Залоговац
Избеница
Катун
Маскаре
Обреж
Поточац

1.457
800
927
780
1.530
2.060
1.575

728,50
400
463,50
390
765
1.030
787,50

490,96
366,65
2,25
159
184,45
202
475,90

237,54
34,35
461,25
231
580,55
828
311,60

Бројно стање народних школа у темнићском срезу у току првог
тромесечја школске 1900-1901. године:498

1
1
1
2
1

179
104
77
111
100

16
1
1
35
1

173
103
77
109
95

4
4

2
-

-

1
-

1
-

78
46

22
4

76

Катун
Маскаре
Обреж
Поточац
Свега у срезу

4
4
4
4

2
1

-

1
1
2
2
13

1
1
2
1
10

88
35
169
167
1050

3
1
3
86

78
35
153
161
957

498

учитељица

3
1
1
1
1

Број
учитеља
осн. школа
који раде у
продужној
школи
учитеља

-

3
1
1
1
-

1
1
2
-

22
1
нема
учитеља
3
1
2
3
2
71
10

-

ученица

2
2
2
2
-

ученика

4
4
4
4
4

ученица

Бачина
Драгово
Бошњане
Варварин
Доњи
Крчин
Залоговац
Избеница

ученика

учитељица

Број ђака
који редовно
долазе у
школу

учитеља

Број
уписаних
ђака

у грађанској
школи

Број
учитеља

у продужној
школи

Број разреда

у основној
школи

школа

16
1
1
24
1

1
4

Просветни гласник за 1901. годину.
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Стање каса основних школа у срезу темнићком
од 1. јануар до 15. јуна 1901. године
школа

Буџет за
1901.

Унето у
касу од 1.
I до 15.
VI

Издато по
дневнику
касе од 1.I
до 15.VI

Готовина
у
школској
каси

Дугује
школска
каса прив.
Лицима

Бачина
Бошњани
Варварин
Д. Крчин
Залоговац
Катун
Маскаре
Обреж
Поточац

2438
1032
5203
1696,60
1300
815
1102
1950
3148

693,80
334
672,45
190
221,90
200
456

692,80
321
489,70
262,40
218,95
261,35
442

13
182,75
-

300
72,40
672,40
88
513,40
435
358

Дугује
школска
општина
за раније
и ову
школску
годину
1212,60
1640
1495,05
1306,84
1126,22
670
1353,10
1683,55
1543
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УЧИТЕЉИ
У СРЕЗУ ТЕМНИЋКОМ
школска 1890/91. година:499
Бачина Светолик Нешић четврти разред, Коста Поповић трећи разред, Косара
Нешић други разред, Дринка Костић први разред; Бошњане Јаков Мојашевић
трећи и четврти разред, Софија Петровић први и други разред; Варварин Стеван
Димитријевић четврти разред, Илија Рајичић трећи разред, Милева Голубовић
други разред, Милана Влашкалић први разред; Доњи Крчин Стојан Вукићевић
трећи и четврти разред, први и други разред -; Избеница -; Јасика Петар
Максимовић трећи и четврти разред, Јелена Шурдиловић други разред, Анђелија
Михаиловић први разред; Коњуси Момир Милисавевић трећи и четврти разред,
Пулхерија Вукадиновић други разред, Јелена Васић први разред; Кукљин
Михаило П. Милојковић; Маскаре Јован Вељић; Милутовац Лепосава Вељковић
први и други разред, Димитрије Станковић трећи и четврти тразред; Обреж
Даринка Милетић први разред, Катарина Поповић други разред, Ђорђе Тодоровић
трећи разред, Алекса Поповић четврти разред;500
школска 1891/92. године:501
Бачина Светолик Нешић четврти разред, Марко Бабић трећи разред, Косара
Нешић други разред, Даринка Крстић први разред; Бошњани Матија Милетић
трећи и четврти разред, Милева Лазаревић први и други разред; Варварин Илија
Рајичић четврти разред, Божа Ружић трећи разред, Катарина Ђорђевић други
разред, Милана Влашкалић први разред; Доњи Крчин Стојан И. Вукићевић трећи
и четврти разред, Драгољуб Стевановић први и дуги разред; Избеница -; Јасика
Вукашин Агатоновић трећи и четврти разред, Јелена Шурдиловић други разред,
Анђелија Михаиловић први разред; Коњуси Момир Милисављевић трећи и
четврти разред, Пулхерија Вукадиновић други разред, Милена Врбавчев први
разред; Кукљин Михаило П. Милојковић; Маскаре Јован Вељић; Милутовац
Драгомир Агатоновић трећи и четврти разред, Лепосава Вељковић први и други
разред, Обреж Даринка Милетић први разред, Катарина Поповић други разред,
Ђорђе Тодоровић трећи разред, Алекса Поповић четврти разред; Падеж Милан
Миљковић трећи и четврти разред, Марија Димитријевић први и други разред;
Поточац друго одељење другог, трећи и четврти разред Димитрије Станковић,
Софија Михаиловић први и прво одељење другог разреда.502
499

Шематизам за 1891. годину.
Шематизам Краљевине Србије за 1891.годину.
501
Шематизам за 1892. годину.
502
Шематизам за 1892. годину. Милан Миљковић, учитељ трећег и четвртог разреда у Падежу,
премештен 16. 9. 1892. године. Аксентије Милутиновић постављен за учитеља трећег и четвртог
500
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Школска 1892/93. година:503
Бачина Светолик Нешић четврти разред, Марко Бабић трећи разред, Косара
Нешић други разред, Даринка Крстић први разред; Бошњани Александар Барлов
трећи и четврти разред, Милева Лазаревић први и други разред; Варварин Илија
Рајичић друго одељење другог и четврти разред, Чедомиљ Урошевић прво
одељење другог и трећи разред, Милева Влашкалић први разред; Доњи Крчин
Стојан Вукићевић трећи и четврти разред, Драгољуб Стевановић први и други
разред; Избеница -; Јасика Вукашин Агатоновић трећи и четврти разред, Јелена
Шурдиловић други разред, Анђелија Михаиловић први разред; Катун Божа
Ружић трећи и четврти разред, Катарина Ђорђевић први и други разред; Коњуси
Момир Милисављевић трећи и четврти разред, Пулхерија Вукадиновић други
разред, Симка Ивковић први разред; Кукљин Живко Анђелковић; Маскаре
Михаило Милошевић трећи и четврти разред, Јелена Исаиловић први и други
разред; Милутовац Лепосава Вељковић први и други разред, Драгомир
Агатоновић трећи и четврти разред; Обреж Даринка Милетић први разред,
Катарина Поповић други разред, Ђорђе Тодоровић трећи разред, Алекса Поповић
четврти разред; Падеж Аксентије Милутиновић трећи и четврти разред, Марија
Димитријевић први и други разред; Поточац Милан Богдановић друго одељење
трећи и четврти разред, Љубомир Анђелковић прво одељење трећег и други
разред Софија Михаиловић први разред.504
разреда у Падежу 14. 10. 1892. године. Милан Богдановић постављен за учитеља првог одељења
трећег и четврти разред у Поточцу, 7. 10. 1892. године. Љубомир Анђелковић постављен за
учитеља другог разреда и другог одељења трећег разреда у Поточцу 10. 8. 1892. године. Јелена
Исаиловић постављена за учитељицу првог и другог разреда у Маскару 16. 9. 1892. године. Божа
Ружић, учитељ трећег разреда у Варварину премештен за учитеља трећег и четвртог разреда у
Катуну 16. 10. 1892. године. Љубомир Смиљанић постављен за учитеља сва четири разреда у
Кукљину 21. 10. 1892. Јевта Ербез, учитељ трећег и четвртог разреда у Поточцу премештен из
Поточца 7. 10. 1892. године. Милана Влашкалић, учитељица првог разреда у Варварину
постављена за учитељицу првог и другог разреда у Катуну 16. 10. 1892. године. Михаило
Милошевић постављен за учитеља сва четири разреда у Маскару 19. 11. 1892. године. Симка
Ивковић постављена за учитељицу првог разреда у Коњусима 11. 11. 1892. године.502
503
Шематизам за 1893. годину.
504
Шематизам за 1893. годину. Милан Богдановић, учитељ трећег и четвртог разреда школе у
Поточцу постављен за управитеља исте школе. За учитеља првог и другог разреда у Доњем
Крчину постављена је Станија Нешић 19. фебруара 1893. године. Даринка Поповић постављена за
учитељицу првог разреда у Јасики 11. августа 1893. године. Василије Јовановић постављен за
учитеља у Доњем Крчину 11. августа 1893. године. Марија Ђурић постављена за учитељицу првог
разреда у Коњусима 10. августа 1893. године. Јаков Мојашевић постављен за учитеља трећег и
четвртог разреда у Маскару 23. августа 1893. године. Илија Рајичић, учитељ другог одељења
другог разреда и четвртог разреда у Варварину премештен за Ћуприју 15. августа 1893. године.
Василије Терзић постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Јасики 10. августа 1893.
године. Косара Нешић, учитељица другог разреда у Бачини постављена за учитељицу првог
разреда у Варварину 10. августа 1893. године. Зорка Марковић постављена за учитељицу првог и
другог разреда у Милутовцу 19. августа 1893. године. Божа Ружић, учитељ трећег и четвртог
разреда у Катуну постављен за учитеља првог, другог и трећег разреда у Варварину 10. августа
1893. године. Светолик Нешић, учитељ четвртог разреда у Бачини за учитеља другог одељења
другог разреда и четвртог разреда у Варварину 10. августа 1893. године. Стојан Вукићевић,
учитељ трећег и четвртог разреда у Д. Крчину постављен за учитеља четвртог разреда у Обрежу
10. августа 1893. године. Чедомиљ Урошевић, учитељ првог одељења другог и трећег разреда у
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Школска 1893/94. година:505
Бачина Богосав Вукићевић четврти разред, Марко Бабић трећи разред, Лепосава
Милетић други разред, Даринка Крстић први разред; Бела Вода Глигорије
Миленковић други, трећи и четврти разред, Параскева Миленковић први разред;
Бошњани Матија Милетић трећи и четврти разред, Милева Лазаревић први и
други разред; Варварин Светолик Нешић други разред друго одељење и четврти
разред, Божа Ружић други разред прво одељење и трећи разред, Косара Нешић
први разред; Доњи Крчин Василије Јовановић трећи и четврти разред, Роксанда
Цветковић први и други разред; Избеница -; Јасика Василије Терзић трећи и
четврти разред, Јелена Шурдиловић други разред, Даринка Павловић први разред;
Катун Владимир Поповић први разред друго одељење, други и четврти разред,
Зорка Поповић први разред прво одељење; Коњуси Момир Милосављевић трећи и
четврти разред, Марија Ђурић први и други разред; Кукљин Антоније Обреновић;
Маскаре Стојан Петровић трећи и четврти разред, Живка Петровић први и други
разред; Милутовац Станоје Мијатовић трећи и четврти разред, Роксанда Ракетић
други разред, Стана Равић први разред; Обреж Стојан Вукићевић четврти разред,
Ђорђе Тодоровић трећи разред, Катарина Поповић други разред, Даринка
Милетић први разред; Падеж Аксентије Милутиновић трећи и четврти разред,
Смиља Суботић први и други разред; Поточац Љубомир Анђелковић трећи и
четврти разред, Јелена Спасојевић први разред друго одељење и други разред,
Софија Михаиловић први разред прво одељење.506
Варварину постављен за учитеља Грабовцу 10. августа 1893. године. Сима Јеврић постављен за
учитеља другог одељења другог разреда и трећег разреда у Поточцу 10. августа 1893. године.
Владимир Поповић постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Катуну 10. августа 1893.
године. Зорка Поповић постављена за учитељицу првог и другог разреда у Катуну 10. августа
1893. године. Лепосава Милетић постављена за учитељицу другог разреда у Бачини 10. августа
1893. године. Анђелија Ничић постављена за учитељицу првог и другог разреда у Падежу 10.
августа 1893. године. Марија Димитријевић, привремена учитељица првог и другог разреда у
Падежу разрешена дужности 9. августа 1893. године. Стана Ракић постављена за учитељицу првог
разреда у Милутовцу 1. септембра 1893. године. Смиља Суботић постављена за учитељицу првог
и другог разреда у Падежу 16. септембра 1893. године. Живка Петровић постављена за учитељицу
првог и другог разреда у Маскару 1. 10. 1893. године. Глигорије Миленковић постављен за
учитеља другог, трећег и четвртог разреда у Белој Води 1. 10. 1893. године. Роксанда Ракитић
постављена за учитељицу другог разреда у Милутовцу 13. 10. 1893. године.504
505
Шематизам за 1894. годину.
506
Шематизам за 1894. годину. Павле Поповић постављен за учитеља другог разреда у Милутовцу
18. 2. 1894. године. Косара Стојановић постављена за учитељицу у Избеници 1. 4. 1894. године.
Софија Михаиловић, учитељица првог разреда у Поточцу пензионисана јула 1894. године. Риста
Трајковић постављен за учитеља сва четири разреда у Кукљину 10. 8. 1894. године. Војислав
Станчић постављен за учитеља (затворене) осн. школе у Избеници 20. 10. 1894. године. Саватије
Грбић постављен за учитеља трећег и чевртог разреда у Милутовцу 8. 10. 1894. године. Даринка
Крстић, учитељица првог разреда у Бачини постављена за учитељицу првог разреда у Падежу.
Јелисавета Јанковић постављена за учитељицу другог разреда у Бачини, 18. 8. 1894. године. Зорка
Ракић постављена за учитељицу другог разреда у Јасики 10. 8. 1894. године. Марина Павловић
постављена за учитељицу првог разреда у Поточцу 1. 9. 1894. године. Михаило Кречковић
постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Д. Крчину 1. 9. 1894. године. Станислава Јевтић
постављена за учитељицу првог и другог разреда у Коњусима 21. 9. 1894. Марија Кишпатић
постављена за учитељицу првог разреда у Бачини 16. 10. 1894. године. Риста Трајковић постављен
за учитеља сва четири разреда у Кукљину 10.8.1894. године. Војислав Станчић постављен за
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Школски надзорник за срез темнићки у свом извештају за школску
1893/94. годину изнео је врло позитивну оцену о раду учитеља: „Једино још, на
што сматрам да је нужно скренути високу пажњу Господина Министра, то је:
да сам у опште код већине наставника у повереним ми школама, нашао довољно
спреме и воље да потпуно одговоре своме високом задатку. Велика већина
одговара своме високом задатку. Велика већина наставника-ца, доиста је и
својим радом у школи, и понашањем ван ове доказала, да је потпуно појмила свој
свети задатак, а својом сувишном преданошћу школи и просвети заслужила је,
да јој се с правом рекне: да су прави и истински учитељи и радници на пољу
просвете и цивилизације.
Да у опште овакав рад нађем код велике већине наставника, осим других
узрока доста је допринело, што су готово сви наставници свршили Учитељску и
Вишу Женску шкоку, а при томе су и млади људи, пуни енергије за успешан рад.
Наставници пак, који су се слабо старали да одговоре своме високом
задатку, у великој су мањини“.507
Школска 1894/95. година:508
Бела Вода Глигорије Миленковић други, трећи и четврти разред, Параскева
Миленковић први разред; Бачина Богосав Вукићевић четврти разред, Марко
Бабић трећи разред, Јелисавета Јанковић други разред, Марица Кишпатић први
разред; Бошњане Милан Степановић трећи и четврти разред, Катарина Шабарић
први и други разред; Варварин Василије Терзић четврти разред, Светолик Нешић
трећи разред, Косара Нешић други разред, Христина Трајковић први разред; Доњи
Крчин Михаило Кречковић трећи и четврти разред, Роксанда Цветковић први и
други разред; Избеница Војислав Станчић; Јасика Живојин А. Поповић трећи и
четврти разред, Зорка Ракић други разред, Даринка Павловић први разред; Катун
Владимир Поповић други, трећи и четврти разред, Зорка Поповић први разред;
Коњуси Момир Милосављеевић трећи и четврти разред, Станислава Јевтић први и
други разред; Кукљин Риста Трајковић; Маскаре Стојан Петровић трећи и четврти
разред, Живка Петровић први и други разред; Милутовац Саватије Грбић трећи и
четврти разред, Павле М. Поповић други разред, Стана Равићев први разред;
Обреж Стојан Ж. Вукићевић четврти разред, Ђорђе Тодоровић трећи разред,
Катарина Тодоровић други разред, Даринка Милетић први разред; Падеж
Аксентије Милутиновић трећи и четврти разред, Смиља Суботић други разред,

учитеља (затворене) школе у Избеници 20.10.1894. године. Саватије Грбић постављен за учитеља
трећег и четвртог разреда у Милутовцу 8.10.1894. године. Даринка Крстић, учитељица првог
разреда у Бачини постављена за учитељицу првог разреда у Падежу 13.10.1894. године. Живојин
Поповић постављен за учитеља трећег и четвртог разреда мушке школе у Јасики 10.8.1894. године.
Лепосава Шишмановић постављена за учитељицу првог разреда у Варварину 10.8.1894. године.
Косара Стојановић, учитељица у Избеници премештена 10.8.1894. године. Василије Терзић
постављен за учитеља другог одељења другог разреда и четвртог разреда у Варварину, премештен
из Јасике 10.8.1894. године. Христина Трајковић постављена за учитељицу првог разреда у
Варварину 1894.
507
АС, МПс, Ф IV, р-166/1894.
508
Шематизам за 1895. годину.
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Даринка Крстић први разред; Поточац Љубомир Анђелковић трећи и четврти
разред, Јелена Спасојевић други разред, Марина Павлић први разред.509
Школска 1895/96. година:510
Бела Вода Цветко Р. Петровић други разред прво одељење, трећи и четврти
разред, Даринка Петровић први и други разред друго одељење; Бачина Јован
Крагуљевић четврти разред, Марко Бабић трећи разред, Јелисавета Јанковић
други разред, Христина Трајковић први разред; Бошњани Милан Стевановић
други, трећи и четврти разред, Катарина Мишић први разред; Варварин Василије
Терзић четврти разред, Светолик Пешић трећи разред, Косара Нешић трећи
разред, Катарина Путниковић први разред; Доњи Крчин Михаило Кречковић
трећи и четврти разред, Роксанда Кречковић први и други разред; Залоговац
Никола Казаковић; Избеница Милета Поповић; Јасика Михаило Крстић трећи и
четврти разред, Милица Крстић први разред, Зорка Ракић други разред; Катун
Владимир Поповић трећи и четврти разред, Зорка Поповић први и други разред;
Коњуси Момир Милосављевић, Станислава Јевтић први и други разред; Кукљин
Риста Трајковић; Маскаре Стојан Петровић трећи и четврти разред, Живка
Петровић први и други разред; Милутовац Саватије Грбић трећи и прво одељење
четвртог разреда, Данило Мишић други и друго одељење трећег разреда, Даринка
Марковић први разред; Обреж Стојан Ж. Вукићевић четврти разред, Ђорђе
Тодоровић трећи разред, Катарина Тодоровић други разред, Даринка Радовановић
први разред; Падеж Витомир Нинић трећи и четврти разред, Владимир Павловић
први и други разред; Поточац Љубомир Анђелковић511 трећи и прво одељење
509

Шематизам за 1895. годину. Највише постављења учитеља извршена су 20. септембра 1895.
године: Владимир Павловић постављен за учитеља првог и другог разреда у Падежу; Витомир
Никић за учитеља трећег и четвртог разреда у Падежу; Даринка Милетић премештена из Обрежа
20. септембра; Милица Крстић за учитељицу првог разреда у Јасики; Михаило Крстић за учитеља
трећег и четвртог разреда у Јасики; Никола Казаковић за учитеља у Залоговцу; Јован Крагуљевић
за учитеља четвртог Разреда у Бачини; Даринка Живковић за учитељицу првог и другог одељења
другог разреда у Белој Води; Христина Трајковић за учитељицу првог разреда у Бачини,
дотадашња учитељица у Варварину; Даринка Радовановић за учитељицу првог разреда у Обрежу ;
Милета Поповић за учитеља у Избеници; Цветко Петровић за учитеља првог одељења другог,
трећи и четврти разреда у Белој Води; Зорка Ракић за учитељицу другог разреда у Јасики 30.
новембра 1895. године.
510
Шематизам за 1896. годину.
511
Љубомир Анђелковић завршио је Учитељску школу. Имао је 1896. године 32 године, а у
служби је провео 11 година. Постигнути успех оцењен је одличном оценом, као и ред и чистоћа у
школи. Школска зграда саграђена је од слабе грађе. Село је припадало цркви у Својнову. Учитељ
је похађао цркву са ђацима поводом народних празника. Прешао је цео програм. Све предмете је
одлично обрадио. Био је одличан радник. Није имао никаквих недостатака као учитељ. Био је
тачан у дужности, вредан и спреман. Ђаци су добро похађали школу и били су добро васпитани.
Имали су прописане уџбенике. Учитељ је са општином и школским одбором добро сарађивао.
Није било притужби на његов рад. Састанци школског одбора редовно су одржавани. Одлуке
одбора нису извршаване. Није прикупљен школски прирез, а и казне ђачких родитеља нису
наплаћиване. Учитељ није имао неуредности и злоупотреба. Требало је у школском дворишту
подићи станове за два учитеља. Срески начелник је поводом тога, имао састанке са општином и
школским одбором. Од учила школа није имала: збирку метарских мера, рачунаљке, карту Србије,
икону Светог Саве, учитељских радова за очигледну наставу и природњачке збирке из околине.
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четвртог разреда, Јелена Спасојевић други разред прво одељење и трећи разред
друго одељење, Марина Павловић први и други разред друго одељење; Шанац
Милан Димитријевић.
Школска 1896/97. година:512
Бачина Љубомир Анђелковић513 четврти разред, Миливоје Јовановић трећи
разред, Марина Стојановић други разред, Милева Сретеновић први разред;
Бошњани Милан Стевановић други, трећи и четврти разред, Ангелина Видојковић
први разред; Варварин Василије Терзић четврти разред, Ђорђе Јовановић трећи
разред, Катарина Јовановић други разред и друго одељење првог разреда,
Катарина Мишић први разред прво одељење; Доњи Крчин Милета Тодоровић
трећи и четврти разред, Љубица Тодоровић први и други разред; Залоговац
Никола Казаковић; Избеница Параскева Јовановић; Катун Владимир Поповић
трећи и четврти разред, Зорка Поповић први и други разред; Маскаре Светолик
Нешић трећи и четврти разред, Косара Нешић први и други разред; Милутовац
Саватије Грбић четврти разред, Михаило Јевтић трећи разред, Макрена Тошић
други разред, Даринка Марковић први разред; Обреж Стојан М. Вукићевић514
четврти разред, Ђорђе Тодоровић трећи разред, Катарина Тодоровић други
разред, Даринка Радовановић први разред; Падеж Витомир Нинић трећи и
четврти разред, Емилија Нинић први и други разред; Поточац Марко Бабић
четврти разред, Тома Јаковљевић трећи разред, Милица Јаковљевић први и други
разред.515
Школска и одборска архива биле су у реду, а исто тако и школска књижница. Школска књижница
није имала све препоручене књиге, као: „Збирка педагошких радова“ од М. Нешковића, дела Љ.
Ненадовића, „Пољску привреду“ од Л. Тодоровића. Школа је имала ђенерал-штабну карту
Краљевине Србије, пет кола Књижевне задруге, а примала је и Просветни гласник. Учитељ је имао
стан у школској згради. Школа је имала двориште и врт, који је био ограђен, и засађен разним
поврћем. Врт је обрађиван уз помоћ ђака. Учитељ је калемио воће и гајио свилену бубу. Као
накнаду за дан ораће земље добијао је 50 динара годишње. У школи је потребно отворити још
једно одељење, али је требало сачекати до изградње стана за другог учитеља. (АС, МПс, Ф 59120/1897).
512
Шематизам за 1897. годину.
513
Љубомир Анђелковић, учитељ четвртог разреда у Поточцу постављен је за учитеља четвртог
разреда у Бачини са платом од 1.300 динара.
514
Стојан Вукићевић завршио је пет разреда гимназије. Ове школске године имао је 40 година и 18
година службе. Био је ожењен и имао је два детета. Његова плата је износила 1.550 динара. За
успех је оцењен оценом 4, а за ред и чистоћу оценом 5. Црква је постојала у Својнову, и он је са
ђацима одлазио за причешћа и народне празнике. Прешао је цео програм, али пређене ствари нису
добро утврђене због распуштања школе услед појаве дифтерије, која је дуго трајала. Ученици су
били распуштени и због поплава. Успех је ипак задовољавајући. Врло добар је наставник, вредан и
труди се. Ђаци су добро похађали школу и били су добро васпитани. Учитељ је доброг владања.
Са општином и школским одбором добро се слагао. Никаква тужба није постојала против њега.
Није имао злоупотреба. Није имао стан у школској згради. На име станарине и огрева примао је
288 динара годишње. На име њиве-једног дана ораће земље примао је 40 динара годишње. Желео
је премештај у варош, јер су му деца стигла за гимназију. (2. јул 1897. године, АС, МПс, Ф 59120/1897)
515
Шематизам за 1896. годину. Током септембра 1896. године извршена су постављења: Параскева
Јовановић постављена за учитељицу затворене школе у Избеници; Милица Јаковљевић,
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Школска 1897/98. година:516
Бачина Марко Бабић517 четврти разред, Миливоје Јовановић трећи разред, Марина
Стојановић други разред, Милева Сретеновић први разред; Бошњани Милан
Стевановић трећи и четврти разред, Ангелина Видојковић први и други разред;
Варварин Чедомиљ Урошевић четврти разред, Ђорђе Тодоровић трећи разред,
Катарина Тодоровић други разред, Катарина Мишић први разред; Доњи Крчин
Тихомир Маринковић трећи и четврти разред, Јелена Маринковић први и други
разред; Залоговац Милан Рабреновић; Избеница Параскева Јовановић; Катун
Владимир Поповић трећи и четврти разред, Зорка Поповић први и други разред;
Маскаре Светолик Нешић трећи и четврти разред, Косара Нешић први и други
разред; Милутовац Саватије Грбић четврти разред, Витомир Нинић трећи разред,
Макрена Тошић други разред, Емилија Нинић први разред; Обреж Стојан Ж.
Вукићевић четврти разред, Милета Тодоровић трећи разред, Љубица Тодоровић
други разред, Даринка Радовановић први разред; Падеж Аксентије Милутиновић
трећи и четврти разред, Вукосава Миладиновић први и други разред; Поточац

учитељица у Превешту, постављена за учитељицу првог и другог разреда у Поточцу; Тома
Јаковљевић, учитељ у Превешту, постављен за учитеља трећег разреда у Поточцу; Милета
Тодоровић постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Д. Крчину; Љубица Тодоровић
постављена за учитељицу првог и другог разреда у Д. Крчину; Миливој Јовановић постављен за
учитеља трећег разреда у Бачини; Милева Сретеновић постављена за учитељицу првог разреда у
Бачини; Стеван Милосављевић постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Превешту;
Катарина Милосављевић постављена за учитељицу првог и другог разреда у Превешту; Арсеније
Пилетић постављен за учитеља трећег разреда у Рековцу; Јован Крагуљевић, учитељ у Бачини,
премештен по казни; Марко Бабић, учитељ у Бачини, постављен за учитеља четвртог разреда у
Поточцу; Марина Стојановић, учитељица у Поточцу, постављена за учитељицу другог разреда у
Бачини; Гавра Пешић, учитељ у Јагодини, премештен за учитеља у Параћину; Светолик Нешић,
учитељ у Варварину, постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Маскару; Косара Нешић,
учитељица у Варварину, постављена за учитељицу првог и другог разреда у Маскару; Ђорђе
Јовановић постављен за учитеља другог и трећег разреда у Варварину; Катарина Јовановић
постављена за учитељицу првог одељења првог разреда у Варварину; Алекса Поповић постављен
за учитеља трећег и четвртог разреда у Волујаку 21. октобра; Михаило Ристић, учитељ у Волујаку,
премештен 30. октобра; Теодора Ристић, учитељица у Волујаку, премештена 30. септембра;
Љубица Миловук постављена за учитељицу првог и другог разреда у Волујаку 30. октобра;
Михаило Јевтић постављен за учитеља трећег разреда у Милутовцу 30. октобра; Љубомир
Анђелковић, учитељ у Поточцу, постављен за учитеља четвртог разреда у Бачини 4. октобра;
Танасије Марковић постављен за учитеља затворене школе у Ивковцу 29. октобра; Вукосава
Анђелковић постављена за учитељицу другог разреда у Рековцу 11. новембра.
516
Шематизам за 1898. годину.
517
Марко Бабић завршио је Учитељску школу. Имао је 29 година и 8 година службе. Био је
ожењен и имао је три детета. За успех у раду и за ред и чистоћу у школи оцењен је одличним
оценама. Са ђацима је одлазио у цркву у Орашју. Прешао је цео програм и све предмете одлично
обрадио. Одличан је радник. Није имао никаквих недостатака. Добра му је страна тачност у
дужности. Деца су добро похађала школу. Имали су све прописане уџбенике, али су их касно
набавили. Васпитање ђака било је добро. Учитељ је био доброг владања и добро се слагао са
општином и школским одбором. Није било никаквих тужби против њега. Није имао неуредности и
злоупотреба. Учитељ није имао стан у школској згради. На име станарине и огрева примао је 360
динара годишње. (АС, МПс, Ф 59, р-120/1897)
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четврти разред -, Тома Јаковљевић трећи разред, Милица Јаковљевић први и
други разред.518
Школска 1898/99. година:519
Бачина Марко Бабић трећи разред прво одељење и четврти разред, Светолик
Нешић други и трећи разред друго одељење, Вукосава Величковић први разред;
Бошњани Михаило Симић трећи и четврти разред, Ангелина Видојковић први и
други разред; Варварин Чедомиљ Урошевић трећи разред прво одељење и четврти
разред, Катарина Путниковић други и трећи разред друго одељење, Катарина
Мишић први разред; Доњи Крчин Танасије Марковић други разред прво одељење,
трећи и четврти разред, Милева Марковић први и друго одељење другог разреда;
Залоговац Милан Лазић други, трећи и четврти разред, Јулијана Лазић први
разред; Избеница Марија Бандин; Катун Владимир Поповић трећи и четврти
разред, Зорка Поповић први и други разред; Маскаре -; Обреж Стојан Ж.
Букићевић четврти разред, Ђорђе Тодоровић трећи разред, Катарина Тодоровић
други разред, Даринка Радовановић први разред; Падеж Аксентије Милутиновић
други, трећи и четврти разред, Цвета Грујић први разред; Поточац Драгутин
Јанићијевић трећи и четврти разред, Милица Јаковљевић други разред, Тома
Јаковљевић први разред.

518

Шематизам за 1898. годину.; Вукосава Миладиновић постављена је за учитељицу првог и
другог разреда у Падежу 1. новембра 1897. године; Милан Рабреновић постављен за учитеља у
Залоговцу 25. октобра 1897. године; Аксентије Милутиновић постављен за учитеља у Падежу 11.
новембра 1897. године; Никола Казановић премештен из Залоговца 25. октобра 1897. године;
Димитрије Димитријевић, учитељ првог одељења четвртог разреда мушке школе у Јагодини,
постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Белушићу 25. октобра 1897. године; Љубица
Марковић, учитељица првог разреда у Секуричу, постављена за учитељицу првог разреда у Јовцу
19. октобра 1897. године; Петар Вучковић постављен за учитеља првог и другог разреда у Домуз
Потоку 25. октобра 1897. године; Тихомир Маринковић постављен за учитеља трећег и четвртог
разреда у Доњем Крчину 7. децембра 1897. године; Јелена Маринковић постављена за учитељицу
првог и другог разреда у Доњем Крчину 7. децембра 1897. године; Милан Лазић постављен за
учитеља првог разреда у Залоговцу 9. априла 1898. године; Олга Милорадовић постављена за
учитељицу првог разреда у Доњем Крчину 11. фебруара 1898. године: Ружица Савић постављена
за учитељицу првог разреда у Жупањевцу 16. јануара 1898. године; Танасије Марковић, учитељ
трећег и четвртог разреда у Белици, постављен за учитеља трећег и четвртог разреда у Доњем
Крчину; Милева Марковић, учитељица првог и другог разреда у Белици, постављена за учитељицу
првог и другог разреда у Доњем Крчину; Милош Богдановић, учитељ првог одељења трећег
разреда у Варварину премештен у Двориште; Ђорђе Тодоровић, учитељ трећег разреда у
Варварину, премештен за учитеља четвртог разреда у Обрежу Катарина Тодоровић, учитељица
другог разреда у Варварину, премештена за учитељицу другог разреда у Обрежу; Вукосава
Величковић, учитељица првог и другог разреда у Падежу, постављена за учитељицу првог разреда
у Бачини; Милета Тодоровић, учитељ трећег разреда у Обрежу, постављен за читеља трећег и
четвртог разреда у Секуричу; Љубица Тодоровић, учитељица другог разреда у обрежу, постављена
за учитељицу првог и другог разреда у Секуричу; Катарина Путниковић, учитељица другог
одељења првог разреда мушке школе у Јагодини, постављен за учитеља другог, и другог одељења
трећег разреда у Варварину; Цвета Грујић постављена за учитељицу првог разреда у Падежу;
Даринка Петровић постављена за учитељицу у Бунару; Босиљка Петровић постављена за
учитељицу трећег разреда женске школе у Јагодини.
519
Шематизам за 1899. годину.
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Женска школа: Анка Милићевић четврти разред, Босиљка Петковић
(Петоковић) трећи разред, Настасија Видојковић други разред, Марија Радичанин
први разред.520
Школска 1899/1900. година:521
Бачина Марко Бабић четврти разред и трећи разред прво одељење, Светолик
Нешић трећи разред друго одељење и други разред, Вукосава Величковић први
разред; Бошњани Михаило Симић трећи и четврти разред, Ангелина Видојевић
први и други разред; Варварин Чедомиљ Урошевић трећи разред прво одељење и
четврти разред, Катарина Путниковић други разред и трећи разред друго
одељење, Катарина Мишић први разред; Доњи Крчин Милева Марковић први и
други разред друго одељење, Танасије Марковић други разред прво одељење,
трећи и четврти разред; Залоговац Милан Лазић други разред друго одељење,
трећи и четврти разред, Јулијана Лазић први и други разред прво одељење;
Избеница -; Катун Владимир Поповић трећи и четврти разред, Зорка Поповић
први и други разред; Маскаре Милан Вељић; Обреж Стојан Ж. Вукићевић
четврти разред, Ђорђе Тодоровић трећи разред, Катарина Тодоровић други
разред, Косара Ј. Петровић први разред; Поточац Драгутин Јанићијевић трећи и
четврти разред, Милица Јаковљевић други разред, Тома Јаковљевић први разред.
Школска 1900/1901. година:522
Бачина Марко Бабић четврти разред, Светолик Нешић трећи разред, Драгиња
Савић други разред, Станоје Савић први разред; Бошњани Михаило Симић трећи
и четврти разред, Ружица Ћирић први и други разред; Варварин Чедомиљ
Урошевић трећи разред прво одељење и четврти разред, Катарина Путниковић
други и трећи разред друго одељење, Катарина Мишић први разред; Доњи Крчин
Танасије Марковић други разред прво одељење, трећи и четврти разред, Милева
Марковић први и други разред друго одељење; Залоговац Милан Лазић други
разред друго одељење, трећи и четврти разред, Јулијана Лазић први и други
разред прво одељење; Избеница -523; Катун Владимир Поповић трећи и четврти
разред, Зорка Поповић први и други разред; Маскаре Милан Вељић; Обреж
Стојан Ж. Вукићевић четврти разред, Ђорђе Тодоровић трећи разред, Катарина
Тодоровић други разред, Косара Ј. Петровић први разред; Поточац Драгутин
Јанићијевић трећи и четврти разред, Милица Јаковљевић други разред, Тома
Јаковљевић први разред.
Школска 1901/1902. година:524

520

Шематизам за 1899. годину.
Шематизам за 1900. годину.
522
Шематизам за 1901. годину.
523
У Избеници је радила Марија Бандина, али је отишла после удаје. Марија је радила од 1.
септембра до 11. октобра 1900. године. Постављење другог учитеља тражемо је 17. августа 1901.
године.
524
Шематизам за 1902. годину.
521
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Бачина Вељко Мутавџић четврти разред, Светолик Нешић трећи разред, Љубица
Поповић други разред, Даринка Мутавџић први разред; Бошњани Крста Јонић
трећи и четврти разред, Босиљка Стевановић први и други разред; Варварин
Чедомиљ Урошевић трећи разред прво одељење и четврти разред, Катарина
Путниковић први разред, Љубомир Анђелковић други и трећи разред друго
одељење; Доњи Крчин Танасије Марковић други разред прво одељење, трећи и
четврти разред, Милева Марковић први и други разред друго одељење; Залоговац
Милан Лазић трећи и четврти разред, Јулијана Лазић први и други разред;
Избеница Милутин Стојановић; Катун Владимир Поповић трећи и четврти
разред, Зорка Поповић први и други разред; Маскаре Милан Вељић; Обреж
Стојан Ж. Вукићевић четврти разред, Ђорђе Тодоровић трећи разред, Катарина
Тодоровић други разред, Фемка Јовичић први разред; Поточац Драгутин
Јанићијевић други и четврти разред, Тома Јаковљевић трећи разред, Милица
Јаковљевић први разред.
Школска 1902/1903. година:525
Бачина Вељко Мутавџић четврти разред, Светолик Нешић трећи разред, Љубица
С. Поповић други разред, Даринка Мутавџић први разред; Бошњани Крста Јонић
трећи и четврти разред, Босиљка Стевановић први и други разред; Варварин
Чедомиљ Урошевић трећи разред друго одељење и четврти разред, Љубомир
Анђелковић други разред и трећи разред прво одељење, први разред -; Доњи
Крчин Танасије Марковић други разред прво одељење, трећи и четврти разред,
Милева Марковић први разред и други разред друго одељење; Залоговац Милан
Лазић трећи и четврти разред, Јулијана Лазић први и други разред; Избеница
Милутин Стојановић; Катун Михаило Купчевић трећи и четврти разред, Живана
Купчевић први и други разред; Маскаре Милан Вељић; Обреж Стојан Ж.
Вукићевић четврти разред, Ђорђе Тодоровић трећи разред, Катарина Тодоровић
други разред, Фемка Јовичић први разред; Поточац Драгутин Димитријевић
други и четврти разред, Тома Јаковљевић трећи разред, Милица Јаковљевић први
разред.
Школска 1903/1904. година:526
Бачина Вељко Мутавџић, управитељ, четврти разред, Светолик Нешић трећи
разред, Љубица Поповић други разред, Даринка Мутавџић први разред; Бошњани
Крста Јонић, управитељ, трећи и четврти разред, Босиљка Стевановић први и
други разред; Варварин Милан Ст. Недељковић други и четврти разред, Љубомир
Анђелковић, управитељ, трећи разред, Лепосава Младеновић први разред; Доњи
Крчин Танасије Марковић, управитељ, други разред прво одељење, трећи и
четврти разред, Милева Марковић први разред и други разред друго одељење;
Залоговац Милан Лазић, управитељ, трећи и четврти разред, Јулијана Лазић први
и други разред; Избеница Смиљко Спасић; Катун Михаило Купчевић, управитељ,
други, трећи и четврти разред, Живана Купчевић први разред; Маскаре Петар
525
526

Шематизам за 1903. годину.
Шематизам за 1904. годину.
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Петковић; Обреж Стојан Ж. Вукићевић четврти разред, Ђорђе Тодоровић,
управитељ, трећи разред, Катарина Тодоровић други разред, Фемка Јовичић први
разред; Поточац Тома Јаковљевић трећи и четврти разред, Милица Јаковљевић
први разред прво одељење и други разред, Драгутин Јанићијевић, управитељ,
први разред друго одељење.
Школска 1904/1905. година:527
Бачина Димитрије Тодоровић, управитељ, четврти разред, Сава С. Поповић трећи
разред, Љубица Тодоровић други разред, Катарина Поповић први разред;
Бошњане Стојан Глигоријевић трећи и четврти разред, Босиљка Стевановић први
и други разред; Варварин Милан Ст. Недељковић трећи и четврти разред, Милева
Марковић други разред, Танасије Марковић, управитељ, први разред; Доњи Крчин
Боривоје Павловић, управитељ, други разред прво одељење, трећи и четврти
разред, Јелисавета Марковић први разред и други разред друго одељење;
Залоговац Вељко Мутавџић, управитељ, трећи и четврти разред, Даринка
Мутавџић први и други разред; Избеница Милутин Николић; Катун Михаило
Купчевић, управитељ, други, трећи и четврти разред, Живана Купчевић први
разред; Маскаре Смиљко Спасић; Обреж Стојан Ж. Вукићевић, управитељ,
четврти разред, Живојин Станковић трећи разред, Косара Дуканац други разред,
Лепосава Вељковић први разред; Поточац Тома Јаковљевић, управитељ, трећи
разред друго одељење и четврти разред, Милун Михаиловић трећи разред прво
одељење и други разред, Милица Јаковљевић први разред.
Школска 1905/1906. година:528
Бачина Сава С. Поповић четврти разред, Димитрије Тодоровић, управитељ, трећи
разред, Катарина Поповић други разред, Љубица Тодоровић први разред;
Бошњани Стојан Глигоријевић трећи и четврти разред, Босиљка Стевановић први
и други разред; Варварин Милан Ст. Недељковић трећи и четврти разред,
Танасије Марковић, управитељ, други разред, Милева Марковић први разред;
Доњи Катун Младен Вукићевић; Доњи Крчин Матеја Милетић, управитељ, трећи
и четврти разред, Јелисавета Марковић први и други разред; Залоговац Вељко
Мутавџић, управитељ, трећи и четврти разред, Даринка Мутавџић први и други
разред; Избеница Милутин Николић; Катун Михаило Купчевић, управитељ,
трећи и четврти разред, Живана Купчевић први и други разред; Маскаре Смиљко
Спасић; Обреж Стојан Ж. Вукићевић, управитељ, четврти разред, Живојин
Станковић трећи разред, Косара Дуканац други разред, Лепосава Вељковић први
разред; Поточац Тома Јаковљевић, управитељ, трећи и четврти разред, Милица
Јаковљевић први и други разред; Рашевица Милун Михаиловић.
Школска 1906/1907. година:529
527
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Бачина Димитрије Тодоровић, управитељ, четврти разред, Сава С. Поповић трећи
разред, Љубица Тодоровић други разред, Катарина Поповић први разред;
Бошњани Стојан Глигоријевић трећи и четврти разред, Босиљка Стевановић први
и други разред; Варварин Милан Ст. Недељковић четврти разред, Танасије
Марковић, управитељ, трећи разред, Милева Марковић други разред, Живка Љ.
Поповић први разред; Доњи Катун Младен Вукићевић; Доњи Крчин Матеја
Милетић, управитељ, трећи и четврти разред, Јелисавета Марковић први и други
разред; Залоговац Вељко Мутавџић, управитељ, управитељ, трећи и четврти
разред, Даринка Мутавџић први и други разред; Избеница Милутин Николић;
Катун Михаило Купчевић, управитељ, трећи и четврти разред, Живана Купчевић
први и други разред; Маскаре Тома П. Милојковић; Обреж Стојан Ж. Вукићевић
четврти разред, Живојин Станковић, управитељ, трећи разред, Косара Дуканац
други разред, Лепосава Вељковић први разред; Поточац Тома Јаковљевић,
управитељ, трећи и четврти разред, Милица Јаковљевић први и други разред;
Рашевица Живадин Митровић.
Школска 1907/1908. година:530
Бачина Сава С. Поповић четврти разред, Димитрије Тодоровић, управитељ, трећи
разред, Катарина Поповић други разред, Љубица Тодоровић први разред;
Бошњани Стојан Глигоријевић, управитељ, трећи и четврти разред, Владислав
Џабић први и други разред; Варварин Милан Ст. Недељковић четврти разред,
Танасије Марковић, управитељ, трећи разред, Милева Марковић други разред,
Живка Љ. Поповић први разред; Доњи Катун Благоје Нешић; Доњи Крчин Матеја
Милетић, управитељ, трећи и четврти разред, Александар Ђорђевић први и други
разред; Залоговац Вељко Мутавџић, управитељ, трећи и четврти разред, Даринка
Мутавџић први и други разред; Избеница Божидар Загорац; Катун Михаило
Купчевић, управитељ, трећи и четврти разред, Живана Купчевић први и други
разред; Маскаре Тома П. Милојковић; Обреж Стојан Ж. Вукићевић трећи и
четврти разред, Косара Дуканац други разред, Драгутин Павловић, управитељ,
први разред; Поточац Милета Тодоровић, управитељ, трећи и четврти разред,
Достана Тодоровић први и други разред; Рашевица Живадин Митровић.
Школска 1908/1909. година:531
Бачина Сава С. Поповић, управитељ, четврти разред, Алекса Васиљевић трећи
разред, Катарина Поповић други разред, Даринка Васиљевић први разред;
Бошњани Стојан Глигоријевић, управитељ, трећи и четврти разред, Владислав
Џабић први и други разред; Варварин Милан Недељковић четврти разред,
Танасије Марковић, управитељ, трећи разред, Живка Љ. Поповић други разред,
Милева Марковић први разред; Доњи Катун Благоје Нешић; Доњи Крчин Матеја
Милетић, управитељ, трећи и четврти разред, Александар Ђорђевић први и други
разред; Залоговац трећи и четврти разред-, Даринка Мутавџић први и други
разред; Избеница Димитрије Бресјанац; Катун Михаило Купчевић, управитељ
530
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трећи и четврти разред Живана Кунчевић први и други разред; Маскаре Душан К.
Урошевић; Обреж Стојан Ж. Вукићевић трећи и четврти разред, Милица
Бранковић други разред, Драгутин Павловић, управитељ, први разред532; Поточац
Милета Тодоровић, управитељ, трећи и четврти разред, Достана Тодоровић први
и други разред; Рашевица Живадин Митровић.
Школска 1909/1910. година:533
Бачина четврти разред Сава Поповић, управитељ, трећи разред Алекса
Васиљевић, други разред Катарина Поповић, први разред Даринка Васиљевић;
Бошњани трећи и четврти разред Стојан Глигоријевић, управитељ, први и други
разред Владислав Џабић; Варварин четврти разред Милан Недељковић,
управитељ, трећи разред Танасије Марковић, други разред Живка Поповић, први
разред Милева Марковић; Доњи Катун Благоје Нешић; Доњи Крчин трећи и
четврти разред Матеја Милетић, управитељ, први и други разред Софија
Петковић534; Залоговац трећи и четврти разред Тома Савић, управитељ, први и
други разред Даринка Мутавџић; Избеница Александар Ђорђевић; Катун трећи и
четврти разред Михаило Купчевић, управитељ, први и други разред Живана
Купчевић; Маскаре Божидар Весић; Обреж трећи и четврти разред друго
одељење Стојан Вукићевић, други разред Милица Бранковић, први разред и
532

АС, МПс, Ф 71, р-297/1909. Драгутин Павловић рођен је у Јагодини 1885. године. Завршио је
Учитељску школу у Јагодини 1904. године. Исте године положио је учитељски испит. Имао је пет
година службе. У Обрежу је од августа 1908. године. Није био ожењен. Становао у школи. Плата
је износила 800 динара. Није кажњаван. Одличном оценом оцењиван је четири пута, а једном
повољном оценом. На дисциплину ученика обраћао је довољно пажње. Деца су била чиста и
уредна, мирна и пажљива. И књиге и друге дечије ствари су чисте. Програм је свршен из свих
наставних предмета осим цртања, које није обрађено. Ученичко знање из рачуна је поуздано, а
тако и из науке хришћанске. Из српског језика није било најпоузданије. Ученички одговори
самостални. Слабијим ученицима се морало помагати. Ученици разумеју доста онога што
испричају. Изводе се и поуке. Сви су предмети подједнако обрађени. Ученици нису довољно
извежбани у писању. Учитељ је био у добрим односима са другим учитељима, школским одбором
и ђачким родитељима, а лошим са председником школског одбора. Бавио се културним радом ван
школе. Ради на књижевности. Није члан ни једног удружења. Био је врло добар радник. Служио се
немачким језиком.
533
Шематизам за 1910. годину.
534
АС, МПс, Ф 71, р-297/1909. Софија Петковић рођена је у Милутовцу 6. јула 1888. године.
Завршила је Женску Учитељску школу у Београду 1908. године. Исте године положила је
учитељски испит. У Крчину је радила од 3. фебруара 1909. године. Премештена је из Катуна.
Плата је износила 800 динара. Није имала стан у школи. Накнада је износила 30 динара месечно.
Није кажњавана. Једном је оцењена повољном оценом. На дисциплину је обраћала довољно
пажње. Деца су била мирна, пажљива, учтива, уредна и чиста. Програм је завршен. Ученичко
знање из рачуна поуздано, из српског језика, кривицом предходног учитеља, који је градиво мање
обрадио, махом није најпоузданије. Из науке хришћанске знање је доста поуздано. Бољи ђаци
одговарали су самостално, слабијима се морало помоћи. Разумели су много од онога што су
читали и причали. Изводили су поуке. Сви су предмети подједнако обрађени. Ђаци нису довољно
извежбани у писању. Кривица је до предходног учитеља Александра Ђорђевића, који је за 5 ½
месеци врло мало урадио. Учитељица није постигла повољан успех, јер је примила рђаве ђаке,
мада је предходни учитељ оцењен повољном оценом. Била је у добрим односила са управитељем,
школским одбором и ђачким родитељима, који нису могли довољно да је нахвале. Није се бавила
културним радом ван школе, ни књижевношћу. Није била члан ни једног друштва.
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четврти разред прво одељење Драгутин Павловић, управитељ, Орашје - ; Поточац
трећи и четврти разред Милета Тодоровић, управитељ, први и други разред
Достана Тодоровић; Рашевица535 трећи и четврти разред Живадин Митровић,
управитељ, први и други разред Даница Митровић;
Наставници који су се, поред исправног рада у школи, истакли и
културним радом ван школе: 1. Милан Недељковић, учитељ у Варварину, основао
је Земљорадничку и Стрељачку дружину, 2. Стојан Глигоријевић и Владимир
Џабић, учитељи у Бошњану, основали Стрељачку дружину и Сеоску библиотеку,
3. Божидар Васић, учитељ у Маскару, основао Стрељачку дружину и Сеоску
библиотеку, 4. Алекса Васиљевић, учитељ у Бачини, основао Земљорадничку
задругу и Сеоску библиотеку.536
Наставници који су се одликовали својим радом у школи и лепим
опхођењем са својим ученицима: 1. Благоје Нешић, учитељ у Д. Катуну, 2. Сава
Поповић, учитељ у Бачини, 3. Стојан Глигоријевић, учитељ у Бошњану, 4. Владан
Џабић, учитељ у Бошњану, 5. Софија Петковић, учитељица у Д. Крчину.
„Ученици су ових наставника врло доброг држања и примерног понашања,
ведри, одговарају слободно у потпуним реченицама, пазећи у довољној мери на
правилно и тачно изговарање речи и реченица. Наставни предмети методски и
правилно обрађени до ситница; вештине такође обрађене лепо и правилно; код
цртања и писања радови чисти, певање махом у два гласа. Једном речи постигнут
леп и пун успех“. Мало више од осталих истакли су се Сава Поповић и Стојан
Глигоријевић.537
Списак
школа у срезу темнићком са распоредом наставника-ица по
одељењима и добивеним оценама
у школској 1909/10. години538

Име и
презиме
Даница
Митровић
Живојин
Митровић

Где је
учитељ
Рашевица
Рашевица

У ком разреду ради
Мушке
Женске
школе
школе
I и II
III и IV

-

Какву је
оцену добио

Примедба

одличан
одличан

535

АС, МПс, Ф 42, р-41/1909. Министар грађевина одобрио је 4. августа 1909. године, да се
школска зграда у Рашевици прими у свему. Завршена школска зграда имала је две модерне
учионице и две канцеларије са пространим ходником. Зграда је примљена од стране комисије. На
основу овог решења, школски одбор је тражио од Министра просвете да се отвори друго одељење.
Из школског буџета набављен је сав намештај за обе учионице. Министар просвете је одобрио
формирање другог одељења. Једно одељење чинили су ђаци првог и другог разреда, њих 37, а
друго одељење 36 ђака трећег и четвртог разреда.
536
АС, МПс, Ф 20, р-67/1910.
537
АС, МПс, Ф 20, р-67/1910.
538
АС, МПс, Ф 20, р-67/1910.
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Дoстана
Тодоровић
Милета
Тодоровић
Драгутин
Павловић
Милица
Бранковић
Стојан
Вукићевић
Живана
Купчевић
Михаило
Купчевић
Благоје
Нешић
Милева
Марковић
Живка
Поповић
Милан
Ст.
Недељковић
Танасије
Марковић
Божидар
Васић
Вадислав
Џабић

Поточац

I и II

-

одличан

Поточац

III и IV

-

одличан

Обреж

I и IV-a

-

одличан

Обреж

II

-

повољан

Обреж

III и IV-2

-

повољан

Катун

I и II

Катун

III и IV

-

одличан

Д. Катун

I,II,III,IV

-

одличан

Варварин

I

-

одличан

Варварин

II

-

одличан

Варварин

IV

-

одличан

Варварин

III

-

повољан

Маскар

I,II,III,IV

Бошњани

I и II

-

одличан

Стојан
Глигоријевић
Даринка
Мутавџић
Тома Савић
Даринка
Васиљевић
Сава
С.
Поповић
Катарина
Поповић
Алекса
Васиљевић
Алекса
Ђорђевић
Софија
Петровић
Матеја
Милетић

Бошњани

III и IV

-

одличан

Залоговац

I и II

-

повољан

Залоговац
Бачина

III и IV
I

-

повољан
повољан

Бачина

IV

-

одличан

Бачина

II

-

одличан

Бачина

III

-

одличан

Избеница

I,II,III,IV

-

повољан

Д. Крчин

I и II

-

одличан

Д.Крчин

III и IV

у свему

одличан

одличан

у свему

у свему

повољан
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школска 1910/1911. година:539
Бачина четврти разред Сава Поповић, трећи разред Алекса Васиљевић,
други разред Катарина Поповић, први разред Даринка Васиљевић; Бошњани
трећи и четврти разред Стојан Глигоријевић, управитељ, први и други разред
Владислав Џабић; Варварин540 четврти разред Милан Ст. Недељковић, трећи
разред Танасије Марковић, управитељ, други разред Живка Љ. Поповић, први
разред Милева Марковић; Доњи Катун други, трећи и четврти разред Благоје
Нешић, управитељ, први разред Косара Петровић; Доњи Крчин трећи и четврти
разред Матеја Милетић, управитељ, први разред, прво одељење и други разред
Софија Петковић, први разред друго одељење Радмила Кулић; Залоговац трећи и
четврти разред Чедомир Јовановић, управитељ, први и други разред Даринка
Мутавџић; Избеница Александар Ђорђевић541; Катун трећи и четврти разред
Михаило Купчевић, управитељ, први и други разред Живка Милутиновић;
Маскаре Александар Брадић; Обреж трећи разред друго одељење и четврти
разред Стојан Ж. Вукућевић, други разред и трећи разред прво одељење Драгутин
Павловић, управитељ, први разред Милица Бранковић; Орашје -; Поточац трећи
и четврти разред Милета Тодоровић, управитељ, први и други разред Достана
Тодоровић; Рашевица трећи и четврти разред Живадин Митровић, управитељ,
први и други разред Марија Раушкова; Својново Миливоје Радосављевић.
Школска 1911/1912. година:542
Бачина четврти разред Сава Поповић, трећи разред Алекса Васиљевић,
управитељ, други разред Катарина Поповић, први разред Даринка Васиљевић;
Бошњани трећи и четврти разред Стојан Глигоријевић, први и други разред
Владислав Џабић, управитељ; Варварин четврти разред Драгослав Лазић, трећи
разред Танасије Марковић, управитељ, други разред Милева Марковић, први
разред Драгиња Ђорђевић; Доњи Катун трећи и четврти разред Благоје Нешић,
управитељ, први и други разред Косара Глишић; Доњи Крчин трећи и четврти
разред Матеја Милетић, управитељ, први разред прво одељење и други разред
Софија Петковић, први разред друго одељење Чедомир Илић; Залоговац трећи и
четврти разред Чедомир Јовановић, управитељ, први и други разред Радисав
Јовановић; Избеница – Коста Живковић; Катун трећи и четврти разред Михаило
Купчевић, управитељ, први и други разред Живка Милутиновић; Маскаре
Александар Брадић; Обреж трећи разред друго одељење и четврти разред Стојан
Вукићевић, други разред и трећи разред прво одељење Драгутин Павловић,
управитељ, први разред Лепосава Вељковић; Орашје – Божидар Весић; Поточац
трећи и четврти разред Милета Тодоровић, управитељ, први и други разред

539

Шематизам за 1911. годину.
АС, МПс, Ф 15, р-58/1911. Одлуком Министра просвете од 31. марта 1911. године, разрешен је
дужности Милан Мијатовић, заступник учитеља у Варварину, с тим да му се плата не издаје јер
није био на дужности.
541
АС, МПс, Ф 26, р-3/1911. Александар Ђорђевић предао је дужност 22. маја 1911. године.
542
Шематизам за 1912. годину.
540
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Достана Тодоровић; Рашевица трећи и четврти разред Живадин Митровић, први и
други разред Даница Митровић; Својново Лазар Брајовић.
Школска 1913/1914. година:543
Бачина четврти разред Сава Поповић, трећи разред Алекса Васиљевић,
други разред Катарина Поповић, први разред Даринка Васиљевић; Бошњани први
и четврти разред Владислав Џабић, управитељ, други и трећи разред Стојан
Глигоријевић; Варварин544 четврти разред Јован Радовић (у Куманову) Паулина
Илинчић, трећи разред Танасије Марковић, управитељ, други разред Милева
Марковић, први разред Параскева Радовић (у Куманову) Јелица Јанковић; Доњи
Катун трећи и четврти разред Благоје Нешић, управитељ, други и први разред
Косара Некић; Доњи Крчин545 четврти разред Матеја Милетић, управитељ, други и
трећи разред Агатон Миладиновић, свештеник, први разред Анка Обреновић (у
Битољу) Чедомир Илић; Залаговац први и четврти разред Никола Симоновић,
други и трећи разред Чедомир Јовановић, управитељ; Избеница Милутин
Павловић; Катун трећи и четврти разред Михаило Купчевић, управитељ, други
разред Љубица Пешић, први разред Драгиња Симић; Маскаре Персида
Предраговић; Обреж трећи разред друго одељење и четврти разред Стојан
Вукићевић, Лазар Брајовић (пр.) други разред друго одељење и трећи разред прво
одељење Милица Јаковљевић, први разред и други разред прво одељење Драга
Марковић.

543

Шематизам за 1914. годину.
АС, МПс, Ф 5, р-63/1914. За учитеља у Варварину постављен је 29. септембра 1914. године
Иван Делевић, дотадашњи учитељ у Охриду, са платом од 1.556 динара.
545
АС, МПс, Ф 5, р-63/1914. Цветанка Теодосијевић постављена је за учитељицу у Д. Крчину 29.
септембра 1914. године, дотадашња учитељица у Кичеву, са платом од 600 динара. За учитељицу у
Д. Крчину, такође 29. септембра 1914. године, постављена је Тинка Поп Ђорђевић, дотадашња
учитељица у Дорјану, са платом од 720 динара.
544
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ШКОЛЕ
У ТЕМНИЋКОМ СРЕЗУ
Варварин
До отварања школе у Доњем Катуну, ђаци из овог села похађали су школу
у Варварину. Због честог изливања Мораве њихов долазак је био нередован.
Средином децембра 1891. године, због тих ђака померен је почетак предавања у
зимским месецима. Пре подне предавања су завршавана у 11 сати, а после подне
почињала су у 13, и трајала су до 15 часова. Септембра месеца школа је иначе
мало радила. Пошто су оба учитеља одређена за председнике бирачких одбора, од
10 до 19. септембра трајао је распуст. Затим школа није радила од 21. септембра, у
време бербе.546
Школу у Варварину школске 1891/92. године уписало је 166 ученика: први
разред 54, други разред 39, трећи разред 39, четврти разред 37 ученика. Досељено
је четири, а школу је напустило 16 ученика. Укупно је 133 ученика завршило
разреде: први разред 38, други разред 34, трећи разред 32, четврти разред 29.
Разреде је поновио 21 ученик.547
Проблеми у раду школе у Варварину јавили су се постављањем Филипа
Јовановића, учитеља у пензији за школског надзорника 12. децембра 1892. године.
Већ 24. децембра управитељ школе Илија Рајичић упутио је молбу Министру
просвете у којој је тражио поништеље одлуке школског одбора у вези са овим
постављењем. Одмах по постављењу Филип Јовановић је почео да се меша у рад
школе. За време школских часова улазио је у учионице, присуствовао
предавањима и стално се мешао у рад учитеља. Тражио је да он учи децу
црквеном певању и да их води у пратње.548
Одвајањем деце из Катуна у јесен 1892. године постојала је намера
Министра просвете да смањи број учитеља од четири на три. Школски одбор је
тражио да у школи и даље раде четири учитеља, јер се број ђака из Варварина
повећао. Предложено је да се дозволи подела другог разреда на два одељења, и да
се за учитељицу једног од одељења постави Бисенија Анђелковић, учитељица из
Јагодине. Учионица и све што је потребно за ново одељење било је спремљено.
Почетком августа 1893. године школу је уписало 145 ђака: први разред 44, други
разред 43, трећи разред 32 и четврти разред 26 ђака. Отварање још једног
одељења тражено је због малих учионица и због бољег и правилнијег рада у
школи. Предходне године редовнија настава у школи није могла да отпочне све до
фебруара. То је било због тога, што су поједини учитељи премештани па опет
враћани, неки напустали школу а неки касно постављани. Све је то довело до
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многих пропуста у настави. Зато је тражено да се формира још једно одељење, јер
би се са мањим броје ђака наставно градиво лакше савладало.549
Учионица првог разреда била је дугачка 9 м., широка 5 м. и висока 2,8 м. У
њој је учило 44 ученика, и сви су уредно похађали наставу. Учионица трећег и
половине другог разреда била је дугачка 7,6 м., широка 5,7 м. И висока 2,9 м. У
њој је учило 55 ученика, од којих четири ученика није редовно похађало наставу.
Учионица четвртог и половине другог разреда била је дугачка 5,7 м., широка 5,6
м., и висока 2,9 м. У њој је учило 46 ученика, од којих је осам ученика нередовно
долазило у школу. Учионица, која је била спремљена за четврто одељење била је
дугачка 4,9 м., широка 4,4 м. и висока 2,9 м.550
Почетком школске 1894/95. године било је уписано: први разред 46, други
разред 32, трећи разред 42 и четврти разред 41 ученик. Многи ученици су врло
нередовно долазили у школу. Било је и више ученика који су престарели за
школу, јер су имали преко 16 година. Ђаци нису имали све школске потребе.551
Због смањење броја ученика другог и трећег разреда почетком школске
1896/97. године, школски одбор је 4. августа 1896. године предложио спајање
ових разреда у једно одељење. Тада би други разред имао 24 ученика, а трећи од
30 до 35 ученика. Неколико ученика трећег разреда по неколико година нису
похађали школу, а неки су се у међувремену уписали у четврти разред, због чега
школски одбор није био сигуран у број ученика у овом разреду. Министар
просвете се сложио са предлогом школског одбора. На место затвореног одељења,
дозволио је отворање новог одељење првог разреда. У то одељење требало је
уписати довољан број мушке деце, а ако не буде довољно дорасле мушке деце,
уписиваће се женска деца. По салушању мештана варваринске општине, највећи
број је изјавио да не жели да шаље женску децу у школу. Једни су изјавили да
због сиромаштва нису у стању да издржавају школовање деце, а други што већ
имају по једно мушко дете у школи.552
Почетком године извршен је упис мушке деце, која су била дужна да
похађају школу. По изјављеној жеље њихових родитеља уписане су и две ученице
и осам ученика без навршене седме године. Укупно је уписано 49 ученика и три
ученице. Неколико ученика водили су се више година, а никако нису долазили у
школу. Због поделе првог разреда на два одељења школски одбор је покушао са
уписом све дорасе женске деце за школу. Међутим, због противљења родитеља,
школски одбор није могао упутити ту децу у школу. Сматрало се, да никакве
казне не би натерале родитеље да своју женску децу шаљу у школу. Родитељи
женске деце из села Варварина противили су се слању женске деце и због
удаљености њиховог села од варошице Варварина. Због тога, школски одбор је 3.
септембра упутио молбу да се први разред не дели на два одељења, већ да остане
једно одељење.553
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Министар просвете је поново наредио да се изврши упис све деце у први
разред. Тада би одељења имала по 40 ђака. После овог наређења школски одбор је
успео да упише још шест девојчица. Са укупним бројем уписаних ђака, одељења
првог разреда имала су само по 29 ђака. Није било више дорасле мушке деце, а
није се могло више уписати женске деце, због сиромаштва њихових родитеља и
због удаљености од школе. После овог извештаја школског одбора, Министар
просвете се 24. новембра 1896. године сложио да се укине једно одељење првог
разреда, с тим да се из разреда испише осам ученица. После ове одлуке Министра
просвете, и даље су у школи постојала четири одељења, према подели коју је
министар предложио: прво одељење са 43 ученика првог разреда, друго одељење
са 15 ученика првог и 25 ученика другог разреда, треће одељење са 35 ученика
трећег разреда и четврто одељење са 32 ученика четвртог разреда. У истој
наредби наложено је да се учитељ Василије Терзић, који је због укидања одељења
требало да буде постављен у Жупањевцу, остави за учитеља четвртог разреда, где
се и раније налазио.554
Током школске 1897/98. године из благајне школе у Варварину не
наменски је утрошено 5.000 динара. Наређен је увиђај и кажњавање криваца.555
Септембра 1898. године уписано је укупно 149 ђака: први разред 58, други разред
29, трећи разред 34 и четврти разред 28 ђака. Тражено је да постоје три
одељења.556
Новембра месеца 1899. године кажњено је више родитеља зато што нису
слали своју децу у школу. У почетку школске 1899/1900. године школски одбор
уписао је против воље родитеља у први разред 23 ученика и 46 ученица. Многи
родитељи нису желели да шаљу женску децу у школу и зато су кажњени. У томе
су били јединствени и богатији и сиромашнији родитељи. Када је општинска
власт почела да наплаћује казне многи родитељи су се жалили на одлуку
школског одбора. Упутили су жалбу и Министру просвете 15. новембра 1899.
године. У жалби су навели да нису у стању да школују женску децу, зато што су
им била потребна у кућевним и пољопривредним пословима, а већ су мушку
школовали. Навели су такође, да је школски одбор у Варварину једини одбор који
је кажњавао родитеље за недолазак њихове деце у школу.557
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Поновним саслушањем родитеља од стране школског надзорника учињен
је предлог да се за ту школску годину ослободе похађања школе слабије ученице
сиромашнијих родитеља. Одбор је прихватио предлог и у први разред уписана су
23 ученика и 23 ученице задружних и имућних родитеља. У извештају школског
надзорника побија се тврђење да се само казне наплаћују у Варварину у
темнићком срезу. Родитељи у осталим школама уредно су слали своју децу у
школу, па није било потребе за кажњавањем. Родитељи који су потписали жалбу
упућену Министру просвете нису били сиромашног стања, како су тврдили, јер су
плаћали велики непосредни порез. Зато је школски надзорник предложио да се
жалба одбије и преко полицијске власти нареди да се казне они родитељи, који не
само што нису слали своју децу у школу, већ су и друге на то наговарали.
Министар просвете је, на предлог школског надзорника, одбио жалбу групе
родитеља из Варварина.558
Школски одбор је намеравао да још у току пролећа 1901 године приступи
подизању нове школске зграде, пошто је извршена набавка потребног материјала:
цигала, ломљеног камена, креча и песка. Међутим, општина није била у стању да
подигне зграду према плану министарства, пошто је двориште мало.559 Током
1901. године дошло је до спора око изградње нове школске зграде. Неколико
чланова општинског одбора упутили су жалбу Министру просвете, у којој су
навели да школски одбор жели да прода школску зграду и ако нова није
подигнута, нити је могуће подићи за годину дана. Одговор школског одбора
упућен је 5. јула 1901. године. Одбор се позвао на решење Министра просвете од
23. јуна 1900. године, по коме је стара школска зграда затворена, јер је била
склона паду, и наређена је изградња нове зграде на истом месту. Школски одбор
је у међувремену спремио потребан креч, песак, камен и циглу. Донета је одлука
да се стара школска зграда прода, и плац очисти, а добијени новац за стару зграду
употреби за изградњу нове школе. Среско начелство је припремило лицитацију за
14. јули 1901. године. Чланови школског одбора су за одлагање почетка изградње
оптужили потписнике жалбе упућене Министру просвете: „Грађење школе
варваринске протеже се има 20 година, а ово је све узроком потписати жалиоца на
депеши и још неколицине њих, па су они и са овим сад покушали да би омели
грађење, и ако је све спремно...“ 560
Одбор школе варваринске на свом састанку одржаном 12. августа 1903.
године донео је одлуку о подели одељења. Први разред је био посебно одељење са
60 ученика, трећи разред такође посебно одељење у коме је било 45 ученика, а
треће одељење су чинили четврти разред са 38 и други разред са шест ученика.
Ове школске године уписани су сви дечаци, који су дорасли за школу ове и
преходне године. Женске деце уписано је врло мало. Ово је учињено, јер би први
разред имао два одељења, када би се уписала сва женска деца. Општина то није
могла издржавати пошто је ове године морала да исплти дуг за нову школу преко
7.000 динара. Осим тога, у буџет је унета сума за станарину за три учитеља. Од 1.
558
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јула није била обезбеђена станарина ни за постојећа три учитеља, већ је морао да
се распише додатни прирез. Упис женске деце остављен је за следећу годину, када
се општина буде налазила у бољим материјалним приликама. Министар просвете
је одобрио предложену поделу одељења.561
Школски надзорник је о овом спору обавестио Минитра просвете 3.
августа 1901. године: „Школа варваринска смештена је у двема старим
зградама. У првој згради налазе се две учионице, а у другој налази се трећа
учоница и један стан за наставника. Школски одбор намеран је да поруши
другу зграду која је сасвим дотрајала. На том месту биће сазидана нова
школска зграда, за коју је већ израђен план, спремљен материјал и новац и
одређена је ужа лицитација. Одборска одлука умесна је, да се друга са свим
трошна зграда прода, пошто је грађа трула, а мора се рушити, да се на том
истом месту подигне нова школска зграда. Са тих разлога неумесна је жалба
од стране грађана варваринских, јер су је написали људи, који хоће да ометају
рад школског одбора. У Варварину, у селу и варошици, одбор има на
располагању две општинске старе зграде, у којима могу бити смештене три
учионице и у том случају, кад буде порушена споменута зграда. Те зграде
могу за невољу привремено послужити, докле не буде довршена нова
школска зграда. Наставници могу у варошици добити стан под кирију“.
Зграда је освећена 1. децембра 1902. године.562
Варваринска четвороразредна школа имала је 1904/5. три учитеља и једну
учитељицу. Укупно је било уписано 146 ђака: први разред 45, други 52, трећи 13
и четврти разред 36 ђака. На крају године остало је 129 ђака, а разреде је
завршило 119 ђака: први разред 35, други 46, трећи 8 и четвврти разред 30 ђака.563
Октобра 1904. године управитељ школе Милан Недељковић предложио је
отварање среске продужне школе за пољопривреду са двогодишњим трајањем. У
молби Министру просвете навео је да постоје услови за то: 1. срески расадник је у
непосредној близини Варварина; 2. у новој згради основне школе има једно
празно одељење; 3. ни једно село није удаљено од Варварина; 4. Милан
Недељковић обавезао се да држи предавања. Министар просвете је одбио предлог,
јер је у Ћуприји постојала практична пољопривредна школа, коју су дужни да
похађају младићи из сваке општине.564
Сличан број ђака уписан је и школске 1905/1906. године. Први разред
уписало је 53 ученика, други разред 45, трећи разред 46 и четврти разред осам
ученика. Први и други разред чинили су посебна одељења, а треће одељење
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АС, МПс, Ф 52, р-192/1903.
АС, МПс, Ф XVIII, р-55/1901. За њено подизање највише су се заузимали: г.г. Илија С. Ђелмаш,
пређ. начелник среза темнићског, Милан Урошевић и Миливоје Сврзић, пређ. председници
варваринске општине, Ђорђе Настасијевић, трговац, благајник одбора за подизање нове школске
зграде, и Чедомиљ Урошевић, управитељ варваринске школе. Ђорђе Настасијевић и Чедомиљ
Урошевић одликовани су за рад на подизању школске зграде ордеом Св. Саве V степена.
563
Статистика наставе у Краљевини Србији школске 1904/5. године, Београд 1913. године.
564
АС, МПс, Ф 34, р-128/1904.
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чинили су ученици трећег и четвртог разреда. Наложен је упис још 20 ђака у први
разред.565
Поред распуста за бербу, Министар просвете је одобрио распуст од 25. до
28. септембра 1906. године, због одржавања опште привредне изложбе у школи.566
Те школске 1906/907. године уписано је 186 ђака: први разред 52, други разред 42,
трећи разред 46 и четврти разред 46 ђака. Ове године је тражено формирање
четвртог одељења, јер су, осим броја ђака, постојале могућности за смештај тог
одељења. Нова зграда се састојала од пет учионица, пространог ходника, једне
канцеларије, служитељске собе и једне канцеларије за Земљорадничку задругу. За
то четврто одељење требало је набавити још осам клупа и једну таблу. Остало је
све набављено раније. Министар просвете је одобрио формирање четвртог
одељења. Сваки разред представљао је једно одељење.567
Пред почетак школске 1907/908. године, према броју ученица, предложено
је формирање женске основне школе. Школске 1906/907. године укупно је 165
ђака редовно похађало школу: први разред 35 ученика и 10 ученица, други разред
29 ученика и девет ученица, трећи разред 30 ученика и 10 ученица и четврти
разред 35 ученика и седам ученица. Сваки разред чинио је и посебно одељење.
За школску 1907/908. годину уписано је 190 ђака:
разред

уписани

поновци

Нису
долазили
м
ж
3
-

први

м
18

ж
43

м
1

ж
-

други

35

9

1

1

-

трећи

28

7

3

-

четврти
Свега

27
108

10
69

5

1

свега

примедба

м
22

ж
43

-

36

10

2

1

33

8

1
6

1

28
119

10
71

Да се испита једна
ученица
Да се испита једна
ученица
Да се испитају две
ученице

Оваква подела одељења је задржана, јер није било могуће одвојити женску
школу због броја ђака у разредима. Осим тога, није дошло до раздвајања и због
тога, што су женска деца била из бољих кућа, па се сматрало да ће својим
понашањем добро да утичу на васпитну страну код ученика.568
У овој школској години дошло је до више сукоба између управитеља
школе и неких учитеља. Учитељи су се за одсуства обраћали директно школском
одбору, а не управитељу школе који је био надлежан за то. Истовремено
оптуживали су управитеља школе да намерно не жели да им дозвољава одсуства.
Према тврђењу управитеља, учитељ четвртог разреда тражио је одсуство
наводећи да има преке потребе да иде у Јагодину. Није му одобрено одсуство, јер
565

АС, МПс, Ф 29, р-74/1905.
АС, МПс, ф 33, р-34/1906.
567
АС, МПс, Ф 67, р-81/1906.
568
АС, МПс, Ф 27, р-31/1907.
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је обавештен да учитељ иде на политички збор. Учитељица Живка Поповић
тражила је одсуство због одласка у Београд ради подношења молбе за премештај.
У молби окружном школском одбору навела је да јој управитељ школе никада
није одобрио одсуство. Међутим, он је поднео документ о одобреном одсуству,
које је учитељица добила за 15, 16 и 17. септембар предходне године. У допису
Министру просвете тражио је да се окружни школски одбор упозна са прописима
о одобравању одсуства, и да се не дозволи учитељима да траже одсуство директно
од одбора игноришући управитеља.569
Следеће школске 1908/909. године постојала је намера да се тражи
одобрење за отварање новог одељења, и то одељења у коме би учила само женска
деца. Одељење није отворено, а те године било је уписано: први разред 27
ученика и 32 ученице, други разред 30 ученика и шест ученица, трећи разред 38
ученика и 10 ученица и четврти разред 28 ученика и седам ученица.570
Октобра 1910. године неколико мештана села Варварина упутила је жалбу
на рад школе у Варварину. У школи тада није био довољан број учитеља, зато: 1.
што је управитељ Танасије Марковић дуже времена лежао болестан од болести,
која је опасна по здравље деце; 2. Милева, учитељица и жена Танасијева у другом
стању је и већ је пред порођајем, а само брине о свом болесном мужу; 3.
учитељица Живка Поповић је на одсуству, тако да у школи ради само Милан
Недељковић. Тражили су постављање учитеља и распуштање школе због појаве
болести у селу Варварину.
Према извештају среског начелника, управитељ је заиста болестан али се
врши замена у његовом одељењу. Сматрао је, да је допис упућен због
нерасположења према управитељу. Срески лекар је на позив управитеља школе
отишао у село и нашао да не постоји зараза, већ само неколико случаја обољења
од тифуса, због чега није морала школа да се распушта.571
569

АС, МПс, Ф 28, р-127/1908.
АС, МПс, Ф 47, р-74/1908.
571
АС, МПс, Ф 24, р-121/1910. Током школске 1910/11. године Милан Недељковић радио је у
варваринској школи за сељачке домаћице. Предавао је српски језик и рачун. Школу је учило 17
девојка, и све су пре уписа биле неписмене. Са испита у школи за сеоске домаћице одржаном 19.
децембра 1910. године, начелник министарства просвете поднео је извештај: „...Од близу 50
уписаних ученица било је на испиту само 17. За неколике од ових говорили су ми наставници, са
колико су их муке одржали да истрају до краја. Већина их није прошла кроз основну школу, те су
као аналфабети училе познавати писана и штампана слова. Успех је незнатан, врло мали. Томе је
узрок и краткоћа времена и невештина наставника, тамошњег учитеља Недељковића. Но мене је
много више изненадило, да су и оне ученице, које су прошле кроз основну школу, врло тешко и
рђаво читале, да су тако брзо-оне су махом пре четири године изашле из школе-заборавиле читати,
да су се и овим курсом мало помогле. Несумњиву добит, коју ће ове ученице понети из ове школе,
јесте упознавање са хигијеном куће и хране. Срески лекар г. Хран. Јоксимовић, као да је створен за
ове школе. Његова подобност, одушевљење и воља за овај посао штета би било да се не
искористе...Добар је био и Марко Тодоровић, срески економ...Упућивање у вери вршио је
тамошњи свештеник без икакве подобности за тај посао. Учитељева госпођа Недељковић, давала
је поуке у ручним радовима: предиву, везу, шићу и ткању, у домаћинству: кувању, мешењу и
одржавању чистоте. Она је према томе имала бити душа целе ове школе. Она то међутим није
била, не зато што није хтела, него што није умела. Она није имала ни такве свести о томе, шта је
требало за тако кратко време да постигне у школи...Ово је већ трећи курс, који се одржава у
Варварину. Уверили су ме, да се у Варварину више не купује сапун, него се махом кува по кућама.
570
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Ове школске 1910/11. године дошло је и до сукоба између учитеља у
школи. Према Милеви Марковић, учитељице првог разреда, Милан Недељковић,
такође учитељ у истој школи, више пута је клеветао њу и њеног мужа Танасија
Марковића, управитеља школе. Управитељ се више пута обраћао Министру
просвете са молбом да се за надзорника одреди непристрасни педагог, који би
утврдио да је Милан Недељковић нерадник и клеветник. Међутим, за две
предходне године Министар просвете је за надзорнике постављао, не само
политичке, него и блиске сроднике Милана Недељковића, а то су Стева
Живојиновић и Димитрије Димитријевић, који су му давали одличне оцене, мада
није имао успеха. Њихови предходници били су Веља Вукићевић и Јова
Јовановић, за које је Милан Недљековић, као припадник исте партије, агитовао
када су се кандидовали за посланике, и од којих је такође добијао одличне оцене.
Колико је била сигурна у своје тврдње, у случају да и тај школски надзорник
оцени Недељковића одличном оценом, била је спремна да промени школу или да
се пензионише.572
На Благовести 1911. године Милан Недељковић је упутио жалбу на рад и
понашање управитеља школе Танасија Марковића. Милан Недељковић тражио је
заштиту о Министра просвете, „јер је г. Марковић у опште овде познат као
насртљивац и убојица, јер се тукао са неколицином грађана“. Тукао се са Спиром
Милићевићем, бившим среским писаром, Светозаром Стојановићем, обућаром,
потезао је револвер на чланове певачке дружине у Варварину, истерао је са
седнице школског обора Ђорђа Настасијевића, председника школског одбора,
носиоца ордена Светог Саве, насртао на Живку Поповић, учитељицу, која је из
страха напустила школу, растурио је певачку дружину и радничку школу. У
молби Министру просвете Милан Недељковић је навео и стање у школи, за које је
највећи кривац Танасије Марковић: 1. „Двориште је све разграђено и у таком
ђубрету да више и не личи на школско двориште, већ на двориште какве друмске
кафане; 2. Учионице и ходници у таквом су прљавом стању да и најмање личе на
локале једне школе, која треба да служи за пример реда и чистоће. Оваква
нечистоћа јако штети дечијем здрављу и ја сам му више пута то наговештавао и
сами ђачки родитељи али-узалудно; 3. Ја се као наставник целе зиме мрзнем по
ходнику и напољу, јер г. Марковић затвара школску канцеларију и неда ми да се
за време одмора огрејем; 4. Ни једног препорученог листа школског нити књиге,
нити писаћег материјала не добијам већ све за свој новац купујем“. 573

Исто тако има доста кућа у којима се квасац справља и пече хлеб у зиданим пећима, којих има
десетак у селу. Кисела проја меси се у Варварину тек од ових школа...“ (АС, МПс, Ф 87, р106/1911.)
572
АС, МПс, Ф 17, р-8/1911.
573
АС, МПс, Ф 87, р-88/1911. Министар просвете је ослободио Танасија Марковића по тужби
Милана Недељковића, али је и наложио да своје понашање у школи и ван школе прилагоди онако
„како доликује образованим људима и васпитачима народног подмлатка“.
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Бачина
Септембра 1891. године отворен је први разред продужне школе у Бачини.
Тад је била уписана 15 ученика и две ученице. Иако су родитељи кажњавани, ђаци
нису никако долазили у школу. Као оправдање истицали су, да је неколико
ученика пошло на занат, а и удаљеност од школе је представљала проблем, јер су
углавном ђаци били из оближњих места.574
Школска зграда у Бачини, према извештају управитеља Светолика
Нешића од децембра 1892. године, била је у врло лошем стању. Окречена је још
јуна 1891. године. Спољни зидови били су врло прљави, а унутрашњи још гори,
потамнели од прашине. На учионицама прозорска окна су поломљена, а на
вратима браве покварене. Споља се врата нису могла отварати. Ко би желео да
уђе морао је да лупа на врата да му се отворе. Није било ни довољно скамија, па је
више ученика морало да седи у једној скамија, а многи нису могли ни да седну. У
другом разреду је било пет скамија, дужине 1, 50 метра, а 40 ученика. Мапе
Балканског полуострва и Краљевине Србије биле су неупотребљиве, па је настава
земљописа извођена без карата. Из једног суда сва деца су пила воду. Више пута
се управитељ обраћао председнику општине, али увек је добијао одговор да је
прирез за 1892. годину потрошен, и због тога школа мора таква да остане.575
У Бачини је, поред неуређености школе, рад оптерећивао и сукоб међу
учитељима, до кога је дошло крајем 1891. године. Августа, пред почетак школске
године управитељ школе у Бачини Светолик Нешић позвао је ђаке за упис у први
разред, према списку који му је доставио месни свештеник. Пошто до почетка
рада школе родитељи нису довели своју децу, учитељ се поново обратио
општинским властима. Тада је уписано мање од 30 ученика у први разред, мада их
је по списку свештеника било много више. И сама учионица могла је да прими
око 60 ђака. Само око 30-ак детета је било уписано до 3. септембра. Пошто је било
мало уписаних ђака из села која су припадала школској општини, учитељ је
уписао шест ђака из Избенице, на основу молбе њихових родитеља, мада су они
припадали школи у Обрежу. Због удаљености овог и других околних села, јер је
школу у Бачини похађало око 40 ученика из Цернице, Избенице и Орашја,
управитељ је желео да од стана учитељице првог разреда Даринке Крстић, који се
налазио у школској згради, издвоји једно одељење за смештај ђака. Учитељица је
због тога упутила молбу Министру просвете, у којој је тражила да остане у
дотадашњем стану, а да се за ученике уступи наставничка канцеларија. И она је
навела незаконитост уписа деце из Избенице, због чега је и створен проблем око
преноћишта ђака из удаљених села. И срески начелник је, у свом извештају,
потврдио незаконизост уписа деце из Избенице, што је био узрок одузимања стана
учитељици првог разреда. Поново је управитељ школе и учитељ Светолик Нешић,
16. децембра 1892. године упутио предлог да се припреми одељење за смештај
ђака из удаљених места. Истовремено је затражио да се школа оправи и набаве
потребне ствари. Због више одбијања општинске и среске власти, учитељ је
574
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предложио слање једне комисије до стране Министра просвете, која би пренела
право стање школе.576
У продужној школи уписано је 15 ученика и две ученице, али нису
долазили у школу, иако су њихови родитељи кажњавани. Неки ученици су
отишли на занате, а неки су били из оближњих села. Продужна школа затворена је
3. децембра 1891. године. Ни каснијих година кажњавање родитеља није довело
до редовнијих долазака ученика у школу. Септембра 1893. године изречено је 18
казни, али општински суд није ни једну извршио.577
Током школске 1895/96. године рад у школи је био добар. Настава је
редовно држана. У почетку Богосава Вукићевића мењао је Марко Бабић, а
учитељицу првог разреда Марију Кишпатић Јелисавета Јанковић. Први разред
продужне школе отворен је и октобра 1895. године. Обавеза је била да овај разред
обавезно упишу 27 ученика и три ученице. Од тог броја продужну школу учило је
14 ученика и две ученице. Фебруара 1896. године школски одбор је тражио да се
укине продужна школа. Марта 1896. године и учитељ је предложио затварање
продужне школе. Од ових ђака, који су требали да похађају школу, четири
ученика и две ученице налазили су се код својих кућа, шест су на послу код
имућних људи, четири из села Избенице, које није припадало истој политичкој
општини, и због свега тога ђаци су рђаво похађали школу. Остали су се налазили
на занатима и у службама и то: у Крушевцу 10 ученика, Параћину три ученика, и
једна ученица у Обрежу. Школски одбор је одмах по отварању продужне школе
предузимао све мере да је ђаци уредно похађају. Поред обавезног похађања
школе, на чему је одбор стално указивао, током трајања наставе тражено је од
општинске власти кажњавање родитеља, чија деца нису редовно учила. Међутим,
како општина није кажњавала родитеље, велика група ђака није никако долазила
у школу. Поред неуредног похађања наставе, за четврти разред требало је
набавити још две клупе и карту српских земаља.578
Почетком школске 1898/99. године укинуто је четврто одељење, и ђаци
трећег и четвртог разреда спојени су са другим и четвртим разредом. У одељењу
другог и дела трећег разреда налазило се 60 ученика, а у одељењу другог дела
трећег и четвртог разреда 57 ђака. Учионица другог и трећег разреда износила је
40 квадратних метара, а трећег и четвртог разреда 32,5 метара квадратних.
Половином новембра 1898. године упућена је молба да се поново отвори четврто
одељење, које би чинили само ученици трећег разреда и да се за учитељицу
постави Косара Нешић, чији је муж Светолик Нешић радио као учитељ у селу. Те
школске године школу је уписало: први разред 61 ученик и једна ученица, други
разред 31 ученик и седам ученица, трећи разред 40 ученика и две ученице,
четврти разред 33 ученика и четири ученице. Уредно су похађали школу: први
разред 48 ђака, други разред 32, трећи разред 31 и четврти разред 25 ђака.
Неуредо је похађало школу: из првог разреда пет, трећег четири и четвртог
разреда један ученик. Никако нису долазили у школу: из првог разреда осам, из
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другог шест, трећег шест и из четвртог разреда 11 ђака. Министар просвете је
одбио молбу школске општине 13. фебруара 1899. године. 579
Покушај отварања четвртог одељења учињен је и почетком школске
1899/1900. године. Тада је уписано 78 ученика и 47 ученица, као и 20 поноваца.
Ради отварања четвртог одељења уписано је у први разред 67 ђака, а остали су
одбијени. Очекујући дозволу за отварањем одељења, по налогу школског
надзорника срушен је један зид и проширена учионица за четврто одељење.
Приликом обиласка школе 11. септембра, школски надзорник је наложио да се за
ново одељење направе још десет нових клупа. Поред свих молби и подршке
школског надзорника Министар просвете није одобрио отварање новог одељења.
Наредио је да се вишак од 70 ученика првог разреда ослободи овогодишњег
школовања. Поново су школски одбор и школски надзорник упутили молбу, али
министар није желео да отвара ново одељење, већ је поново наложио да се упише
70 ђака у први разред, а остали да се упишу следеће године.580
Поновна молба за отварањем четвртог одељења и постављањем четвртог
учитеља упућена је и септембра 1900. године. Тада је први разред уписало 54
новоуписаних ученика и 16 поноваца, други разред 53 ђака, трећи разред 39 и
четврти разред 34 ђака. Овога пута Министар просвете је дозволио отварање
четвртог разреда и постављање још једног учитеља.581
Почетком школске 1905/1906. године сваки разред представљао је посебно
одељење. Први разред уписало је 56, други разред 42, трећи разред 61 и четврти
разред 60 ученика. Учионица четвртог разреда била је дугачка 9,90 м., трећег
разреда 10,10 м., другог разреда 7 м. и првог разреда 6,80 метара.582

Бела Вода
Први пут молба за отварањем школе у Белој Води упућена је 11. септембра
1888. године. У молби је наведено да постоји готова зграда за школу, а било је и
довољно ученика. Тада су се деца из Беле Воде школовала у Коњусима. Из Беле
Воде школу у Коњусима похађало је 37 ученика: први разред 16, други разред 12
и трећи разред девет ученика. Министар просвете је наложио да окружни лекар са
окружним инжињером прегледа зграду, коју је општина намеравала да користи за
школу. Среска комисија је поднела извештај 19. јануара 1889. године. Срески
лекар др Фридман и срески писар Мијаило Милетић прегледали су две зграде,
које су мештани намеравали да привремено користе за школу. Прегледане су
зграде Илије Анђелковића и Милана Павловића. У извештају су навели да зграде
имају довољно просторија за учионицу, која може да прими 30 до 40 ђака и за
стан учитеља. Министар просвете није био задовољан радом среске комисије, већ
је наложио преглед понуђених зграда од стране окружног лекара и окружног
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инжињера. Они су априла 1889. године поднели извештај. Према извештају ни
једна од две зграде није могла да се употреби за школу. Уз веће преправке могла
је само кућа Милана Павловића да се привремено користи. Комисија је због тога
предложила да село настоји да направи нову зграду, која би била мало скупља од
преправке понуђене зграде, а и не би општина плаћала кирију. После тог
извештаја Министар просвете је наложио да деца и даље похађају школу у
Коњусима, све дотле док село не подигне нову школску зграду. 583
Мештани Беле Воде градили су школу о свом трошку од пролећа 1891.
године до 30. августа 1893. године. Комисија за преглед новоподигнуте зграде
поднела је извештај средином септембра 1893. године: „Сама зграда за основну
школу састоји се од две учионице, а озидана је у главноме по плану који је урађен
и одобрен у министарству грађевина. Од тог плана одступљено је утолико, што
су заборављене вентилационе цеви у учионицама. Ова грешка потекла је отуда,
што је општина сама градила ову зграду, а није имала вичног мајстора који би се
у овоме послу разумевао.
Но пошто у учионицама има довољно простора за ветрење, а и врата
имају подпрозорник, то се ипак учионице могу добро проветравати. Других већих
мана од ове нема.
До зграде где су смештене учионице, находи се нужник, који је са зградом
спојен ходником. Овај нужник постављен је по плану, а од њега је одступљено
утолико што није од дрвене грађе, него је озидан циглом са каменом цоклом, што
све иде у прилог дужој трајности истога.
Станове за учитеље који су такође у плану предвиђени, општина их није
могла засад саградити, јер нема прикупљеног новца; но саградиће их идуће
године, а за сада ће дати учитељима станове у близини школе.
Намештај школски општина је набавила нов из Крушевца за обе учионице.
Према свему горе наведеноме, потписати су мишљења да се за нову
подигнуту школу у Белој Води могу поставити учитељи, пошто је иста по плану
и пропису за подизање основних школа саграђена и намештајем школским
снабдевена“. Министар просвете је 24. септембра 1893. године донео одлуку о
отварању школе у Белој Води. За прве учитеље су постављени Глигорије и
Параскева Миленковић, дотадашњи учитељи у Велућу. 584
Школу у Белој Води школске 1893/94. године редовно су похађали
ученици. Из школе су изостајали само болесни ученици. Настава је одвијана
редовно. Једини проблем у настави представљао је недостатак наставних
средстава. У школи је постојала само карта Србије. Због скорог отварања школе, и
непостојања буџета за школу, набавка није ни могла да се врши преко општинске
власти. О набавци средстава одлука је доношена пет пута, али нису реализоване.
Пошто средства нису набављена у најближим књижарама у Крушевцу и
Варварину, управитељ школе је упутио молбу Министру просвете да он нареди да
се за школу пошаљу потребна наставна средства. За набавку наставних средстава
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послато је 88,50 динара, а требало је купити: 1. Карту српских земаља и
Балканског полуострва за 16 динара, 2. Једну велику руску рачунаљку у
вредности од 24 динара, 3. два уписна протокола за 16 динара, 4. збирку
метарских мера за 30,27 динара, 5. Просветни зборник за 5,50 динара. И током
другог полугодишта већина ученика је редовно похађала школу. Учитељ другог
разреда Миливоје Антић два месеца није долазио у школу. Боловао је од неких
рана, због којих није смео да долази у додир са ученицима. Школски одбор је
учитеља 25. фебруара послао на двомесечно боловање, али није дошло до
оздрављења, па је тражено од Министра просвете да га ослободи наставе до краја
школске године.585
Почетком нове школске 1894/95. године школа у Белој Води била је
углавном снабдевена нужним потребама. Једино је недостајала школска
књижница, и то зато што је школа отворена предходне године. У буџету за ову
школску годину била је предвиђена извесна сума за школску књижницу, која је
требала да буде предата школи до краја 1894. године. Почетком школске године
уписано је 82 ученика: први разред 36, а у други, трећи и четврти разред 46
ученика. Ученици су уредно похађали школу. Кажњена су само два ђачка
родитеља, и од њих је наплаћено 4 динара. Школски одбор редовно се састајао и
водио бригу о школи.586
Проблеми у раду школе настали су крајем марта и почетком априла 1895.
године. Тада је наступила епидемија малих богиња, због чега је била распуштена
цела школа. Пошто се тада изгубило много од наставе, управитељ је тражио да се
скрати наставни програм.587
Бела Вода 28. фебруара 1896. године из темнићког прелази у трстенички
срез.

Бошњане
Сукоб управитеља школе у Бошњану и Школског одбора трајао је врло
дуго. Током јануара 1892. године учитељ у Бошњану тражио је да се набаве неке
школске потребе, а општина је набавила: 10 табака за деловодни протокол, 10
табака за школски дневник, 6 туцета писаће хартије, две кутије обланде, два прута
црвеног воска, два комплета плајваза, једну метлу и једну секиру. Ово је
набављено 21. фебруара. Школски сат, столице, столови за учионице и друго нису
набављени. Поред недостатка неких учила, проблем је представљао и школски
служитељ. Једна од жалби на његов рад послата је 9. јануара 1892. године од
стране учитељице првог и другог разреда. Друга жалба, поново због неучтивости
и непослушности школског служитеља упућена је 7. фебруара. Пошто је био брат
председника општине, вероватно на његов наговор, није ништа хтео да ради.
Поред нерада, био је врло неучтив, што је лоше утицало на саме ђаке. Од стране
управитеља школе тражено је да Министар просвете одузме акта од начелника
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среза темнићког о кривици председника општине Илије Петровића, а који се
односе на жалбе бивших учитеља. Они су успели да докажу његову кривицу за
напад пред ученицима, због чега је Илија био кажњен. Због тога, а и због
неодржавања састанака школског одбора, тражена је одговорност и председника и
чланова школског одбора. После треће жалбе против служитеља, нарочито када је
непослушност прешла у безобразлук, управитељ га је отпустио и поставио другог
служитеља до састанка школског одбора. Међутим, председник је пре сазивања
школског одбора запретио новом служитељу затвором, због чега је овај одмах
напустио школу. Због нечистоће у школи и недостатка пијаће воде, деца су 31.
марта отпуштена из школе. Школски одбор је већ 1. априла држао састанак. На
њему је оптужен учитељ да је без икаквог разлога и без одлуке школског одбора
отпустио школског служитеља и ученике. Учитељ је кажњен укором, и наложено
је да се исти служитељ врати. Међутим, учитељ није желео да преда школски
деловодни протокол да би се решење увело. Даље, учитељ је оптужен да је без
одобрења школског одбора, школско двориште преорао, иако је учитељима на
другом месту дата њива од по једног дана орања. Поред одузимања места
ученицима за игру, у школском дворишту је постојао запис, још много пре
изградње школе. Преоравањем школског дворишта онемогућено је окупљање око
записа. Пошто су учитељи сматрали да срески начелник не жели да их заштити,
обратили су се 9. априла Државном савету. Тражили су слање једне комисије која
би утврдила све незаконитости школског одбора, међу којима је био и месни
свештеник.588
Учитељ Матија Милетић, као разлог таквог односа школског одбора према
школи и учитељима, сматрао је то, што су учитељи неколико пута тражили да се
за школу набаве: часовник, два стола за обе учионице, две клупе, карта Србије по
новој подели и друго. Учитељ је тврдио да би се и народ Бошњана жалио на
председника општине, али нису смели због тога што би их окривио за непостојеће
измишљене кривице. На крају је учитељ Матија Милетић предложио формирање
комисије од чланова три партије, који би се на збору упознали са расположењем
мештана према учитељима. Општина је са учитељима потпуно задовољна, осим
школског одбора, у коме је свештеник, који због личних интереса ради против
учитеља.589
Школски одбор је поново оптужио учитеља среском начелнику у допису
од 15. априла. Учитељ је оптужен да је сакупљао људе у школу и наговарао их да
не плаћају порез тадашњим кметовима, већ да траже смену општинске власти.
Његово убеђивање довело је скоро до потпуног престанка наплате пореза. Према
тврђењу чланова општинског суда, учитељ се понашао као и његов отац Анђелко
Милетић, такође житељ Бошњана. За своје поступке је више пута осуђиван, а
једном је и издржавао робију што је ометао власт у вршењу званичне дужности.
За учитеља се тврдило да се тако понашао према општинским властима и у
Сталаћу и Доњем Крчину, где је службовао. Сукоб је настављен и током лета
1892. године, овога пута углавном око додељивања земље учитељима за обраду. У
588
589

АС, Мс, Ф XXXII, р-54/1892.
АС, МПс, Ф XXXII, р-54/1892.

228

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

свом допису од 14. јула школски одбор је дао одговоре на оптужбе: „1. Све је,
колико се могло и зашта је било пара набављене су школске потребе; 2. Школски
послужитељ отпуштен је још 10. априла 1892. године; 3. Седнице су редовно
одржаване у школској судници, а учитељу је то почело да смета кад га је школски
одбор казнио укором; 4. Наставницима је дата општинска њива и башта у
„горњем кључу“, са којом су били задовољни јер је земља била одвише добра¸ 5.
Школа није оскудевала ни у чему о чему се уверио и школски ревизор“. У истом
допису тражен је премештај учитеља Матије Милетића. Предлог је прихваћен и
нову школску годину започео је други учитељ, док је учитељица Милева
Лазаревић и даље водила први и други разред.590
Пред почетак школске године, крајем августа 1892. године, учитељ је
тражио да се нареди школском одбору у Бошњану да оправи школску зграду и да
насипе стазе и простор око школе каменом, како се не би влажила зграда. Већ 10.
септембра јављено је да је зграда оправљена.591
Школске 1894/1895. године разреде је уписало 88 ученика: први разред 37
ученика, други разред 26, трећи разред 10 и четврти разред 15 ученика.
Почетком шкоске 1905/1906. године уписано је: први разред 33, други
разред 16, трећи разред 25 и четврти разред 23 ученика. Једно одељење чинили су
ђаци првог и другог разреда, а друго одељење трећег и четвртог разреда.592

Залоговац
Општинске власти села Залоговца и засеока Маренова упутили су молбу
Министру просвете 20. новембра 1894. године, у којој су тражили одобрење за
отварање школе у Залоговцу, и одвајање њихових села из падешке школске
општине. Деца из ових села похађала су школу у Падежу последњих 7-8 година,
али врло нередовно, јер је школа била удаљена више од једног сата, а пут врло
стрм и нераван, искварен многим бујицама и поплавама. Залоговац и Мареново
била су у близини и чинила су једну општину. Школа у Падежу издржавала се
једино из приреза залоговачке општине, која је увек на време уплаћивала прирез,
и ништа није дуговала. Село Падеж дуговало је за рад школе преко 500 динара
школског приреза, а општина шашиловачка, која је припадала истој школској
општини, преко 800 динара. Зато је школа била лоше снабдевена, са лошом
зградом и недовољним школским намештајем. За ову школску годину,
залоговачка општина желела је да школски прирез употреби за уређење једне
учионице. Залоговац је имао врло погодан стан за школску учионицу и стан за
учитеља, и преко 30 ђака. Поред дозволе за отварање школе, у молби је затражено
и постављање једног од учитеља падешке школе. Поред председника суда и
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општинског одбора Стеве Радосављевића и чланова: Мирче Катића и Гоје
Радосављевића, молбу је потписало и 106 мештана.593
Подршку жељама мештана дао је и свештеник падешки Глигорије
Миловановић. Он је сутрадан 21. новембра упутио писмо Министру просвете, у
коме га обавештава о слању једне делегације из Залоговца. У истом писму истиче:
„...ова општина залоговачка је тачна у свему и на државној порези и прирезима
како државним тако и општинским, школским па и свештеничкој заради да ова
општина залоговачка је теслимила држави порезу сву и за ову годину 1894. а
дуговане порезе нема. Зато сам се нашао побуђен и ја као свештеник ове општине
да вам препоручим ову депутацију с молбом да им услишите жељу њихову, а
највише за љубав деце да се не пате“.594
Поново су чланови општинског одбора Залоговца, испред свих мештана,
упутили молбу 30. децембра 1894. године. Овог пута тражили су, поред отварања
школе, и постављење Даринке Крстић за учитељицу. Ова учитељица је недавно
постављена за учитељицу трећег одељења падешке школе, али није радила јер
није постојала погодна учионица за овај разред, а и стан за учитељицу. Поново је
истакнуто да у Залоговцу постоји зграда са добром учионицом и станом за
учитељицу. За привремену школу општина је одредила кућу Стевана
Радосављевића из Залоговца. Комисија, коју су чинили окружни лекар и окружни
инжињер, је 20. децембра 1894. године прегледала кућу, и 24. децембра поднела
извештај:
„Да је зграда од мешовитог материјала, нова, уредно саграђена и лепо
ситуирана. 2. Да је распоред зграде онакав какав је изложен у приложеном нацрту,
али су собе 1 и 2 окренуте истоку, зато би требало: порушити преградни дувар
између собе 1 и 2, озидати врата између собе 2 и кујне, патосати даскама
учионицу, а циглама канцеларију, затворити димњак у кујни и наместити један
већи прозор, место садањег малог прозора, у учионици такође сазидати још један
прозор између садањих, ходник патосати циглама, наместити пећ за грејање
учионице, да се изнутра ложи и једну обичну за канцеларију, двориште школе
одвојити оградом од осталога истог плаца и направити нужник, макар и
најпростији за потребу школе. Учионица имала би 32 м² простора, па како је
зграда висока 2,95 метара, учионица би имала 94 м³ метра простора, или 3 м³ за
једног ђака, пошто ће их бити до 30 ђака. Стан је био предвиђен у другој згради,
који је требало мало преправити. Ако би се за учитеља поставио самац, комисија
сматра да школа се може одмах отворити”.595
На основу молби и извештаја комисије, Министар просвете је 20. фебруара
1895. године, одлучио да отвори школу у Залоговцу. Међутим, и поред тога
учитељ није постављен. Молбе да се постави учитељ упућене су 15. јуна и 20.
августа 1895. године. У другој молби наведен је број уписаних ђака. Први разред
је уписало 37 ђака, а остали разреди имали су укупно 15 ђака, који су до тада
похађали школу у Падежу. За учитеља је 20. септембра 1895. године постављен
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Никола Казаковић. Те школске 1895/96. године први разред уписало је 15
ученика, други разред девет, трећи разред осам и четврти разред три ученика.
Током школске године школа није радила 31 дан због заразе.596
Према извештају учитеља Николе Казаковића од 30. новембра 1896.
године, општина је у међувремену подигла нову школску зграду, пространију од
дотадашње. Пресељење је извршено одмах по прегледу од стране комисије.597
Децембра 1897. године села Парцане ушло је у састав залоговачке школске
општине. Мештани овог села тражили су одвајање од општине доњо крчинске,
јер је село од Парцана удаљено око два сата. Прелазак у залоговачку школску
општину тражен је због велике удаљености Доњег Крчина и рђавог и незгодног
пута, јер се прелазило преко планине, где су чести сметови, и преко две реке. Од
како је отворена школа у Залоговцу, деца из Парцана нису одлазила у Доњи
Крчин. У сва четири разреда у Залоговцу учило је осам ученика из Парцана. Са
ђацима из Парцана, јануара 1898. године било је 88 ученика у сва четири разреда:
први разред 17 новоуписаних и 30 поноваца, други разред 17, трећи разред 13 и
четврти разред девет ученика. Прво одељење чинили су само ученици првог
разреда, док су друго одељење чинили ученици другог, трећег и четвртог разреда.
У оба одељења радио је неизменично учитељ Милан Рабреновић. Тражено је
постављење још једног учитеља. Ђаци из Парцана су почетком јануара 1898.
године преведени у залоговачку школу. У тој школи све је било припремљено за
отварање новог одељења. Међутим, проблеми око финансирања нису решени.
Према распису Министра просвете од 20. јануара, тражено је од општине доњо
крчинске целокупан непосредни порез села Парцана, како би се одредила висина
школског приреза. Општина доњо крчинска је наводно изјавила да разрез пореза
за 1898. годину још није готов. Пореско одељење округа је ипак послало висину
непосредног пореза села Парцане. Према том износу направљен је школски буџет,
који је сразмерно распоређен на села. Од општине доњо крчинске је тражено да се
тај износ прикупи и пошаље залоговачком школском одбору. Према изјавама
мештана Парцана, они су платили и предали општинском суду доњо крчинском
сав школски прирез. Више пута је тражено да се прикупљени школски прирез
села Парцана пошаље, али суд доњо крчинске општине то није учинио. Суочени
са упорним одбијањем доњо крчинске општине да поврати уплаћени школски
прирез села Парцана, школски одбор залоговачке школе се обратио почетком
септембра 1898. године за помоћ Министру просвете, од кога су очекивали да
примора доњо крчинску општину на повраћај школског приреза. Парцене је
плаћало 150 динара школског приреза.598
Почетком школске 1901/902. године укупно је уписано 109 ђака: први
разред 18 ученика и осам ученица, други разред 13 ученика и девет ученица,
трећи разред 29 ученика и девет ученица и четврти разред 22 ученика и једна
ученица.599
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Почетком школске 1908/909. године дотадашњи учитељи Вељко и Даринка
Мутавџић премештени су за Јасику, а други учитељи нису постављени све до
почетка јануара 1909. године. Општински суд је упутио молбу за постављење
учитеља 4. јанауара 1909. године.600
Учитељица Даринка Мутавџић, новембра 1909. године је тражила
двомесечно боловање, јер је боловала од живаца и реуме. Срески лекар је
прегледао учитељицу, и сложио се да јој се одобри боловање у трајању од два
месеца, јер је боловала од јаког растројства живаца и несанице и дуже времена од
хроничног реуматизма. Министар просвете одобрио је боловање до краја
децембра 1909. године.601
Септембра 1910. године у једној учионици основне школе била је
смештена радничка школа. Због сметње у одржавању наставе, школски одбор је
донео октобра месеца одлуку о исељењу школе. Међутим, председник школског
одбора није желео да изврши одлуку одбора, већ је наредио да раденичка школа
остане и даље у основној школи. Управитељ школе Томислав Марковић наредио
је школском служитељу да изнесе столице из учионице и закључа врата. То је
наљутило председника општине и школског одбора. Напао је на служитеља и
насилно отворио врата учионице, где је до тада радила радничка школа. На
школском одбору успео је наметне одлуку да радничка школа остане до краја
школске године. После те одлуке, управитељ школе се 24. новембра 1910. године
обратио среском начелнику. У молби је навео разлоге, због којих је тражио
исељење радничке школе: 1. „Што је иста смештена до учионице другог разреда.
Учионицу од те собе предваја двокрилна врата, те се говор њихов јасно чује у
учионици, те омета наставу. У тој соби је читаоница „Културне лиге“, па је соба
потребна за читаоницу; 2. Раднице се пуштају на одмор, кад су наставници на
часовима, те оне својом виком ометају рад у школи, и отварајући чешће врата на
учионицама и кроз иста провирују; 3. Материјална средства су сва на терет школе,
јер управа те школе не нађе за сходно да бар једна кола дрва купи за радничку
школу већ школска дрва горе“. Срески начелник наредио да се за три дана
радничка школа исели из зграде основне школе.602
Даринка Мутавџић, учитељица првог и другог разреда, премештена је 12.
октобра 1911. године. Управник школе Чедомир Јовановић није могао да ради са
свим ученицима којих је било 99. Први и други разред имали су 52, а трећи и
четврти разред 47 ђака. Управитељ је тражио постављење другог учитеља, или
распуштање првог и другог разреда док се не постави други учитељ. За учитеља
четвртог разреда постављен је тек 21. децембра 1911. године Драгослав Лазић,
студент права.603

600

АС, МПс, Ф 2, р-95/1909.
АС, МПс, Ф 62, р-93/1909.
602
АС, МПс, Ф 62, р-19/1911. Радничка школа је и раније радила у згради основне школе,
искључиво када школа није радила. Када је настава у основној школи одржавана, радничка школа
радила је у приватним становима.
603
АС, МПс, Ф 70, р-61/1911.
601
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Избеница
Школске 1892/93. године за учитељицу постављена је Јелена Бабић. Она
није током целе године долазила у школу. Да се не би поново догодио исти случај
и школске 1893/94. године, чланови општине у име свих мештана, тражили су
разрешење Јелене Бабић и постављање другог учитеља.604
Према извештају среског начелника, деца из Избенице су се школовала у
школи у Бачини, али у малом броју. Ранијих година школу је похађало два до три
детета. У 1891. године уписано је у први разред седам ученика, а у четврти разред
два ученика. Од ових седам ученика 1893. године похађало је школу и то: други
разред један, трећи разред шест. Исте године није уписан ни један ученик у први
разред. Село Избеница плаћало је општини бачинској 200 динара годишње. За
1892. годину општина је била дужна још 100 динара, а за 1893. годину није ништа
предала. Предложено је подизање сопствене школске зграде, уместо да чине
заједницу са најближим општинама бачинском или обрешком, јер су обе удаљене
око једног сата.605
Од школске 1893/94. године општина бачинска затражила је од Министра
просвете да се забрани долажење деце из Избенице у Бачину, већ у Обреж. Како је
Обреж био много даљи од Избенице, поново су општинске власти упутиле молбу
да се постави учитељ. Уместо постављења учитеља Министар просвете је
наложио комисији да прегледа зграду намењену за школу, у којој је и раније
радила. Комисија је утврдила да зграда потпуно одговара за школу. Састојала се
из седам просторија. Мештани су се обавезали да за две године подигну нову
зграду, ако им се дозволи отварање школе. После извештаја комисије село је
припремило све потребне школске ствари, које су недостајале. Међутим,
Министар просвете 22. новембра 1893. године није дозволио отварање школе у
старој згради и образовање школске општине, све док се не подигне нова школска
зграда. Деца из Избенице и даље су морала да похађају школу у Бачини. Пошто је
предходне године општина бачинска забранила да деца из Избенице похађају
школу у Бачини, поново су се општинске власти обратиле Министру просвете. И
овога пута је тражена дозвола да се отвори школа у старој згради и да се постави
учитељ. Истовремено су обећали да ће до идућег лета подићи нову школску
зграду. Како се тврдило за школу је дорасло преко 50 детета.606
Р.б.
1.

Име и презиме
Настас Максимовић

Датум рођења
27. септембра 1881. године

604

АС, МПс, Ф 59, р-51/1893.
АС, МПс, Ф 59, р-51/1898.
606
АС, МПс, Ф 59, р-51/1898. Школа у Избеници затворена је 1. новембра 1882. године. Вероватно
је затворена због малог броја ђака. Тада је на испиту било свега седам ученика. Списак деце из
Избенице извадио из протокола цркве орашке свештеник бачински Милош Поповић 2. августа
1893. године. Министру просвете је достављен и списак 62 мушка детета, рођених у Избеници од
1. јануара 1887. године до 1. јануара 1892. године.
605
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Станко М. Радосављевић
Живоин Милоша Филиповић
Богољуб Ивана Митровић
Лаза Јована Радосављевића
Миладин Милана Марковић
Милан Цветка Благојевић
Марисав Мијата Миловановића
Милан Милоша Лукић
Живан Мијаила Станојевић
Алекса Јована Станковића
Станимир Добросава Петровић
Станоје Стевана Димитријевића
Милоја Јовице Милорадовић
Маринко Јована Маринковић
Димитрије Станоја Јовановић
Дамјан Обрена Миловановић
Станоје Радосава Стојановић
Милорад Мијаила Марковић
Алекса Маринка Станковић
Дина Јована Станковић
Миладин Раке Петровић
Станисав Мијата Миловановић
Милан Аксентија Милојевић
Јован Стојана Радосављевић
Паун Маринка Радосављевић
Милен Миленка Стојановић
Живота Маринка Цве...
Милан Мијаила Станојевић
Адам Тимотија Петровић
Драгутин Обрена М. Марковић
Воислав Раке Лазић
Стеван Милутина Аранђеловић
Милен Милана Марковић
Мијат Драгутина Симић
Димитрије Алексе Радосављевић
Тодор Лазара ...
Милисав Саве Павловић
Огњен Обрена Миловановића
Милан Јовице Пантић
Милош Живадина Марковић
Алекса Маринка Станковић млађи
Мина Стеве Димитријевић
Божидар Михаила Радосављевић

1. октобра 1881. године
1. октобра 1881. године
1. јануара 1882. године
1. јануара 1882. године
15. јануара 1882. године
19. фебруара 1882. године
5. марта 1882. године
25. марта 1882. године
2. маја 1882. године
20. маја 1882. године
6. јуна 1882. године
7. јуна 1882. године
4. октобра1882. године
30. октобра 1882. године
9. новембра 1882. године
15. августа 1883. године
1. априла 1883. године
10. априла 1883. године
1. фебруара 1884. године
1. марта 1884. године
11. марта 1884. године
1. априла 1884. године
1. априла 1884. године
21. јуни 1884. године
25. јуни 1884. године
1. октобра 1884. године
1. октобра 1884. године
10. новембра 1884. године
20. децембра 1884. године
2. фебруара 1885. године
22. марта 1885. године
1. априла 1885. године
1. априла 1885. године
7. маја 1885. године
10. јуна 1885. године
27. јуна 1885. године
27. јуна 1885. године
26. јула 1885. године
17. јула 1885. године
1. новембра 1885. године
20. октобра 1885. године
25. октобра 1885. године
1. јануара 1886. године
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Тривун Илије Томић
Мијат Аврама Петровић
Мијат Драгутина Јовановић
Александар Драгутина Јанковић
Миен Драгутина Симић
Јован Димитрија Јовановић
Паун Тодора Динић
Јевтимије Милоја Марковић
Димитрије Јована Маринковић
Спиридон Мијаила Радосављевић

6. фебруара 1886. године
16. фебруара 1886. године
1. јуна 1886. године
2. јула 1886. године
11. августа 1886. године
1. октобра 1886. године
18. октобра 1886. године
3. новембра 1886. године
7. новембра 1886. године
22. децембра 1886. године

Проблеми око опстанка школе нису престали ни 1900. године. Учитељица
Марија Бандина напустила је дужност 11. октобра и отишла у Београд ради удаје.
Општина је одмах тражила постављење другог учитеља, јер је школски надзорник
намеравао, да, ако се не постави учитељ, све ђаке из Избенице премести у
Обреж.607
Учитељ Александар Ђорђевић напустио је рад у школи 1. јуна 1911.
године. Тада је постао срески порески помоћник. Тражено је постављање другог
учитеља, јер је у школи учило 47 ученика.608
Суд избеничке општине тражио је од Министра просвете да распусти
школу од 15. октобра 1912. године, јер је учитељ отишао својој кући. Учитељ је
требало да буде разрешен дужности и раније, јер није желео да упућује децу у
школу, због чега школа није радила. Ни остале школе у околини нису радиле.
Нови управитељ преузео је дужност у школи 15. октобра, али са врло малим
бројем ђака. И он је тражио упутство од Министра просвете, да ли треба и даље да
ради и ако долази мало ђака.609

Јасика
Проблем школског простора није и даље био решен у Јасики. Зграда која је
купљена од браће Анастасијевић, још није била плаћења. Поред закључка
комисије, школска општина је ипак узела ту зграду, али су браћа била у обавези
да је неким преправкама прилагоде школским потребама. Нова комисија је
прегледала зграду, и августа 1889. године поднела извештај. Према извештају,
земљиште на коме је постојала школска зграда, налазило се на средини школске
општине. Са северне и источне стране плац се граничио са зградом и двориштем
Аврама Драгићевића, са јужне стране кућом и двориштем Божина Ерића и са
западне стране друмом према Крушевцу. Земљиште је било величине 1.186
метара квадратних. Сама зграда је зидана од тврдог материјала, по плану са
механу прве класе, и била је окренута према западу. Према мишљењу чланова ове
607

АС, МПс, Ф XXVIII, р-45/1900. Молбу је потписао народни посланик Спасоје Марковић и
неколико мештана Избенице.
608
АС, МПс, Ф 74, р-166/1911.
609
АС, МПс, Ф 44, р-96/1912.
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комисије, поменута зграда није могла да се користи за школу, и то из
здравствених и васпитних разлога. Из здравствених разлога није одговарала, јер
су две веће учионице биле окренуте западу, а само једна мала учионица истоку.
Све су учионице биле мале према броју ђака, и то нарочито она окренута истоку,
у којој није могло да стане више од 16 ђака, а предходне године у њој је учило око
40 ђака. Сва врата су била спољна, па су просторије биле изложене директно
хладоћи или прашини. Школско двориште било је врло мало. Ученици су једва
могли да се крећу по њему. Осим величине, двориште је било одвојено од
механџијског дворишта само једним плотом, па се осећао вели смрад од штале,
обора и кланице. Ни стан за учитеље није одговарао траженим захтевима, јер су за
стан служиле собице спремљење за преноћиште путника. У њих су једва могла да
стану два кревета. Није било довољно ни соба за два стана, а недостајала је и соба
за преноћиште ђака. Из васпитних разлога није одговарала, јер се налазила у
близини механе. Ђаци су могли често да виђају свакаква понашања људи.610
Проблем око коришћења зграде за школу настао је и због тога, што општина није
исплатила договерену суму по уговору. Крајем децембра 1891. године наређено
је, од стране начелника среза темнићког, општинама: јасичкој, кукљинској и
велико крушевичкој, које су чиниле школску општину, да прикупе порез и
исплате браћу Анастасијевић. Министар просвете није могао по закону да
потврди одлуку о прикупљању пореза, већ је упутио браћу Анастасијевић на
судску парницу. Тек после пресуде, општине су могле да се приморају на
прикупљање пореза и исплату уговорене цене.611
Према извештају учитеља Вукашина Агатоновића, који је постављен у
Јасики 24. отобра 1891. године, школа је била у врло лошем стању. Била
непокривена, и готово у свим одељењима је прокишњавала. Олуци нису постојали
па се вода сливала низ зидове. Од воде зидови су били одлепљени, и ишарани.
Браве су биле покварене и без кључева. Књиге су већином биле уништене и
поцепане. Школска архива неуређена. Протокол одборских седница и
деловодници нису постојали. Нису постојале многе неопходне школске ствари.
Учитељ је предлагао да се прошири учионица другог разреда, да се направи стан
за ђаке, а целу зграду споља облепити и окречити. Септембра 1892. године школу
је уписало 124 ђака: први разред 49, други разред 27, трећи разред 24 и четврти
разред 24 ђака. Вероватно би број ђака био већи, јер је школска општина бројала
око 580 пореских глава. Узрок томе је вероватно било свођење наставе од три на
рад два учитеља. Било је уписаних ђака по годину, две или дуже, а да нису
похађали школу.612
Почетком школске 1893/94. године Василије Терзић, учитељ трећег и
четвртог разреда, постављен је за вршиоца дужности управитеља школе.
Почетком те године школу је уписало 158 ученика и ученица. Први разред
610

АС, МПс, Ф VIII, р-9/1892. Комисију су чинили: окружни начелник, директор крушевачке
гимназије, један професор крушевачке гимназије, лекар среза темнићског Радивоје Вукадиновић,
подинжињер окружни М. Видаковић, председник јасичке општине Божин Јеврић, и одборници
јасичке општине Љубомир Тувеџић и Аврам Цветковић
611
АС, МПс, Ф VII, р-9/1892.
612
АС, МПс, Ф XIII, р-54/1894.
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уписало је 59 ученика. Међу њима су била уписана и четири ученика, који су
одавно умрли. Други разред уписало је 40 ученика и једна ученица, трећи разред
31 ученик и пет ученица и четврти разред 22 ученика. Рад у школи се није одвијао
како је требало. Многи ученици нису долазили. Неки ученици нису долазили по
три до четири године, а и даље су се водили као ученици. Један ученик првог
разреда имао је више од 12 година. Школска општина је до крајности била
неуредна. Горњо Крушевичка општина, која је била у саставу исте школске
општине, од 1890. године није предала ништа од школског приреза. Нису
набављени школски дневници, па су се изостанци и оцене уписивали на обичној
хартији. Школска зграда налазила се у врло лошем стању. Почетком октобра
предвиђена је за продају, јер сопственицима није исплаћена. Дрва за школу и
учитеље нису набављена, јер трговцу није исплаћено 100 метара дрва, која су
раније добијена. Школски послужитељ није добио плату за 21 месец. Учитељ
трећег и четвртог разреда Вукашин Агатоновић, због болести није радио целе
прошле године. Због тога, већина ученика четвртог разреда је напустила школу, а
ученици који су долазили у школу, по спреми су били лошији од ученика другог
разреда.613

Школа у Јасики
(величина зграде износила је 683 м², а дворишта 503 м²)
613

АС, МПс, Ф XL, р-118/1894.
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Стање се касније делимично поправило. Јануара 1894. године школа је
била готово снабдевена са свим потребним стварима и оправљена. Требало је још
набавити две нове мапе, зидове споља измалтерисати, а изнутра и споља
окречити, поставити олуке. Било је проблема око наплаћивања казне за нередовни
долазак у школу. Школски одбор је казнио укупно 39 ђачких родитеља са по два
динара, због недоласка њихове деце у школу. Ни ова, а ни раније одлуке нису
извршаване. Трећи пут тражено је од среског начелника да утиче на редовни
долазак ђака у школу, али ни од тога није било ништа. Због дугог одсуства,
управитељ је предложио да се одустане од захтева за редовни долазак у школу.
Укупно 36 ученика је редовно изостајало. Поново је управитељ поновио предлог и
током другог полугодишта. Од 124 уписана ђака, 101 је похађало школу. Остали
нису од почетка долазили. Одлуке о кажњавању ђачких родитеља и даље су
доношене, али нису спровођене. Општина Велико Крушевичка и даље није
уплаћивала новац од школског приреза.614
Проблеми око школске зграде у Јасики нису решени ни каснијих година.
Према извештају учитеља из јануара 1894. године, општина је продала школску
зграду. Општински обор донео је одлуку 27. јануара да се разгрупише школска
општина на три општине: јасичку, шаначку и велико крушевичку. Поводом ове
одлуке неки родитељи су задржали своју децу из школе. Према мишљењу
учитеља ова одлука јасичке општине била је неумесна, јер ова два села нису
имала ничег спремног за отварање школе, а и број деце је био несразмеран.
Општина велико крушевичка имала би 34 ученика, шаначка 55, а јасичка 66
ученика. Учитељ је затражио од Министра просвете да поништи одлуку јасичке
општине, и да се за школу узме дотадашња зграда под кирију, коју је купац нудио
за 50 динара месечно.615
После свих догађаја око школске зграде у Јасики, суд општине великокрушевичке је 28. фебруара 1894. године упутио молбу Министру просвете да
дозволи отварање школе у Великој Крушевици: „Пошто школа која је купљена од
Мијаила и браће Настасијевић механџије из Крушевца није плаћена и 23. овог
месеца (фебруара), продата, а са њом нестала наша покретност и непокретност а
школа јошт исплаћена није, то за децу наше ђаке из продате школе извадимо, а
одма замолимо Госп. Министра просвете да се нашој општини одобри
привремена школа у нашој општини дотле док не подигнемо нову школу, у нашој
општини, пошто ћемо имати довољан број ђака“. Министар просвете је 8. марта
наложио среском начелнику да утврди да ли општина може да издржава школу, и
да ли има довољан број ђака за школу. Такође, морала је да буде формирана
комисија за преглед зграде, коју би општина предложила за привремену школу.
Истовремено тражен је извештај о продаји школске зграде у Јасики. Срески
начелник одговорио је 20. марта: „да је сво непокретно имање општине јасичке за
отплату разних дугова па и школа узета у попис и да је на дан 3 фебруара ове
614

АС, МПс, Ф XIII, р-54/1892. Почетком другог полугодишта изабрани су нови чланови школског
одбора: Драгољуб Ђокић и Живојин Павловић из Јасике, Драгутин Агатоновић из Гавеза, Милан
Агатоновић из Шанца, Димитрије Стевановић из В. Крушевице и Димитрије Милосављевић из
Срња.
615
АС, МПс, Ф XL, р-118/1894.
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године лицитацијом распродато…ова школа продата за 7050 динара, а продато је
и остало имање па ипак нису потпуно сви дугови измирени“.616
До закупа зграде у Јасики није дошло, јер је продаја зграде била оспорена.
Школа је остала да ради у истој згради, јер се веровало да ће до коначне одлуке о
продаји да прође доста времена. Почетком следеће школске године општина је
намеравала да закупи неку бољу зграду за школу. Такође су и ученици из Велике
Крушевице и Шанца и даље похађали школу у Јасики. Сматрало се да ће ученици
из ових села и у идућој школској години похађати исту школу, јер се веровало да
ни тада неће испунити законске услове за отварање школа. 617
О стању школе у Јасики известио је и ново постављени учитељ. У школи
није било креда, сунђера и школског дневника, већ су се ђаци водили по
приватним списковима и прозивкама. Школска зграда није била оправљена ни
споља ни изнутра, а ни кречена две године. Ученици из Шанца врло неуредно су
похађали школу, скоро никако, јер су очекивали да им се отвори школа у селу. За
одељења учитељ је предложио дотадашњу поделу, јер од 85 ученика трећег и
четвртог разреда није долазило њих 20. Ови ученици нису долази у школу већ две
године, и њих је учитељ предложио за испис. Њихови родитељи су кажњавани
више пута, али казне никада нису наплаћене. За други разред је предложио да
буде одељење за себе, јер, мада је било у разреду 33 ученика, били су врло
неспремни.618
О стању школе у Јасики известио је и школски одбор 27. септембра 1894.
године: „Неке школске потребе набављене су до 10. септембра, док једна клупа
није. Школа није оправљана, јер је била приватна зграда неког Димитријевића, са
којим се није могао постићи договор. Ученици заиста нису редовано долазили у
школу, и то нарочито деца из Шанца. Замолили су да се не деле старији разреди
на два одељења, јер општина није имала средстава да уреди још једну просторију
за учионицу“. После више жалби, стање у јасичкој школи се поправило. Према
извештају управитеља школе од 31. октобра, долазак ученика у школу био је
уреднији, осим оних ђака који нису долази по неколико година. За те ученике
предложен је коначни испис из школе, јер ни једна мера није помогла. Одбор је
настојао да све доведе у ред и набави све школске потребе. То се нарочито
догодило после избора Алексе Петковића, трговца из Јасике, за новог
председника школског одбора.619
Ипак стање школе у Јасики није се променило ни током школске 1894/95.
године. Налазила се у јадном стању. Много од школских потреба није имала.
Према извештају управитеља и учитеља трећег и четвртог разреда Живојина
616

АС, МПс, Ф V, р-15/1894. Молбу за отварање школе у В. Крушевици поднели су: Аврам
Пешић, председник суда, чланови Стака Ђорђевић и Милан Јосић, и одборници: Стојан
Здравковић, Милун Јоцић, Сава Ђорђевић, Јеврем Ранђеловић, Миленко Тодоровић, Миленко
Стојановић, Сава Панић и Петар Стоиковић.
617
АС, МПс, Ф XL, р-118/1894.
618
АС, МПс, Ф XL, р-118/1894.
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АС, МПс, Ф XL, р-118/1894. Школски одбор: Ј. Кузмановић, председник, чланови: Драг.
Димитријевић, Сава Бркић, Живојин Пешић, Стев. Агатоновић, Андреја Мијаиловић, Сима
Гмитровић
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Поповића од 7. јула 1895. године, школа није у потпуности одговарала. Целе
године било је проблема. Послужитељу се три месеци није издавала плата, иако
није имао новаца ни за обичне потребе. Дрва се нису допремала, јер се лиферанту
нису редовно плаћала већ раније допремљена дрва. Никаквих школских потреба
није било, па чак ни хартије за писање. Новац из ђачког фонда издат је за друге
намене, а не за набавку школских потреба. Ни једно наређење среског начелника
о набавкама школских потреба није остварено. Изговор је увек био недостатак
новца. Општина велико-крушевичка годину дана није предала ништа од око 600
динара својих обавеза, иако се порез редовно скупљао.620
Због недостатка простора и средстава за отварање још једног одељења,
односно поделе трећег и четвртог разреда, почетком школске 1894/95. године,
школски одбор Јасике је упутио молбу Министру просвете за поделу одељења по
њиховом предлогу. Школски одбор је предложио да се трећи разред подели на два
дела, и да се 20 ученика трећег разреда споје са ђацима другог разреда, а
преосталих 30 ученика у другом одељењу са ђацима четвртог разреда. Почетком
школске године први разред је имао 54 уписаних ђака, други разред 32, трећи
разред 51 и четврти разред 34 ученика. Као разлог да се не изврши нова подела
одељења, наведена је намера мештана Шанца да се у том селу отвори школа.
Управитељ школе био је против оваквог предлога. Залагао се да се изврши подела
трећег и четвртог разреда на два одељења и да се поставе учитељи. У овим
разредима било је укупно 86 ученика, и са тако великим бројем ђака не би могло
радити. Сматрао је, да се у овим разредима добија сво знање које је потребно за
живот, док се у првом и другом разреду добија основица за више разреде.
Посебну тешкоћу стварала је и неспремност ученика другог разреда, јер су врло
мало знања пренели из првог разреда.621
Слично стање било је и школске 1895/96. године. Предавања у школи
почињала су у 9 сати пре подне, јер су ђаци касније долазили. То се стално
дешавало и са ђацима из Јасике, а не само из осталих села. Предавања су трајала
до 15 сати и 45 минута, а када је било лоше време, до 15 часова и 30. минута, како
би ђаци отишли својим кућама по дану. Иначе, ђаци су били лоше снабдевени
школским потребама. Чак се пронео глас да ће школа бити затворена, јер је
општина банкротирала због задужености око школе. То је додатно утицало на
лоше снабдевање школским потребама. У почетку је било уписано: у први разред
36 ученика, а редовно је похађало школу 26 ученика; у други разред 38 ученика, а
похађало је школу 34 ученика; у трећи разред 18 ученика, а редовно је похађало
школу 11 ученика; у четврти разред 37 ученика, а уредно је похађало школу 28
ученика. По разредима набављено је уџбеника: за први разред 26 буквара; за
други разред: Приче о празницима од Стевана Зорића 7, Читанка-државно издање
34, Граматика од Жив. Симића 12, Рачуница-државно 10, Земљопис с познавањем
од Ст. Зарића 11, Песмарица од Ст. Зарића 9; за трећи разред: Христове приче од
Јеврема Илића 7, Читанка од Мил. Марковића и Б. Недића 11, Рачуница-државно
издање 7, Граматика од Жив. Симића 5, Земљопис од П. Шрепловића 3,
620
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АС, МПс, Ф 2, р-146/1895.
АС, МПс, Ф 21, р-78/1894.
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Познавање природе од Д. Путниковића 6, Песмарица од Ст. Зарића 2; четврти
разред: Приче из црквене историје од Јевр. Илића 16, Читанка од П. Ђорђевића и
У. Благојевића 17, Читанка-државно издање 6, Граматика од Жив. Симића 18,
Рачуница-државно иуздање 20, Словенска читанка од Дим. Јовића 15, Земљопис
од В. Карића 16, Историја Срба од Мих. Јовића 16, Познавање природе од М.
Протића 15, Песмарица од Ст. Зарића 15. Остало је, да се за све разреде, укупно
набави још 281 уџбеник.622
Школа није радила од 1896. до 1898. године. Општински одбор је на
седници одржаној 30. децембра 1895. године, донео решење да од 1. јанауара
1896. године не узима под кирију зграду у којој је радила школа. Како није било у
Јасики друге погодна зграде за школу, затражено је од Министра просвете да се за
1896. годину школа затвори, а да ће општина да се постара да за идућу годину
обезбеди одговарајућу зграду. Као разлог наведено је, то да је општина са
власником у парници због исте зграде: „1. Што је нам господар исте зграде,
зграду продао за 2000 дуката и та је куповина извршена незаконитим путем; 2. За
исти дуг продао је нам исту зграду и он је њу купио за 7000 динара, па је исту нам
дао под кирију, за 720 дин. годишње; 3. Продао је нам стару школу; 4. Продао је
нам је општинску кућу; 5. Продао је нам општинску утрину; 6. Секвестирао је нам
све аренде: касапске, кантарске и остале општинске приходе; 7. Продао све
општинске облигације; 8. Што је нама 20. августа повериоц поново продао за
школску зграду и дуг да му за 24 године поступно са интересом исплатимо и акт
на збору потписао, па од овог одриче и нехте уговор потписати и утврдити“.
Школски одбор се сложио са решењем општинског одбора, и предложио је
затварање школе до почетка летњег школског одмора, и премештај учитеља.
Срески начелник није дозволио спровођење одлуке. За финансијске проблеме
окривио је општинску власт у Јасики: „општина јасичка, имала је и своју зграду
школску, па је својим неумесним радом остала без зграде. Та зграда школска
продата је пре непуних пет година за дуг општински. И сад ту исту зграду
општина узима под закуп за школу месечно по 60 динара. Зграду школску
изгубила је ипак својим неумесним поступком, у место да разреже прирез па да
дуг плати, она је пустила те се је зграда по врло ниску цену продала, и дуг код
својих поверилаца још више увећавала“. Школа је и даље остала у истој згради, уз
дозволу власника.623
После одбијања среске власти да се школа затвори, учитељ није распустио
ђаке, али када је 2. јануара дошао у школу затекао је много мање ђака. Нису
дошли јер су сви очекивали да се школа затвори.
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АС, МПс, Ф VI, р-49/1898.
АС, МПс, Ф VI, р-49/1898. Покушај да се ова зграда користи за школу учинио је власник Хариз
Димитријевић, трговац из Крушевца 12. јула 1897. године. Школска општина купила је зграду
почетком 80-их година, и за школу је коришћена десетак година. Међутим, пошто зграда није
исплаћена власнику, она је продата на лицитацији за наплату дуга. Тада је зграду купио Хариз
Димитријевић. Зграду је издавао за 60 динара месечно за школу, све до решења општинског
одбора. Наводно је тврдио да су касније долазили представници општинске власти и нудили му
исту месечну кирију од 60 динара, јер је било скупље школовање деце у Крушевцу.
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После одбијања закључења новог уговора о кирији, покренута је идеја да
се за школу употреби бивша касарна, која се налазила на брежуљку до самог
моста, поред пута Крушевац-Јагодина. Лицем је била окренута према југоистоку.
Зидана је тврдог материјала. У њој су постојала три велике собе, у којима су
становали војници, један дугачки ходник, један мањи ходник, стан са три собе,
кухиње и једне оставе, велике кухиње, више мањих соба, две шупе, тавана и
подрума. Касарна је била запуштена и за њену оправку било би утрошено од две
до три хиљаде динара. Према мишљењу управитеља школе, због положаја, броја
просторија и дворишта од око два хектара, ова касарна би била идеална за
школу.624
Јасика 28. фебруара 1896. године из темнићког прелази у трстенички срез.

Катун
Школа у Катуну основана је 1892. године. Почетак наставе у школској
1892/93. години обележен је многим проблемима. Школа је отпочела са радом тек
27. октобра 1892. године, јер је учитељ Божа Грујић ступио на дужност 25.
октобра. Школа се налазила у Горњем Катуну. Учитељица првог и другог разреда
Катарина Ђорђевић уведена је у дужност 19. новембра. Школу су неуредно
похађали ученици из села преко Мораве. Учила и намештај нису у довољној мери
набављени. Школски одбор је тада вршио уредно своју дужност. Децембра 1892.
године школа је радила са једним учитељем, јер је учитељица првог и другог
разреда премештена у Варварин. Због тога су готово сви ђаци ових разреда
изостајали из школе. Због недоласка ђака првог и другог разреда, полугодишњи
испит јануара 1893. године извршен је са ђацима трећег и четвртог разреда. Свега
10 ученика је било из првог и другог разреда. Тешкоће у другом полугодишту,
осим недоласка учитељице првог и другог разреда Катарине Ђорђевић, стварало
је изливање Мораве и појава неких болести.625
Због раздвојености села Доњег и Горњег Катуна Моравом, дошло је до
одласка ђака из Доњег Катуна у суседну дреновачку основну школу. Да не би
долазило до даљег пресељења ђака из Доњег Катуна, учитељ се 12. фебруара
1894. године обратио Министру просвете са молбм да не дозволи даља
пресељења, јер је катунска школа остала без довољно ђака за два одељења и без
учитеља. Како није стигао одговор, писмо исте садржине учитељ је послао
Министру просвете и 11. марта исте године.626 Школа је због појаве малих богиња
била затворена од 23. априла 1894. године и следећих 20 дана. После престанка
епидемије, школа је окречена и дизинфикована.627
Вероватно да је Министар просвете изашао у сусрет молби учитеља
Владимира Поповића, јер је почетком школске 1894/95. године уписан већи број
ученика. У први разред уписано је 28 нових ученика и шест ученика, који су
624
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поновили разред. Из првог разреда накнадно је полагало још шест ученика. У
други разред уписано је 42 нова, и један ученик поновац. У трећи разред уписано
је осам нових ученика, а у четврти разред четири ученика, који су оставили школу
још пре две године. Према броју уписаних ђака, учитељ је предложио нову поделу
одељења. Према његовом предлогу, Зорка Поповић водила би одељење са ђацима
првог и 10 ученика другог разреда, а Владимир Поповића одељење са 39 ђака
другог и осам ученика трећег разреда. Министар просвете је наложио да прво
одељење чине само ђаци првог разреда, а друго одељење ђаци другог и трећег
разреда. Четврти разред није постојао.628
На почетку школске 1895/96. године први разред је уписало мало ученика
због недостатка простора. Први разред је имао седам нових и два ученика
поноваца. У други разред уписана су 32 нова и шест ученика поноваца, у трећи
разред 42 нова ђака, и у четврти разред седам нових ђака. Ове године, одељење са
ђацима првог и другог разреда водила је Зорка Поповић, а одељење са ђацима
трећег и четвртог разреда Владимир Поповић. Јуна месеца, на главном испиту,
први разред је имао 16 ученика, други разред 38, трећи разред 42 и четврти разред
10 ученика, од којих је девет ученика свршило школу.629
За следећу школску 1896/97. годину предложено је отварање трећег
одељења. Због постојања две учионице, ако се не би отворило треће одељење, ни
један ђак не би могао бити уписан у први разред. За треће одељење предложено је
коришћење једног стана. У згради су, осим две учионице, постојала и два стана са
једном кухињом, од којих се користио само један стан. Формирањем трећег
одељења омогућио би се упис 35 ученика првог разреда. Министар просвете се
сложио да се обезбеди просторија за треће одељење, или проширењем зграде или
рушењем зидова једног од станова. Радови нису започети све до почетка школске
године.630
Општина катунска намеравала је, да уместо слабе и тескобне зграде
изгради нову школску зграду. Планирано је да се нова зграда гради на плацу где
се налазила стара зграда. Комисија је 25. септембра 1904. године утврдила да плац
на коме се налази привремена стара зграда, одговара за изградњу нове школе.631
Почетком школске 1905/1906. године први разред је уписало 32, други
разред 25, трећи разред 31 и четврти разред 17 ученика. Први и други разред
чинили су једно, а трећи и четврти разред друго одељење. 632
Министар грађевина одобрио је 21. марта 1908. године да се саграђена
школска зграда прими и исплата изврши из касе школске општине у суми од
11.389,18 динара, у коју је ушло 818 динара, за коју је општина била дужна да
набави и намести стаклени цреп, пећи и решетке за вентилацију.633
Извештај о стању школе упутио је почетком октобра 1908. године
Окружном школском одбору управитељ школе Михаило Купчевић:
628
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„1) Школске зграде нису оправљене у своје време. Новој школској згради
и не требају какве велике поправке, али стара зграда, у којој су станови
учитељски, толико је искварена и прљава, да јој је тешко наћи равне у томе.
Одборско решење о оправци зграде нико не извршује.
2) Седнице одбора школског држане су: 9. јула, 7. августа, 11. септембра и
8. октобра. На првој седници уписана су деца у први разред мушке основне
школе, а на свим седницама одбијано је наређење окружног школског одбора о
упису женске деце у треће одељење и то без икаквих оправданих разлога. Сем
тога, одлучено је: да се оправи зграда за станове учитељске, да се начини нов
нужник, пошто је дотадашњи неупотребљив, да се набаве две (уместо четири)
пећи од ливеног гвожђа за учионице, и да се набави довољна количина дрва за
огрев школски.
За станове је погођен мајстор, коме не набављају материјал; за нужник
нема новаца, и ако је у буџету за ову годину предвиђена потребна сума; пећи нису
ни поручене, а због оскудице горива, морао сам данас пустити децу кућама, да се
од хладноће не би оболела.
3) Бројно стање ђака данас је овако: у први разред уписаних 19, редовних
17 ученика; у други разред уписаних 25 редовно 25 ученика; у трећи разред
уписаних 19 редовних 19 ученика; у четврти разред уписаних 20 ученика
редовних 19 ученика (један привремено неспособан).
Свега је било уписаних 83 ученика, од којих су 80 редовно посећивали
школу.
Одлуком Министра просвете од 3. августа 1908. године, отворено је и
треће одељење у овој школи (први разред женске школе) и постављена
наставница Софија Петковић, која је већ стигла на дужност. У школи је затекла
само једну ученицу. Пошто у то одељење, поред осталих, морају бити уписана
деца и председника општинског, неких чланова суда и одбора општинског и
школског-одбор школски не само да није извршио упис деце, него свом снагом
ради да отворено одељење затвори, а наставницу врати. У том циљу школски
одбор са председником отпутовао је у Београд, да код Министра просвете ради на
томе. Предходно је донета одлука: „да одбор неће да упише децу у први разред,
јер неће да се замера народу, који не воли да му се женска деца школују“. Таквим
непромишљеним радом општински и школски одбор учинили су, да сад не шаљу
у школу децу ни они људи, који су се раније помирили са таквом дужношћу.
4) Школски буџет за ову годину износи 2.030 динара. Не само да од тога
ништа није пренето школи, него општина још и за прошлу годину дугује 268
динара. Због тога школа трпи оскудицу; послужитељ не прима плату већ пола
године, а одборска решења се не извршавају.
Председник општине је Миладин Маринковић, а општински благајник
Живадин Марковић. Они и остало часништво општинско тачно примају своје
плате, и у овој години, али за школу не могу да скупе од народа“.634
Управитељ је предложио да се општина катунска принуди на тачно
вршење својих дужности према школи, под претњом затварања школе.
634
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После наредбе, школски одбор је обавестио окружни школски одбор 18.
октобра да ће уплатом приреза школа бити снабдевена дрвима, али је одбијен
упис женске деце, јер је општина сиромашна а није било ни предвиђено отварање
новог одељења. 635
Списак
девојчица уписаних у први разред женске основне школе катунске
за 1908 – 1909. школску годину636
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
635
636

Име и презиме
Радунка, Грујице Миловановића
Борка, Михаила Стевановића
Косара, Миленка Максимовића
Зорка, Грујице Соколовића
Наталија, Миладина Маринковића
Перка, Радосава Петковића
Радунка, Александра Несторовића
Стојанка, Драгутина Стаменковића
Христина, Петра Димића
Ангелина, Павла Огњановића
Стојана, Живојина Стојановића
Христина, Василија Ристића
Зорка, Милана Стојановића
Јевросима, Живојина Стевановића
Борика, Видосава Јовановића
Босиљка, Милуна Пауновића
Босиљка, Светозара Живковића
Борка, Милисава Рајића
Божана, Милисава Благојевића
Драгослава, Живана Стаменковића
Десанка, Милисава Петковића
Загорка, Томе Гилића
Загорка, Гмитра Тодоровића
Зорка, Милана Крстића
Јулија, Милорада Стојановића
Лепосава, Живка Стаменковића
Лепосава, Јаћима Мијаиловића
Милева, Станоја Петровића
Милунка, Милисава Тимића
Милосија, Павла Маринковића
Радунка, Стевана Ристића

Датум рођења
13. јануара 1899. године
24. јануара 1899. године
25. јануара 1899. године
19. фебруара 1899. године
10. марта 1899. године
1. априла 1899. године
3. априла 1899. године
1. маја 1899. године
2. маја 1899. године
1. маја 1899. године
1. јуна 1899. године
1. јуна 1899. године
2. августа 1899. године
4. августа 1899. године
1. фебруара 1900. године
3. марта 1900. године
17. марта 1900. године
8. маја 1900. године
5. јуна 1900. године
14. октобра 1899. године
2. августа 1900. године
12. фебруара 1900. године
7. јула 1900. године
1. августа 1900. године
2. августа 1900. године
14. септембра 1899. године
6. марта 1899. године
1. децембра 1899. године
22. маја 1900. године
1. јуна 1900. године
1. јула 1900. године
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32. Радунка, Михаила Петковића
33. Станојка, Јанићија Петронијевића
34. Станија, Радисава Алексића
35. Христина, Аксентија Миловановића
36. Зорка, Милоша Соколовића
37. Косара, Светомира Сврзића
38. Живана, Живана Милетића
39. Радунка, Светозара Петронијевића
40. Косара, Аврама Миловановића
41. Загорка, Адама Јефтића
42. Косара, Новице Милетића
43. Босиљка, Јована Миленковића
44. Љубица, Светозара Јовановића
45. Даница, Живадина Веселиновића
46. Косара, Стојана Живковића
47. Даринка, Василија Милетића
48. Босиљка, Марка Стојановића
49. Милана, Јанићија Миловановића
50. Томанија, Светозара Марковића
9. октобра 1908. године
у Катуну

1. августа 1900. године
1. марта 1900. године
1. априла 1900. године
13. марта 1900. године
10. септембра 1900. године
4. октобра 1900. године
4. новембра 1900. године
16. јануара 1901. године
4. фебруара 1901. године
6. фебруара 1901. године
22. априла 1901. године
2. априла 1901. године
7. јула 1901. године
19. јула 1901. године
1. августа 1901. године
1. августа 1901. године
1. августа 1901. године
4. фебруара 1900. године
5. октобра 1899. године
Управитељ осн. Школе катунске
Михаило Купчевић

Поред наредбе Министра просвете и окружног школског одбора, ни
школске 1908/909. године није уписана ни једна девојчица у први разред. Због
одбијања школског одбора да то уради, управитељ школе Михаило Купчевић
обратио се поново окружном школском одбору са молбом да изда наредбу за
уписивање женске деце. Предложио је да се 48 девојчица упишу у засебно треће
одељење, пошто је раније припремљена учионица, немештај и стан за трећег
учитеља. И прошле године постојала је наредба за упис женске деце, али је упис
одложен за август 1908. године, пошто није било довољно клупа за треће
одељење. Окружни школски одбор је 3. августа наредио упис женске деце за
школску 1908/909. годину.637
Истог дана, односно 9. октобра 1908. године, када је управитељ школе
поднео извештај окружом школском одбору, председник општине и школског
одбора са члановима упутио је молбу Министру просвете. Они су изјавили да је
управитељ школе без пристанка општине и школског одбора, и без размишљања о
могућности издржавања, предложио отварање првог разреда женске школе.
Министра просвете су упознали да стањем школе у последњих неколико година.
Село Катун је пре неколико година поделила Морава на два села. До пре три
године, школа са два одељења за оба села налазила се у Горњем Катуну. Она је
доста пропала и није могла да се користи за школу. Мештани су зато започели
изградњу нове школе, и то само својим средствима. У школи су постојала два
637
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одељења, за која су набављене клупе. Због тешкоћа око преласка деце из Доњег
Катуна преко Мораве, предходне године у Доњем Катуну подигнута је још једна
школа. Подизањем и једне и друге зграде општина се задужила око 4.000 динара,
због чега је плаћала прирез 75% на један динар непосредног пореза. Услед
недостатака новца општина није била у могућности да набави ни пећи за две
школске зграде, а још мање да издржава треће одељење. На крају писма замолили
су Министра просвете да укине треће одељење, бар док се не исплате дугови
општине.638
По наредби окружног школског одбора срески наченик је 27. октобра 1908.
године подено извештај о школи у Горњем Катуну. Школска зграда је била
најбоља зграда у срезу темнићком. Имала је четири учионице, од којих су се
користиле две. У њима су смештене клупе, које су израђене према најновијем
систему. У трећој учионици смештене су старе клупе. Иако су старе могле су
привремено да послуже. За учитељицу је био припремљен стан, са којим је она
била задовољна. У присуству управитеља и срески начелник је убеђивао
председника и чланове школског одбора да упишу децу у школу, али они су то
упорно одбијали. Као разлог су навели велико противљење становништва да се
женска деца школују. Осим негодовања становништва, поново су навели велику
задуженост општине и сушну годину.639
Поново је управитељ школе Михаило Купчевић 30. октобра 1908. године
покушао да убеди Министра просвете да не поништи своју наредбу за отварање
првог разреда женске школе. После повратка из Београда неких чланова школског
одбора, предвођених општинским писаром, говорило се у селу да је министар, на
заузимање неких партијских људи из моравског округа, обећао да ће укинути
треће одељење. О томе су и ученици отворено причали у школи. Управитељ је
сматрао, ако би се заиста затворило треће одељење, углед Министра просвете,
окружног школског одбора и учитеља био би јако пољуљан, и опстанак учитеља
био би онемогућен у селу. Затварање женског одељења значило би победу неких
чланова школског одбора. Они су имали децу за школу, због чега су били против
школовања женске деце. Осим тога, утицали су на остале житеље Катуна. Само то
је по њему био разлог противљења школовања женске деце. Катунска општина је
једна од најбогатијих у округу. У 1909. години неће имати никаквих ванредних
трошкова око школа, јер су по дотадашњим буџетима већ биле предвиђене суме
за набавку пећи, исплату дугова, оправке станова, изградње нужника, па ће буџет
за 1909. годину бити растерећен од тих трошкова. За треће одељење не би било
никаквих непредвиђених издатака, а вероватно ни у следећим годинама. Авоје
писмо Министру просвете, управитељ је завршио: „Кад се узме у обзир да је за
треће одељење спремљена учионица са намештајем и стан за наставника, који је
већ приспео; да школску општину чини половина села Катуна, које није толико
раштркано, да би деци било тешко посећивати школу, као у другим крајевима; да
треће одељење у Катуну има да послужи као користан или зао пример за
школовање женске деце у целој околини, ја се надам да ће Господин Министар
638
639
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наћи начина да сузбије самовољу и инат кметовски законским средствима“. Треће
одељење није ни тада отворено.640
Треће одељење, које су чиниле ученице свих разреда, отворено је тек
почетком школске 1910/911. године. Те године треће одељење уписале су 32
ученице сва четири разреда.641

Коњуси
Почетком школске 1891/92. године школу у Коњусима није уписало
довољно ученика првог разреда. Према препоруци школског надзорника, требало
је уписати у први разред 35 ученика. Са шест ученика, који су поновили разред,
требало је укупно да их буде 41. Школски одбор уписао је свега 17 ученика, јер се
толико могло одабрати способне деце за школу. Са поновцима први разред је
имао 23 ученика. Општина беловодска, која је припадала школској општини, није
упутила у школу ни једног ученика. После жалбе учитеља, Министар просвете је
наредио упис све дорасле деце за први разред. Ученици су доста добро похађали
школу, осим ученика продужне школе. Само су изостајали повремено ученици из
удаљених села, и то углавном по лошем времену. Према њиховим родитељима
примењиване су законске мере. Мали број ученика је непрекидно боловао.642
Крајем децембра 1891. године школски одбор је разматрао примедбу
управитеља на понашање две учитељице на дан 23. децембра. Оне тог дана нису
држале часове у школи. У образложењу школског одбора је наведено: „Ово
њихово самовољно нефермање претпостављених, тврди се и тиме, што су речене
наставнице до оног часа биле са управником у школи, па су ваљда и сматрале за
понижење да га упитају, хоће ли се 23. децембра држати предавање или неће“.
Посебно је наведено дрско понашање наставнице другог разреда, која је
одговорила: „Нека г. Председник узме закон о основним школама, па нека види,
када и до када треба децу пуштати“. Школски одбор је Пулхерију Вукадиновић
казнио укором а учитељицу првог разреда Милеву Врбавчев опоменом.643
Министар просвете је 21. фебруара 1892. године поништио пресуде
школског одбора, јер је пресуда неумесна, пошто кривица учитељица није
постојала. Оне су поводом Божића распустиле ученика када је требало по закону.
Затражено је да школски одбор и управитељ школе боље прате законске
прописе.644
Јуна 1891. године четврти разред завршила су 18 ученика и две ученице.
Још током јула пет ученика је уписало гимназију.
Током школске 1892/93. године неколико пута је покретано питања
недоласка деце у школу. Посебно пет ученика и једна ученица није похађало
школу током целе школске године. То су: Алексије Ћирић, Персида Симић,
640
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Љубисав Васић, Стеван Ђурђевић, Миливоје Антић и Миладин Милошевић. За
ове ученике тражен је испис из школе. Министар просвете се сложио са
предлогом, и тражио да њихови родитељи положе таксе за испис.645
После отварања школе у Белој Води и одласка деце из овог села, школски
одбор је октобра 1893. године упутио молбу Министру просвете у којој је тражено
да се разреди сведу на два одељења, јер није више постајала потреба за три
учитеља. Други разред учило је само 16 ученика. Ако би био постављен за
учитеља Михајло Поповић, месни свештеник, онда би општина могла да издржава
школу, јер се за њега не би плаћала станарина. Септембра 1893. године било је
уписано: први разред 31 ученик, други разред 28, трећи разред 20, четврти разред
22 ученика. Из Беле Воде је учило 20 ученика: први разред два, други разред 11,
трећи разред пет и четврти разред два ученика. Деца из Брајковца, из села које
није учествовало у изградњи школе у Белој Води, и даље су похађала школу у
Коњусима. Из овог села први разред је учило четири ученика, други разред три и
трећи разред два ученика. У четвртом разреду није било ђака. После одвајања
ђака из Беле Воде, школски одбор из Коњуха жалио се на неизмирени прирез у
висини од 450 динара, за период од 1. јануара до 18. октобра 1893. године. После
жалбе среском начелству, упућена је и жалба Министру просвете. 646
Ученици продужне школе врло неуредно су посећивали наставу. Од 11
ученика и две ученице, до 11. новембра 1893. године, једва је половина долазила
на предавања. Одбор је кажњавао родитеље, али је то слабо утицало на њих. Неки
су децу послали на занате.647
Проблем са недоласком ђака оптерећивао је наставу и наредне школске
године. Учитељица другог разреда Пулхерија Вукадиновић поново није
испоштовала своју дужност. На крају прве недеље поста, када је ученике требало
причестити, она није присуствовала служби у цркви. На тражење управитеља о
разлозима недоласка у цркву, није желела да даје изјаву. У ноћи између 4. и 5.
децембра напустила је школу и отишла у непознатом правцу. После неколико
дана управитељ је спојио први и други разред у једно одељење, које је водила
Марија Ђурић, дотадашња учитељица првог разреда.648
Слично стање је било и у продужној школи. У продужној школи налазило
се 11 ученика и две ученице. Увек је више од половине ђака изостајало са наставе.
Школски одбор је предузимао мере да се побољша долазак ђака, али није било
резултата. Родитељи су више пута тражили да се њихова деца испишу из
продужне школе да би их послали на занат. Зато је предложено да се продужна
школа затвори за ову школску 1893/94. годину.649
Почетком школске 1894/95. године предавања скоро уопште нису држана.
Од 15. августа одобрено је одсуство Марији Ђурић до краја истог месеца. За то
време учитељ трећег и четвртог разреда водио је све разреде. Од 7. до 14.
септембра школа није радила због бербе. Због војне вежбе, од 15. до 24. септембра
645
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одсуствовао је учитељ трећег и четвртог разреда. Њега је мењала Марија Ђурић
само 15. и 16. септембра, јер је 17. септембра добила премештај. Настава у свим
разредима настављена је тек 24. септембра. До краја месеца није био постављен
учитељ првог и другог разреда.650
На крају школске 1894/95. године четврти разред је завршило 11 ученика.
Пошто су двојица ученика желела да наставе школовање, број преосталих
ученика није био довољан за отварање продужне школе.651
Школске 1895/96. године укупно је било уписано 77 ученика: први разред
27, други разред 20, трећи разред 17 и четврти разред 13 ученика. Предавања су
отпочета 16. августа. У току септембра месеца предавања су се одвијала уредно и
тачно, изузев из цртања и лепог писања, јер за ове предмете није било материјала.
Школа није радила од 3. до 10. септембра због бербе. Од почетка школске године
нису похађала школу 11 ученика, и то: четири због болести. Док се за седам
ученика није се знао узрок. Два ученика трећег разреда су умрла. Остали ученици
доста су уредно похађали наставу. Школа није била претплаћена на Просветни
гласник и треће коло књига Српске књижевне задруге. Учитељи су током
септембра, своје дужности обављали уредно.652
Коњуси 26. фебруара 1896. године прелазе у трстенички срез.

Крчин
Половином децембра 1890. године Стојан Вукићевић, учитељ трећег и
четвртог разреда у Доњем Крчину, упутио је допис о лошем раду школског
одбора и лошем стању школе. По њему, председник школског одбора, који је био
уједно и председник општине, није желео да извршава одлуке школског одбора.
Није набавио књиге за сиромашне ђаке, није поправио прозоре, који су били
поломљени још предходне године, није поправио браве на вратима и прозорима, и
није набавио ништа од школских потреба, већ је то учитељ морао сам да купује.
Није наплаћивао казне од родитеља. У школском фонду је било 1.200 динара. Сам
председник је позајмио из школске касе 300 динара. И још неки чланови школског
одбора дуговали су школској каси. И поред довољно новца, председник школског
одбора није желео да набавља школске потребе. Није ни покушавао да натера
имућније родитеље да набављају књиге за своју децу, нити је наплаћивао казне за
недолазак у школу.653
Поново је учитељ крајем децембра 1890. године, упутио допис Министру
просвете о стању у школи. У овом допису затражио је постављење још једног
учитеља, јер је од одласка учитељице Параскеве Гордић-Ђокић, он водио и
одељење за ђацима првог и другог разреда. И у овом допису је изнео рад
председника школског одбора. Није до тада набавио књиге са четири сиромашна
ђака, као и књиге и друге школске потребе за школу. Није наплатио по један
650
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динар казне од четири родитеља. Стално је говорио за учитеља да лоше учи ђаке.
Према извештају среског начелника из јануара 1891. године, доста је тога било
набављено. За остале потребе школски одбор је обећао да ће бити набављене
касније.654
Налог Министарства просвете од децембра 1890. године, који се односио
на снабдевеност и уређеност школе, општинска власт у Доњем Крчину испунила
је половично. Књиге и остале потребе за сиромашне ђаке су набављене, али не у
потребној количини, јер се нису могле набавити у близини. Браве на вратима су
оправљене, као и прозори, и набављено је за канцеларију све што је потребно.
Казне од родитеља чија су деца изостајала из школе наплаћене су, одмах пошто је
добијен допис од управитеља школе. У истом извештају председник суда
Миливоје Стевић оспоравао је наводе управитеља школе о лошем односу
општине према школи. Као разлог таквог понашања навео је, да је учитељ, од
доласка, у завади са свима, и зато стално прави сметње. Његов однос је био познат
среској власти па и министру, јер је неколико пута упућена замерка на његов
рад.655
На основу молбе Суда општине доњо-крчинске од 15. маја 1892. године
Министар просвете је после пет дана одобрио преправку школске зграде, која је
била склона паду. Истовремено је наложено да се затражи да окружни инжињер
прегледа школску зграду и да изда наредбе о извршавању преправке. Поред
уређења старе зграде, општина је намеравала да током јула месеца отпочне са
зидањем нове зграде. Међутим, окружни инжињер није одмах дошао, и поред
више позива од стране општине. Дошао је тек 1. августа. После прегледа зграде
изложио је нужне преправке. Потребан грађевински материјал спремљен је до 23.
августа. За све време ученици су похађали школу. Преправка је отпочета 24.
августа. Да ђаци не би губили наставу, општина је настојала да пронађе
одговарајућу зграду у селу за учионице. Пошто није нађена погодна зграда,
упућена је молба Министру просвете да одобри распуст до 1. октобра, када се,
према тврђењу мајстора, очекивао завршетак радова.656
Настава у Доњем Крчину је успешно завршена 27. јуна 1893. године, мада
је било проблема током школске 1892/93. године. Учитељи су редовно одржавали
школске часове. Малтерисање зграде није било завршено ни до краја јуна. Осим
малтерисања, школи је представљао проблем и недостатак фуруна. Старе фуруне
биле су готово неупотребљиве. У почетку школске 1892/93. године уписано је 75
ученика: први разред 18, други разред 25, трећи разред 16 и четврти разред 16
ученика. Ученица није било у школи. Укупно је током године школу напустило
пет ученика. Разреде је завршило 54 ученика: први разред осам, други разред 17.
трећи разред 14 и четврти разред 15 ученика. Разреде су поновили само ученици
првог и другог разреда, и то по осам ученика. Накнадни испит полагала су по два
ученика првог и трећег разреда. Одличним успехом положило је девет ученика,
врло добрим девет, добрим 36, слабим 16. Књигама је награђено 18 ученика.
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Током године укупно је било 1.228 оправданих и 1.620 неоправданих изостанака.
Укупно је кажњавано 16 ученика, и то: затвором први пут два ученика, затвором
више пута три, и другим казнама 12 ученика. Из Течића је похађало школу 18, а
из других места 52 ученика.657
Јуна 1892. године четврти разред је завршио 21 ученик. Од њих, један је
уписао гимназију, о остали су остали код својох кућа. Према распису Министра
просвете ови ученици требали су да наставе школовање у продужној школи.
Међутим, општина је тражила да се ови ђаци ослободе те обавезе, јер се школска
општина састојала из седам села, која су међусобно доста удаљена. Осим тога,
многима од њих општина је набављала књиге и остале потребе, јер су били
сиромашног стања. У случају да продуже школовање, општина би и даље морала
да их снабдева књигама, што би јој створило посебне тешкоће.658
Продужна школа је установљена почетком школске 1892/93. године, али су
је ученици врло нередовно похађали, па је и учитељ затражио њено укидање.
Школски одбор је новембра 1892. године казнио опоменом пет ђачких родитеља,
за недолазак њихове деце у школу. Децембра исте године, школски одбор је донео
одлуку о набавци школских потреба, као што су: оловке, пера, облкенде, црвени
восак, коверте за писма и писаће хартије, али током истог месеца ни једна одлука
није извршена. О набавци рачунаљке и иконе Светог Саве одлука је постојала већ
дуго времена. Више пута је за то прикупљан новац од приреза, али набавке нису
извршене. Школски сат је дуго био покварен. Дупли прозори нису стављени, као
и боље пећи у школи, иако је инжињер то наредио. Због хладноће, неколико ђака
је оболело од грознице. Поред тога, нису набављене гимнастичке справе, табле од
лима, за које је наређење издао Министар просвете, препоручене књиге, лист
„Учитељ“. Исте захтеве за набавкама школских потреба, учитељ је поновио и
крајем јануара, на крају првог полугодишта. И марта 1893. године Стојан
Вукићевић је затражио постављање учитеља првог и другог разреда. За
учитељицу је постављена Роксанда Цветковић, али се она дуго нија јављала на
дужност.659
Почетком септембра 1893. године за управитеља је постављен Василије
Јовановић, учитељ трећег и четвртог разреда. У свом извештају из истог месеца,
навео је, да је школски одбор поново донео одлуку о набавци истих школских
потреба, за које се залагао и предходни учитељ. Поред одлуке о упису 17 ђака у
први разред по завршетка оправке школске зграде, донете су одлуке за: набавку
пећи за учионице, за оправку школског сата, за набавку иконе Светог Саве, табле
са натписом „Краљ. Српска основ. Школа у Д. Крчину“, гимнастичких справа. Од
свих донетих одлука, председник школског одбора није извршио ни једну. Није
изрекао ни једну казну за недолазак ђака у школу. Од свих књига и листова, које
је Министар просвете препоручио, ништа није набављено. Према извештајима
управитеља из децембра 1893. и јануара 1894. године, поменуте школске потребе
нису биле набављене. Састанци школског одбора ретко су одржавани, јер
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најчешће није било довољно чланова за доношење одлука. Према одлуци
школског одбора нису набављени дневници ученика, па су учитељи служили
привременим дневницима. После више критика на рад школског одбора,
Министар просвете је наложио среском начелнику кажњавање председника
школског одбора.660
Због нагле појаве заразе „мраса“, учитељ је био принуђен да 8. маја 1894.
године распусти ђаке. На захтев среског начелника, школу је 12. маја обишао
окружни физикус. Пошто је нашао да је 4/5 ђака оболело, распустио је школу за
20 дана.661
Школске 1895/96. године било је уписано укупно 89 ученика: први разред
29, други разред 23, трећи разред 22 и четврти разред 15 ученика.
Септембра 1896. године било је уписано: први разред 66, други разред 25,
трећи разред 24 и четврти разред 21 ђак. Следеће године у други разред прешло је
13 ученика и две ученице, у трећи разред 16 ученика и две ученице и у четврти
разред 20 ученика. Много је тада недостајало уџбеника. За први разред требало је
набавити још: 20 буквара од Ст. Чутурила, 17 Науке хришћанске од Ј. Илића, 30
рачуница од Ст. Поповића и 41 Читанку. За други разред требало је још набавити:
7 Читанки, 14 Науке хришћанске од Ј. Илића, 10 Граматике од Жив. Симића, 16
Рачуница од Ст. Тановића и 16 Земљописа од Ст. Зарића.
Трећи разред
набављено
12
9
20
9
7
5

Христове приче од Ј. Илића
Читанка од М. Марковића
Граматика од Ж. Симића
Рачуница од Ст. Поповића
Земљопис од П. Шрепловића
Познавање природе од Д.
Путниковића

треба набавити
12
13
2
15
17
16

Четврти разред

Приче из црквене историје од Ј. Илића
Читанка од П. Ђорђевића и У.
Благојевића
Граматика од Жив. Симића
Читанка словенска од Д. Јосића
Рачуница од Ст. Поповића
Историја српска од Ј. Марковић
Земљопис од П. Шрепловића
Познавање природе од М. Протића
660
661

набављено
6
8

треба набавити
14
12

11
7
2
3
7
7

10
14
17
17
14
14
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И поред више захтева учитеља општина није желела да набави уџбенике,
иако је од школског буџета врло мало утрошено, а остатак се издавao на друге
општинске послове.
Према извештају управитеља Милете Тодоровића од 5. октобра 1896.
године, школска зграда била је у потпуном реду. У згради је требало пробити
један зид, да би се отворило треће одељење, јер је број ђака био велики.
Општински суд није желео да погоди зидара да сруши зид. Међутим, школско
двориште је било разграђено, па су се домаће животиње слободно кретале по
њему.
Око отварања трећег одељења дошло је до сукоба између школског одбора
и учитеља Милете Тодоровића. Школски одбор се састао 16. октобра 1896. године
да изврши упис деце за школу. Учитељ није желео да да списак деце, већ је
распустио седницу. До утврђивања тачног броја ученика, школски одбор није био
за отварање трећег одељења. Према тврђењу председника одбора није било 66
уписаних у први разред већ много мање. Наводно била су уписана и умрла деца, а
из појединих кућа и по три детета, од којих нису сва дорасла за школу. О броју
ђака трећег и четвртог разреда учитељ није желео да извести одбор. Чланови
одбора су сматрали да учитељ жели отварање трећег одељења, јер би се у том
случају срушио зид између две просторије, од којих је једна служила за стан
учитеља, и тада би он тражио од општине плаћање кирије.662
Учитељ је у свом одговору побио оптужбе председника школског одбора.
За долазак председника 16. октобра тврдио је да је он тада желео да поцепа
уписни протокол и да поништи поделу на одељења, а не да изврши упис ђака, који
је извршен још 15. септембра. По њему, председник и чланови одбора желели су
да отворе треће одељење само ако би се за учитељицу поставила Марина
Стојановић, жена свештеника, која је обећала да неће тражити плаћање кирије.
Према управитељу школе, по списку свештеника било је 110 дорасле деце за
школу. Од њих је у први разред уписано 41 дете, и то из богатијих кућа, док су
остали одбијени. Својевољно је своју децу довело 17 родитеља, па је укупно било
уписано нових 58 ђака. Од предходне школске године остало је 10 поноваца, тако
да је први разред имао укупно 68 ученика. Више пута се жалио учитељ, јер му
школски одбор није упутио нових 35 ученика за први разред. Учитељ Милета
Тодоровић тражио је отварање трећег одељења још септембра месеца. Отварање
трећег одељења требало је омогућити рушењем једног зида. Пошто је до тада
утрошена само половина школског приреза, било је довољно новца, али се он
налазио код општинског суда. Министар просвете наредио је 1. октобра среском
начелнику да отвори треће одељење. Суд је у одговору Министру просвете
поново тврдио да нема новаца. Међутим, веровало се, да су намере неких
појединаца да се окористе школским новцем, пошто касе нису одвојене.663
Поводом међусобног оптуживања између учитеља и школског одбора, на
захтев Министра просвете, представник среске власти подробно је испитао цео
случај. Према његовом извештају: а) упис ученика није извршен на основу
662
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спискова школског одбора, него је упис извршен од стране учитеља Милете
Тодоровића, на основу „ђачких извештаја“; б) да у првом и другм разреду нема 90
ученика, нити их је икад било, као што се види из преписке учитеља и школског
одбора; в) да се учитељ огрешио о закон о основним школама, јер од почетка
школске године до данас (21. фебруара 1897.године) није одржана ни једна
седница школског одбора; г) учитељ није поступио по закону о основним
школама, јер министра није извештавао о неодржаним састанцима школског
одбора; д) да о неодржаним састанцима школског одбора није јављао среској
власти, нити о извештајима има концепте.664
Школа није имала дрва за огрев, четке за чишћење, метле и тачан број
клупа, због чега су морали неки ђаци да стоје.
Марта 1893. године одржана је седница школског одбора, на којој је донета
одлука о набавци свих школских потреба. Школски буџет износио је 1.000
динара, али врло мало је утрошено на школске потребе. До тада ни једна одлука
школског одбора није извршена, јер се општина користила новцем школског
приреза. Министарство просвете је наложило 22. марта 1897. године да школски
одбор припреми пет клупа и једну таблу. До почетка школске године то није
набављено. Поред тога, наложено је и нова подела ђака, пошто је број био велики,
а у згради су постојале потребне просторије. Ни та подела није учињена. Поред
тадашњих ђака, још око 80 деце је дорасло за школу, и њихов упис био је немогућ
без отварања још једног одељења. Септембра 1897. године у школи је било: први
разред 52, други разред 23, трећи разред 22 и четврти разред 25 ђака. Ове године
није уписиван први разред по решењу школског одбора, да се не би отварало још
једно одељење, већ су уписани сви ђаци од предходне године, јер нису долазили у
школу. Ни ове године није било боље, јер је само девет ученика првог разреда
похађало наставу. Просечно дневно није долазило у школу око 70 ђака. Тражена
је казна од родитеља у висини од 304 динара. Управитељ је тражио кажњавање
школског одбора, да би се ред у школи поправио, или затварање школе.665
Здравље ученика било је повољно, али су слабо похађали школу. Разлог за
то, што општински суд није наплаћивао изречене казне. Осим тога, општински
суд није се постарао да у школу доведе још 50 нових ђака. Ученици, који су
посећивали школу, били су добро снабдевени писаћим прибором.
Школа није била претплаћена на Просветни гласник, Учитеља, Учитељски
весник и на издања Српске Књижевне Задруге.666
Однос према школи није се ни касније променио. Општински суд није ни
после више захтева управитеља, позвао у школу 50 нових ђака. Кметови нису
желели да извршавају молбе управитеља, јер су изгледа имали користи од
појединих родитеља. На опомене, да су морали да се држе закона, кметови су пре
били спремни да праве разне сметње учитељима појединим тужбама, око којих би
се губило доста времена. И даље школа није имала четку, метлу и школски
дневник. Ни дрва за школу нису допремљена, већ се учитељу претило да ће
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добијати целе зиме кола по кола влажног дрвета. Због неуредности општинске
власти, управитељ се жалио и среском начелнику, али ништа није урађено, јер
како је сматрао управитељ, он је штитио кметове на штету школе. Стање се није
поправило ни после жалбе упућене Министру просвете крајем октобра и
новембра исте године. У допису Министру просвете тражио је да се одвоји
школска каса од општинске и да се казни председник општинског суда. Новембра
1896. године први разред имао је 68 ученика, други разред 22, трећи разред 26 и
четври разред 20 ученика.667
Сукоб општине у Доњем Крчину са учитељем Милетом Тодоровићем
отпочео је одмах по његовом постављењу 18. септембра 1896. године. Наводно
није ништа радио у школи већ је држао радикалске зборове. Испред кафане
Никодија Васића у Д. Крчину говорио је да му тадашња власт ништа не може, јер
му је рођак Ђорђе Чепурац из Обрежа, тадашњи посланик. У одговору поводом
ове притужбе на његов рад, Милета Тодоровић је одговорио 22. јануара 1897.
године: „1. По зборовима радикалским није ишао, јер у срезу нису ни држани од
како је он премештен; 2. Пред кафаном Никодија Васића није ништа о партији
говорио, а нарочито о томе да има некаквог рођака; 3. Одбор школски је сазивао
чим је ступио на дужност, али када је увидео да у ничему неће да га помогну није
желео да даље да га сазива, већ је притужбе на рад упућивао надлежним
властима“.668
Школски одбор тражио је молбом од 30. новембра 1896. године од
Министра просвете да се не отвара продужна школа, пошто никада није
постојала. Као разлог наведено је, да се школска општина састојала из седам села.
Четврти разред свршило је 15 ученика. Многи од њих ступили су на разне
послове, јер је ове године била поплава, па је требало зарадити за живот.669
После више жалби упућених среском начелнику и министарству просвете,
преглед школе извршио је писар среза темнићког, о чему је поднео извештај 21.
фебруара 1897. године: „1. деца заиста изостају од школе, али у томе лежи и
кривица управитеља, јер није извршио упис на основу израђених спискова
школског одбора, из којих би се видело, да ли су сви ђаци, који морају да ступе у
школу здрави и дорасли за школу; 2. да није истинит навод учитеља да је школска
ограда разваљена. На огради је постојала капија, а на неколико метара од ње у
огради је направљаен пролаз куда су ђаци пролазили када је било блата код
капије; 3. школа није никада остајала без дрва. Мештани су знали значај школе и
увек су се трудили да не изостану од других општина; 4. табле заиста нису биле у
најбољем стању, али због удаљености села нису могле да буду оправљене.
Школске табле ни по варошким школама нису биле у исправном стању. 5. учитељ
се мешао у избор кметова у Доњем Крчину, због чега је против њега подигнута
тужба“.670
Према извештају управитеља Тихомира Маринковића од 31. децембра
1897. године, стање у школу било је врло лоше. Пре свега није се знао тачан број
667
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ученика у појединим разредима.У први разред било је по уписнику 54 ђака. Један
ђак који је био уписан у први разред учио је трећи разред. Од почетка школске
године нису долазила 23 ђака, а двојица нису долазила од почетка 1897. године.
Пет ученика уписано је у први разред још 1894/95. године, двојица 1895/96.
године, а један чак 1893/94. године. Сви су се они и даље водили као ђаци првог
разреда. Тако је уствари само 11 ученика редовно похађало први разред. У другом
разреду уписана су 23 ученика, а похађало је редовно школу 20 ученика. Двојица
ученика су умрла, а један се водио још од 1894/95. године, а у школу није никако
долазио. У трећи разред уписано је 22 ученика, а школу је похађало 17 ученика.
Једна ученица је била уписана а није постојала, један ученик се одселио, док су се
три ученика већ трећу годину водили као ученици овог разреда, а никако нису
долазили у школу. Четврти разред имао је према уписници 25 ученика. Од њих је
један одсељен, тројица су три године уписивани а нису долазили, док је један
ученик четири године уписиван. Поред лошег вођења уписнице, углавном нису ни
спровођене одлуке школског одбора о набавци дрва, школских и ђачких потреба,
уписивању ђака из Пајковца, Карановчића, Крчина и Тољевца, према евиденцији
свештеника, а ни молбе и жалбе упућене среском начелнику.671
Да би се још боље уочило стање школе, управитељ Тихомир Маринковић
поднео је извод из деловодног протокола од септембра до децембра 1897. године:
„15. септембра тек се тражи списак деце за упис из Мале Крушевице; 18.
септембра, сазива се тек одбор; 18. септембра, тражи се да суд јави јесу ли казне
наплаћене; 18. септембра, суд доњо-крчински јавља да из 7 села тек преко сутра
може сазвати децу; 20. септембра, тражи се од општинског суда да упути 90
ученика, који никако не долазе; 22. септембра, тражи се од суда да родитељи за
своје ђаке набаве књиге до краја овог месеца; 22. септембра, јавља се да школа
ништа, сем дуварова нема; 24. септембра, пита за списак деце из Мале
Крушевице; 25. септембра, тражи 79 ученика, који никако не долазе; 26.
септембра, тек прва седница одборска; 26. септембра, свештеник орашки шаље
списак деце из Пајковца, Карановчића, Доњег Крчина, Средњег и Горњег Крчина
и из Тољевца; 30. септембра, тражи од суда општинског 58 ђака, који не долазе; 1.
октобра, јада се да нема ништа, па ни фамулуза; 2. октобра, тек списак деце из
Мале Крушевице; 2. октобра, друга седница школског одбора; 3. октобра,
одсуствују оба наставника три дана; 15. октобра, тек срески начелник спроводи
акт министарства да је суд дужан да набави за децу шта треба; 17. октобар, моли
председника да сазове школски одбор за 16. новембар; 19. октобар, тек уводи
наредбу среског начелника од 24 јула тек. год. да се до 16. августа набаве књиге и
друго за ђаке; 26. октобра, оба наставника моле за тродневно одсуство; 6.
новембра, министар одобрава учитељима одсуство до 5. новембра; 10. новембар,
(управитељ) од среског начелника тражи да (барем) наплати 59 динара казне
ђачких родитеља од прошле године; 12. новембар, јавља среском начелнику да је
три пута од суда општинског тражио децу, четврти пут родитељи су кажњени
опоменом, па опет 82 ђака не долазе. Моли среског начелника за помоћ; 12.
новембар, тражи од суда податке о умрлој деци, о оној којој су погрешно записана
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имена, или која су глува, нема, саката, луда и т.д.; 16. новембар, подноси одбору
списак 82 ђака, чије родитеље треба одбор да казни; 16. новембар, трећа одборска
седница; 19. новембар, шаље списак деце, која немају потребе ђачке. Жали што по
министарском решењу сам школски одбор није све већ набавио; 25. новембар, акт
којим министарство неда г-ђи Анђи годишње одсуство; 27. новембар, јавља да су
с бунара украли конопац; 30. новембар, одбор моли да министарство не отвара
продужну школу; 7. децембар, моли капетана, да помогне да деца у школу долазе
и да дође до других потреба; 10. децембар, позива одбор за 21 децембар; 10.
децембар, тражи од суда општинског да нареди родитељима: Миладину
Деспотовићу, Владимиру Тодосијевићу, Бранку Димитријевићу, Светиславу
Чабрићу и Марисаву Дешићу да набаве деци букваре и, вели, већ 10 децембар а
само 3-4 ђака имају букваре; 11. децембар, моли капетана да одвоји школску касу
по решењу одборском још од 28 фебруара 1897 године; 13. децембар, жали се
капетану да нема дрва; 20. децембар, суд доњо-крчински спроводи акт
министарства просвете од 15 децембра т. год. којим се од управитеља тражи
изјашњење, што није поднео бројно стање ђака по акту од 6 септембра т. год. и
наређује да школски одбор припреми што треба за још једно одељење; 22.
децембар, жали се што школски одбор сазват за 21 децембар није дошао; 23.
децембар, управитељ тужи капетану школ. одборника Марка Лазаревића, што га у
званичној дужности нападао“.
Према Тихомиру Маринковићу из овога се види какво је стање у школи. За
неутврђено бројно стање ђака и сметње у настави кривица је до бившег
наставника. Новопостављени учитељи имају великих тешкоћа да поправе то
стање. Није боље било ни са појединим предметима. Сматрао је да ће бити тешко
то незнање надокнадити до краја школске године.672
Почетком јануара 1898. године школски одбор је пронашао зграду за ново
одељење и стан за учитеља тог одељења. Одмах су наручене клупе, табле и
столови за ново одељење. Дотадашња учионица првог и другог разреда била је
ширине 4,80 метара и ширине 9,70 метара. Прозори су се налазили на источној
страни. У учионици је смештено 7 клупа дужине по 3 метра, сто, табла и пећ. У
клупама су седела по 5 ђака. Исте димензије и са истим бројем клупа била је и
учионица трећег и четвртог разреда. До отварања трећег одељења Тихомир
Маринковић је предложио да се не кажњавају родитељи, по одлуци предходног
учитеља, јер тек од отварања трећег одељења ученици су могли да користе
учионице.673
Септембра 1898. године укупно је уписано 113 ученика: први разред 44
ученика, други разред 33, трећи разред 17 и четврти разред 19 ученика.674
Почетком школске 1904/1905. године у сва четири разреда уписано је 128
ђака. Први разред уписала су сва деца из имућнијих породица. Међу њима биле су
и три девојчице. Због толиког броја ђака, тражено је формирање трећег
одељења.675
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Следеће школске 1905/1906. године први разред уписало је 45 ученика,
други разред 34 ученика, трећи разред 25 ученика и четврти разред такође 25
ученика. Једно одељење чинили су ученици првог и четвртог разреда, док су
друго одељење чинили ученици другог и трећег разреда.676
Школске 1908/909. године први и други разред уписало је 69 ученика. На
испиту је било 62 ученика. Разреде је положило 57, а поновило шест ученика. 677
Од 24. октобра 1910. године до 10. маја 1911. године радио је курс за
неписмене. Курс је водила учитељица Софија Петковић, а настава се одржавала
четвртком по подне и празницима. На испиту је било 17 ученица. Све су
положиле. За постигнути успех учитељица је награђена са 200 динара.678
Управитељ школе Мата Милетић регрутован је у ђачку чету у Београду 1.
августа 1912. године. За учитеља је 17. августа исте године постављен Чедомир
Илић.679

Кукљин
Мештани Кукљина су 30. отобра 1889. године тражили да им се дозволи
отварање засебне приватне школе у селу. Село је бројало 320 пореских глава, и
могло је да издржава школу. Школа у Јасики, где су учила деца из Кукљина, била
је удаљено око два сата хода. Поред удаљености, пут је био испресецан многим
потоцима, што је посебно стварало тешкоће зими. Из Кукљина је било 38 ђака:
први разред 10, други 11, трећи 12 и четврти разред пет ђака.
На састанку од 26. октобра 1889. године решено је да се тражи дозвола од
Министра просвете да се Кукљин одвоји од јасичке школе. До подизања нове
школске зграде, за привремену школску зграду послужила би нека зграда у селу.
За одвајање школе изјаснило се 243 мештана села.
По налогу Министра просвете, формирана је комисија за преглед зграда,
које би могле да послуже за смештај школе. Комисија је прегледала пет
понуђених зграда, и 9. децембра исте године поднела извештај. Једино је зграда
Лазара Петровића била најпогоднија за школу. Налазила се у средини села, на
узвишеном и сувом месту. Око зграде је било довољно места за двориште. Уз неке
преправке, могла је да послужи за школу. Било је потребно: да се сруши
преградни зид између две собе, да се уклоне два прозора и поставе четири нова
прозора већих димензија, да би се добило више светла, да се постави патос у
учионици, израде степенице, постави фуруна, окречити зграду, изградити два
нужника. Сви радови су могли да буду завршени за 20 дана, и после сушења,
могла је да послужи за школу.680
У истом извештају комисија је изнела разлоге, који су је руководили да
предложе ову зграду за привремену школу у Кукљину: „1. што је заиста јасичка
675

АС, МПс, Ф 39, р-170/1898.
АС, МПс, Ф 41, р-41/1905.
677
АС, МПс, Ф 71, р-297/1909.
678
АС, МПс,м Ф 40, р-153/1911.
679
АС, МПс, Ф 2, р-117/1912.
680
АС, МПс, Ф XVII, р-142/1891.
676

259

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

школа, у коју деца из Кукљина иду, удаљена 1 ½ сат, те су деца изложена великој
хладноћи идући са таке даљине у школу, а поред тога су и лоше одевена, 2. што у
јасичкој школи нема ђачке собе за преноћиште и за ручавање деце, те се деца
морају враћати својим кућама, што је сад зими скопчано са великим незгодама, 3.
што јасичка школа и није стална већ је и она привремена и није одговарала
правилима. Поред осталог мрачна је и препуна ђака. Поделом учинило би се
добро и деци која походе школу јасичку и кукљинску“.681
Према извештају окружног начелника од 2. августа 1890. године оправка
зграде у Кукљину, коју је општина определила за школу, извршена је по плану.
Нужници још нису били покривени и олепљени, иначе су и они били изграђени
према предлозима. Школски намештај се налазио у јасичкој школи, који је
општина кукљинска купила за своју децу. Кућа Влајка Крстића уступљена је за
стан учитеља, а састојала се од једне велике собе, једне мале собе и једне
кухиње.682
Михаило Милојковић, учитељ и управитељ школе, дошао је у Кукљин
половином октобра 1890. године. Настава у школи је отпочета 1. новембра. До
тада је примио спискове ђака села Кукљина из јасичке школе, и списак деце за
упис у први разред од свештеника. Формирао је школски одбор, који је извршио
упис деце. У почетку школске године било је уписано: први разред 23 ученика,
други разред осам, трећи разред 18 и четврти разред два ученика. Један ученик
првог разреда је премештен у Јасику, а одлуком Министра просвете, од школе је
ослобођено шест ученика, и то: из трећег разреда три, из другог један и из првог
разреда два ученика. Током новембра часови су уредно одржани, али је велики
број ђака изостајао из школе. После кажњавања неколико родитеља, долазак ђака
у школу био је уреднији. Ипак је неуредност око похађања школе настављена и
током следећих месеци, али и кажњавање родитеља. Неке казне биле су
наплаћене, али већина није. Недостатак учила такође је лоше утицао на
одржавање наставе. Ипак успех на крају првог полугодишта био је
задовољавајући.683
Слично стање настављено је и током другог полугодишта. Редовно је
похађало наставу 36 ученика свих разреда. Према броју ученика, учионица је била
врло мала. У учионици је једва смештено шест клупа за ђаке, и један сто за
учитеља. Исто тако и стан за учитеља био је неподесан. Од стана је имао само
једну собу, која је имала 5-6 квадратних метара. На молбу учитеља да му се на
име станарине даје накнада у новцу, одбор је одредио да се за накнаду кирије и за
припадајућу њиву, даје учитељу 50 динара годишње. Учитељ је због тога поднео
жалбу среској власти, али ништа није урађено. Општина није ништа започела са
грађењем нове зграде за школу. Одлуке школског одбора скоро да нису никако
извршаване. Ни једна препоручена књига није набављена, мада су одлуке
неколико пута доношене. Просветни гласник није добијан неколико месеци. Од
учила школа није поседовала карту Краљевине Србије.684
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По завршеном испиту јула 1891. године, прешло је у други разред 19
ученика, у трећи шест и у четврти разред 15 ученика. Због великог броја ђака,
предложено је да се не уписује први разред, док се не нађе већа зграда или
направи нова. Настава је школске 1891/92. године текла уредно, али је била доста
отежана недоласком ђака, и њиховој лошој снабдевености школским потребама.
Ни школа није била снабдевена свим потребама, а није била ни поправљана.685
Школска зграда представљала је велики проблем у раду школе. Од
учитеља се тражио одговор на његовј извештај из децембра 1891. године, у коме
је тврдио да је тадашња школска зграда неподесна, и да има подеснијих зграда у
селу. Међутим, на једном акту упућеном Министру просвете августа 1891.
године, у коме се тврдило да је могуће зграду користити још годину дана, и да
подесније нема у селу, налазило се и учитељево име. У одговору од 25. фебруара
1892. године учитељ Михаило Милојковић, навео је разлоге за променом
мишљења:
„1. У време када је даван извештај (августа 1891. године) није се у
школском дворишту налазила друга кућа, није се налазио кош, није била навучена
храна за стоку, није била кашара а ни волова. У другој половини септембра и у
октобру сопственик зграде купио је волове, које је редовно хранио у школском
дворишту. На 2-3 метра саградио је житницу и кашару (вењак), саградио је обор у
коме се увек налазило више свиња, а и обор комшије налазио се близу зграде.
Осим тога, крајем септембра, напунио је таван школске куће са кукурузом. Често
је ометана настава, када се жито уносило и скидало са тавана.
2. Учитељ се сложио да школа ради још годину дана, и због тога што је
веровао општини и школском одбору, да ће подићи нову школски зграду. Пошто
од обећања није било ништа, учитељ је затражио да се натера општина да направи
нову зграду до почетка идуће школске године.
3. Кућа, за коју је тврдио да је подеснија за школу, није у потпуности
одговарала, највише због светлости, али је ипак била подеснија. Имала је веће
одељење за учионицу. Уз учионицу налазиле су се две собе и кухиња, које би
служиле за стан учитељу. Испод куће постојао је подрум. У дворишту, које је
било много пространије, се налазио бунар. Ова зграда била је својина свештеника
у селу Милана Поповића, који је изјавио да би уступио кућу под извесним
условима. У време ранијег извештаја, свештеник није желео ни под каквим
условима да уступи зграду за школу.
4. Пошто општина није одредила ни место за школу, требало је узети кућу
свештеника почетком другог полугодишта, да би могла да послужи за извесно
време до изградње нове зграде“.686
Срески начелник о проблемима школе зграде известио је марта 1892.
године:
„1. Школска зграда у Кукљину, у којој је привремено смештена школа, не
одговара ни најмање, јер је врло тескобна, нема дворишта, а стока сопственика је
пред школом.
685
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2. Сем ове зграде, нема боље, осим куће месног свештеника Милана
Поповића. Он би је дао општини само за добру кирију, али би и она могла да
послужи само за неко време, јер ни она није била од тврдог материјала. Када је
зграда раније тражена за школу, свештеник није је желео дати за никакву кирију,
али од када је тадашњи учитељ постао његов зет, он је нуди. Само због тога је
учитељ у извештају од 31. децембра 1891. године навео да постоји удобнија кућа.
3. Што се тиче изградње нове школе у селу, апсолутно је немогуће, па и
ако су мештани вољни да је подигну, а ево и зашто: а) што сам Кукљин, који чини
политичку и школску општину дугује за школу јасичку, где је до отварања ове
привремене школе припадало, 10.865 динара, а са интересом прећи ће 12.000
динара, б) што дугује на име старих пореза скоро 4.000 динара, в) што је сада без
општинских приреза за нову школу, јер има 320 пореских глава“.
Срески начелник је предложио затварање привремене школе у Кукљину, с
тим да се деца и даље школују у Јасики, јер је удаљеност између села свега око 30
минута, а пут је раван и нема никаквих опасности за ученике.687
Поново је, на захтев Министра просвете, августа 1892. године одређена
комисија за преглед старе привремене школске зграде. Према извештају среског
начелника, изгледа да је комисија, и поред вероватно многих недостатака, ипак
предложила рад школе за следећих годину дана, док општина не сагради нову
зграду. Даљи рад школе, према мишљењу среског начелника, „задовољиће
праведне захтеве једне целе општине, која је веома рада да има школу у својој
средини, а друго не убивати јој вољу за школу у опште, у противном, била би
врло велика штета по ондашњу младеж, којој би због удаљеног места, било врло
тешко ићи у другу школу, тим пре, што има и других привремених школа, које
нису ни мало подесније од ове.688
У Кукљину су предавања, школске 1892/93. године, текла уредно тек од 1.
јануара. До јуна 1893. године ученици су редовно долазили у школу. Није било
болести међу ђацима. Школски одбор је редовно помагао рад школе. Школа је
била смештена у једној приватној кући од слабог материјала. Затворена је
предходне године, али је поново отворена за још једну годину, с тим да општина
направи за годину дана нову зграду. Општина није ништа и даље предузимала, па
је учитељ Живко Анђелковић предложио затварање школе, јер зграда није била
подесна из хигијенских разлога. Општина је септембра 1893. године затражила да
се зграда и даље користи за школу за још једну годину, а да ће општина предузети
све да се нова школска зграда подигне до краја јуна 1894. године. Као разлог за
неподизање нове зграде, општина је навела да је тражено одобрење за
прикупљање приреза за подизање школе добијено тек 8. јула 1893. године, што је
било касно за ову школску годину. Камен је био већ спремљен за подизање нове
зграде, а прирез је одмах прикупљан по одобрењу. Зато је овог пута учитељ
Живко Анђелковић предложио да се стара зграда, иако неподесна, користи још
годину дана, јер подесније зграде у селу није било.689
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Новембра 1895. године дошло је до вређања учитеља Ристе Трајковића од
стране председника школске општине Алексе Здравковића. На дан 22. новембра,
прегледајући задатке, учитељ је код неколико ученика пронашао лоше урађене и
запрљане радове. Због ове немарности и непажње, учитељ их је казнио затвором
до једног сата. Међу тим кажњеним ученицима налазио се и Душан Здравковић,
син Алексе Здравковића. Када је Алекса Здравковић чуо да је и његов син у
затвору, дошао је у школу, пустио ученике и пред њима је свашта говорио о
учитељу. Називао га Бугарином, Турчином, Арнаутином, лоповом и просјаком.
Затим му је псовао матер, оца, жену, сестру, Бога, славу и Богородицу. Од деце је
тражио да му кажу где се налази учитељ. Нека деца су обавестила учитеља о
понашању председника школског одбора. Учитељ је одмах отишао у школу, али
тамо није сусрео Алексу Здравковића. Одмах је учитељ упутио жалбу среском
начелнику, а у писму Министру просвете затражио је потпуно ислеђење целог
случаја, и кажњавање кривца.690
Школске 1895/96. године укупно је било уписано 43 ученика: први разред
8, други разред 20, трећи разред 8, четврти разред 13 ученика.
Кукљин је 28. фебруара 1896. године из темнићког пребачен у трстенички
срез.

Маскаре
По постављењу за учитеља у Маскару 19. новембра 1890. године, учитељ
Јован Вељић упутио је писмо Министру просвете о стању школе. Школа није дуго
кречена, плехане пећи нису биле погодне, стан за учитеља није био по пропису,
дрва и фамулуз нису обезбеђени све до његовог доласка у школу, ограда око
школе била је однета и коље повађено, бунар је био непоуздан, нужник неозидан,
стар и опасан по живот. Звонцета за школу није било, као ни часовника. У
књижници није било ни 50 књига, а што је било, ретко је која била одговарајуће
садржине, препоручених од Министарства просвете. Није било Кнежевине Србије
и Краљевине Србије од Милићевића, Просветни зборник закона, Србија од
Карића, Поменик од Милићевића, Вукова дела, Тражи се васпитач. Школа је била
претплаћена на Отаџбину, а није била на „Коло“, „Невен“ и друге. Није било
печата школског одбора, табле на којој би требало да пише Краљ. Српска основна
школа са грбом, словарица. Спискови књига, намештаја и учила били су у лошем
стању. Списак намештаја и учила није био одговарајући, јер је недостајало скоро
половина пописаних ствари. Школа није имала икону Светога Саве. Школских
дневника, спискова кажњених ученика, деловодних протокола није било ни од
предходних година. Пошто је политичка општина била у саставу са Варварином,
дуго се није знало о трошењу новца. Школски одбор је касније донео одлуку да се
школски буџет одвоји од политичке општине варваринске, и да се прикупљени
новац предаје благајнику школског одбора. За 1891. годину предвиђен је школски
буџет од 450 диннара. На учила би се потрошило 90 динара, а остало на оправку
школе, послужитеља, сиромашне ученике и непредвиђене трошкове. Ђака је било
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47: први разред 13 ученика и једна ученица, други разред девет ученика и три
ученице, трећем 14 ученика, четврти разред седам ученика. У први разред
уписано је 10 нових ученика. Требало је да се упишу 20 нових ученика, али није
било места. Осим тога, осам ученика је остало да накнадно полажу, јер нису били
на главном испиту. Од њих осам, четири је дошло на полагање 18. децембра, али
нико није положио, и остављени су да понове разреде. Председник школског
одбора био је Сима Ђорђевић, кмет села, и чланови: Милан Јанићијевић и Илија
Стојковић. За благајника је изабран Милан Јанићијевић.691
Школски одбор у Маскару упутио је крајем јуна 1892. године молбу
Министру просвете да дозволи поновно отварање другог одељења, које је укинуто
26. јула 1889. године. Као разлог за отварање другог одељења и постављање још
једног учитеља, школски одбор је навео: „1. Што ни једна школа у срезу
темнићском нема једно одељење, осим кукљинске, која се затвара од јула месеца,
2. Што се у Маскару говори сасвим погрешно, јер је село насељено пре сто година
досељеницима из новоослобођених предела, који рђаво своју народност схватају,
називајућу се „Бугарима“. Због лошег говора не може један учитељ ништа да
учини да би им пружио појам о народности, и што је потребно много времена да
се деца тек мало упознају са књижевним говором, 3. У селу постоји судница где
може да се уреди стан за учитеља, а у школи је било места за две учионице и
канцеларију, 4. Што се желело да се упишу сва деца дорасла за школу, што би био
довољан број за два учитеља”. На крају молбе школски одбор је предложио да се
за другог учитеља постави Милан Вељић, син тадашњег учитеља Јована Вељића,
иначе учитељ у гружанском срезу, који је на то пристао. Ако би се поставио још
један учитељ, школски надзорник је одобрио упис још 25 ученика. Пошто није
буџетом за ову годину био предвиђен трошак за издржавање другог учитеља, ако
се Министар просвете не слаже са постављењем Милана Вељића, школски одбор
је предложио постављење учитељског брачног пара.692
Министар просвете је одобрио формирање још једног одељења у Маскару
24. августа 1892. године. Тада је у школи било уписано око 60 ђака: први разред
25-30, други разред 13, трећи разред 12, четврти разред осам. Поново је почетком
септембра затражено постављење учитеља. Пошто је било могуће да се обезбеди
један стан, предложено је постављање или оца и сина или мужа и жене.693 Поново
је учитељ Јован Вељић, октобра 1892. године указао на стање школе. Поред
наређења о оправци школе, извршено је само лоше кречење и фарбање врата са
једне стране. И даље набавка врата, пећи, и изградња нужника, бунара и осталих
потреба нису извршене.694
Почетком школске 1893. године одељење са ђацима првог и другог разреда
радила је Живка Петровић, а са ђацима трећег и четвртог разреда Стојан
Петровић, који је био и управитељ школе. Тада је било уписано 55 ученика: први
разред девет, други разред 15, трећи разред 15 и четврти разред 16 ученика.
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Стојан Петровић је у свом извештају од 25. октобра 1893. године навео врло лош
успех ђака. Скоро сви ђаци другог разреда читали су срицањем. Скоро је читав
минут био је ђаку потребан да прочита једносложне речи. Поред никаквог читања,
рачун и остали предмети као да нису ни предавани. Такође и ђаци трећег разреда
читали су срицањем, а из рачуна толико слаби, да нису знали ни обична множења.
Због лошег предзнања и губитка наставе скоро два и по месеца, Стојан Петровић
је предложио скраћивање програма. Предложио је да се наука хришћанска у
другом и земљопис и познавање природе за трећи разред, предају по програму
који је важио за неподељене школе. Министар просвете је одбио ову молбу
учитеља. Учитељ је и почетком фебруара 1894. године тражио скраћивање
програма, али је поново одбијен његов предлог. Поред проблема у настави, школи
је недостајало довољно намештаја и учила. Неке ствари су поправљене, а
набављене су три столице, два стола, једна четка за рибање подова, једна четка за
пајање зидова и једна карта Краљевине Србије. Због епидемије малих богиња
школа није радила од 25. јануара до 13. фебруара. Августа 1894. године школу је
уписало 59 ученика: први разред 14 ученика, други разред 15 ученика, трећи
разред 17 ученика и четврти разред 13 ученика. Са првим и другим разредом
радила је Живка Петровић а са трећим и четвртим разредом Стојан Петровић.695
Почетком септембра 1895. године у школи је било 59 ученика: први разред
10, други разред 15, трећи разред 17, четврти разред 17 ученика. Током целе
године настава се редовно одвијала.696
Следеће 1896. године у први разред је уписано 10 ученика, у други девет,
трећи 16 и четврти разред 15 ученика. По један ученик трећег и четвртог разреда,
због слабости нису похађали школу. Због малог броја ђака постојала је могућност
да се школа сведе на једног учитеља. Председник школског одбора Васа Савић 26.
августа известио је о могућности повећања броја ђака. Он је навео три тачке: „1.
Школску општину чини само Маскар, који броји 180 пореских глава. 2. По списку
рођених у 1889. години има за школу само 10 детета, те се није могло више
уписати у први разред. 3. Списак женске деце није ни тражен од свештеника“.
Срески начелник је желео да се од свештеника обавести о могућности, да
се поред 10 уписаних упишу још 30 ђака, рачунајући и женску децу. Сва деца
дорасла за школу уписана су, осим женске деце, којих је у врло малом броју. Кад
би се сва деца уписала из ове и ранијих година, тек би тада био довољан број, али
то је немогуће, јер сами родитељи не би на то пристали. После овог одговора
свештеника, Министар просвете је одлучио да се два одељења споје у једно. У том
одељењу дужност учитеља вршио би Стојан Петровић. Једно одељење са ђацима
првог и другог разреда имало би 28, а друго одељење са ђацима трећег и четвртог
разреда 32 ђака. Школски одбор је 10. септембра тражио да се не укида друго
одељење, јер је накнано у први разред уписано још седам ученика, а да се један
ученик доселио из Јасике и два из Варварина. Према допунском упису у школи је
било укупно 60 ђака: први разред 18, други разред 10, трећи разред 17 и четврти
разред 15 ученика. Поред тога у продужној школи учило је још 15 ученика. Тај
695
696

АС, МПс, XXXVI, р-195/1892.
АС, МПс, Ф 27, р-115/1895.

265

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

број ученика не може да се смести у једну учионицу, јер је једна учионица била
величине 34,80 м², а друга 21,60 м². Висина обе износила је 4 метра. 697
Августа 1897. године први разред је уписало 10 ученика, други разред 10
ученика и четири ученице, трећи разред 11 ученика и четврти разред 15 ученика.
Рад школе није почео на време, јер оправка школске зграде није била завршена.698

Милутовац
У почетку школске 1891/92. године школу у Милутовцу уписало је укупно
116 ученика и ученица: први разред 34 ученика, други разред 20 ученика и једна
ученица, трећи разред 27 ученика и једна ученица, четврти разред 30 ученика и
три ученице. У току године један ученик је умро, девет ослобођено а пет је
одсељено. Због болести и других узрока, школу током године није похађало још
18 ученика. На главном испиту јуна месеца било је 83 ђака: први разред 24
ученика, други разред 14 ученика и једна ученица, трећи разред 16 ученика и
једна ученица, четврти разред 24 ученика и три ученице. Разреде је свршило 73
ученика и ученица: из првог у други разред прешло је 20 ученика, из другог у
трећи 10 ученика и једна ученица, из трећег у четврти 16 ученика и једна ученица,
четврти разред завршило је 22 ученика и три ученице. Са одличним успехом
завршило је девет ђака, врло добрим 25, добрим 42 и слабим шест ђака. Књигама
је награђено 35 ученика. Књиге је набавио школски одбор од наплаћених казни.
Разним казнама кажњено је 22 ученика. Остало је да понове разреде 10 ученика,
који су похађали школу, а укупно је разреде поновило 27 ученика.699
Проблеми у раду школе настали су и због рада учитеља. Предходни
учитељ Димитрије Станковић разрешен је дужности 20. октобра 1891. године.
Новопостављени учитељ Драгомир Агатоновић, тек после одслужења
петомесечног војног рока на дужност је ступио 25. јануара 1892. године. За цело
то време учитељица првог и другог разреда радила је редовно, док ђаци трећег и
четвртог разреда нису похађали школу све до 25. јануара. Због прекида рада у
трећем и четвртом разреду, многи ђаци отишли су на занат или им родитељи нису
дозвољавали да долазе у школу. Како их је школски одбор кажњавао новчано,
неки родитељи су подносили молбе да се њихова деца ослободе од школе.700
Школски одбор је месечно држао састанке, али врло тешко је набављао
потребне ствари. И ако се донесе одлука, председник није набављао школске
потребе правдајући се недостатком новца. Нова зграда је била озидана и
покривена. Остало је још да се малтерише и да се поставе подови, али се и са тиме
одуговлачило. За школску књижницу набављене су неке препоручене књиге.
Поједини ђаци трећег и четвртог разреда нису били снабдевени књигама. Неки
због недостатка књига у књижарама, а неки јер то њихови родитељи нису хтели.
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Са писаћим материјалом такође су били слабо снабдевени. Школски буџет за
1892. годину износио је 1.277. динара.701
Школске 1894/95. године укупно је било уписано 153 ђака: први разред 51,
други разред 39, трећи разред 33 и четврти разред 30 ученика.
Априла 1895. године дошло је до сукоба учитеља Павла Поповића са
општином. Учитељ је становао у новој школској згради, у којој се налазио још
један потпуно исти стан у коме је становао управитељ школе. Учитељица Стана
Равићев становала је у селу, и њој се плаћала станарина у висини од 18 динара.
Учитељ Павле Поповића, сматрајући да је стан неодговарајући, тражио додатак у
новцу. Општина је то одбила. Предложено је да му општина плаћа 18 динара за
кирију у селу, а да се у његов школски стан усели учитељица Стана Равићев. За
учитеља је наведено да је „један од најдрскијих интриганата...и као грађанин чини
такве комедије које се трпети не могу, за шта је од стране овог Суда кажњен са 10
дана затвора. Пошто Суд ово општински не може нити му дозвољавају озбиљни
послови, да се са г. Павлом за овакве поступке разрачунава и споразумева које се
клоне само на штету, моралну и материјалну...да ће општина ова бити приморана
да дигне руке и од школе и од учитеља...“. Учитељ другог разреда Павле Поповић
је ипак примио додатак за стан.702
Почетком августа 1896. године у Милутовцу се појавила дифтерија, од које
је умрло много људи. Због дифтерије школски одбор је распустио школу седам
дана, и тражен је долазак лекара. Лекар је отишао у село 28. августа. Дао је некој
деци серуме, које је имао при руци, и предложио је да школа не почиње рад пре
15. септембра.703
Продужна школа отворена је 20. октобра 1896. године. Школу је водио
управитељ Саватије Грбић.704
Школске 1897/98. године школу је похађало 130 ученика: први разред 34,
други разред 30, трећи разред 32 и четврти разред 34 ученика. Општински суд је
предложио спајање првог и другог разреда у једно одељење, као и спајање трећег
о четвртог разреда у друго одељење. Предлог је учињен због штедње.
Формирањем само два одељења престала би потреба за два учитеља. Општина је
била оптерећена великим издацима јер у предходне две године била је погођена
елементарним непогодама.
Милутовац из темнићког среза прелази у трстенички срез 1898. године.

Обреж
У Обрежу је септембра 1890. године било је уписано 168 ђака: први разред
45, други разред 48, трећи разред 41 и четврти разред 34 ђака. Школа се налазила
у добром стању и била је снабдевена свим потребама, као и ђаци. Ни учитељи ни
ђаци нису одсуствовали из школе. Није било болести међу ђацима. Сви ученици
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током септембра уредно су долазили у школу. Слично стање школе било је и
током октобра, новембра и децембра. Учитељи и ученици нису одсуствовали из
школе. Такође, ни код учитеља није било болести.705
Полугодишњи испити одржани су 26-27. јануара 1891. године. Постигнут
је напредак у учењу, и успех на испиту је оцењен врло добром оценом. Следеће
године школа није примала Просветни гласник и Просветни зборник, а није имала
школски печат.706 Уредност у доласку ђака и учетеља у школу настављена је и
током другог полугодишта. Једино је учитељица првог и другог разреда
одсуствовала због својих личних послова. За то време њено одељење је водио
учитељ трећег разреда Ђорђе Тодоровић.707
Наставу у школи оптерећивали су међусобни односи учитељице првог
разреда Даринке Милетић и учитељице другог разреда Катарине Поповић. Оне су
биле у свађи око три године, због њихових личних разлога. Њихов лични однос је
лоше утица на однос мештана према учитељицама и школи, а доводио је и до
подела међу ђацима. Касније су се учитељице помириле. У Обрежу су постојале
две школске зграде. У једној, која се налазила у средини села, учили су ђаци првог
и другог разреда, а у згради на крају села, трећег и четвртог разреда. Због могућих
много оштријих сукоба, Алекса Поповић, такође један од учитеља у школи,
предложио је јануара 1893. године, да се учитељ трећег разреда Ђорђе Тодоровић
замени са учитељицом првог разреда Даринком Милетић.708
Сличан број ђака уписан је и следеће школске 1891/92. године. Тада је
први разред уписало 36 ученика и две ученице, други разред 41 ученик и једна
ученица, трећи разред 37 ученика и четири ученице и четврти разред 38
ученика.709
Пред почетак школске 1892/93. године школа је била оправљена.
Недостајао је печат и зборник. Школу је уписало: први разред 44 ученика, други
разред 36 ученика и две ученице, трећи разред 34 ученика и две ученице и четврти
разред 40 ученика и три ученице. Сви ђаци били су снабдевени свим потребама и
уредно су долазили у школу. Само шест ученика није уредно похађало наставу.710
У Обрежу је јуна 1894. године четврти разред завршило 25 ученика и једна
ученица. Према броју ђака требало је да се формира први разред продужне школе.
Школски одбор је 29. септембра 1894. године упутио молбу Министру просвете
да се и ове школске године ослободе ђаци од продужне школе. Као разлог је
наведено: „1. Што ђачки родитељи силом дају децу и до четвртог разреда, и што
тешко набављају школске потребе; 2. Што многи родитељи дају децу на разне
занате, па као такви се не могу уврститиу ђаке продужне школе“.711
Министар просвете није се сложио са разлозима школског одбора и
учитеља Ђорђа Тодоровића. Наредио је да се отвори продужна школа, и да сви
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свршени ђаци четвртог разреда морају да упишу продужну школу. Сви они
родитељи, који не шаљу децу у школу, биће кажњени. Прекорио је учитеља јер се
и он сложио са предлогом.712
Почетак школске 1893/94. године је каснио јер нису на време завршене све
оправке на школској згради. Тек 30. августа је завршено кречење, и рад је отпочет
1. септембра. Почетком школске године у школи је било 159 ученика и три
ученице. Први разред имао је 46 ученика, други разред такође 46 ученика и једну
ученицу, трећи разред 30 ученика и четврти разред 37 ученика и две ученице.
Због појаве малих богиња ђаци су били на распусту од 15, марта до 1. априла
1894. године. Због ширења заразе и смртних случајева распуст је продужен до 15.
априла.713
Настава школске 1894/95. године отпочела је на време 16. августа. Сви
учитељи уредно су држали наставу, осим Катарине Тодоровић, која је због
порођаја добила двадесет дана одсуства. Почетком те школске године школу је
уписало 169 ученика и три ученице: први разред 48 ученика и једна ученица,
други разред 50 ученика и једна ученица, трећи разред 38 ученика и четврти
разред 33 ученика и једна ученица. Због недоласка ђака у школу кажњено је
опоменом 17 родитеља.714
Септембра 1895. године било је уписано 175 ђака: први разред 45 ученика,
једна ученица и осам поноваца, други разред 47 ученика и једна ученица, трећи
разред 38 ученика, четврти разред 35 ученика. Први разред продужне школе имао
је 58 ученика и једну ученицу.715 Према извештају школског надзорника из јуна
1896. године, школа је била у лошем стању и неокречена. Осим тога препоручене
књиге нису биле набављене, а нису примани ни стручни часописи: „Просветни
гласник“, „Учитељ“ и „Учитељски весник“. Председник општине известио је
почетком августа о набавци неких препоручених књига за школску књижницу, а
да је школа већ неколико месеци била претплаћена на „Просветни гласник“ и
„Учитеља“, а да ће за „Учитељски весник“ да буде послата претплата.716
Према извештају учитеља Ђорђа Тодоровића од 12. новембра 1896. године
у Обрежу се појавила дифтерија и нагло се ширила. Срески начелник је одмах
распустио школу за 15 дана. Неколико дана раније умро је од гушобоље син Жив.
Петровића, ђак основне школе. Дете није ни било пријављено да је боловало.
Одмах је у село отишао срески лекар. У истој кући умрло је још једно дете, а
треће дете, на своју иницијативу, успео је лекар да излечи. После тога, лекар је
још пет пута долазио у Обреж. Још десет мештана је оболело од исте болести. И
он је предложио среском начелнику да распусти школу за 15 дана, или до наредбе
министра. Школа није радила до 1. јануара, односно до божићног распуста.
Срески начелник објавио је 19. јануара 1897. године, да је после изјаве лекара да
је гушобоља престала, наредио почетак рада школе.717
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Почетком школске 1905/1906. године, у четири одељења, укупно је
уписано 150 ученика: први разред 25 новоуписаних и 15 поноваца, други раред 30
новоуписаних и 13 поноваца, трећи разред 29 новоуписаних и четири поноваца и
четврти разред 34 ученика, од којих је један био поновац. Учионица првог разреда
била је величине 9 x 5, односно имала је 45 м² и 135 м³, учионица другог разреда
била је исте величине, учионице трећег и четвртог разреда дужине 8 и ширине 5
метара, односно 40 м² и 116 м³. 718
Крајем школске 1906/907. године двојица учитеља су премештена из
Обрежа. Општина је упутила молбу да се поставе за учитеље муж и жена, како би
се смањио издатак за станарине. Општина је плаћала станарине за три учитеља,
док је један учитељ становао у школској згради. За станарине је плаћано годишње
близу 1.100 динара. Следеће школске 1907/908. године у школи су радила два
учитеља и једна учитељица. Стојан Вукићевић водио је трећи и четврти разред. 719
Годишњи испит јуна 1907. године није одржан због епидемије шарлаха. У
почетку школске 1906/907. године, уписано је: први разред 52 ученика, други
разред 34, трећи разред 34 и четврти разред 31 ученик. У току године ослобођени
су: 13 ученика првог, четири ученика другог, пет ученика трећег и један ученик
четвртог разреда. Целе године нису долазили у школу: пет ученика првог, три
ученика трећег и три ученика четвртог разреда. Разреде је поновило: два ученика
првог разреда, четири ученика другог и два ученика трећег разреда. У школској
1907/908. години уписано је укупно 127 ученика: први разред 37, други разред 38,
трећи разред 28 и четврти разред 24 ученика. Уписани ђаци подељени су у три
одељења, јер је четврто одељење укинуто. Први и други разред је чинили су
посебна одељења, док су ученици трећег и четвртог разреда чинили треће
одељење.720
Током другог полугодишта школске 1908/909. године школа углавном није
радила. Због болести „мрасе“ школа није радила током од 22. марта до 22. маја
1909. године. У току распуста због болести, учионице су окречене, али се болест
поново појавила. Иначе школске 1908/909. године уписано је 40 ђака. На испиту је
било 39 ђака, од којих је разреде завршило 37, док су два ђака поновила
разреде.721
Почетком школске 1911/12. године поново је тражено отварање четвртог
одељења. Те године је школу, у свим разредима, похађало 163 ученика. Од 56
уписаних ученика и 10 ученица првог разреда, редовно је похађало наставу 48
ученика и 10 ученица. Осам ученика је изостало због болести, и они су били
уписани у први разред наредне школске године. Од 37 ученика и три ученице
другог разреда, редовно су похађали наставу 32 ученика и три ученице. Три
ученика нису похађали школу због болести, а два ученика су умрла од шарлаха.
Трећи разред уписала су 25 ученика и једна ученица. Три ученика није похађало
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школу. Четврти разред уписало је 37 ученика и две ученице. Због неуредног
похађања наставе 10 ученика је поново уписало четврти разред.722
Четири одељења постојала су у школи још од пре 20 година. Једно је
укинуто 1907. године, када је уписано свега 25 ученика у први разред. Од тада
школа је имала само три одељења. Разлог малог броја ученика, била је епидемија
шарлаха крајем 90-их година 19. века, која је довела до мањег броја рађања деце.
Према броју уписаних ђака могло је и даље да се ради у три одељења, али
учионице биле су недовољно простране и доста ниске, свега од 2.75 до 2.90 метра.
Ако се не би поставио четврти учитељ, постојећи учитељи у школи били су
спремни да у четвртом одељењу неизменично врше замену по предметима. Ако се
не усвоји и овај предлог, морало би доћи до отпуштања извесног броја ученика,
што би довело до незадовољства код мештана. Четврто одељење није отворено
ове године.723
Четврто одељење отворено је 15. августа 1911. године. Тада је први разред
уписало 52 ђака, други разред 55, трећи разред 36 и четврти разред 32 ђака. Стојан
Вукићевић водио је четврти разред, Драгутин Павловић трећи, Драга Марковић
други, а први разред ново постављени учитељ.724

Орашје
Иницијатива за изградњу школске зграде у Орашју покренута је још 1907.
године. Избор места извршен је на захтев окружног школског одбора од 20. марта
исте године. Убрзо, већ 9. априла, извештај одбора за избор места, заједно са
пројектом за зидање школске зграде, достављен је Министру просвете. Зидање
школе одобрено је 24. маја 1907. године, а изградња је уступљена предузимачу
Мијајлу Мерисављевићу за суму од 4.090 динара. Школа је завршена и од стране
комисије примљена 15. маја 1910. године.
После пријема школске зграде, општина је 27. августа 1910. године
упутила молбу за отварање школе: „Господине министре, Из ове општине ово је
већ трећа година, како се имају уписивати по 50 ђака у школи, а школа бачинска
узме само до 10 ђака нових, а ресто одбије са изговором да нема места, разуме се
да упишу прво децу из места. Да не би и у овој школској години из ове општине
деца остала неуписана, суд моли да се постави учитељ“. 725
Молбе за отварање школе и постављање учитеља упућене су и 20.
септембра и 21. децембра 1910. године. После извештаја окружног школског
одбора од 30. децембра, да је извршена подела са школом у Бачини, и да су
обезбеђене све школске потребе, као: скамије, табле и фуруне, Министар просвете
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АС, МПс, Ф 55, р-14 1/2 /1912.
АС, МПс, Ф 87, р-109/1911. Молбу за отварањем четвртог одељења упутили су 28. септембра
1911. године учитељи: Драгутин Павловић, управитељ школе, Стојан Вукићевић и Лепосава
Вељковић.
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АС, МПс, Ф 55, р-14 ½ /1912.
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АС, МПс, Ф 1, р-73/1911.
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донео је 7. јануара 1911. године одлуку о отварању школе у Орашју. За учитеља је
тек следеће школске године постављен Божидар Весић.726

Падеж
У Падежу септембра 1890. године у први разред уписано је 25 нових
ученика и један поновац, У други разред уписано је 14 ученика, трећи разред 29
ученика, четврти разред 22 ученика. Школски одбор је кажњавао родитеље
ученика који су нередовно похађали наставу, са по 4, 8 и са 10 динара, али ни
једну казну општински суд није наплатио. Општина није добро издржавала
школу, јер трошкови за предходну годину нису измирени у висини од 300 динара.
Председници општинских судова нису школи били наклоњени.727
Проблеми у уздржавању школе настављени су и следећих година.
Почетком 1892/93. године у школи у Падежу уписано је укупно 84 ученика: први
разред 34, други разред 19, трећи разред 14 и четврти разред 17 ученика. Од
уписаног броја, редовно је похађало наставу 65 ученика. Четворо ученика
четвртог разреда, који су завршили разред, остављени су да га понове и поново
упишу исти разред. Ученици су снабдевени школским потребама тек у првој
половини новембра. Тада су и предавања редовно започета. Од тада су и ученици
редовно похађали наставу. Једино замерка односила се на рад школског одбора,
јер није извршавао кажњавање родитеља, чија су деца изостајала из школе. Током
децембра и јануара часови су скраћивани због дубоког снега и удаљености
појединих села од школе. Пошто собе за преноћиште ученика није било у школи,
школски часови су држани од 9 или од 9 и 30, када су се деца сакупљала и трајали
до 12 часова, и од 13 и 30 па до 15 часова после подне, када су деца морала да
буду пуштена, да би се по дану враћала кућама. Полугодишњи испит за први и
други разред одржан је 27, а за трећи и четврти разред 2. јануара 1893. године.
Поред некажњавања родитеља због недоласка ђака у школу, највећи проблем је
представљао финансирање школе. Пошто је школска општина била састављена из
више политичких општина, општински судови нису уредно одвајале новац за
издржавање школе. Због ових проблема школски одбор се неколико пута жалио
среској власти, али ништа није урађено по одборским жалбама. До мањег сукоба
дошло је и међу учитељима. Вршилац дужности управитеља Аксентије
Милутиновић, учитељ трећег и четвртог разреда, упутио је критику учитељици
првог и другог разреда Марији Димитријевић, јер је без знања школског одбора
отпустила служитеља због неуредности и погодила другог.728
Сукоб између учитеља Аксентија Милутиновића и учитељице Марије
Димитријевић настављен је и током лета 1893. године. Аксентије Милутиновић
упутио је писмо Министру просвете о учитељице: „Учитељица I и II разреда
гђица Марија Димитријевић одсуствовала је 16, 17 и 18. јуна услед некакве
болести.- Ова учитељица, а тачније, ова женска носи име учитељице на понижење
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АС, МПс, Ф 1, р-73/1911.
АС, Ф VIII, р-119/1891. Извештај учитеља Милана Миљковића од 20. марта 1891. године.
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АС, МПс, Ф V, р-15/1893.
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целог учитељства, јер тим именом она се заогрнула да само други посао
недоликујући ни једној женској, а још мање учитељица ради,-Ја сам о њој вазда
слушао, приликом доласка у ову школу и казао јој, да су такви гласови недостојни
и уверили се и најмање доставићу је г. Министру. Она се је истина чувала, али се
пронесе глас, да живи са школским послужитељем, кога сам настојао да се
отпусти, но она га је и даље примала у пркос, а и тајно зашто сам је 16. јануара на
одговор узео. Она је у одговору порекла, али када је 30. јуна отпуштен
послужитељ школски, она је истог задржала за свој новац, да му за месец дана 12
дин. Плаћа!!? Г. Ђока Тодоровић, учитељ из Обрежа, 18 маја као председник
бирачког одбора за избор посланика, причао је код свештеника падешког и његове
попадије, а ови целом свету, да је том приликом 18 маја г. Ђока посетио гђицу
Марију и нашао код ње лекове против срамне болести, а она је истина тада
боловала више дана. Један сељак који је пре месец два дана изабран за
председника у оближњој општини, јавно је изјављивао негодовање противу
школе, па 29 јуна беше пошао за вашар у Варварин, кад му изјавих сажаљење,
што он тако виче на школу, рече ми, да му је учитељица гђица Марија
Димитријевић на начин непоштен узела осам банака и зато је вели, да се и зграде
школске из темеља поруше, а слушао сам од више људи, а и лично сам више пута
овог човека у стану њеном виђао; 1-ог јула г. Коста Поповић из Бачине, а и Васа
Гајић из Падежа са Миладином Павловићем из Падежа, у подсмеху што не чувам
учитељицу, казаше ми да је гђица 30 јуна била у Варварину и пред механом са
неким седела и непристојне речи и шалу проводила, а после кроз механу и у собу
отишла, а они неизменице за њом. Кој год прође и дође у Падеж, она ће га
цедуљом себи позвати. Тако, две-три вечери долазио јој је у посету и преноћиште
један земљомер, који у околини земљу премерава, после неки путник, а прошле
ноћи и неки путник официр. Јавно се о њој говори онако, да се човек згрози.
И школа трпи у њој једног дечијег мучитеља, јер у њеним разредима влада
прави механизам, и кад год сам је у школи обишао, застао сам гди ђак децу
слишава, а она пише нешто, што одмах од мене сакрије-сигурно писма. Деца у II
разреду не знају рачун ништа, а и оно што на две на три погоде без икаквог је
разумевања“. 729
По захтеву среског начелника, учитељица је, поводом писма управитеља,
упутила изјаву Министру просвете поводом напада учитеља Аксентија
Милутиновића: „Из целе ове доставе учитеља падешке школе г. Аксентија
Милутиновића види се само простачка пакост, коју он наспрам мене гаји. А да би
што у тој пакости ућарио, он је се са свима могућим измишљотинама и
неистинама послужује, да би ме само код предпостављених у што црним бојама
представио, те да би могао свој циљ постићи-светећи се једној нејакој женски,
која има на издржавању код себе само једног престарелог оца и мајку-а зашто све
то? Зато, што је се то тако прохтело једном бездушном и пакосном човеку, који је
свуда упознат са своје пакости и сплеткарења.

729

АС, МПс, Ф XVII, р-95/1894. Према изјави среског начелника понашање учитељице није било
за похвалу. Учитељица је одпуштена.
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Прелазећи преко свију г. Аксентијевих израза који су се само из уста
онаког „карактера као што је он“ чути могло, ја одговарам:
1) Да сам доиста била болесна у мају месецу о којој болести, налази се
лекарска сведоџба у самом Министарству просвете поднешену на дозволу
одсуства.
2) Да сам услед овога морала и преко све моје воље неки дан изостати од
часова но о томе сам увек благовремено г. Аксентија као управитеља
извештавала, да би ме у школи заступати могао.
3) Слугу домска држим али не у оном смеру у ком г. Аксентије из
злобности каже, јер је то један дечко од својих 14-15 година, а кога је његов отацсељак из Падежа-у службу на један и по месец дана погодио.
4) Што се тиче позивања г. Аксентијевог на г. Ђоку Тодоровића учитеља
из Обрежа, а бив. председника бирачког падешке општине да сам имала неке
лекове у својој соби противу срамне болести, то ја најучтивије молим да се г.
Тодоровић о овоме упита, апелујући на његову савесност да истину каже. За овако
јавну нанету ми увреду, даћу прилике г Аксентију, да пред судом докаже.
5) Исто тако сви остали испади г. Аксентијеви на част моју неистинито су
измишљени и ништавни, као што је се не само овди, него у многим и многим
приликама и сам г. Милутиновић показао.
На крају: молим г. Начелника среза темнићског да савестно да г. Министру
своје мишљење како о мени тако и о г. Аксентију, те да би се г. Министар уверио
колико у овој достави има истине, као и зашто је г. Аксентије моје мане до сада
крио, кад смо у овој школи заједно већ скоро годину дана,-а тим пре што би
његова достава да је раније учињена под прошлим либералним режимом одмах за
готово примљена била, он то није учинио, све дотле док није чуо да ће о њему
срески пододбор радикалне странке донети одлуку да се као недостојан учитељ из
службе одпусти. Чувши за ово управитељ г. Аксентије је похитао тужити ме г.
Министру пре овога те само да себе опере и избегне заслужену казну а мени
сиротој да одузме кору хлеба са којом храним оца, матер и себе.
3. августа 1893 год.
Марија Димитријевић
у Варварину
учитељица I и II разреда
основне школе падешке“730
После отпуштања из службе Марије Димитријевић, за учитељицу првог и
другог разреда постављена је Ангелина Ничић, али је 25. септембра премештена, а
на њено место 27. септембра 1893. године постављена је Смиљана Суботић.
Током септембра школски часови одржавани су уредно, осим од 20. до 27.
септембра, када су ученици због бербе били распуштени. Школски одбор састајао
се 14. и 30. септембра и тачно се држао своје дужности. Међутим, то је било
узалуд, јер општинске власти својим неизвршавањем одлука школског одбора
чинили су сметњу, а среска власт је то допуштала. Нарочито се среска власт није
потрудила да наплати дуг општине шашиловачке од преко 450 динара школског
приреза из 1891. и 1892. године. Нису наплаћиване ни казне од родитеља због
730

АС, МПс, Ф XVII, р-95/1894.

274

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

изостанака њихове деце. Школа је била дужна преко 360 динара за огрев из
предходне године и за плату послужитељу. Нико ове зиме није хтео да издаје
огрев.731
Поред сукоба између учитеља, било је и сукоба учитеља са месним
свештеником у Падежу. Глигорије Миловановић, свештеник падешки и
председник црквеног одбора, 17. маја 1894. године упутио је Министру просвете
допис против учитеља и управитеља Аксентија Милутиновића. Оптужбе је изнео
у осам тачака:
1. „За време великог поста нису се ни наставник ни наставница исповедили
и причестили и ако сам их нудио, а и ученици нису се сви причестили кад треба.
2. Учитељица неуредно долази у цркву, недолази и празником ...а тако исто
и деца сва четири разреда недолазе недељом и празником у цркву нити умеју да
одговарају на јехтенија нити читају апостол ни стихове на велике празнике.
3. Управитељ никад мени као надлежном свештенику не јави кад се држе
испити у овдашњој школи, како мали тако и велики, на које по закону ја морам
знати и присуствовати.
4. Овде није био обичај да се носи врбица са децом на Лазареву суботу где
разуме се и свештеник мора бити да се свечано донесе врбица у цркву са
литургијом, али су г.г. наставници сами без мене са децом врбицу у цркви на
вечерњи цветној без да су мени јавили.
5. Наставник III и IV разреда месио је до сада колач за малу славу своју Св.
Николу 9. маја сваке године па сам му до сада и светио водицу и резао колач као и
за велику славу 6. декембра...
6. Учитељ се намеће као неки саветодавац, где он хоће некакав распоред
да зна и баш нађе да тражи распоред оног дана кад је задоцнио на службу
агитирајући за кмета пришивајући мени да агитирам од кога баш ја избегавам, јер
је баш овога дана био избор кметова кад је се задоцнио. Шта више тога дана, кад
је г. Управитељ задоцнио, дошли су били људи чак из Варварина па још пешке и
одстајали на служби, а учитељ је задоцнио.
7. Деца кад дођу на вечерњи већином су боса које не доликује да буде, па и
не пазе наставници на њих кад дођу код цркве да пристојно се понашају.
8. Каса црквена је дала 26. маја прошле године 10 динара и ја 5 динара
добровољног прилога за школско звонце да се набави и новац смо дали
управитељу школском, а и звонце је готово у тополивници државној још лањске
године, па ни до данас г. Управитељ ово звонце није наредио да се донесе...“732
Учитељ Аксентије Милутиновић одговорио је на оптужбе свештеника
Глигорија Миловановића 31. августа 1894. године: „1) На Петров-дан ученици сва
четири разреда били су у цркви од почетка до свршетка службе, а да благодарење
није било, јер није хтео свештеник; 2. Свештеник је увек у различито време
почињао службу. Дописом од 26. фебруара учитељ је тражио да се одреди време и
распоред када почиње вечерња служба, што свештеник није учинио. Када су
учитељи са ђацима отишли 13. јануара у цркву, поп није долазио јер је у судници
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расправљао о избору кметова. Када је свештеник пред школским одбором
поновио нападе на учитеља, наводно му је одговорено: „све је ђаволско од тебе
попе, а учитељи су да боље неможе“.733
Одбор школе у Падежу издао је уверење учитељу Аксентију
Милутиновићу: „Да је учитељ трећег и четвртог разреда падешке основне школе
г. Аксентије Милутиновић владања примерног; да своју наставничку дужност у
свему савесно, уредно и на задовољство врши; са ученицима поступа очински, а
са грађанима пријатељски; користи општини и школи за напредак. Као урођеник
њен указао (школи и општини) станује у својој кући коју на свом имању очевини
у Падежу има, некористећи од општине никакву надокнаду“.734
Срески начелник је написао извештај поводом тужбе свештеника падешког
Глигорија Миловановића. После разматрања свих аката и изјава више сведока,
написао је да кривице до учитеља нема, већ да је кривица до свештеника, због
чега га треба оштро казнити. У једном другом извештају, срески начелник је
поново сву кривицу бацио на свештеника. Он је током лета 1894. године ширио
гласине да се 40 разбојника крије у околини, да би убијали кметове и одборнике,
зато што су напредњаци. У општини је завладао страх, па се новоизабрани
одборници нису смели заклети, а своје породице ноћу прикривали по таванима. За
овакве поступке свештеник је био кажњен. Свештеник је желео и даље да управља
кметовима, али је доласком учитеља Аксентија Милутиновића ту могућност
изгубио. Желео је да је поврати нападима на учитеља. Као интригант против њега
су поднете две пријаве суду. Због свог понашања навуко је мржњу својих
парохијана, па га већина не прима у кућу да врши верске обреде. Јавно се
говорило да треба да буде премештен из парохије. На крају је о свештениковој
тужби изнео мишљење „да је достава таква којој никаквог поверења не треба
поклонити“.735
Током пролећа 1893. године настава је држана редовно, све до друге
половине маја месеца. Испит је одржан 28. јуна. Школски одбор вршио је преко
целе године добро своју дужност, али општинске власти па и среска власт, нису
извршавали одлуке школског одбора, јер су сматрали да оне нису за њих
обавезне. Општинске власти ни једну казну нису наплатиле. Школски прирез,
који је био у саставу општинског буџета, наплаћиван је али се није предавао
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1894. године упутио Министру просвете жалбу против учитеља Аксентија Милутиновића:
„Из приложених преписаних писама увериће се г. Министар шта ради г. Аксентије
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задовољења“.
734

276

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

школској каси. Школски послужитељи нису исплаћивани годину дана. Кров на
згради од земљотреса се сасуо, па је прокишњавао. Просветни гласник се није
добијао две године, јер се није плаћао. Ни друге школске књиге и потребне ствари
нису набављане. Председник школског одбора жалио се среској власти више пута,
а нарочито против председника шашиловачке општине, која је дуговала 800
динара од приреза, већ две године, а падешка 500 динара.736
Почетком школске 1893/94. године први разред је уписало 40 ученика,
укључујући и поновце, други разред 22, трећи разред 16 ученика и три ученице,
четврти разред 10 ученика и једна ученица. Како је школску општину сачињавало
седам села из три политичке општине, уплаћивање у школски фонд било је врло
неуредно, и то нарочито од стране шашиловачке, залоговачке и падешке општине.
Због удаљености села ученици су долазили у 9 и 10 сати пре подне, а одлазили су
у 15 и 30. То је доста ометало предавање. Због тога је управитељ тражио од
Министра просвете да се сваке године, почев од октобра па до фебруара и марта,
нареди да се принуде родитељи да остављају своју децу да заједно живе, а да се
одбор постара да набави стан и друге потребе. Министар је тражио од среског
начелника да пронађе приватну зграду за време зимских месеци у којој би
становали ученици, а ако је то немогуће да часови почињу од 9 сати и да трају до
пред вече, да би се ученици раније пуштали кућама.737
Полугодишњи испит требао је да буде одржан је 28. јануара 1894. године.
Испит није одржан, јер је председник школског одбора био против признавања
испита зато што нису била присутна три члана школског одбора. Узалуд га је
управитељ убеђивао да одбор може да ради, јер са управитељем постоји већина
чланова, и да су одлуке пуноважне. То није убедило председника одбора, и он је
напустио испит. Према управитељу, он је то учинио због освете. Управитељ га је
предложио за казну, јер поред неодржавања испита, није ништа чинио за
добробит школе. До тада школски одбор се ретко састајао. Законски прописи нису
извршавани. Школске потребе нису набављане. Председници општина нису
полагали новац од школских приреза у школску касу. Школски послужитељи
годинама нису плаћани. Дрва за огрев врло нередовно су набављана. Председници
политичких општина углавном су покушавали да сву кривицу свале на учитеље,
наводно због њиховог лошег рада.738
Испит на крају школске 1893/94. године одржан је 29. јуна, пре подне за
ученике првог и другог, а после подне за ученике трећег и четвртог разреда.
Ученике у првом и другом разреду, школски надзорник оценио је одличном
оценом, а трећег и четвртог разреда врло добром. Вероватно је недовољно знање
долазило од неспремности ученика другог разреда, који су прешли у трећи разред.
Поред заслуга учитељице у показаном знању, управитељ је посебно истицао њен
рад у моралном погледу. Смиљана Суботић је показала народу и општинској
власти праву суштину учитељице и школе. Од постанка школе у Падежу, сви
постављени учитељи и учитељице нису служили у подизању угледа учитеља и
736

АС, МПс, Ф XVII, р-95/1894.
АС, МПс, Ф XVII, р-95/1894.
738
АС, МПс, Ф XVII, р-95/1894.
737

277

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

школе, већ „страстима, прохтевима и интересима падешког свештеника г.
Глигорија Миловановића, па један за другим излажаху из Падежа као
најништавнији. Предходни учитељ био је принуђен да окуми свештеника, и да му
крсти двоје деце. То га није спречило да подигну сву општину против учитеља“.
Свештеник је покушао да утиче и на присутне на главном испиту, али су сви били
против свештеника. Наводно су изјавили „Ми боље учитеље не тражимо, нити
бољих има а ти попо што имаш против учитеља ено власти и суда, нама и деци су
добри,-код тебе је сво ђаволство“. Свештеник није желео после главног испита и
службе у цркви да држи благодарење. Управитељ је похвалио рад школског
одбора, који је стално помагао школи, али пређашње општинска и среска власт
нису се обазирале на молбе и захтеве школског одбора. Међутим, како је среска
власт казнила са по 30 динара председнике општина, брига за школу постала је
већа.739
Школске 1894/95. године школу је уписало 69 ученика: први разред 21,
други разред 18, трећи разред 17 и четврти разред 13 ученика.
Јануара 1895. године било је жалби на понашање учитељице Смиљане
Суботић. После постављења а на захтев Министра просвете, нови начелник среза
темнићког посетио је школу у Падежу. Био је лепо дочекан од управитеља
Аксентија Милутиновића. Међутим, Смиљана Суботић дочекала га је на
најгрубљи начин. Није хтела да устане када је начелник са управитељем ушао у
њено одељење, и да одговори на питање колико ђака има у одељењу. Приликом
њиховог уласка сви ђаци су устали. Начелник је поздравио све у учионици.
Ученици су одговорили на поздрав, а учитељица није, већ је гледала у свој
дневник. Учитељица је одбила и да се поздрави са начелником. Тек после
неколико пута постављеног питања о броју ђака, учитељица је показала прстом на
последњу страницу у дневнику и даље ћутећи. После оваквог понашања, срески
начелник тражио је од Министра просвете да се учитељица казни „због
неуљудног и непристојног понашања“.740
Окружни инжињер Свет. Јовановић, према решењу окружног начелства
отишао је у Падеж 29. септембра 1896. године, ради прегледа зграде. Према
свршеном прегледу нашао је: „У дворишту школском налазиле су се две зграде од
којих је једна служила за учионице а друга за учитељски стан. У згради где су
учионице постојале, једна је имала 3 метра ширине, 8,25 метра дужине и 2,60
метра висине, а друга од 3,75 метра ширине, 8,25 метра ширине и 2,60 метра
висине. У првој учионици смештено је је 44 ученика првог и другог разреда, а у
другој учионици смештено је 34 ученика трећег и четвртог разреда. Ова зграда
била је потпуно стабилна. Између учионица налазио се ходник од 1,80 метара
ширине и око 4 метра дужине. Други део ходника преграђен је и служио је као
соба за ручавање ученика. Светлост је соба добијала само од прозора изнад
затворених врата. Учионице нису одговарале за одржавање наставе, јер су биле по
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око 55,70 м2 а то је било мање од прописаног простора по једном ђаку. Школски
намештај није одговарао прописаним правилима“.741
Ако би се решило да школска зграда послужи још за следећу школску
годину, онда је било потребно, према мишљењу окружног инжињера, да се
скамије у првом и другом разреду прекрате са по 0,30 метара и положе управно на
дотадашњи положај, и да се трећи и четврти разред преместе у мањој, а први и
други разред у већој учионици. Поред тога, било је потребно да се смањи број
ђака, а остали да се упуте у школу у Залоговцу, која је била удаљена од Падежа
око 30 минута хода. Приликом прегледа зграде, окружни инжињер, сазнао је да је
још 1887. године одобрено скупљање приреза за нову школу, и да је тада
сакупљено око 3.000 динара. Осим тога, општина је имала око 40.000 рђаве цигле
и исто толико добре ћерамиде. По мишљењу окружног инжињера, зграда би
могла да се сагради брзо. Кречни камен за темељ узимао би се из Шашиловице,
које је удаљено око 30 минута, надземни део озидао би се постојећим циглама, а
набавка грађе и осталог материјала извршила би се кулуком. Сакупљени новац од
око 3.000 динара употребио би се за мајсторе и тишлерај. На основу извештаја
окружног инжињера, Министар просвете дозволио је да школа у Падежу ради још
годину дана у старој згради, а да се за то време општина потруди да за идућу
школску годину сагради нову зграду.742
Поред неоговарајуће школске зграде, школа није била добро снабдевена ни
наставним средствима нити средствима за одржавање чистоће. Није било креде ни
сунђера, па учитељи нису могли да користе табле за писање, ученици нису имали
књига, цртаћег и писаћег материјала, школске табле нису биле обојене, није било
тестија или посуда за воду, већ су сви ученици пили из кофа, четке и метле за
чишћење учионица, патоси су било покварени, није било школских прозивника,
пера и хартије за школску администрацију, већ су га учитељи сами куповали.
Школа није била снабдевена дрвима за огрев још од октобра месеца, због чега
деца нису долазила у школу 28, 29 и 30. октобра. Управитељ је позвао
председника општине да се сам увери у лоше очишћене и загрејане учионице.
Деца нису долазила у школу ни 12. новембра. Председник није желео да сазове
школски одбор на захтев управитеља. Ђаци продужне школе нису никако
долазили у школу, а ђаци првог и другог разреда врло слабо. Управитељ је ипак
био упоран. Од августа до октобра 1896. године упутио је 15 молби општинским,
среским властима и Министру просвете.743
Падеж је 5. јануара 1899. године прешао из темнићког у расински срез.

Поточац
Школску општину, поред Поточца, сачињавали су још и Ратковић и
Својново. У Поточцу је октобра и новембра 1890. године редовно држана настава.
Родитељи, чија деца нису редовно долазила у школу кажњавани су од стране
741
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школског одбора, али суд то није извршавао. Током зиме боловало је више од
половине ученика од гушобоље и пробади, и то због хладне зиме и удаљености
школе од неких места.744
Почетком марта 1893. године из школског одбора је искључен школски
одборник за село Својново, јер то село није учествовало у изградњи школе и
њеном издржавању. И школа и ђаци су били слабо снабдевени школским
потребама. Похађање наставе није било добро од стране ученика свих разреда. Ни
једна казна није наплаћена од родитеља. Школске потребе нису никако
набављане. Школа је била и неокречена. Учитељи су редовно држали наставу. За
три месеца није примљена станарина. Настава и учитељи трпели су због свађе
мешатана Поточца и Рашевице са мештанима Својнова, који су и даље одбијали
да учествују у финансирању школе.745
Настава у другом полугодишту одвијала се делимично уредно. Због
изливања воде услед отапања снега, ни трећина ђака није долазила у школу од 10
до 20. фебруара 1893. године. Настава је прекидана и током априла месеца, овог
пута због земљотреса, мада школа није била оштећена, осим што се сасула
ћерамида на крову. Учитељица Марија Димитријевић је била на боловању од 10
до 15. маја. За то време њено одељење водио је учитељ трећег и четвртог разреда.
Школски одбор вршио је своју дужност, али га је у томе ометала општинска
власт. Казне над родитељима нису извршаване, а није ни прикупљан школски
прирез, који је био одређен буџетом. Зато су ученици врло често остајали код
својих кућа, а школа није имала све најнужније потребе. Током маја месеца
постојала је тужба једног родитеља ђака трећег разреда, против учитељице
Марије Димитријевић, јер је претила ученику батинама.746
Пред почетак нове школске године, августа 1893. године, школски одбор је
за вршиоца дужности управитеља школе поставио Љубомира Анђелковића,
учитеља другог и трећег разреда. Истовремено је упућена молба Министру
просвете, да се Љубомир Анђелковић постави за сталног управитеља. Као разлог
за његово постављење, школски одбор је навео следеће разлоге: што има много
рада око поправке школе, са чиме је био упознат и Љубомир Анђелковић, зато
што је то сво становништво општине то желело, како би школу довео у ред, коју
је његов предходник оставио у врло лошем стању, упропастивши школске ствари,
књиге па и школски новац, и што су, због његовог рада, у њега мештани имали
поверење. У истој молби тражило се постављење Љубомира Анђелковића за
учитеља трећег и четвртог разреда, из разлога: „1. Што су у садашњем трећем
разреду сви, а у четвртом разреду више од половине његови прошлогодишњи
ђаци, што ће позитивно да утиче на рад, јер он познаје развој и способности тих
ђака, што је од велике важности за наставу, 2. Што су многи ђачки родитељи
желели да своју децу дају у гимназију, па су веровали да би их он добро
припремио, јер су били задовољни показаним ученичким знањем на главном
испиту, 3. Што цела општина жели да буде учитељ трећег и четвртог разреда на
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основу година службе, јер је учитељ виших разреда имао већи ауторитет, 4. Што
учитељ трећег и четвртог разреда, који је уједно и управитељ, користи стан у
школи, коме је он потребији него осталим учитељима, јер му је жена слаба и има
бројнију породицу“.747
После уписа великог броја ђака, крајем августа 1893. године предложена је
нова подела одељења. Први разред уписало је 86 ђака, други разред имао је 37
ђака, трећи разред 36 и четврти разред 31 ђака. Предложено је да једно одељење
првог разреда има 60 ђака, да се другом разреду припоје остала 26 ђака првог
разреда, а да укупно ђаке трећег и четвртог разреда води један учитељ. На тај
начин би се избегла подела трећег разреда, која је постојала предходних година,
што је стварало проблеме у коришћењу наставних средстава, као: мапа, метарских
мера и Шраберових слика.748
Школска година школске 1894/95. године у Поточцу отпочела је 16.
августа 1894. године. Наставу су отпочели Софија Михаиловић, учитељица првог
разреда и Милан Богдановић, учитељ трећег и четвртог разреда, који је убрзо био
премештен на нову дужност. Нови учитељ Сима Јеврић уведен је у дужност 1.
септембра. Проблема у настави било је нарочито у првом разреду, у коме је
радила Софија Михаиловић. Она је често каснила због удаљености од школе и
њених недостатака. Школа је у раду са ђацима радила врло лоше. Узрок томе је
био тај, што су ђаци из првог разреда излазили врло неспремни. То је стварало
тешкоће у савлађивању градива и у каснијим разредима. Да би се исправило лоше
знање, много је требало радити и у старијим разредима, што је одузимало времена
у савлађивању градива из тих разреда. И ове школске године ђаци, који су
завршили први разред били су врло неспремни. Половина је срицала при читању,
а 10 ђака није знало сва слова. При писању речи више од половине ученика није
знала правилно да пише. Велика слова нико није знао да пише. Два ђака нису
знала ништа, ни писана ни штампана слова. Управитељ је предложио постављање
способног учитеља за први разред, а да се дотадашња учитељица премести у
место, где би становала у школској згради. И сама школска зграда била је
неуређена и запуштена. Двориште је обрасло коровом. Ни један ђак није научио
неке пољопривредне послове, пре свега калемљење воћака. Управитељ је покушао
да у свакој прилици ради на уређењу школске баште, која се налазила код насипа
на путу између Крушевца и Јагодине. Становништво је било вољно да помаже рад
школе, само је била потребна добра управа. Долазак ђака није био уредан. Сва
села нису истовремено обавила бербу кукуруза и грожђа. Општински одбори нису
наплаћивали казне. Током прошле године изречено је више од 500 динара казни, а
није наплаћено ништа. Недолазак ђака и даље је представљао вели проблем. На
тај проблем указао је и нови управитељ Љубомир Анђелковић, учитељ трећег и
четвртог разреда.749
Љубомир Анђелковић, управитељ и учитељ четвртог разреда, тражио је 3.
марта 1897. године од Министра просвете да нареди да се набаве: Шрајберове
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слике, метарске мере, термометар, слика краља, слика Светог Саве, Просветни
гласник, рачунаљка са 100 куглица и рачунаљка за разломке. У истом допису
тражио је и оправку школске зграде, која није оправљана више од 14 година. Кров
је био толико лош, да је свака и најмања киша квасила просторије, намештај,
књиге. Због прокишњавања на тавану је отпао леп. Врата и прозори су били тако
лоши да се нису могли затварати. Патос од цигала је такође био лош. Цигле су
упале на многим местима, а поједине су се истрошиле. За нужник је могло да се
каже да не постоји. Пошто је сав иструлео, деца су са страхом улазила у њега.
Дуже од годину дана је тражио оправку школе и нужника, али нико није вршио
оправке.750
Школи се августа 1898. године дуговао прирез у висини од укупно 2.769,17
динара. Општина поточка дуговала је 1.376,90 динара, а општина рашевичка
1.492,27 динара. Да би се омогућио бољи рад школе, општина је предложила да се
прирез исплаћује три пута годишње, а не како је било по закону, да се новац
издаје у мањим количинама сваког месеца у години.751
Нова подела одељења наступила је и почетком септембра 1903. године.
Тада је у школи било ученика: први разред 66, други разред 41, трећи разред 30 и
четврти разред 34 ученика. Нову поделу предложио је управитељ школе Драгутин
Јанићијевић. Према предлогу, управитељ би водио први разред са 56 ученика,
Милица Јаковљевић 10 ученика првог и други разред, и Тома Јаковљевић трећи и
четврти разред. Према овој подели учитељи би наставили да раде са својим
ђацима, а управитељ би могао да се посети описмењавању старијих мештана.
Министар просвете је 26. септембра 1903. године одобрио формирање трећег
одељења. Тада су прво одељење чинили ученици првог разреда, друго одељење
део ученика првог разреда и ученици другог разреда и треће одељење ученици
трећег и четвртог разреда.752
Почетком школске 1904/905. године школа у Поточцу била је једна од
најнеуређенијих школа. Ограда је пала, сантрач на бунару пао, школска зграда
била је неокречена и прокишњава је, тако исто и станови за учитеље, није било
дрва за огрев, ни довољно клупа за ђаке, а што је имала, старе су и поломљене,
није имала канцеларијског материјала. Поред лоше снабдевености, школа је била
и презадужена: 1. дуговала је служитељу 385 динара (служитељ није желео да
служи), 2. дуговала је једном учитељу станарина од 200 динара, 3. другом
учитељу за станарину дуговало се 60 динара, 4. дуговало се за школске потребе у
прошлој години 63 динара, 5. дуговано је више ситних дугова. Одбор је упутио
молбу, да може да за оправку зграде и стана, утроши 300 динара из фонда за
зидање сталне школске зграде, који су се налазили у поточкој земљорадничкој
задрузи. Овај фонд основан је пре пет година у циљу зидања учитељских станова.
Министар просвете није одобрио да се утроши тај новац већ је наложио да се
школи уредно предаје школски прирез.753
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Општине нису уредно издавале прирез. Општина својновачка није за 1904.
годину предала ни један динар приреза. Учитељ је био принуђен да распусти ђаке
15. и 16. октобра.754 Поред свих недаћа, појавиле су се богиње у Поточцу,
Рашевици и Својнову. Међу ђацима било је пуно оболелих. Неки стари људи су
умрли. Срески лекар је извршио ревакцинацију и распустио ђаке до 24.
децембра.755
Крајем октобра 1904. године управитељ школе Тома Јаковљевић тражио је,
према броју ђака, отварање четвртог одељења. Укупно је тада било уписано 190
ђака, а редовно је похађало наставу 149 ђака. У први разред уписано је 73 ђака, а
редовно је долазило 42 ђака; други разред уписало 49 ђака, а редовних је било 47
ђака; трећи разред уписало 39 ђака, а редовно је долазило 35 ђака, и четврти
разред уписало 29 ђака, а редовних је било 25 ђака. Многи родитељи поднели су
молбе за испис ђака, који нису долазили у школу, и то највише из трећег и четртог
разреда. Неки родитељи су кажњени опоменом, а неки касније и новчаним
казнама. Отварање четвртог разреда тражено је због велике неуредности и
запуштености школе. Ако министар не одобри отварање четвртог разреда, онда би
подела била следећа: Једно одељење чинили би ученици првог разреда, и то 42
који редовно долазе и 18 ученика, за које се очекује да почну да похађају школу
после новчаних казни. Друго одељење имао би 47 ђака другог и 10 ђака трећег
разреда. Треће одељење чинили би остали ђаци трећег разреда, њих 25, и 25 ђака
четвртог разреда. Подела трећег разреда је била потребна, јер је тај разред водио
управитељ, који се због великих проблема у раду школе, морао више посветити
решавању тешкоћа. Министар просвете није одобрио отварање четвртог одељења,
већ је наложио да и даље у школи постоје три одељења.756
После извршеног уписа, крајем јуна 1905. године поново je тражено
формирање четвртог одељења. Тада је у свим разредима уписано 215 ђака. Први
разред, са поновцима, уписало је 94, други разред 44, трећи разред 46 и четврти
разред 31 ђак. Ако би се ђаци из Рашевице одвојили, јер се очекивало отварање
школе у овом селу, школа у Поточцу имала би укупно 155 ученика: први разред
64, други разред 29, трећи разред 37 и четврти разред 25 ученика. Тада је школски
одбор донео одлуку да се не примају ђаци из Својнова, јер ово село није плаћало
школски прирез.757
После отварања школе у Рашевици и одвајања деце из овог села, школски
одбор је упутио молбу у којој се тражило укидање трећег одељења, јер је школа
сиромашна. Први разред је уписало 42 ученика а редовно долазило 28 ученика,
други разред уписало 29, а долазило 22, трећи разред уписало 34 а долазило је 30
ученика и четврти разред уписало је 26 а редовно долазило 24 ученика. Министар
просвете је одобрио укидање трећег одељења. Једно одељење чинили су ђаци
првог и другог разреда, а друго одељење ђаци трећег и четвртог разреда.758
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Главни испит школске 1907/908. године није одржан јуна 1908. године, јер
је због епидемије шарлаха школа била затворена од 11. јуна. Годишњи испит је
обављен у оба одељења 10. септембра, а извршио га је управитељ школе Милета
Тодоровић. У први разред, почетком школске године, уписано је 26 ученика, а
прешло је у други разред 17 ученика; други разред уписало је 22 ученика, а
прешло у трећи разред 19 ученика; трећи разред уписало 25 ученика, а прешло у
четврти разред 20 ученика; четврти разред уписало је 19 ученика, и сви су
успешно завршили разред. Сви ученици који нису прешли у старије разреде
остали су да понове. После одржаног испита, на коме су приказали повољан
успех, ђаци су преведени у старије разреде.759
Октобра 1908. године повећано је школско двориште за око 2.000 м². Тада
је Министар просвете одобрио размену земљишта између школе и Алексија
Матића, чији се плац налазио до школе. Плац исте величине имала је школа, али
је био удаљен од школе.760
Стање школе ни почетком школске 1909/910. године није било боље,
делом и због неплаћања школског приреза села Својнова. Недеостајала су
средства да би се оправила школска зграда према налогу грађевинског одељења
моравског округа, које је наредило следеће: „1. Да се школа препокрије (са
додатком ћерамиде), јер широм прокишњава, а сав тај посао кошта 100 динара; 2.
Да се направе прозорска крила, јер школа нема прозора, а то кошта 80 динара; 3.
Да се изврши сва репарација зграде споља и изнутра и да се окречи. То кошта 100
динара; 4. Да се оправе сва три нужника треба утрошити 100 динара; 5. Да се
направи сантрч на бунару потребно је 60 динара“.761
Према допису школског одбора, због недостатка новца, школа није могла
редовно да ради, из следећих разлога: а) „што школа није имала приреза да
изврши наређене оправке, те је у школи промаја и хладноћа, као на каквој
пољани, б) што школа нема више дрва за огрев, а председник општине
својновачке неда прирез, да се огрев набави од једном за целу зиму, в) што школа
нема ни сулундара на школским пећима, јер су стари и дотрајали, г) што на
ђачком ходнику и не постоје врата, већ једна слупана четрдесетогодишња даска,
те хладноћа продире на све стране, д) што нема приреза да се плати служитељ, већ
је управитељ сам платио служитеља за септембар и октобар, а тако исто и једна
нова врата на ходнику од стана (у вредности од 45 динара), ђ) што нема приреза
да се купе најнужније школске потребе, као прибор за чишћење школе, креда,
сунђери и т.д“.
Председнику општине својновачке одобрио је окружни школски одбор
1.000 динара на име издржавања школе у Поточцу. Од тих 1.000 динара он је
предао школи само 333,50 динара, док ресто није желео да преда школи. Од
школског надзорника се тражило да предузме законске мере против председника
својновачке општине, и да школа прими сав припадајући прирез у износу од 500
759
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динара, како би се сви недостаци одмах отклонили и школа могла да врши свој
задатак.
Због таквог односа председника обустављен је рад у школи и у прошлој и у
претпрошлој години по три месеца, због чега га је Министарство просвете
казнило са 50 динара 6. септембра 1908. године, а 5. маја 1909. године тражило да
се разреши дужности, јер се није поправио ни после новчане казне.762
Сметње у настави током првог полугодишта школске 1911/12. године
настале су епидемијом тифуса. Школа није радила од 11. октобра 1910. па све до
11. јануара 1912. године. Епидемија је у селу однела много жртава. Ђаци су
већином пребродили епидемију. Умро је само један ђак трећег разреда.763
За учитеља у Поточцу, 27. септембра 1914. године, постављен је Димитрије
Ускоковић, дотадашњи учитељ у Кожњу, у окружју скопском, са платом од 960
динара.764

Својново
Село Својново поднело је молбу за отварањем школе маја 1909. године.
После тужбе поточке општине, којом је условљено одвајање села Својнова, према
одлуци окружног школског одбора од 6. септембра 1909. године општина
својновска била је дужна да плати школи поточкој 500 динара на име заједничког
издржавања школе. Тек када се овај дуг исплати може Својново да отвара школу.
Ђаци из Својнова похађали би школу у Поточцу све дотле док се школа не отвори
и учитељ постави. Својново је било дужно да плаћа сразмерни део приреза од
1910. године, пошто је ранији прирез плаћен. Према тврђењу општине плаћен је
сразмерни део до 1. јула 1910. године.
Зграда коју је општина села Својнова определила за привремену школу
комисија окружног школског одбора прегледала је маја 1909. године. Према
извештају комисије од 31. маја, требало је извршити следеће оправке:
1. „Да се сав земљани патос, у свима одељењима откопа и нов патос
изравња са цоклом, те да се повећа унутрашња висина соба;
2. Да се одељење за учионицу и обе собе, патошу даскама, а оба ходника
циглом;
3. Да се садањи отворени ходник на улаској затвори и начине нова врата са
надпрозором;
4. Да се у мањој соби начини нов већи прозор, као што је у спаваћој соби;
5. Да се у учионици, између два садања прозора на источној дужој страни ,
премести садањи прозор са јужне стране, а његово садање место затвори;
6. Да се набави за учионицу једна већа, а за собе две мање пећи;
7. За стан учитеља општина пристаје да даде и засебну зграду у близини,
ако садања два одељења не буду довољна, у случају да учитељ буде са фамилијом.
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Овако преправљена зграда може послужити најмање за две године, тим
пре, што се у учионицу не може сместити више од 30-35 ђака, а ако општина за
ово време не предузме ништа за зидање нове школе по пропису, онда да се ова
привремена школа затвори“.765
Списак деце у селу Својнову од 1. септембра 1902. године
до 1. септембра 1903. године766
Р. Б.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

765
766

Име и презиме
Љубисав, син Симеона Л. Марковића
Чедомир, син Јанићија Д. Матића
Рајина, кћи Милена Б. Здравковића
Милосија, кћи Милорада М. Илића
Чедомир, син Стојана В. Ђорђевића
Милан, син Драгољуба С. Марковића
Живота, син Станоја Добросављевића
Милица, кћи Милутина Б. Стевановића
Борисав, син Љубомира Матића
Драгиња, кћи Атанасија Л. Марковића
Ђурђе, син Владимира М. Живића
Павле, син Радисава С. Живковића
Борисав, син Трифуна Милојевића
Станимир, син Милуна Б. Здравковића
Ранђија, кћи Стојадина М. Здравковића
Добросав, син Милутина Ј. Ђурђевића
Душан, син Адама Добросављевића
Стојадин, син Владимра Гааааића
Дивна, кћи Станоја Марковића
Божидар, син Радисава М. Пејковића
Борисав, син Мијаила П. Илића
Даринка, кћи Обрена П. Давидовића
Драгиња, кћи Миладина Ф. Живковића
Милунка, кћи Љубисава М. Илића
Мијаило, син Светислава Н. Дачића

Када је рођено
10. X 1902.
2. XII 1902.
17. I 1903.
3. II 1903.
24. II 1903.
27. II 1903.
14. III 1903.
16. III 1903.
2. III 1903.
6. IV 1903.
13. IV 1903.
1. IV 1903.
3. IV 1903.
8. IV 1903.
7. IV 1903.
15. V 1903.
27. V 1903.
8. V 1903.
26. V 1903.
4. V 1903.
1. V 1903.
4. VI 1903.
2. VI 1903.
10. VII 1903.
13. VIII 1903.

АС, МПс, Ф 34, р-43/1910.
АС, МПс, Ф 34, р-43/1910.
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Скица општинске зграде,
одређена за школу у Својнову767

Списак ђака из Својнова
који су уписани у II, III и IV разред
поточке школе768
Други разред
1. Живојин Петровић, 2. Мијаило Илић, 3. Светозар Јоксимовић
Трећи разред
1. Борисав Марковић, 2. Будимир савић, 3. Живота Марковић, 4. Светозар
Дачић.
Четврти разред
1. Велимир Ђорђевић, 2. Димитрије Симић, 3. Јован Давидовић, 4.
Љубисав Симић, 5. Мијаило Здравковић, 6. Стојадин Дачић, 7. Хранислав Митић.
Према извештају управитеља поточке школе Милете Тодоровића од 1. јула
1910. године, општина својновска измирила је сав новчани дуг у висини од 500
динара за издржавање школе од 1. јануара до јула месеца, по пресуди окружног
школског одбора, па може да се одвоји у засебну школску општину, из следећих
разлога:
767
768
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а) што деца из Својнова целе зиме обољевају од разних болести услед
назеба,
б) што је општина потрошила доста велику суму новца, те је набавила сав
намештај школски и оправила једну зграду за школу, а по налогу окружног
инжињера.
После дописа школског надзорника о измирењу целокупног дуга,
Министар просвете је 13. августа 1910. године одобрио да се у Својнову отвори
школа у згради која је за ту намену оправљена.769 Фебруара 1912. године школски
одбор упутио је молбу Министру просвете да се дозволи подизање нове школе.
Предрачун је износио 17.551,37 динара. Министар просвете је дозволио подизање
нове школске зграде у режији општине. Изградња је морала да се врши под
надзором окружног инжињера, и трошкови нису смели да пређу предрачунку
вредност.770

Шанац
Мештани Шанца поднели су 12. јула 1895. године молбу Министру
просвете да се у њиховом селу отвори школа. До тада су деца из овог села
похађала школу у Јасики. Због удаљености од око 5 километара, нарочито током
зиме, долазило је до обољевања. Од болести умрла су четири ђака. Још пре
коначне дозволе, започето је са изградњом школе. Међутим, мада је планиран
завршетак за септембар 1895. године, школа није могла бити завршена због
недостатка новца. Исте године невреме је погодило село. Било је мештана, који су
због лоше године сматрали да је боље остати у јасичкој школској општини.
Уместо нове школске зграде, за привремену школу је понуђена кућа Вула
Спасојевића. По тврђењу збора мештана кућа је одговарала за школу, и користила
би се само годину дана. До идуће школске године довршили би започету школу,
која ће потпуно одговарати школским потребама. Уједно је тражено постављење
учитеља.771
После добијања одлуке збора и одбора општине шаначке, Министар
просвете је наложио да се у Шанац пошаљу окружни инжињер и окружни лекар,
да би прегледали кућу која је предложена за школу. Министар просвете је још
тражио податке о селима која сачињавају школску општину: колико је које село
удаљено од школе и број пореских глава у сваком селу. Комисија је 30. августа
1895. године, већ дан после добијања одлуке Начелства окружја моравског,
поднела извештај о привременој школској згради. За привремену школу била је
предвиђена кућа Павла Глигоријевића, која се налазила у средини села. Соба је
могла да се употреби за учионицу, и у њој је могло да се смести 30 до 40 ђака.
Према закључку комисије, кућа је морала оградом да се одвоји од дела који би
користио власник куће, са бунаром. Такође је морало да се и двориште огради, и у
школском делу да се направи нужник за децу. За учитељски стан биле су
769
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предвиђене две удобне куће, које су се налазиле у близини учионице. Ако се
учитељу не би допао ни један понуђени стан, село је било спремно да му плаћа
кирију, за стан у селу који би учитељ изабрао. Комисија је предложила да се под
од цигле покрије асурама, пошто газда није желео да се под покрије даскама.
Иначе коришћење собе није наплаћивано. Пошто је село било сиромашно, имало
је 148 пореских глава, и погођено временским непогодама, није било у стању да
мења патос. Комисија је сматрала да треба уважити молбу мештана села
Шанца.772

Кућа Павла Глигоријевића у Шанцу
(Испод учионице налазио се подрум висине 2,80 метара)
Министар просвете је 2. септембра 1895. године, на основу извештаја
комисије, донео одлуку о отварању школе у Шанцу, и наложио да се школа
снабде свим потребама. Још је наложио да се изврше све нужне поправке. Када
све буде завршено окружно начелство било је дужно да поново упути комисије и
772

АС, МПс, Ф 51, р-194/1896.

289

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

увери се да су све нужне поправке учињене. Крајем септембра све нужне
преправке су извршене према извештају комисије. Набављено је шест скамија са
по шест седишта, табла, сто и две столице. Остале школске потребе биле би
набављене касније према предлогу учитеља. За првог учитеља постављен је
Милен Димитријевић. Те школске 1895/96. године укупно је уписано 49 ученика:
први разред 14, други разред девет, трећи разред 17 и четврти разред девет
ученика.
Село Шанац је 28. фебруара 1896. године прешло у трстенички срез.773
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УЧИТЕЉСКА УДРУЖЕЊА
Према одлуци Главног Одбора Учитељског Удружења од 13. јануара 1894.
године, Учитељска скупштина одржана је у Јагодини од 6 до 8 јула 1894. године,
са дневним редом: 1. Отварање скупштине и бирање часништва, 2. Читање
извештаја Главног и Надзорног одбора, 3. Читање расправе о школским зградама,
4. Предлози Главног одбора, зборова и чланова удружења, 5. Избор чланова
Главног одбора за идућу годину. На скупштини је присуствовало преко 200
учитеља и много гостију са стране. 774
После призивања св. Духа, које је извршио намесник Мата Ђурић са
јагодинским свештенством, председник Главног одбора Урош Благојевић отворио
је скупштину.
За председника скупштине изабран је Урош Благојевић, а за
потпредседника Михаило Стевановић. У извештајни одбор изабрани су учитељи:
Илија Радосављевић из Ниша, Милоје Спасић из Рековца, Светозар Огњановић из
Јагодине, Љубисав Јовановић из Крагујевца и К. Петровић Ловчанин из Раче.
Са скупштине је упућен поздрав краљу и учитељској скупштини у Новом
Саду. Поздрав краљу је гласио:
Његовом Величанству Краљу Србије Александру I. Ниш
„Ваше Величанство!
„Једанаеста учитељска скупштина, сакупљена у граду Јагодини, сматра за
најпријатнију дужност да Ваше Величанство поздрави, и да изјави своју љубав,
оданост и верност своме Краљу и Његовом Дому“. На овај поздрав одговорено је
из Ниша:
„Његово Величанство Краљ наш и узвишени и мили господар, благоволео је
наредити ми, да овогодишњој учитељској скупштини изјавим Његову високу
захвалност на усрдној изјави непоколебљиве оданости и верности према Њему и
Његовом светлом дому.
Вршећи овај високи налог, ја вас, г. Председниче молим да ову највишу
зсхвалност саопштите учитељској скупштини“.
Министар просвете Андра Ђорђевић775
Одмах на првом састанку прочитао је Лаза Обрадовић, учитељ из Београда
и глан Главног одбора учитељског удружења расправу: „о школским зградама“.
После дискусије изабран је одбор за преглед расправе: Милутин Николић,
Димитрије Соколовић, Ђорђе Којић, Никола Чолаковић и Станиша Станишић.
Припремљене резолуције овог одбора усвајане су на четвртом састанку. Донете
резолуције биле су од велике важности, јер су предложене важне промене у
774
775

Грађанин, Пожаревац, бр. 49, 23. јун 1894. године.
Грађанин, бр. 55, 14. јул 1894. године.
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прописима о школским зградама. По тадашњим прописима, све школске зграде,
било у селима или варошима, грађене су по једном плану, због чега су много
коштале. Становништво се радије решавало да остане без школе него да се
задужују.776
Друго важно питање које је покренуто на скупштини односило се на
укидање чл. 64 закона о основним школама. Резолуцију је предложио Мих.
Станојевић, учитељ из Београда. Она је гласила: „Како је сталност учитељског
положаја један од најглавнијих чинилаца, који потпомажу успешно развијање
школског живота, то поводом измена чл. 64. закона о основним школама, којом је
досадања зајемчена сталност укинута, XI. Учитељска скупштина сматра за своју
дужност да замоли Његово Велич. Краља и Његову краљевску владу, да изволи
наћи начина да се поврати укинута измена члана 64. закона у живот, како би под
узвишеном заставом Његовог Величанства Краља Александра, сваки учитељ у
Србији и даље вршио свој часни, племенити и тешки позив са оном збиљом, оним
одушевљењем, оном преданошћу и љубављу-без зебње за свој опстанак-којом је и
до сада, и какву важност и значај његов изискује. У то име кличе: да живи Његово
Величанство Краљ Александар!“ 777
Учитељи окупљени на скупштини одржали су помен својим добротворима
Јовану Гавриловићу и Л. Докићу. На парастосу су бесплатно чинодејствовали
јагодински намесник са свештенством. О добротворима су говорили намесник и
Лаза Обрадовић, учитељ из Београда.
Према извештају Главног одбора, прочитаног на скупштини, у протеклој
школској години одржано је 66 учитељских зборова. Повећао се и број чланова.
Лист удружења „Учитељ“ имао је 680 претплатника који су плаћали лист. Чист
приход за прошлу годину износио је 4.000 динара. Удружење је имало у благајни
око 30.000 динара, већином у државним обвезницама и готовом новцу. Књижница
Главног одбора бројала је преко 580 књига.
На крају, као на ранијим скупштинама, решено је да се издаје помоћ неким
учитељским породицама.
Сама Учитељска скупштина била је одлично организована. Према изјавама
учитеља, ни једна варош до тада није срдачније дочекала учитеље и више пажње
поклонила учитељској скупштини, као што је то било у Јагодини. Ради што бољег
дочека изабран је посебан одбор. Варош је била украшена заставама. На уласку у
варош код железничке станице подигнута је капија, која је украшена зеленилом,
776

Грађанин, бр. 55, Пожаревац, 14. јул 1894. године.
Грађанин, бр. 55, 14. јул 1894. године. Сматрано је, да је укидање овог члана требало да
заплаши учитеље, који су већином припадали Радикалној странци. Ово је био покушај да се
учитељи окрену у корист владе. Вршени су покушаји да се укаже и на то, да: „Краљ ни мало не
верује у династичке осећаје српског учитељства“. Исто тако, предлагано је да учитељска
скупштина изабере једну депутацију из своје средине, која би отишла краљу, и у име целог
учитељства, уверила га у лојалност и династичке осећаје, и да га замоле за повратак укинуте
одредбе у чл. 64 закона о основним школама. Поред неких београдских учитеља, оваквим
настојањима требало је да послужи и Пера Тодоровић, уредних „Малих новина“, иако су ове
новине осудиле укидање овог члана. Међутим, избором руководећих људи на скупштини, сви
покушаји су онемогућени. Сам полицијски комесар, који је званично присуствовао, признао да је
„тон говора у дебатама и целокупно понашање на скупу било озбиљно без икакве замерке“.
777
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сликама и заставама, са натписима „Добро нам дошли“ и „Живело српско
учитељство“.778
У част учитеља приређен је 8. јула банкет, на који су присуствовали сви
учитељи, многи грађани, као и гости учитељи из Срема и Баната. Врло лепу
здравицу казао је Дервиш-бег Љубовић, Србин мухамеданац из Херцеговине, који
је већ две године живео у Јагодини, јер је био интерниран од стране Аустро
Угарске, као српски националиста. Љубовић је и свој стан, у част учитеља,
осветлио, приредивши у исто време један мали ватромет. После банкета настала је
игранка која је трајала до саме зоре.779
Док су боравили у Јагодини учитељи су неколико пута посећивали
фабрику стакла. Према њиховим изјавама јагодинска фабрика стакла производила
је најбоље врсте и најразноврсније производе стакларске индустрије. У знак
захвалности према Јагодини, Учитељско удружење је донело одлуку да се упише
за члана утемељивача занатлијског и радничког удружења у Јагодини, и обећало
да ће бесплатно слати примерке свог листа „Учитељ“.780

778

Грађанин, бр. 56, 17. јул 1894. године.
Грађанин, бр. 56, 17. јул 1894. године.
780
Грађанин, бр. 56, 17. јул 1894. године.
779
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*
Школски надзорник Јосиф Стојановић одржао је крајем новембра 1900.
године у Јагодини учитељско и управитељско веће, на коме је присуствовало 32
учитеља и 20 учитељица, у намери да што више допринесе усавршавању у
настави и васпитању наставника и отклањању грешака у настави, са дневним
редом:781
1. Опште примедбе из ревизије.
2. Из методике науке хришћанске у народној школи. У предавању су
обрађени делови: 1) Циљ предавања науке хришћанске у народној школи; 2)
Васпитна важност овог предмета; 3) Избори и распоред материјала; 4) Наставна
средства; 5) О употреби аналитичке и синтетичке методе као и употреби
методолошлих облика у предавању науке хришћанске; 6) Наука хришћанска у
општој припреми за први разред основне школе; 7) О предавању крснога знака; 8)
Како се сада предају молитве у основној школи и како их треба предавати; 9)
Како треба предавати слике из светске историје старог и новог завета; 10) Како
треба предавати заповести Божјег Закона и символа вере; 11) Како треба водити
разговор са децом о храму и свима принадлежностима храма као и о богослужењу
и обредима у српској православној цркви.
3. Из методике певања у народној школи. Теоријско и практично
предавање учитељству од Владимира Ђорђевића, учитеља певања и музике у
јагодинској Учитељској школи. У теоријском делу свог предавања г. Ђорђевић је
саопштио учитељству све захтеве из методике певања као припрему. Затим је
изложио методолошке поступке при предавању овог предмета у првом и другом
разреду основне школе по нотном систему. У практичном делу Ђорђевић је
певајући показао учитељству све мелодије песама, коју су наставним програмом
одређене. Овом предавању присуствовали су и ђаци трећег разреда јагодинске
учитељске школе.
4. Школска башта као пољопривредна учионица. Предавање учитељству
од Петра Стојадиновића, руковаоца овдашњег државног лозног расадника и
хонорарног наставника у Учитељској школи. И овом предавању присуствовали су
ђаци трећег разреда јагодинске Учитељске школе.
5. О образовању окружног школског музеја у Јагодини. О образовању
збирке за очигледност у настави свих предмета за сваку основну школу у округу.
О одржавању везе окружног школског школског музеја са свим школским
збиркама у округу. Набрајање свих предмета, који би се могли употребити као
средство за очигледност сваког наставног предмета посебно. Шта би ради тога
циља могли набављати наставници са ђацима и родитељима. Шта треба
куповином да набавља школска општина и школски округ. О чувању окружног
школског музеја и школских збирки. Вођен је разговор и о уређењу школских и
ђачких књижница.
6. О главним погодбама ваљане дисциплине у школи. О телесној казни у
школи.

781

Просветни гласник за 1901. годину.
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7. Из методике српског језика: о логичном и естетичком читању у
основној школи. Предавање учитељству су школског надзорника. Предавач је
прво саопштио учитељству опште примедбе из ревизије о предавању српског
језика. Затим је препоручио наставницима првог разреда, да пажљиво прочитају
предавање Мих. Јовића „Почетак буквара“. После тога предавач је изнео главне
захтеве које сваки наставник треба да испуни, па да постигне успехе у логичном и
естетичком читању, како штампанога слога, тако и у читању разноврсних
рукописа. У практичном одељку предавач је изнео методолошки поступак у
обради једног новог чланка из читанке.
8. Путовање до Париза и натраг. Париз и Светска Изложба. Кратак
извештај школског надзорника.
9. О питањима и одговорима у основној школи. Говор школског
надзорника.
10. За унапређење продужних школа у округу вођен је разговор о овим
питањима: У којим местима могу бити отворене продужне школе? Шта смета
отварању и напредовању продужних школа? Када треба почињати и када
свршавати школску годину у продужној школи? У које дане треба радити у
продужној школи? Како треба набављати потребе ђацима продужних школа? Које
предмете треба предавати у првом, а које у другом разреду? О програму за сваки
наставни предмет у оба разреда. У ком правцу треба да тече настава у продужној
школи? Шта би се могло давати ђацима продужне школе као кућни писмени
задатак задатак и као лектира из школске и ђачке књижнице? О наставничкој и
управљачкој администрацији у продужној школи.
11. На завршетку већа школски надзорник је у облику кратких напомена
саопштио учитељима потребна упутства о родитељским састанцима, о
пажљивијем посматрању и бележењу индивидуалних особина код ђака, о вршењу
управитељске и наставничке дужности у погледу администрације и т.д.
*
До 25. новембра 1894. године обновио је рад Темнићски збор у Варварину:
председник Васа Терзић из Варварина, потпреседник Саватије Грбић из
Милутовца, благајник Свет. Нешић из Варварина, деловођа Богосав Вукићевић из
Бачине.782
На састанку Одбора прочитано је писмо Свет. Огњановића, који је молио
да Главни одбор распрода 30 комада послатих срећака Јагодинског
општерадничког друштва за међусобно помагање и штедњу. Одбор је позвао
јагодинске учитеље и учитељице да образују учитељски збор, јер то још нису
учинили. (Учитељ у Секуричу Димитрије Стојановић јавио је да је основао у свом
селу „празничну школу“). Варварин је Главном одбору послао 40 динара до 10.
јануара 1894. године.783

782
783

Учитељ, бр. 5, 1894, Београд 1894.
Учитељ, бр. 7, 1894, Београд 1894.
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Састанак управитеља основних школа Беличког, Левачког и
Темнићског среза у Јагодини 1901. године
До 20. фебруара 1894. године Јагодински збор обновио је рад. Управу су
чинили: председник Димитрије Димитријевић, потпреседник Настасија
Радојковић, благајник Милан Радојковић, деловођа Светозар Огњановић, сви из
Јагодине.784
Левачки збор: председник Милоје Спасић, учитељ из Рековца,
потпреседник Тодор Бушетић, учитељ из Пољне, благајник Марко Јовановић,
учитељ из Течића, пословођа Милан Савић, учитељ из Рековца, чланови управе
Станоје Мијатовић, учитељ из Пољне и Ружица Ћирић, учитељ из Течића.785
На дан 11. децембра 1897. године одржан је први збор учитеља за срез
белички ради избора пододбора. Збор је конституисан: председник Веља
Павловић, потпреседник Јован Срећковић, благајник Милан Радојковић, деловођа
Настасија Видојковић, сви из Јагодине. Чланови: Димитрије Петковић из Јовца и
Таса Марковић из Белице.786

784

Учитељ, бр. 13, (март) 1894/95, Београд 1895.
Учитељ, бр. 1, 1899, Београд, стр. 489.
786
Учитељ за 1898. годину, стр. 714,
785
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ЗАКОНОДАВНА ДЕЛАТНОСТ
НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Наставни програм за нижу основну школу
из 1891. године787:
I. Српски језик
Први разред
1. Вежбање у говорењу у вези с посматрањем предмета из најближе околине.
2. Припрема за писање и читање. Разликовање ствари, биљака и животиња од
њихових слика и речи; разликовање речи у реченицама и разликовање слогова и
гласова у речима.
3. Читање. Првог течаја из првог дела Буквара, а другог течаја из другог дела
Буквара с препитивањем и објашњавањем садржине појединих чланака.
4. Писање. Првог течаја писање малих слова и писање речи на таблицама, а
другог течаја писање великих и малих слова и писање речи и лаких реченица на
хартији.
5. Декламовање. Научити на памет две три лаке и кратке песме. Сваку
декламацију мора знати сваки ученик.
Други разред
1. Вежбање у правилном говорењу.
2. Читање. Течно читање појединих чланака из Читанке с објашњењем појединих
израза и пропитивањем садржине.
3. Писање. Писање појединих реченица и пословица по прегледаоницама и по
прописима. Преписивање појединих чланака из Читанке и онога из памети, што се
буде учило.
4. Из граматике. Разликовање оних речи, које значе имена лица и ствари
(именице), радње (глаголи) и особине (придеви). Род и број у именица и придева.
Дељење речи на слогове.
5. Декламовање. Научити на памет неколико (5-6) лаких песама и краћих прозних
састава. Сваку декламацију мора знати сваки ученик.
Трећи разред
1. Читање. Течно и логично читање свих чланака из Читанке за трећи разред.
Објашњавање појединих израза. Тумачење и пропитивање појединих чланака.
Слободно и лепо казивање садржине прочитаних чланака.
2. Писање. Писање по прегледаоницама и по казивању (диктовању), и то првог
течаја између две главне линије, а другог течаја по једној линији. Преписивање
787

Просветни гласник бр. 3 из 1892. године.
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појединих прочитаних чланака из Читанке и научених прича из других предмета,
исказиваних својим речима у простим реченицама.
3. Из граматике:
а) Реченице.- Главни јој делови (подмет и прирок).
Б) Именице.- Познавање особених и заједничких именица.
В) Придеви.- Присвојни и описни с поређењем.
Г) Заменице.- Личне заменице: ја, ти, он, ми, ви, оно.
Д) Глаголи.- Познавање радних лица у садашњем времену.
Ђ) Бројеви.- Познавање бројева основних и редних.
Е) Употреба тачке и запете.
4. Декламовање. Научити на памет неколико (5-6) лакших песама и краћих
прозних састава. Сваку деклинацију мора знати сваки ученик.
Четврти разред
1. Читање. Течно, логично и лепо читање; објашњавање, пропитивање појединих
чланака из Читанке за овај разред. Ученички одговори морају бити граматички
правилни.
2. Писање. Преписивање из књига и с табле. Писање по казивању. Исписивање
својим речима онога што се читало и запамтило, било из Читанке било из другог
предмета. Израђивање мањих писмених састава.- Коректура као и у млађим
разредима. Ученичко узајамно прегледање и исправљање писмених радова.
3. Из граматике. Понављање онога из трећег разреда. Појам о свима врстама
речи. Познавање граматичких облика при читању. Разликовање падежа и бројева
у имена, а тако исто лица, бројева и времена у глагола, без поделе на врсте.
Употреба великих слова. Познавање и употреба реченичких знакова.
4. Декламовање. Научити на памет неколико одабраних народних и уметничких
песама.
II. Словенски језик
Четврти разред
1. Познавање слова и њихових гласова. Читање молитава и црквених песама, које
су програмом прописане за сва четири разреда.- Читање апостола (3-4).
2. Читање четири Христове приче: о немилостивом слузи, о миолостивом
Самарјанину; о богаташу и Лазару, и о развратном сину.
3. Читање чланака, писаних старим правописом српским.
III. Рачун
Први разред
1. Радови на рачунаљци и другим стварима, и очигледно поимање бројева.
2. Рачунање усмено с именованим и неименованим бројевима у све четири
рачунске врсте (сабирање, одузимање, множење и делење) од 1-20.
3. Писмено рачунање у прве три врсте са цифрама од 1-20. Познавање половина,
трећина, четвртина и петина од једног целог и од осталих бројева до 20, али у
облику разломака неће се писмено рачунати, него само оно, што се као целина
може појавити-било мала или велика.
Напомена. У првом разреду у опште преовлађиваће усмено рачунање.
Други разред
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1. Рачунање, писмено и усмено, с бројевима од 1-100, једноименованим и
неименованим у све четири рачунске врсте.
2. Познавање шестина, седмина, осмина, деветина и десетина. Делитељи могу
бити сви једноцифрени бројеви до 10, а од 10 и двоцифрени округли бројеви. У
облику разломака ништа се писмено ни у овом разреду не рачуна. Комбиновани
задаци лакши и обичнији.
Напомена. Усмено и писмено рачунање подједнако су важни у овом разреду.
Трећи разред
1. Усмено рачунање од 1-1000, с бројевима лакшим за памћење.
2. Рад с разноименованим бројевима.
3. Делитељи могу бити сви двоцифрени бројеви до 100, а од 100 и троцифрени
округли бројеви. Писменог рачунања у облику разломака нема ни у овом разреду.
4. Познавање и деоба времена. Преобраћање наименовања из једног у друго.
Познавање и рачунање метарским мерама и новцима динарскога система у
одређеном обиму бројева.
Напомена. У овом разреду преовлађује писмено рачунање.
Четврти разред
1. Усмено и писмено рачунање у све четири рачунске радње.
2. Неограничене рачунске радње из програма за трећи разред под 4.-У писменом
рачунању делитељ може бити троцифрен и четвороцифрен број.
3. Појам о простом и десетном разломку.
4. Појам о бројитељу и именитељу.
5. Појам о десетном, стотом и хиљадитом месту код десетних разломака.
6. Писмено рачунање с десетним разломцима у све четири рачунске радње до
хиљадитих делова закључно.
7. Просто правило тројно. Разрешавање задатака, поглавито свођењем на
јединицу.
8. Из простог интересног рачуна само изналажење интереса.
Напомене. И у овом разреду преовлађује писмено рачунање као и у трећем
разреду.
IV. Земљопис
Други разред
Познавање места и околине
1. Учионица и главна одељења у школској згради. Школско двориште и врт.
Цртање школске собе, дворишта и врта.
2. Стране света.
3. Кућа: породица и задруга. Суседи.
4. Околне улице. Главније зграде. Занимање мештана. Цртање главнијих улица,
које воде од школе у околину.
5. Годишња времена. Излажење и залажење сунца.
6. Јесен. Јесењи пољски радови. Посматрање и разговор о пари, магли, облаку и
киши.
7. Из познавање природе: разговор о говечету, коњу, кокоши, о соли и креди, с
нарочитом пажњом на сличности и разлике.
8. Зима. Зимњи радови и занати у месту. Посматрање и разговор о снегу и леду.
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9. Разговор о псу и мачки, свињи, овци и кози, упоређујући их по сличности и
разлици.
10. Пролеће. Пролећни пољски радови у месту.
11. Познавање брда, долине, равнице, јаруге, извора, потока, реке, обала и ушћа,
према приликама места.
12. Разговор о првим пролећним биљкама: љубичици, трешњи, шљиви, јабуци и
крушци, с поређењем.
13. Лето. Летњи пољски радови у месту.
14. Причање (у кратко) историјских догађаја и о историјским личностима из
места.
15. Општина и општинска управа.
16. Цртање најглавнијих путова, којима се из места полази. Општински хатар.
Трећи разред
Краљевина Србија
1. Срез у коме је школа. Границе, најглавније планине, реке, равнице и путови.
Најважнији историјски догађаји и личности у кратким цртама. Главна места.
Управа. Цртање среза.
2. Остали срезови у томе округу. Цртање.
3. Свој округ прећи онако као и срез.
4. Остали окрузи, не улазећи у све појединости. Цртање.
5. Преглед Србије у целини: границе, планине, реке, равнице, путови, већа и
знатнија места, главни производи. Државно уређење и државне власти.
Историјска грађа уз Земљопис:
6. Најглавније личности из I и II. Српскога устанка: Кара-Ђорђе, Хајдук Вељко,
*Јаков Ненадовић, *Миленко Стојковић, *Петар Добрњац, *Станоје Главаш,
*Лука Лазаревић, Стеван Синђелић, Милош Обреновић, *Хаџи Мелентије,
Танаско Рајић- у вези с најглавнијим дигађајима.
7. Сем поменутих још и најважније личности из округфа у коме је школа, а
историјске знатне личности других округа само поменути, у вези с историјским
догађајима.
Напомена. У четвороразредним школама с једним наставником неће се
учити о оним личностима које су обележена звездицом.
Четврти разред
Српске земље и Балканско Полуострво
1. Босна и Херцеговина- 2. Стара Србија- 3. Маћедонија- 4. Црна Гора- 5.
Далмација, с нарочитим погледом на Дубровник- 6. Истра- 7. Хрватска, Славонија
и Срем- 8. Бачка и Банат- 9. Видинска и Средачка област.
Уза сваку се област изучавају; границе, величина према Србији; највеће
планине, реке и равнице; климат; природни производи; народно занимање;
разлика вере; просвета; управа; најзначајнија места; манастири.
10. Општи преглед српске земље: границе и величина, планине, реке, најглавнији
путови и климат. Народ, народност и вера.
11. Кратки преглед осталих балканских земаља.
12. Уз читање земљописних чланака за овај разред, разговор о деловима света и о
земљи као целини.
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Напомена. У неподељеним четвророразредним школама неће се учити
преглед осталих балканских земаља.
V. Српска историја
Четврти разред
1. Стара постојбина (а уз то: живот, вера, обичаји, управа у Срба).
2. Сеоба и нова постојбина.
3. Примање хришћанства.
4. Кратак преглед жупаниског доба од досељења до Немање. У томе нарочито
истаћи Часлава; ратовање с Грцима и њиховим савезницима 1042. год. под Ст.
Војиславом; Бодиново учешће у устанку на Грке 1073. год.; његово ступање на
престо и кратак помен борбе с рођацима око престола.
5. Немања: рођење; борба с браћом; освајање Зете; рат с царем Андроником;
оставка, калуђерење и смрт.
6. Стеван Првовенчанин: раздор с Вуканом; венчање у Жичи.
7. Свети Сава.
8. Кратак преглед од Стевана Првовенчаног до Душана, с нарочитом пажњом на
ослобођење Македоније и бој код Велбужда.
9. Стеван Душан: збацивање Стевана Дечанског и у кратко Душанови први
ратови; проглас српске царевине и патријаршије; напомена о освајању јужног
Епира и Тесалије; Душан даје законе; победа над Угрима 1353. год.; смрт
Душанова.
10. Кратак преглед од Душана до пропасти српске на Косову, где треба нарочито
истаћи свађу и буну међу великашима, проглашавање Вукашина краљем, бој на
Марици и смрт последњег цара.
11. Марко Краљевић, Кнез Лазар и бој на Косову (Читање песама о косовском
боју).
12. Шта је даље било до коначне пропасти Србије 1459. године (у кратко).
13. Краљ Стеван Томашевић: пропаст Босне; помен о пропасти Херцеговине.
14. Стање Србије под Турцима (уз то још: исељавање, ускоци и хајдуци).
15. Кочина Крајина.
16. Први устанак: дахијска насиља, почетак устанка; пропаст дахијска; бој на
Иванковцу, Мишару, Делиграду, Београду, Суводолу, Новоме Пазару, Чегру,
Варварину, Лозници, Неготину и Равњу.
17. Пропаст Србије и стање народа пред други устанак.
18. Други устанак: скуп у Такову; бој на Љубићу, Пожаревцу и Дубљу.
19. Умирење Србије и ослобођење шест округа.
20. Кнез Михаило: помен кнеза Милана; Вучићева буна.
21. Кнез Александар: избор; српски добровољци у Војводини 1848. и 1849. год.
22. Кнез Милош и кнез Михаило; повратак династије Обреновићске; установа
народне војске; бомбардовање Београда; ослобођење и добитак градова; убиство.
23. Кнез – краљ Милан I: устанак у Херцеговини 1875. год.; ратовање у савезу с
Црном Гором и Русијом 1876-1878.; независност и проширење Србије; проглас
Краљевине.
VI. Познавање природе
Трећи разред
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Познавање и неговање човечијег тела
1. Главни делови тела поименице.- Спољашњи опис трупа.
2. Кожа, коса, нокти. – Чистоћа тела. Одело и постеља.
3. Кости, зглобови и мишићи. – Обик и држање тела. Кретање. Рад. Вежбање.
Одмор.
Животиње
Вук, лисица, зец, рода, кобац, змија и корњача; шаран (риба); пчела,
свилена буба (и у опште о гусеницама, где их има).
Биљке
Лоза, храст, липа и јела; љубичица; кукуруз, пшеница, буника и конопља.
Минерали
Нишадор, олово, бакар, кречник, камени угаљ и галица.
Четврти разред
1. Унутрашњи опис трупа. Исхрана. – Органи за пробаву (варење). –Јело и пиће.Храна.
2. Дисање. – Органи за дисање. – Ваздух (топлота и светлост). – Стан.
3. Промет. – Крв и органи за опток крви.
4. Осећање. – Мозак и живци. – Чула. – Сан.
5. Предохрана од кужних болести.
Животиње
Мајмун, кртица, јеж, слепи миш, слон, камила; славуј, ласта, лабуд; шаран
или пешчарка; сом; рак; жижак; метиљ; ојађеница и пијавица.
Биљке
Детелина, пасуљ и сочиво; купус; дуван; бор; овас, јечам и хелда;
неотровне и отровне гљиве (печурке).
Минерали
Стипса, белутак (грађење стакла), иловача грађење земљанога посуђа),
ћилибар, сумпор (грађење жигица и барута), гвожђе, калај и жива.
VII. Лепо писање
Трећи разред
1. Писање основних црта појединих слова.
2. Писање великих и малих слова по прописима.
3. Писање речи и реченица по такту.
4. Писање цифара.
5. Писање знакова интерпункције.
Четврти разред
1. Понављање онога што се учило у III. разреду.
2. Писање по једној линији.
3. Ситно и брзо писање.
VIII. Цртање
Први разред
1. Праве линије: управне, водоравне и косе у разним правцима и величинама.
2. Цртање праволинијских предмета: стола, столице, врата, прозора, крстова, куће
и т.д.
Други разред
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1. Дељење правих линија на два, три и четири дела.
2. Цртање разних праволинијских предмета.
Трећи разред
1. Цртање кривих линија, таласавих, смешаних, полукруга, круга и јајастих.
2. Цртање предмета с разним линијама.
Четврти разред
1. Цртање штампаних слова.
2. Цртање разних предмета, као у III. разреду.
3. Цртање разног посуђа, алата, ратарских справа, лишћа и животиња, све по
прегледаоницама.
Напомена: У III. И IV. разреду у мушким школама нарочито обраћати
пажњу цртању пољопривредних и занатлијских алата и справа, а у женским
школама цртању шара за вез и тканине, нарочито оних које долазе при ручном
раду.
IX. Певање
Први разред
I. Световне:
1. Несташни дечаци.- 2. Добар ђак.- 3. Имам јагње.- 4. Имап пун џеп шећера.
II Црквене:
Амин, Господи помилуј. Подај господи. Тебје господи. И всјех и всја. И духови
твојему. И со духом твојим. О имени господи. Слава тебје, господи, слава тебје.
Други разред
I Световне:
1. Челица.- Киша.- Благо нама тицама.- Циц.- 5. Јеленче.
II Црквене:
Понављање онога из првог разреда.- Свјати Боже. Милост мира. Имами ко
господу. Оца и сина. Тјело Христово. Буди имја. Господ воцарисја.
Трећи разред
I Световне:
1. Ускликнимо... – 2. Пролеће.- 3. Вивак.- 4. Домовини... – 5. Школско звонце.- 6.
Узо деда.- 7. Ја сам ђаче добре воље.
II Црквене:
Понављање онога из другог разреда.- Једни свјат. Јелици во Христа. Достојно и
праведно јест. Свјат. Тебе појем. Благословен грјади. Рожество твоје. Општеје
воскресеније.
Четврти разред
I Световне:
1. Химна.- 2. Ој Словени.- 3. Долине тутње.- 4. Соколови.- 5. Онам онамо.- 6.
Бранково коло.- 7. Мајка Југовића (гусларски).
II Црквене:
Понављање онога из трећег разреда.- Слава оцу... Благослови душе.
Слава...Јединородни сине. Придите, поклонпмсја. Достојно. Видјехом свјет
истини. Амин, да исполватсја. Спаси Христе Боже. Амин. Господи помилуј, и
Тебје господи (велико). Христос воскресе. Спаси Господи. Во Јордање. Тропар
празника, који се слави у општини, и тропар храма.
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X. Гимнастика
Први разред
Кретање
1. „Котрљање“ обруча с малим дрветом.
2. „Скакање“ у вис преко врпце.
3. „Прескакање“ полуобруча и врпце, држећи их у рукама.
4. Игре: „Јагњета и вука“. „Пилића“. „Лончића“. „Миша“. „Навлач-капе“.
Напомена: Скакање преко врпце мора бити на земљишту, које је посуто
песком.
Други разред
Утакмице
1. Трчање до 100 метара-ко брже-. Обично по 10 да трче.
2. „Скакање“ преко врпце у висину; скакање у висину, у дубину и у дужину.
Скакати се може и из места и из трке. Земљиште на коме се скаче мора бити
насуто ситним песком.
3. Игре: „Жмуре“. „Пчела“. „Жари, пали“. „Соле“. „Сакривање“. „Плоћава“.
4. Понављање онога што се учило у I. разреду.
Трећи разред
Вежбање
1. Подизање на прстима и спуштање.
2. Подскакивање на прстима.
3. Спуштање на прстима и дизање.
4. Раздвајање о састављање ногу у скоку.
5. Подизање и спуштање ногу: напред, назад и у страну.
6. Клаћење ногама.
7. Кретање ноге у чланку.
8. Описивање круга испруженом ногом.
9. Пружање руке напред, у страну, горе и доле.
10. Звезда (дизање другова на леђима).
11, Махање једном руком, - друга подбочена; за тим махање обема рукама.
12. Гимнастички корак у месту и маршу.
13. Тоциљање (зими).
14. Утркивање – ко дуже. Трчање по групама.
15. Махање штапом више главе.
16. Игре: „Вучење клипка“. „Јаниџајас“. „Робова“. „Алајтопи“.
17. Понављање онога што се учило у прва два разреда.
Четврти разред
Јачање
1. Пузање уз мотку, која мора бити глатка и добро утврђена. И пењање и
спуштање мора бити правилно. Више се ослањати на руке но на ноге.
2. Дизање тежих терета према снази, најпре лакших, а после тежих.
3. Потезање и гурање терета према снази.
4. „Рвање“. Рвачи треба да су једних година и снаге. Рвање треба да је правилно и
да се врши на подесном земљишту.
5. Пливање (по могућству).
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6. Обртање целога тела, лево, десно, у месту.
7. Обртање главе лево и десно.
8. Сагибање трупа назад и у страну.
9. Седење без помоћи руку на земљу, и тако исто и устајање.
10. Војничко маршовање по два и четири.
11. Игре: „Мете“. „У коло“ (шуке). „Коња“. „Камена с рамена“. „Бацање мотке“.
„Вучење прста“.
12. Понављање свега што се учило у сва четири разреда.
Напомена: У свим разредима: извођење деце у поље (с показивањем
предмета, који су у вези с овим програмом).
XI. Ручни рад
(у женским школама)
Први разред
1. Припрема: разговор о памуку и иглама као средство за рад.
2. Навијање конца око прста. Узимање игле у десну руку. Извођење прве петље и
осталих по команди.
3. Рад прве петље, с цртањем на табли.
4. Поправљање погрешног рада: подизањем и спуштањем петања и парењем
5. Плетење подвеза.
Други разред
1. Рад с пет игала. Плетење чарапе;
а.) показивање правилно и лепо израђене чарапе;
б.) упознавање и објашњавање појединих делова на чарапи.
2. Плетење саме чарапе. Материјал: клупче домаћег вуненог предива или бела Бр.
18. и игле Бр. 3. почетак прост с једним бројем петаља на иглама.
3. Цртање најпростије шаре (на табли), по којој се има израдити шара.
4. Плетење чарапа: дечјих, мушких и т.д.
Трећи разред
Плетење кукицама
1. Поука о материјалу: Клупче домаћег вуненога предива или белога равно
упреденога памука Бр. 45., и према њему кукица.
2. Навијање конца око прста. Почетак рада. Промаљање с иглом за ланчић.
Ступчићи без навијутка, с једним и са два навијутка.
3. Израђивање уметака, чипака и т.д.
Четврти разред
Вез с вуницом (шарени вез)
1. Припрема: платно за вез, игла, вунице угасите боје, напрстак и ножице. Разлика
између шиваће игле и игле за вез. Опис платна за вез. Опис вунице као конца.
2. Удевање вунице. Дужина конца. Вежбање у удевању.
3. Бод за шарени вез. Цртање крстића на табли. Израђивање крстића на платну.
Вежбање из израђивању лепих и равних бодова. Завршавање конца и почињање
новога.
4. Рад с две боје. Израда узглавља, папуча и т.д. Бројање бодова у ширину и
дубину на обрасцу.
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До даље наредбе остаје
Наука хришћанска
(по програму од 20. јула 1884. године)
Први разред
1. „Во имја отца“ и „Отче наш“ на словенском језику, на памет, с кратким
тумачењем.
2. Тумачење празника:
I течаја: а. Божић,- Божићни пост,- Празновање Божића. Јосиф и Марија,
Рођење Христово. б. Свети Сава, школска слава.
II течаја: в. Цвети. Врбица и народна слава, г. Ускрс,- Ускршњи пост,Суштина Христове науке (Љубав према Богу и ближњима). Велики петак.
Христов Васкрс у недељу, д. Петров дан,- Петров пост,- Апостол Петар и смрт
његова.
Други разред
„Богородице Дјево“–на словенском језику, на памет, с кратким тумачењем.
I течаја: а. Велика Госпођа, Госпођин пост. Смрт Богородице. б. Мала
Госпођа. Аћим и Ана. Рођење Богородице. в. Крстов дан. Јесењи и зимњи Крстов
дан. Нађени крст и крштење Христово. Пост у те дане. г. Митров дан.- Св.
Димитрије као узорити Хришћанин. д. Аранђелов дан. Аранђел Михаило. ђ.
Ваведеније – Увођење Богородице у храм јерусалемски. Посвећење Богородице. е.
Свети Никола. Зимњи и летњи св. Никола. ж. Богојављање. Водица Јовану
Претечи.
II течаја: з. Благовести.- Аранђео Гаврил и Богородица. и. Ђурђев дан.Св. Ђурађ, као бранилац цркве. ј. Спасов дан. Вазнесење Христово. к. Духови.Света Тројица. Силазак Св. Духа на апостоле. л. Крсно име.- Значење крсног
имена. љ. Црквена слава и заветина.
Трећи разред
I течаја: Приче Христове: а. О сејачу и семену. б. О пшеници и кукољу. в.
О немилостивом слузи. г. О милостивом Самарјанцу. д. О богаташу и Лазару. ђ. О
развратноме сину. е. О најамницима. ж. О злим виноградарима. з. О царинику и
фарисеју. и. О вечери. ј. О даровима (талантима). к. О послушном и непослушном
сину.
II течаја: Беседе Христове: а. О вери. б. О молитви. в. О првенству и
старешинству. г. О правилном богопоштовању. д. О чистоти срца. ђ. О причешћу.
е. О благовањима. ж. О најглавнијим заповестима. з. О порези. и. О страшном
суду.
Четврти разред
слике из црквене историје
I течаја: Вјерују, на памет, на словенском језику, с поделом на 12 чланова
и кратким тумачењем смисла целине. Постање света и човека. Потоп и Ноје.
Јосиф, Мојсеј, Давид, Соломон, Пророци у опште. Претеча. Рођење Христово.
Детињство Исусово. Крштење Исусово. Проповедање Христово. Тајна вечера.
Страдање Христово.
II течаја: 1. Апостоли, 2. Силазак св. Духа на апостоле, 3. Оснивање цркве,
4. Апостол Павле, 5. Гоњење Хришћана, 6. Константин и Јелена, 7. Проглас
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слободе хришћанске цркве, 8. Крштење Словена, 9. Кирило и Методије, 10. Свети
Сава.
Наставни план и програм за основне школе
од 20. септембра 1899. године788
Р.б.

Предмети
I

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Наука хришћанска
Српски језик са
словенским читањем
Земљопис са српском
историјом
Рачуница са
геометријским
облицима
Познавање природе с
пољопривредним
поукама у мушким и
поукама за домаћице у
женским школама
Цртање и лепо писање
Ручни рад
Певање
Гимнастика и дечје
игре
Свега

2
8

2
8

-

-

4

Разреди
II
III
2
6

Свега
IV
2
6

8
28

3

4

7

4

4

4

16

-

-

3

3

6

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

8
8
8
8

22

22

26

27

Програм наставе ручног рада у основној школи789
из 1899. године
А) У мушкој школи
Рад у радионици
а) Припремни течај
I разред
1. Ређање дрваца, шарених хартијица или картона правилног облика и
цртање добивених облика.
2. Плетење лесица од шарених трака.- Прављење дечијих играчака од
хартије и прућа.
II разред
Исецање троугла и четвороугла, листа, дрвета и других облика од шарене
хартије.- Рад с ножем резачем: штапићи за цвеће, лопатице, дашчице за бележење
калемова и расада у градини, лествице од прућа и дашчица, наслона за цвеће и
слично.
Прошивање хартије без облепљивања шареном хартијом.
788
789

Просветни гласник за 1899. годину.
Просветни гласник за 1899. годину.
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III разред
Рад с ножем резачем: оквир за слике, сточић, столице, клупице и слично.Мотовило.- Рад с тестерицом: оквир за слике, нож за сечење хартије, држаљице за
увлаку.- Исецање од картона: правоугаоника, многоугла, круга.
Б) Прави течај
IV разред
а) Плетарство
Вежбање у справљању витака од врбовог прућа.- Плетење рогоза, витака и
сламе у траке са три, пет и седам струка.- Вежбање у плетењу лесица од витака.Четвртаста корпица за дечје плетиво.- Ваљкаста корпица за дечје плетиво.Ушивање шеширића од исплетених трака.
По свршетку програма могу се слични модели градити од сламе, витака и
рогоза, али никако само од целог прућа, јер премаша дечју снагу.
В) Картонажа
Продужење вежбања у исецању: троуглова, квадрата, правоугаоника и
слично. Ивичење и облепљивање ових шареном хартијом.- Распоред часова.
Мађионичарске картице.- Прављење геометријских тела: коцке, тетраедра,
пирамиде и др.- Кутија са заклопцем.- Ушивање свезака у меком повезу.Четворострана тацна за посетиоце.
В) Столарство
Држаљица за пера.- Дашчица за остави алатки.- Оклагија.- Врањ. вешалица
за чишћење хаљина.- Острушка за наћве.- Тучак. Штипаљка.- Лењир.- У раду ће
се употребаљавати што је могуће више нож-резач.
Рад у школској градини
Сем рада у радионици, деца, нарочито сеоска, раде у школској градини,
нарочито у пролеће и лето, све што је програмом за пољопривредне науке
прописано, и што не прелази дечју снагу.
Б) У женској школи
Припрема.- а) Разговор о памуку и иглама као средствима за рад.- б)
Навијање конца на прст; - в) Отпочивање;- г) Рад прве петље и њен назив; - д)
Расплитање и поправљање погрешнога рада; - ђ) Подизање испуштене петље; - е)
Поређење правилнога и погрешнога реда; - ж) Уплетање прекинутога конца; - з)
Плетење подвеза; - и) Израда „угледа за шаре“.
II разред
Припрема.- Посматрање правилно израђене дечје чарапе. Разговор о
чарапама. Цртање чарапе.Плетење саме чарапе. – Познавање мушких, женских у дечјих чарапа. –
Памук по каквоћи, цени и бројевима. Потплетање и крпљење чарапа.
III разред
Припрема.- Навијање конца на прст. Почетак рада. Први образац за
ланчић, други-рупице, трећи-стубић без навијутка итд. Рад с прегледа.- Поуке о
материјалу и игли.- Прва чипка и први уметак једнаки су у свих ученица.
IV разред
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Припрема.- Платно за вез. Игла. Ножице. Напрстак.- Бод за шарени вез
(крстићи).- Израда подвеза.- Рад сложенијих образаца.- Израда кућне обуће,
папуча, јастучића и слично. Рад на ђурђеву.- Одбројавање бодова и ширину и у
дубину по обрасцу.
„Поуке за домаћице“ као предмет има за циљ упознавање с домаћим
животом и пословима и развијање вредноће, уредности и осећања за чистоћу.
Програм за III разред
Обухвата: Рад у соби и у кући. Чистоћа-соба, проветравање, кречење,
прање собе, прозора и врата. Вађење мрља из одела.- Утамањивање инсеката.Храна: врсте. Свежа и устајала храна.
IV разред
Рад и штедња. Приход и расход. Дуг-зао друг. Вредноћа и тековина.Храна, готовљена јела. Подрум-корист и какав треба да буде. Спремање зимнице.Рубље и одело.- Грејање и осветљење.- Вода.- Нега болесника и прва помоћ.Двориште и врт.- Суседи.
*
Када је Законом о народним школама, поред осталих предмета, увршћен и
ручни рад као обавезни предмет и у градским и у сеоским основним школама,
приступило се обуци учитеља за тај предмет. Прописаним правилима постојали
су: нижи, средњи и виши курс. Нижи курс у Јагодини трајао је од 1. јула до 15.
августа 1899. године. Јован Милијевић био је управитељ курса, а Драгутин Цонић
наставник припреме и картонаже, Димитрије Станковић наставник плетарства,
Петар П. Ђорђевић наставник столарства и Вељко Мутавџић, наставник
столарства.790
Јагодински пододбор удружења за увођење ручног рада у мушкој основној
школи приредио је 8. марта 1898. године духовни концерт у корист отварања
радионице. Хором је управљао учитељ Гавра Пешић. За крај марта било је
предвиђено и свечано отварање радионице.791
У настави ручног рада, током школске 1898/99. године, нарочито су се
истакли следећи учитељи: Тодор Бушетић и Станоје Мијатовић у Пољни, Новак
Тоскић и Евгенија Катић у Жупањевцу, Радомир Бандовић у Белушићу, Танасије
Бркић у Превешту, Димитрије Петковић у Јовцу, Љубомир Анђелковић у
Праћини и Лазар Петковић у Рибару.
У овим школама рађени су разни предмети од дрвета и плетарство.
Учитељи су радили са свим ђацима два-три пута недељно. Ђаци су током зиме и
сами радили готово сваког дана.
У јагодинској школи картонажу је предавао Јован Јовановић. У радионици
је било по десет ученика из трећег и четвртог разреда. Рађено је по два часа
недељно. У Рековцу плетарство је радио Димитрије Стојановић. У овој радионици
ушли су, поред ученика трећег и четвртог разреда, и учитељи Арсеније Поповић и
Милоје Стајић.792
790

Просветни гласник за 1900. годину.
Вече, бр. 62, Београд од 15. марта 1898. године.
792
АС, МПс, Ф XXXVIII, р-133/1899.
791

313

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

ЗАКОН О НАРОДНИМ ШКОЛАМА
ИЗ 1898. ГОДИНЕ793
I Опште одредбе
чл. 1.
Задатак је народним школама да мушкој и женској деци дају опште
образовање и васпитање.
Чл. 2.
Народне се школе деле на ниже и више. Ниже су народне школе:
забавишта и основне школе, мушке и женске. Више су народне школе: грађанске
(односно продужене) за мушку и девојачке за женску децу.
Чл. 3.
Народне су школе јавне и приватне. Јавне су оне школе, које отварају и о
свом трошку издржавају: општине, срезови, окрузи или држава. Приватне су оне
школе, које отварају и издржавају приватна лица, поједине задужбине (фондови)
или поједина удружења.
Чл. 4.
Општинске, среске, окружне и приватне народне школе отварају се по
одобрењу министра просвете и црквених послова.
Чл. 5.
Све народне школе, јавне и приватне, стоје под врховним надзором
министра просвете и црквених послова. Он прописује наставне планове и
програме као и сва потребна правила за све школе и све наставне испите,
Основне школе
Чл. 8
Основној школи, као васпитној школи, задатак је: да учи и васпитава
мушку и женску децу од 7 до 15 година.
Чл. 9.
Основна школа има четири разреда од којих сваки траје годину дана.
Чл. 10.
У основној школи се учи: 1. Наука хришћанска, 2. Српски језик са
словенским читањем, 3. Српска историја, 4. Земљопис Србије, 5. Основи
природних наука и јестаственице, 6. Рачуница и геометријски облици, 7.
Пољопривредне поуке (само у сеоским школама), 8. Цртање и краснопис, 9.
Певање, 10. Гимнастика, 11. Ручни рад, 12. Поуке за домаћице (само за женску
децу).
Чл. 11.
Општина, у којој има најмање 50 деце за школу, дужна је отворити
основну школу.
О изузецима одлучује министар просвете.
793
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Чл. 12.
Основне су школе неподељене и подељене, према томе, да ли у њима ради
један или више учитеља, односно учитељица.
Ако у једној школи нема више од 70 ученика или ученица, радиће један
учитељ, или једна учитељица; ако има више радиће два; а ако број пређе 140
поставиће се и трећи и за сваких даљих 60 ученика по један учитељ или
учитељица.
Чл. 13.
Школска година у варошкој основној школи почиње 16 августа а у сеоским
1 септембра, а свршиће се 15 јуна идуће године. Време од овог дана до 16 августа,
односно 1 септембра одређује се главни школски одмор. Осим тога предавања се
сем недељних и празничних дана неће држати: сваког четвртка после подне, о
Божићу од 23 децембра до краја године, о Ускрсу од Великог Четвртка до Томине
недеље, и о берби седам дана, кад то месни школски одбор одреди.
Чл. 14.
Свако мушко и женско дете, које живи у Србији, дужно је да сврши
основну школу.
Чл. 15.
У основну школу примају се деца, која 1 септембра те године не буду
млађа од 7 или старија од 10 година.
О изузетним случајевима одлучује министар просвете.
Чл. 16.
Женска деца уче се у основној школи с мушком заједно само онде, где
нема засебне школе за женску децу.
Чл. 17.
Упис ученика врши се овако:
У првој половини месеца маја дотични свештеник подноси школском
одбору, по протоколу рођених, списак све живе мушке и женске деце у осмој
години. Сву ту децу одбор уписује за ученике I разреда. Ако број ове деце не буде
довољан, узимаће се поступно старија деца до десете године која дотле нису
уписана. Првенствено ће се уписати мушка и она деца, чији родитељи зажеле да
своју децу школују.
Чл. 18.
До почетка школске године срески лекар је дужан бесплатно прегледати
сву децу уписану за школу и болесну децу предложити да се стално или
привремено ослободе од школе.
Чл. 19.
Свако дете које буде уписано у основну школу мора је уредно походити.
Као оправдање за недолазак служиће болест или други важни узроци, који
се морају доставити учитељу, а он цени, је ли изостанак оправдан или није.
Изостанци се бележе један пре а један после подне.
Свако пола дана сматра се као један изостанак.
Чл. 20.
За неуредно похађање школе родитељи и старатељи ученички биће
кажњени: за првих 10 неоправданих изостанака опоменом, а за даље казниће се
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новчаном казном, у корист школске касе, и то по 0,20 динара за сваки
неоправдани изостанак.
Ове казне изриче месни одбор, а извршује председник или његов заступник
који, ако не наплати казну у року од 30 дана, платиће је сам.
У случају, да се новчана казна не може наплатити, замениће се затвором,
рачунајући 2 динара за дан затвора. Дан затвора рачуна се у 24 часа.
Чл. 21.
Из школе се ученици могу исписати:
а) због болести и слабости без наде на оздрављење; б) због болести, које би биле
опасне по друге ученике,- обоје по бесплатном уверењу среског или општинског
лекара; в) због крајње инокоштине и сиромаштине; г) због престарелости ако
мушкарац пређе петнаесту а девојчица тринаесту годину.
Чл. 22.
Преко године бележиће се на крају свака два месеца оцене о успеху у
наукама и владању ученика, а исто тако и сви подаци о ученицима, које пропише
министра просвете и црквених послова.
Чл. 23.
На крају сваке школске године у свакој школи држаће се годишњи испити
и ученици превести у старије разреде.
Наставници
Чл. 43
Наставници су у народним школама: 1. У забавиштима: забавиље; 2. У
основним школама: учитељи и учитељице; 3. У грађанским и девојачким
школама: виши учитељи и учитељице.
Поред наставника постављају се приправници и приправнице ради
практичног спремања за учитељски позив.
Сви наставници и приправници морају бити српски грађани.
Чл. 46.
За учитеља и учитељицу може бити постављено оно лице, које је служило
као приправник или као приправница најмање две године и положило стручни
испит.
Чл. 47.
Учитељице се постављају само у женским школама, но у недостатку
мушких кандидата могу бити постављене и у прва два разреда мушке школе.
Чл. 49.
За приправника или приправницу у основним школама може бити
постављено оно лице, које је редовно свршило учитељску школу односно Вишу
Женску Школу са учитељским испитом или које је положило испит зрелости у
средњој школи.
Чл. 50.
Наставнице у јавним народним школама могу бити само девојке и жене
учитеља основних школа.
Садање удате учитељице, које нису жене учитеља, могу се и даље
задржати у служби; но ако ма на који начин престану бити учитељице, не могу се
више у службу вратити.
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Чл. 51.
Кад се наставник први пут уводи у дужност, он ће чинодејством месног
свештеника пред школским одбором, односно управником положити ову
заклетву: „Ја Н. Н., ступајући у звање наставника, заклињем се Свемогућим
Богом, да ћу Краљу Србије Александру I бити веран, да ћу се Устава савесно
придржавати, да ћу законима и законским наредбама власти бити покоран, да ћу
своју наставничку дужност ревносно и тачно вршити, да ћу се клонити свега
онога што се не слаже с мојим звањем. Тако ми Господ Бог помогао и тако да
могу дати одговор на његовом страшном суду“.
Наставнике уводи у дужност школски управитељ или, где овога нема,
председник школског одбора.
Чл. 53.
Учитељи имају почетну плату 800 динара годишње, која се после сваких
пет година периодски повишава...
Учитељице имају почетну плату 750 динара годишње, која се после сваких
пет година периодски повишава са по 250 динара на годину...
Чл. 58.
Сем редовне плате учитељи и учитељице основних школа имају бесплатан
стан и огрев, који су им дужне давати дотичне школске општине.
Стан мора имати најмање две собе с кујном и потребним стајама и не сме
бити удаљенија од једног километара од школе.
Чл. 59.
Ако школска општина не може дати стан, биће дужна за стан и огрев дати
новчану накнаду...
Чл. 62.
Наставници који наврше десет година службе, имају право на пензију на
случај старости, душевних и телесних слабости...
Чл. 63.
Наставничка се служба не може оставити у свако доба, већ само на
свршетку школске године, у ком се случају мора окружни школски надзорник
барем шест недеља напред известити...
Чл. 64.
Наставници су дужни: а) држати се при настави тачно прописаних
програма, упутстава и уџбеника, који се надлежно пропишу; б) чувати поверене
им школске ствари за шта су и материјално одговорни; в) извештавати на време
родитеље, старатеље и школски одбор о ученичким изостанцима; г) замењивати
болесне или одсутне учитеље према наредби управитељевој; д) узимати учешће у
учитељском већу ради старања о настави и васпитању ученика; ђ) водити децу у
цркву, а учитељи су дужни још и појати недељом и празником, и е) владати се у
служби и ван ове како то доликује образованим људима и учитељском позиву.
Чл. 65.
Наставници казниће се дисциплинарно за: 1. Неморално и недостојно
владање у приватном животу, које понижава наставнички позив, (пијанчење,
картање, неуредан живот и т.д.); 2. Нечовечно поступање са децом; 3. Невршење
или немарно и неуредно вршење својих дужности; 4. Непослушност према
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наредбама претпостављених власти; 5. Злоупотребу у служби и 6. Сплеткарење,
свађање и неслагање с друговима у служби и са школским одбором.
Чл. 66.
Казне, којима ће се наставници казнити за дела из предходног члана, ове
су: 1. опомена; 2. укор; 3. губитак плате до 5 дана; 4. губитак плате до 15 дана; 5.
губитак плате до једног месеца; 6. губитком плате до три месеца; 7. премештај у
друго место без накнаде селидбених трошкова; 8. отпуст из службе без губитка
стечених права на величину плате и године службе, ако би се у службу повратили;
9. отпуст из службе са губитком неких или свих стечених права.
Чл. 67.
Отпустом из службе казниће се: а) наставник, над којим би често биле
употребљене мање казне, а он се не би поправио; б) наставник, који би земаљским
судовима био осуђен на затвор дужи од месец дана за преступе и злочинство.
Управа
Чл. 73.
Непосредну управу и надзор у народним школама врше школски
управитељи.
Чл. 76.
Школском је управитељу дужност: 1) да, поред наставе поменутог му
разреда, води непосредан надзор над наставом, васпитањем и редом у школама,
које су његовој управи поверене; 2) да походи предавања наставника и уверава се
о тачном вршењу програма и прописаних наредаба; 3) да у случају преке потребе
даје наставницима одсуство до три дана, о чему је дужан увек накнадно известити
окружног надзорника; 4) да сам врши или наређује замену наставницима на случај
њиховог краћег боловања и одсуствовања; 5) да уводи у дужност наставнике и
приправнике и овима даје потребне поуке и упуства; 6) да чува и уредно држи
школску књижницу, збирку учила и архиву, за шта је и одговоран; 7) да води
преписку са свима властима; 8) да учитељима саопштава све наредбе школских и
других власти и о њиховом се извршењу стара; 9) да се брине о одржавању
школских зграда у добром стању и да на време предлаже потребне оправке; 10) да
на крају сваког месеца подноси тачан и опширан извештај о целокупном стању
поверених му школа школском надзорнику.
Надзор
Чл. 80.
Стручни надзор на народним школама врше: главни надзорник (референт у
министарству просвете и црквених послова) и окружни школски надзорник.
Чл. 86.
Дужности школског надзорника су: а) да бар три пут у једној школској
години прегледа све јавне и приватне народне школе свога округа, да даје
наставнцима годишње оцене рада и успеха и преводи ђаке из нижих у старије
разреде; б) да надгледа службени рад управитеља и одбора школских; в) да се
брине о отварању нових школа или нових разреда; г) да поставља школске
управитеље у основним школама; д) да објављује школске законе и наредбе преко
управитеља или надлежних школских власти; ђ) да решава спорове између
наставника и школских одбора; е) да ислеђује кривице наставника, за које их
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може казнити одређеним казнама, а за веће да доставља министру просвете; ж) да
одлучује о уписивању и исписивању ученика из основних школа у договору са
школским одбром; з) да одређује време за омањи школски одмор према месним
приликама; и) да одлучује о прекиду наставе у ванредним приликама; ј) да се
брине о попуњавању упражњених наставничких места и да тога ради подноси
министру потребне предлоге; к) да одређује заменике болесним наставницима за
дуже време; л) да наставницима даје одсуство до петнаест дана; љ) да води
преписку између управитеља с једне и министра просвете с друге стране; м) да
сазива и руководи месна, среска и окружна учитељска и управитељска већа ради
претресања разних школских питања, и н) да подноси министарству тромесечне и
годишње извештаје о прегледању школа свог округа и чини све потребне
предлоге.
Подизање и издржавање народних школа
Чл. 87.
Политичке општине и окрузи дужни су да подижу и да издржавају основне
народне школе.
Чл. 88.
Свака политичка општина која је дужна или која добровољно отвори коју
народну школу, чини школску општину.
Чл. 89.
Школску општину представља и о вршењу се њених дужности стара
школски одбор, који састављају: председник оне општине у којој је школа,
управитељ школе и три грађанина, или ако школску општину састављају села из
разних политичких општина, по један грађанин из сваког села. Чланови школског
одбора треба да су по могућству писмени.
Чл. 94.
Дужности школске општине: 1. да подиже, оправља и одржава зграду за
школу, стан за учитеље и школског послужитеља; 2. да даје прописно земљиште
за школско двориште а по селима и за школске градине пола хектара; 3. да даје
огрев за школу и учитеље; 4. да до 15. новембра сваке године састави школски
буџет за идућу рачунску годину и да га пошље школском одбору на одобрење; 5.
да набавља: школски намештај и сва наставна средства, као и књиге и писаћи
материјал за сиротну децу; 6. да поставља и плаћа потребан број школских
послужитеља; и 7. да рукује школским фондом, који се састоји од имања, или
завештања, или из било каквих засебних прихода школе.
Чл. 95.
За тачно намиривање потреба школских, свака ће школска општина имати
своју касу у коју ће улазити: а) оно што на потребе школе издаје политичка
општина; б) оно што школи припадне од добровољних прилога или завештања; в)
дохоци од имања; г) све изречене казне.
Школски округ и његове надлежности
Чл. 98.
Све школске општине једног округа сачињавају засебни школски округ.
Чл. 99.
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Школски округ представља и о вршењу се његових дужности стара
окружни школски одбор, који састављају: 1. окружни начелник, 2. окружни
школски надзорник, 3. окружни лекар, 4. окружни инжињер, 5. по један изасланик
из сваког среза.
Чл. 101.
Дужности су школскога окружног одбора: 1. да се стара о подизању
прописних школских зграда, као и о одржавању оних које постоје; 2. да настојава
да поједине школске општине врше прописане дужности; 3. да даје плату и
повишице наставницима основних школа; 4. да крајем сваке рачунске године
саставља школски буџет за идућу рачунску годину; 5. да прегледа и одобрава
буџете појединих школских општина; 6. да води надзор над руковањем свима
фондовима намењеним школама у своме округу.
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ЗАКОН О НАРОДНИМ ШКОЛАМА
ИЗ 1904. ГОДИНЕ
14 Задатак и врсте народних школа
Чл. 1.
Задатак је народних школа да васпитавају децу у народном духу и да се
спремају за грађански живот, а нарочито да шире просвету и српску писменост у
народу.
Чл. 2.
Народне се школе деле на дечја забавишта, основне школе и продужне
школе.
Чл. 3.
Учење у основној школи траје шест година, од којих су четири обавезне, а
пети и шести разред отвориће се према месним приликама.
Чл. 4.
Похађање је основне школе обавезно. Настава је у њој бесплатна.
Чл. 7.
По свршетку четвртог разреда, у местима где нема петога и шестога
разреда основне школе, ученици који се добровољно упишу дужни су походити
продужну школу.
Чл. 10.
Деца српских грађана, који стално живе у Србији, морају походити
државну или приватну српску основну школу.
Отварање и издржавање школа
Чл. 12.
Министар просвете и црквених послова наређује отварање основних
школа, кад у једном месту има најмање тридесеторо деце за школу дорасле.
Чл. 13.
Школу подиже и потребама школским снабдева школска општина...
Окружни школски одбор дужан је старати се да свако место уђе у састав
појединих школских општина.
Чл. 14.
Школска је општина дужна:
1. да да потребно земљиште за школу и за школско двориште и игралиште, а у
селима још најмање и пола хектара земљишта за школску башту у близини школе:
2. да подиже, оправља и у добром стању одржава школске зграде, у којима морају
бити потребне учионице и радионице, станови за наставнике и за послужитеље, а
у местима где ученици зими станују у школи, још и собе за спавање, трпезарије и
кујна, заједно с потребним намештајем и посуђем;
3. да набавља школски намештај;
4. да даје огрев за школу, за наставнике и послужитеље;
5. да плаћа школске послужитеље;
6. да рукује школском благајном, школским имањем и школским фондовима:
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7. да се стара да што већи број деце походи школу, и да потпомаже наставнике у
свима школским пословима.
Чл. 16.
У местима где у школској згради или на удаљености до 500 метара од
школе нема станова за наставнике, општина им даје надокнаду у новцу за стан и
огрев уједно.
Стан мора имати најмање две собе с кујном и потребним стајама.
Настава
Чл. 20.
У основној школи се уче ови предмети:
1. хришћанска наука и црквено и словенско читање; 2. Српски језик; 3. Историја
српска и општа; 4. Земљопис; 5. Рачуница и геометријски облици; 6. Познавање
природе у вези са пољском и домаћом привредом с основама хигијене; 7. Цртање
и лепо писање; 8. Певање (световно и црквено); музика и ручни рад; 9. Дечије
игре.
Чл. 22.
Школска година почиње 1. септембра, а завршује се свечаним испитом,
који се мора завршити до Петров-дана.
Школе не раде о Божићу и Ускрсу по 10 дана, недељом и празником, и
четвртком после подне.
Школа ради редовно пре и после подне.
Ученици
Чл. 23.
Деца се уписују у школу прва три дана у почетку школске године.
У први разред основне школе уписују се варошка деца кад узму седму, а
сеоска кад узму осму годину живота. Мушка деца, која су прешла једанаест
година и женска деца старија од 10 година не могу се примити у први разред.
Упис деце у први разред врши школски одбор, према списку који му
свештеник поднесе од 1 до 16. маја. Школски одбор уписује најпре најстарију
децу, па онда све млађе, док не попуни прописан број ученика у разреду.
Чл. 24.
Ученици и ученице дужни су уредно походити школу за све време свога
школовања...
Изостанак од школе рачуна се једно пре или једно после подне. За
изостанке казни одбор родитеље или старатеље, и то за прва три дана опоменом, а
после 0,20 динара за сва дан изостанака у корист школске касе. Родитељи ученика
који плаћају испод 15 динара непосредне порезе, може се новчана казна заменити
затвором или радом на општинским пословима.
Председник општине дужан је наплатити одређену казну у року од
тридесет дана, а ако то не учини, онда плаћа сам.
Чл. 25.
Успех који ученици покажу из појединих предмета и њихово владање
бележе се у књигу за оцене двапут у години, и то у првој половини месеца јануара
и од 1 јуна до 29. јуна. О преласку ученика у старији разред одлучује школски
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надзорник приликом завршног прегледа школског, имајући при том на уму
целокупан успех из свих предмета и способност и марљивост појединих ученика.
Крајем школске године држи се јаван свечани испит у присуству школског
надзорника или министрова изасланика или школског одбора, и том се приликом
дају дарови ваљаним ученицима и ученицама.
Чл. 26.
Ученик се може исписати из школе, ако пати од неизлечеве болести, или
од такве болести која би била опасна за друге ученике, или ако је ученик без
родитеља а сиромашног стања, или ако је због понављања разреда престарео, и то
ако мушкарац пређе петнаесту годину, а девојчица четрнаесту годину.
Наставници
Чл. 28.
У мушкој основној школи и у мешовитој школи раде учитељи, а у женској
школи учитељице. У недостатку учитеља могу се учитељице поставити и у нижа
два разреда мешовите и мушке школе.
Чл. 29.
Стални учитељи и сталне учитељице могу бити она лица, који су српски
поданици и која су свршила филозофски факултет Велике Школе или која су
свршила учитељску школу и у њој учитељски испит зрелости.
Чл. 30.
У недостатку учитеља из Чл. 29. могу се поставити за привремене учитеље
и учитељице и она лица, која су свршила учитељску школу без учитељског испита
зрелости, или потпуну средњу школу или богословију, или филозофски факултет
као ванредни ученици, или Вишу Женску Школу са одличним успехом.
Члан 33.
Сваки учитељ основне школе добија у почетку своје службе по 800 динара.
За прве две повишице служи се по пет година.
... Стални учитељи и учитељице могу се ставити у пензију и кад наврше
десет година сталне службе, у случају душевне или телесне слабости и
неспособности, и тада добијају 40% од своје систематичне плате...
... Стални наставници који служе мање од десет година, могу, у случају
болести, добити издржавање, и то 30% од њихове последње плате.
Чл. 34.
Стални наставник не може изгубити службу без одлуке Главног
Просветног Савета због доказане кривице, и не може се премештати у друго
место, осим по молби, стечајем или за казну, или по потреби службе.
Члан 39.
Привремени учитељ и привремена учитељица добивају 600 динара плате
на годину и бесплатан стан и огрев. Они немају права на пензију и на издржавање.
Дужност
Чл. 45.
Наставници су основних школа дужни: 1. долазити уредно у школу и
васпитавати децу према педагошким правилима и предавати наставне предмете
према прописаним програмима, упутствима и уџбеницима; 2. оцењивати савесно
и правично успех и владање ученика; 3. водити децу у цркву, где су учитељи
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дужни певати недељом и празником; 4. извештавати на време родитеље или
старатеље и школски одбор о изостанцима ученика од школе; 5. чувати поверене
им ствари; 6. учествовати у раду учитељског већа, и помагати рад месног
школског одбора; 7. суделовати у раду окружног учитељског збора; 8. походити
научне и практичне учитељске течајеве; 9. замењивати болесне и одсутне
наставнике; 10. учествовати у школским екскурзијама и школским свечаностима;
11. потпомагати просветне и културне установе које имају везе са школом; 12.
владати се у служби и ван ње, како доликује образованим људима и учитељском
позиву.
Чл. 47.
Наставник може оставити учитељску службу само кад му Министар уважи
оставку. У противном случају неће му се рачунати пређашње године службе, ако
би се опет вратили у службу.
Казне
Чл. 49.
Наставници који се огреше о своје дужности казниће се према одредбама
овог закона. Казне су: 1) опомена; 2) укор; 3) губитак плате од три дана до три
месеца; 4) премештај у друго место без накнаде селидбених трошкова; 5) отпуст
из службе без губитка стечених права у случају повратка у службу; 6) отпуст из
службе с губитком неких или свих стечених права.
Члан 50.
Опоменом казни наставнике управитељ. Опоменом, укором и губитком
плате до петнаест дана казни школски надзорник. Губитком плате од петнаест
дана до три месеца, премештајем и отпустом из службе казни Министар.
Члан 54.
Управу и надзор над свима основним школама врши Министар просвете и
црквених послова преко школских власти: 1) Месног школског одбора; 2)
Окружног школског одбора; 3) управитеља основних школа; 4) наставничких
већа; 5) Окружног учитељског збора; 6) школског надзорника; 7) референта за
основну наставу; 8) надзорничког савета; 9) Главног Просветног Савета.
Члан 55.
Месни школски одбор састављају: председник оне општине у којој је
школа, управитељ школе, или учитељ, и три писмена грађанина...
Члан 58.
Школски одбор представља школску општину и стара се о вршењу њених
дужности, које су одређене овим законом.
Поред тога њему је дужност:
1. да рукује школским имањем и школским фондовима;
2. да у почетку сваке школске године састави школски буџет за нову годину;
3. да се стара да што већи број деце походи школу, и да потпомогне наставнике у
свима школским пословима.
Члан 66.
У свакој одвојеној основној школи, где има два или више учитеља и
учитељица, Министар поставља једног од њих за управитеља школе; а где има
само један учитељ, он врши сам управитељске дужности...
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ИЗВЕШТАЈИ ШКОЛСКИХ НАДЗОРНИКА
Извештај Ђорђа Врбавца
о стању јагодинских школа
1893. године794
Преписом од 1. прошлог месеца одређен сам за сталног надзорника
основних школа за варош Јагодину.
Прегледање овдашњих основних школа отпочео сам 1. тек. месеца, а пре
ми је било немогуће, што сам као председник бирачког одбора морао да у томе
послу проведем 5-6 дана. При овоме прегледу неодступно сам се придржавао
послатог ми упутства.
Да би справедљивије оценио свачији рад, и да ми се не би неопажено
провукла ни једна неправилност, поклонио сам доста пажње и времена сваком
поједином наставнику-ци, захтевајући од њих да држе своја предавања, па и
пропитивања из свих важнијих предмета. Овако радећи могу се у опште
похвалити са правилним радом код већине наставника, јер њини радови заиста
одговарају свима педагошким захтевима. Упуштајући се пак у појединости њина
рада, уверио сам се да су предавани сви наставни предмети законом одређени по
прописаним програмима а и наставни је материјал распоређен сразмерно времену.
Као пак ваљани педагози, трудили су се да им настава буде што више
очигледнија, живописнија у природнија, а тиме су довољној мери привукли
пажњу и интересовање ученика.
Међутим и ако сам напред рекао да сам у опште задовољан са радом
већине наставника, ипак сам уочио и неке осетне мане, истина, само код 2-3
наставника. Оне су се нарочито састајале у томе: што се у најнижим разредима
није обраћала довољна пажња на поступност, што се пре времена прелазило од
разматрања апстракције, те је се тако пометало правилно дечије суђење, а и
посматрања су била слаба, те се логично није ни могло доћи до јасних појмова. На
другом опет месту, наставникова је жеља била да своје ученике упути на
саморадњу, на суђења путем комбинација, али задавајући задатке, који
превазилазе област ученикова знања, наставник је промашио праву цељ и
огрешио се о дидактичко начело.
За све овакве и њима сличне погрешке, потписати је озбиљно опоменуо
дотичног наставника-цу, а у будуће исправља те своје мане удешавајући да му
предавања буду саобразна педагошко-дидактичким захтевима.
По осталим тачкама послатог ми упутства, скрећем пажњу још и на ово:
Да је било кажњавања ученика и мером законом недозвољеном, као:
клечањем, вучењем за уши, шамарењем, нарочито за несташлуке. Како је пак ово
794
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било у малој мери, а сада сам строго забранио овакво кажњавање, сматрао сам да
није нужно да вам именујем наставнике, који су ово чинили.
Наставници овдашњих школа имају редаре, али не сви. Ови им редари не
помажу у настави, већ само до уласка наставникова брину о реду међу ученицима
и чистоћи школе.
Овдашњи наставници нису се до данас старали да одржавају потребну везу
са ученичким породицама. Као разлог за ову немарност наводе, туђење овдаш.
грађана од интелигенције, па наравно и од учитеља. Према овоме учитељ је
долазио са ученичким родитељима у додир само по званичној дужности.
Што се тиче осталога школског рада и односа, наставници су се
придржавали законих прописа.
На крају да напоменем, да сам по драговољном пристанку свију
наставника држао једну седницу, на којој су се претресала много важна питања из
наше основне наставе и тражили се подесни начини да се она што већма
унапреди. Ова се прилика сматрала као подесном за саветовање и о начину како
да се код ученика заведе и боља дисциплина, која је до сада била врло лабава.
29. марта 1893. год.
У Јагодини
Извештај Ђорђа Врбавца795
Предлажући Господину Министру да изволи ове, у списку именоване
ученике ослободити, слободан сам и скромно напоменути, да сам се потпуно
уверио на самоме месту, да ови ученици нису за даље школовање, и свако њихово
даље вођење по уписницама школским, само би правило збрку и отежавало рад у
школи.
Списак
Ученика основне падешке школе који се предлажу
да се ослободе школовања
Р.б.
.

1.
2.
3.

795

Име и презиме
ученика

Из првог разреда
Велимир Милићевић
Александар
Милошевић
Богољуб
Миладинвић

Дан, месец и Место
година
рођења
рођења

30-VII-1883

Шашиловац

9-IX-1882.

Глобаре

23-VI-1882.

Падеж

Кад је
уписан у
разред у
коме је

Зашто
се
предлаже за
ослобођење

1. септембар
191.
24. августа
1893.
1. септембра
1891.

Сироче и не
може ићи
Ненормалан
оболео
Престарео и
три године
учи I разред
и не може
прећи

АС, МПс, Ф IV, р-166/1894.
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4.

Вукашин Милетић

29-IV-1882.

Мареново

5.

Драгомир Спасојевић

23-IX-1882.

Шашиловац

6.

Драгић Лукић

15-I-1882.

Вратаре

7.

Живојин Јаковљевић

31-I-1881.

Глобаре

8.

Љубомир Ивановић

21-III-1884.

Залоговац

9.

Милан Пантић

16-VI-1883.

Падеж

10.

Милија Милошевић

19-I-1883.

Мареново

11.

Спиридон Матић

2-II-1881.

Вратаре

12

Тихомир Јанићијевић

22-XII-1882.

Вратаре

13.

Јосије Миладиновић

23-III-1883.

Мареново

14.

Радомир Савић

19-III-1885.

Залоговац

1.

Из другог разреда
Драгутин
Василијевић

5-IV-1881.

Шашиловац

2.

Драгутин Урошевић

17-IX-1879.

Глобаре

3.

23-IX-1883.

Крвавица

1.

Тодосије
Миливојевић
Из трећег разреда
Драгутин Јаковљевић

4-IX-1878.

Глобаре

2.

Круна Павловић

30-VI-1880.

Падеж

3.

Душан Минић

4.

Живојин

Има
15 Глобаре
година
незна се
24-VII-1882. Глобаре

1. септембра Престарео и
1891.
остао
четврту год.
у I разред
1. септембар Престарео и
1892.
сиромах
1. септембра Престарео и
1891.
болео
1. септембар Престарео и
1890.
сироче
30. августа Сироче
и
1893.
оболео
10.
Сироче
и
септембра
служи
1890.
1. септембра Сиромах
1891.
10.
Престарео и
септембра
остаје и пету
1890.
годину у I
разреду
1. септембра Убоги
1892.
сиромахслужи
1. септембра
2 године
1891.
како је
оболео
1. новембра Заражен
1893.
„сифилисом“
10.
септембра
1890.

Има
падајућу
болест-не
долази
1. септембра Престарео и
189.
сиромах
1. септембра Врло оболео
1891.
1. новембра Сироче1887.
служи
1. октобра
Престарела и
оболела
у
једном оку
10.
Престарео и
септембра
оболео
1890.
10.
Сиромах и
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Веселиновић
5.

Станимир Савић

29-IX-1879.

Глобаре

6.

Милош Анђелковић

9-XI-1881.

Шашиловац

септембра
1890.
1. септембра
1889.
10.
септембра
1890.

оболео
Престарео и
сиромах
Сироче
и
оболео

Списак
Ученика основне јасичке школе, који се предлажу
да се ослободе школовања
Р.б.

Име и презиме
ученика

Дан, месец и
година
рођења

Место
рођења

Кад је
уписан у
разред у
коме је

Зашто се
предлаже за
ослобођење

1.

Из првог разреда
Радоје Андрејић

2-VI-1886.

Срње

1893.

2.
3.

Радомир Илић
Драгутин Вељковић

10-VIII-1880.
9-VI-1881.

1891.
1889.

4.
5.
6.

4-V-1880.
27-X-1881.
8-VII-1881.

1892.
1892.
1889.

Престарео
Престарео
Престарео

1.

Милан Милановић
Светозар Радовановић
Миладин Јоцић
Из другог разреда
Живојин Симоновић

Шанац
Велика
Крушевица
Шанац
Срње
Срње

Болешљив и
није за
школовање
Престарео
Престарео

13-VII-1884.

Јасика

1892.

2.

Светислав Вељковић

6-VIII-1882.

Јасика

1892.

Нема оца и
мајке
Сиромах и
нема мајке

1.

Из трећег разреда
Милева
Тројановићева

1-XI-1881.

Јасика

1892.

2.

Коста Стевановић

10-V-1882.

Велика
Крушевица

1893.

1.
2.

Из четвртог разреда
Стојан Бркић
Милан Стојиљковић

10-V-1881.
18-III-1879.

Јасика
Срње

1893.
1891.

3.

Стојан Михаиловић

5-IX-1879.

Срње

1891.

6. јула 1894. год.

Сиромашног
стања и
одрасла за
школовање у
мушкој
школи
Сиромах и
без мајке
Сироче
Престарео и
без оца је
Сироче и
сиротног
стања

Јагодина
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Списак
Ученика јасичке основне школе, који се воде као ученици, а не посећују школу
никако од 2 па и више година и које одбор школски предлаже да се ослободе
школовања
Р.б.

Дан, месец
и година
рођења

Место
рођења

Кад је
уписан у
разред у
коме је

Зашто се
предлаже за
ослобођење

1.

Из првог разреда
Богдан Минић

2-III-185.

Шанац

1892.

2.

Милија Милановић

12-X-1882.

Шанац

1891.

3.
4.

Станко Миленковић
Владимир Павловић

Срње
Јасика

1892.
1890.

5.

Владимир Ђорђевић
Из другог разреда
Војислав Павловић

10-IX-1881.
16-VIII1883.
23-VI-1885.

Срње

1892.

Због болести
очне
Сиротног
стања
Престарео
Неће у
школу
Болешљив

12-I-1882.

Велика
Крушевица

1892.

1.

Из трећег разреда
Љубисав
Михаиловић

2-XII-1880.

Јасика

2.

Милосав Миљковић

17-IV-1880.

Шанац

3.

Станислав Павловић

30-X-181.

Шанац

4.

Радисав Костић
Из четвртог раз.
Владимир Лазаревић

10-I-1881.

Шанац

8-VI-181.

Јасика

1.

1.

2.

Име и презиме
ученика

Сиротног
стања
Нема мајке;
сиротног
стања
Нема оца;
сиротног
стања
Нема одкуда
да се
школује

Без оца је;
сиротног
стања и
служи
Радивоје Тодоровић
22-II-180.
Шанац
Отац
школује већ
два детета
од којих
једно нема
једне руке
Надзорник основних школа за срез темнићски и варош Ћуприју
професор Ђ. Врбавац

329

Мр Д. Јовановић – Основне школе у беличком, левачком и темнићком срезу 1891-1918.

Извештај Петра Деспотовића
надзорника осн. Школа за белички и левачки срез
округа моравског796
Господину Министру просвете
и црквених дела
Актом г. Министра од 12. маја одређен сам за надзорника основних школа
у беличком и левачком срезу. Поверену ми дужност отпочео сам 5. јуна а кући
својој вратио сам се 29. јуна.
Уз то, слободан сам Господину Министру предложити:
1. да се у школи Беличкој одељења идуће шк. године раздвоје тако, да се у
I одељењу саставе I. и II. а у II одељењу III. и IV. разред.
2. да среска власт среза левачког настане, да се у Ратковићу сазида нова
школска зграда, пошто садашња ни у колико не одговара своме задатку. Народа је
тога дана било на испиту много. Они који су на испит дошли, тражили су од
председника општине, да поради на том, да се одпочне зидање школске зграде на
другом подеснијем месту. Чуо сам, да на ту цељ даје један тамошњи грађанин 200
дуката добровољног прилога и потребно земљиште, а најближи томе месту
заселак вољан је да даде 300 дуката добровољних прилога. Како је садашњи
председник према томе покрету доста хладан, молим Господина Министра да
преко среске власти на томе поради, да се зидање нове школске зграде у
Ратковићу предузме, пошто је родитељи који своју децу у школу шаљу страхују,
да им се школа не затвори, а вољни су за подизање нове школске зграде, да
поднесу сваку материјалну жртву. За ову годину би добро било, да се за учитеља
у том месту постави човек не жењен.
3. уз четири формулара школе рековачке подносим писмени записник у
коме сам саслушао благајника тамошњег школског одбора, који ми се тужио, да
бивши председници те општине прикупљени школски прирез још непрестано
држе код себе, услед чега је та школа задужена преко 1000 динара. Поједини
учитељи и учитељице су ми се тужиле да морају квите за квартарину да продају
са извесним контом, а да их прикупљују поједини рачунополагачи, те изгледа, да
се тиме води трговина. Тако поступање са школским новцем, приметио сам и по
другим општинама. Овај записник шаљем Г. Министру на даљи поступак.
4. да се у течићској школи идуће школске године раздвоје одељења тако,
да се комбинује I и III а у друго одељење да дођу II и IV разред, о чему прилажем
нарочит записник.
5. уз извештај о школи белушићској, шаљем нарочит записник о петоро
деце, која су школу редовно походила а нису редовно уписана била. Деца су била
на испиту, али ја нисам могао превести, но шаљем Господину Министру
приложени записник ради информације у тој ствари, с молбом, да се четири
ученика, која су с успехом свршили I. разред накнадно упишу и преведу у старији
разред, а пети ученик, да се идуће школске године редовно упише у I. разред,
пошто је у наукама показао слаб успех.
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6. уз школу секуричку шаљем ради информације записник о зидању нове
школске зграде. И у овој општини држе неки рачунополагачи прикупљени
школски прирез. Ваљало би полициску власт умолити, да са тим
рачунополагачима рачун пречисти.
7. о школи опарићској, шаљем Г. Министру такође нарочит записник да се
може информирати о стању те школе, нарочито с тога, што бланкет учитеља Васе
Марковића нисам могао попунити, пошто се он налази на одсуству.
Остаје ми, да још поднесем некоје тужбе, које су ми предане против
појединих учитеља, и то:
против Саве Савића, учитеља у Белушићу 4 комада; и
против Станимира Спасића учитеља у Превешту 3 комада, што ми их је
дао садашњи председник те општине. Ја те тужбе нисам могао истраживати, али
сам и усмено саслушао тужиоце, а разговарао сам се о свему и са туженим
учитељима. Не може се порицати, да код дотичних учитеља нема кривице, али је
и то не побитно, да и тужиоци донекле претерују. Свакако се ова два учитеља не
могу оставити у месту где су сада, но их треба преместити на друга места.
Усмено су ми се жалили поједини грађани на учитеља јовачког Милутина
Аранђеловића да је нарочито као политичар на своје противнике насртљив. Ту
дреку насртљивост искусио сам и ја при завршетку мога рада у тој општини. И
овог учитеља треба из те општине преместити. О другим учитељима нисам ништа
ружно чуо. За некоје, причаху ми, да су некада били страсни партизани, но да су
се од пролећа врло умирили.
Врло пријатан утисак учинили су на мене млађи учитељи, који су се
збиљски бацили на рад у школи, а који и својим питомим понашањем показују да
их убилачка струја политичке демагогије није захватила. Такве учитеље треба
добрим назором сачувати...
5. јула 1894.
Петар Деспотовић
у Београду
Извештај Јована Максимовића
надзорника за срез белички
(за школску 1897/98. годину) 797
...Као и пре две године, када сам имао част прегледати основне школе у
срезовима параћинском и деспотовачком, тако сам и овом приликом у могућности
изјавити, да сам са усрдношћу у раду и понашању наставника, а исто тако и са
марљивошћу и послушношћу њихових васпитаника у пуној мери задовољан. У
данашње време где толика и толика поља нашег јавног живота и рада, час у
недовољној, час у врло оскудној мери, одговарају захтевима, искрена оданост
послу велике већине наших учитеља врло допадљива и утешна појава. Посред
савршеног нестанка истинито религиозних и етичких врлина у нашем и сеоском и
варошком живљу; посред нерационалног начина обрађивања земље, недовољне и
нестручне употребе природом пружених услова; посред на небо вапијућих
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грехова и непоимања своје дужности код општинских, и веома често и код
среских власти-наша данашња основна школа изгледа нам као неко из свега тога
издвојено, склоњено острвце, на коме се, скоро по правилу, сретамо са искреном,
идеалном оданошћу свом узвишеном позиву, а, из године у годину, и са све
стручнијем поимањем свог посла.
Но та се верност нашим учитељима има тим пре уписати у заслугу, што
многи и многи чиниоци, позвани да школу и учитеље у раду им помажу, скоро по
правилу, редовно, изостају са својом сарaдњом. Општинске власти чија је
данашња самоуправа једна скроз и скроз бедна, презрења достојна ствар,- већина
су или нехатне, или немоћне да искупе у школу сву уписану децу, да набаве
школи потребан материјал, да исплате учитељу станарину, да како-тако исплаћују
незнатну награду школским послужитељима. Казне изречене над родитељима из
школе изостале деце нигда се не извршују; у једном доста имућном селу видео
сам где учитељица место школске табле употребљује површину школских врата
за писање,- место сунђера се скоро редовно употребљују крпе, а кад зими
понестане дрва, учитељ је приморан на 2-3 дана распуштати децу. Има одличних
и вредних учитеља, који по 5-6 месеца не примају станарину, а ретко у којој
општини нема по два, три екс-фамулуса, који су, услед полугодишњег,
деветомесечног па и годишњег непримања своје худне плате, приморани били
иступати из службе, да би начинили место каквом изгладнелом очајнику, кога, без
сумње, чека иста срећа! (За илустрацију последњег случаја прилажем оригиналну
пријаву домузпоточког тежака, Смиљка Петковића, из које осим горе реченога,
дознајемо нешто још страшније:-општински председник је послужитељев хонорар
задржао за себе, а среској власти је поднео лажне Смиљкове признанице!
Послужитељ је ово јављао среској власти-али ова, услед идиличнопатријархалних прилика, које понекад владају између ње и општинских
председника, није до данас у овој ствари ништа предузимала. Оскудица у времену
није ми допустила да прикупим и више оваквих занимљивих докумената).
Школске зграде су у срезу беличком у бедном, или врло бедном стању...Но
сасвим бедно стање сеоских школских зграда држим да се не може толико
тумачити сиромаштвом дотичног становништва, колико изостанком више
иницијативе и надлежног настојања за грађење истих. Осим Домуз Потока и
Лоћике, ни једно место среза беличког нема школске зграде, пред којом би се
човек са извесним задовољством могао зауставити;-добре школске зграде и
угодан учитељски стан сматрају се и овде, као и у многим другим срезовима, као
ствари необичне и чуђења достојне, и надзорнику се, за све време његова
путовања, као о нечем ванредном, прича о доброј школској згради у том и у том
селу.
О појединим школским зградама у овом срезу налазим за потребно ово
саопштити:
Школу у Праћини треба неизоставно и одмах затворити; здравствени су
услови у њој тако неповољни, да је само железно здравље старог али вредног
тамошњег учитеља Димитрија Илића кадро било издржати ону тескобу, влагу и
гробни задах, који бије из зидова и испод патосних дасака.
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Школа у Јовцу смештена је у једном колосалном чврстом саграђеном дому,
али је исти у тако напуштеном, занемареном стању, да учитељи, за своје
обитавање, једва могу употребити по једну собицу и кујну, а једнострани прозори
на учионицама у таквом су стању да су наставници зимус са децом чешће дрхтали
од студени. Чини ми се да се школска зграда у Јовцу дотле неће оправљати, док
Господин Министар не припрети затварањем школе, или је, пробе ради, на неко
време и не затвори. Становништво јавачко толико је пробуђено и свесно, да би
онога часа све употребило да се школа што пре доведе у ред.
Исто тако стоји и са школама у лепој, доста живахној варошици Багрдану.
Учионице су ниске, према броју ученика и тескобне-при том су III и IV разред у
другој згради, која је од прве далека, мрачна и незгодна. Уз то ни код једне ни код
друге зграде нема никаква дворишта за дечје игре.
Школа у Рибарима такођер је у рђавом стању,-учионица је на среди
подупрета дирецима, који сасвим неживописно стрче међу клупама и изгледа да
су у учионици поодавно. Данас већ никоме ни на памет не пада да је штета и
срамота да храм просвете тако изгледа.
Школа беличка је у згради веома старој, посве забатаљеној: прозори, врата,
леп на зидовима, споредне зграде,-све то вапије за што скоријом, што темељнијом
оправком.
Сељани у Врановцу, где је ове године одржан први испит, изгледа да су
врло заузети за своју школу, па како немају ни добре учионице, ни честитог
учитељског стана, требало би им наредити да се спремају за што скорију градњу
школског дома.
...Остављајући на страну наставу српског језика и прелазећи другим
предметима основне наставе, са задовољством признајем да се сви остали
предмети предају далеко боље. Но поред не ретких изузетака да се рачун изврсно
предаје, често опажамо да се и овде много греши-много теорише и претерује са
разноврсношћу и запретеношћу задатака, веома често из страха пред каквим
надзорником, професором рачунице или алгебре...
Но има једна ствар у основној школи, код које се човек, и ако је она још у
најнежнијем стадију развића, са задовољством мора задржати. То су нове школске
баште, које се нечујно, чисто бојажљиво, али сигурно и незадрживо јављају и из
године у годину умножавају и побољшавају...И доиста, разгледајући ове године
школске вртове повереног ми среза, нашао сам их више и боље уређене но пре две
године у суседним срезовима. Учитељи су се са похвалном ревношћу придружили
општем економском расположењу у народу и, према свему што сам видео и
испитао, чини ми се да не претерујем ако кажем, да је сад само питање времена,
да и основна школа својим добро уређеним вртовима почне, ако и у скромнијој
мери, унапређивати нашу примитивну неразвијену земљорадњу.
У овом погледу нарочиту похвалу заслужују учитељи: Младен Обреновић
и Петар Вучковић у Домуз Потоку, Јован Крагуљевић у Врановцу и Милорад
Миловановић у Лоћици. Ови су учитељи уредили узорне школске баште,
обрађивали су их увек са ученицима и трудили се да преко ученика и сељане
науче обрађивању воћа, поврћа итд. Поред нашег обичног поврћа, опазио сам да
су почели обрађивати нашем сеоском становништву мало или нимало позната
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варива, као што су: кељ, карфијол, келераба, патлиџан, уз то су преко ученика а и
непосредно упућивали своју околину како да их оставља за зиму...
Ја сам ове, као и 1896 године у свим селима где нисам нашао довољно
простране школске баште, сазивао у седницу општински одбор и износио жељу да
се школи, одмах онога дана, одреди место за угледну школску башту. Сељаци и
сами увиђају какву ће корист од добро уређеног угледног врта имати и деца им и
они сами, и већином одмах, без околишења, у истој тој седници уступају или
купују школи потребно земљиште. На тај начин су, за време мога овогодишњег
путовања, основане школске баште у Багрдану, Врановцу, Јовцу, Праћини и у
граду Јагодини...
24. јуна прегледао сам и јагодинску школу мушког ручног рада, којом
рукује вредан и спреман учитељ Јован Л. Срећковић...деца су израдила довољну
количину лепих, чистих предмета од чврсте хартије, и да се на први поглед види
да се и њима и наставнику мили овај посао. Нема сумње да ће ово занимање на
будући састав дечјих душевних особина утицати у најлепшем смислу. Учитеља
Срећковића треба у овом раду потпомагати, слати га на нове курсеве да се упозна
са столарством, четкарством и плетењем котарица, и дати му што пре могућности
да се бави искључиво овом струком, за коју показује и ванредну вољу и несумњив
таленат. За добре учитеље мушког ручног рада, када би се пружила прилика,
могли би да се нарочито спремају учитељи: Милорад Миловановић из Лоћике и
Станоје Савић из Багрдана.
За време мог бављења у Јагодини обављен је испит и у раденичкој школи
тамошњег женског друштва. Школа лепо напредује, и захвалио сам управном
одбору и наставницима на њиховом заузимању и труду. То је без сумње веома
корисна установа, али је штета и грехота што се скоро све наше раденичке школе
веома тешко и кубурно издржавају. Иначе се све издржавају: од текућих улога
друштвених чланица, од школарине незнатног броја имућнијих ученица, од веће
или мање потпоре од општинских судова и од своје сопствене зараде. Но сви су ти
извори и незнатни и нестални...
Разгледајући учитељске (школске) и ученичке књижнице, нашао сам да
прве стоје жалосно, а на друге још нигде нико и не помишља. Није ретка појава да
се у учитељску књижницу сеоских основних школа преко целе године унесу
цигло две, три нове књиге,- а како су учитељи већином оскудног стања те често с
муком и насушни хлеб и одело набављају, није им могућно из својих средстава
набављати стручне књиге и листове, те се тако лако, дешава да сеоски учитељ
остари у свом звању, не прочитав две, три књиге озбиљније садржине. Знање,
понесено из учитељске школе, место да се умножава, мало по мало ишчезава.
Чини ми се да ће то вечно трајати, догод набавка књига буде зависила од
неписмених, често цинички према школи расположених сељака.
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Први тромесечни извештај о стању школа
Школског надзорника Јосифа Стојановића
за срезове белички, левачки и темнићски
1898/99. године798
1. О расписима и наредбама Господина Министра просвете и црквених
послова. Сви расписи и наредбе упућене ради саопштења управитељима,
наставницима и школским одборима одмах су извршене.
2. О расписима и наредбама школског надзорника. Другог октобра о. г.
Издао сам распис управитељима, наставницима и школским одборима. У њему
сам их известио о примању нове дужности. Управитељима и наставницима сам
наредио, да добро проуче нови школски закон и да га у седници школског одбора
прочитају и разјасне одборима: да се постарају да се школе снабдеју свима
потребама, да се школске зграде одмах оправе, окрече и тако уреде, да их
приликом мог првог прегледа затекнем у исправном стању. У исто време наредио
сам управитељима да ми пошаљу опширне извештаје о школама са нарочитим
извештајем о стању школске касе.
Седамнаестог октобра упутио сам други распис управитељима основних
школа. У њему сам наредио: да се изврши избор чланова школског одбора по
новом закону; да одбор састави школски буџет за 1899. годину; да се одмах
школска каса одвоји од општинске у местима где то није било раније извршено.
3. Број школа и наставника. У повереном ми просветном округу има 36
јавних школа и једна приватна. Од 35 основних школа, 12 су неподељене, а остале
су подељене. У Јагодини постоји једна грађанска школа и једна приватна
раденичка школа подружнице женског друштва у Јагодини. У свима тим школама
има 74 наставника од којих су 33 учитељи, а остало-учитељице.
4. Број ђака. У школама овога просветног округа има у првом разреду 1210
ђака, у другом разреду 839 ђака, у трећем разреду 804 ђака, у четвртом разреду
607. Свега ђака у свим разредима има 3460. Ђаци су почетком школске године
чешће изостајали, због премештаја учитеља и зато што школски одбори нису
уредно кажњавали ђачке родитеље. После строжијег кажњавања, деца су почела
уредније да долазе у школу. Иначе из године у годину се повећавао број ђака, који
су, због престарелости, сиромаштва или болести, престали да долазе у школу. 799
5. Преглед школа. До сада сам по један пут прегледао све школе, а неке сам
прегледао и по други пут. Кад сам школе походио, овако сам вршио преглед:
расмотрио сам школску зграду, двориште, врт, рад у учионици, књижницу,
школску касу-у опште целу школску администрацију и све школске ствари.
6. Школске зграде. Школске зграде затекао сам већином неоправљене и
неокречене. После многих усмених и писмених наредаба постигао сам, да се
школске зграде окрече, оправе и доведу у ред. За сада су школске зграде у овом
преосветном округу у опште приличне. Најбоље су школске зграде у Јагодини,
Пољни, Секуричу (ср. Левачки) и Доњем Крчину (ср. Темнићски), а најгоре су у
798
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Просветни гласник, бр. 6 за 1899. годину.
Просветни гласник, бр. 6 за 1899. годину. Извештај Јосифа Стојановића.
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Варварину, Падежу (ср. Темнићски), Риљцу (ср. Левачки), Багрдану, Праћини,
Ланишту и Рибару (ср. Белички). У Багрдану је већ у неколико спремљена и грађа
за подизање школске зграде; у Варварину се већ шест година скупља прирез за
подизање школских зграда, па ипак данас у општини нема пара за тај циљ.
Председник вели, да је тај прирез остао непокупљен, а нешто и упропашћен
раније. Тога ради издао сам писмену наредбу школском одбору, да се сви рачуни
прегледају и да се види, ко је упропастио прикупљени школски прирез. Одбор ми
и до данас није поднео извештај. У осталим местима сви се жале на оскудицу и
бар за сада не може се ништа предузети за подизање школских зграда у
поменутим местима.
7. Школске касе. У многим школама школска је каса и данас у жалосном
стању. У многим местима нашао сам, да школском касом рукује председник
општине, па су с тога и рачуни замршени. Школама није предан сав прирез по
буџету, већ само мали део. Неке су школе презадужене, запуштене и осиротеле...
8. Набављање школских потреба. Врло је велики број управитеља, који су
ми се у првим својим извештајима много жалили, да школе оскудевају у многим
потребама. После усмених и писмених наредаба и претњи успео сам, да се у
школама набаве бар најнужније потребе без којих се не би могло радити. Сада ми
се управитељи ређе жале, али ја знам да многи и данас трпе велику оскудицу.
Међу неуредним школским општинама спомињем овде: јовачку, рибарску,
лоћичку, праћинску и беличку (ср. Белички). Кудећи рђаве, ваља ми похвалити и
добре, као што су јагодинска, пољанска и рековачка.
9. Седнице школског одбора и школска администрација. Седнице
школског одбора за сада се држе доста уредно. За вршење школске
администрације мало је било управитеља и учитеља, који су спремни за вршење
школске администрације...
10. Ђаци. У овом просветном округу постоји само једна основна женска
школа у Јагодини. У мушким школама има врло мало ученица, јер наш сеоски
свет нерадо шаље у школу и мушку децу, а женску још мање.
Здравље је ученика у опште повољно. Само је у школи д. Крчинској
констатовано, да има у селу шарлаха, па сам према мишљењу среског лекара
обуставио предавање од 11. ов. м. до краја године. Деца се у опште чисто држе, па
и због тога у овоме крају мало има краставих ђака, шугавих нема ни у једној
школи.
Наставници су у опште задовољни ђачким владањем. Нисам чуо да је у
којој школи било већих иступа од стране ђака. Све је мирно. Наставници сада
озбиљније пазе и на васпитни задатак школин.
Ђаци су у почетку школске године изостајали једно с тога, што и сами
наставници у почетку нису уредно радили, очекујући овогодишњи распоред
премештаја, а друго и зато, што одбори нису уредно кажњавали неуредне ђачке
родитеље...Чим су родитељи искусили казну и осетили, да је нови школски закон
у том погледу много строжији од старог и да се одлуке школског одбора морају
извршавати, почели су уредније слати децу у школу. Па и наставници су почели
тачно вршити своје дужности и тако дају леп пример ђацима, да и они буду
уреднији у сваком погледу.
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Има већ неколико година, како се намножава број ђака који никако не
походе школу, било због престарелости, било због крајње сиротиње, иконоштине
или пак због болести... Ја сам такве ђаке у договору са школским одбором
исписао, до сада сам у овом просветном округу исписао 40 ђака.
11. Наставници… Данас имамо свакојаких учитеља, спремних и
неспремних, вредних и лених, добрих и рђавих. Ја сам срећан што сам школски
надзорник у Левчу, Белици и Темнићу, где у опште има наставника више
спремних, а мање неспремних, више добрих, а мање рђавих. Наставници у
повереном ми просветном округу својски су прегли на прави свој посао. Они
потпуно сазнају и искрено признају све своје досадашње грешке у школском и
нешколском раду и изјављују добру вољу, да буду у ствари учитељи и
просветитељи српске омладине...
До сада сам примио од наставника дванаест молаба за одсуство на краће
време. Наставници су највише молили за одсуство у почетку школске године, док
очекиваху распоред учитељских премештаја. Сада се врло ретко јављају за
одсуство, јер су прионули на посао. Свега су два наставника одсуствовали од
дужности на дуже време. Учитељица школе рековачке Катарина Срезојевић
одсуствовала је од 15. октобра до 18. новембра о. год. због порођаја. Још нисам
извештен, да ли јој је одобрено да може толико дана одсуствовати. Учитељ школе
опарићске Богосав Вукићевић опасно је боловао у почетку школске године. Сада
је оздравио и ради у својој радионици.
У почетку школске године било је мањих сукоба међу наставницима.
Видећи да неки хоће да се споречкају за ситнице, решио сам се, да одмах у
почетку нагласим свима, како да се понашају један према другом. Истакао сам
важност и потребу, да сви живе у љубави и слози и да одржавају добре односе са
свештенством и грађанством. У исто време напомињао сам им и то, да ћу строго
кажњавати сплеткароше...
До сада сам имао неколико случајева да су се наставници завадили са
општином за то, што им се неуредно издаје станарина. Чим је тај узрок уклоњен,
односи су исправљени. Познато је да су сви наставници основних школа
јагодинских водили читаву парницу против општине такође због станарине. Ја
сам постигао то што сам завађене стране измирио 15. октобра. Наставницима је
истог дана исплаћена станарина. Други спор сада испитујем у школи волујачкој.
Тамо се са управитељем и целим школским одбором завадила доста пргава и
нервозна учитељица Љубица Миловукова...
До сада су три управитеља изрекли казне над наставницима и то: у школи
падешкој управитељ је казнио учитељицу Вукосаву Величковићку петодневном
платом. Ту сам казну поништио. У школи поточкој управитељ је казнио укором
учитеља Тому Јаковљевића. Ту казну сам свео на опомену. Жалбе није било. Ових
дана у школи волујачкој управитељ је казнио опоменом и укором учитељицу
Љубицу Миловукову. Тај спор још нисам решио.
Својим решењем од 23. новембра казнио сам опоменом учитеља
врановачког Јована Крагуљевића због неуредности. Он не само што се није
жалио, већ признавајући кривицу, дао ми је своју часну реч, да ће бити бољи.
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12. Настава. У погледу школскога рада старам се да сви наставници
уредно предају по наставном плану, програму и утврђеном распореду часова тако,
да нико не сме без одобрења напуштати дужност.
И наставницима и ђацима казао сам, да подједнако ценим и научне
предмете и вештине, јер није довољно само знати, већ ваља и умети...Надам се да
ће многи наставници постићи ваљан успех из ручног рада и у овој школској
години. Сада нам је најтеже што немамо спремљеног материјала за плетарство. У
исто време споменуо сам наставницима и то, да се ручни рад у мушкој школи не
састоји у картонажи, столарству и плетарству, већ ваља као ручни рад марљиво
неговати и рад у школском врту, свиларство и пчеларство.
Двадесет трећег ов. мес. био је у Јагодини скуп наставника из среза
беличког. На том је скупу учитељ ручног рада Јов. Ђ. Јовановић прочитао свој
чланак о ручном раду у мушкој школи, па је за тим показао све алате и материјал
за плетарство. На том скупу говорник је заједно са слушаоцима исплео једну малу
котарицу као примерак за почетнике.800
Поред ове радионице у Јагодини отвара се радионица у Варварину за срез
темнићски. Четрнаестог децембра молио сам да се пошаљу као помоћ алати, а
материјал за плетарство школи рековачкој, у којој ће бити радионица за
наставнике среза левачког. Надам се да ће ове школске године бити отворене
радионице за плетарство у Белушићу, Пољни и Јовцу.
Наставници, очекујући измене у наставном плану и програму, нису у
почетку толико наваљивали да родитељи и општине набаве све уџбенике. Сада су
у свима школама набављени потребни уџбеници. Најтеже иде у селима с
набавком материјала за писање и цртање. Па ипак запазио сам, да се наставници
на разне начине довијају, да ђаци и у томе што мање оскудевају.
13. Дисциплина. Говорим наставницима, да би успешно сузбијали рђаве
навике, а место тога васпитали сва корисна осећања, развити моралну вољу и
морални карактер у својих питомаца, препоручујем им да се старају, они сами
буду оно што желе да њихови питомци постану...Једном речи да сами буду
одлични учитељи и примерни грађани ако заиста желе да правилно васпитају
српску омладину.
Вршећи преглед у школама запазио сам да су ђаци у опште пажљиви. Увек
сам питао наставнике: јесу ли задовољни понашањем дечјим; јесу ли деца
послушна и вредна; имају ли у школи лажљивце и крадљивце, па ми сви на ова
питања одговорише, да су у том погледу задовољни.
14. Школски вртови. Има много школа које немају пространих вртова. У
местима где је школски врт по закону недовољан, одмах сам предузео потребне
мере, да има много школа које немају пространих вртова. У местима где је
школски врт по закону недовољан, одмах сам предузео потребне мере, да по
закону прошири куповином околних имања од приватних лица. Сви наставници
800

АС, МПс, Ф XL, р-131/1899. У Јагодини је 5. марта 1898. године образован пододбор удружења
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увиђају потребу да поуке из пољопривреде ваља предавати и очигледно у
школском врту.
15. Школске и ђачке књижнице. Ово је био један потежи посао за прве
школске надзорнике. До сада су школски одбори само решавали да се набави све
што је од стране Министарства препоручено, па је свако њихово решење остало
мртво слово на хартији. Многи управитељи и данас пишу у својем извештају: „До
сада препоручене књиге нису набављене. Школа није претплаћена на Просветни
гласник, Учитеља, Учитељски весник, издања Књижевне Задруге и т.д.
16. Школски фонд за сиромашне ученике. Само у неким школама
образован је фонд за сиромашне ђаке...Ових дана упутићу писмо свима школама у
којима не постоји такав фонд, да се на дан Св. Саве оснује фонд из добровољних
прилога и чланских улога (1 дин. годишње).
17. Продужне школе. До сада сам добио извештаје из неких места, да су
наставници са школским одборима решили да се отвори продужна школа. Курс
продужних школа ове године биће свршен у марту, јер тада у селу почињу
пољски радови, када ће ученици престати да походе предавања. Рад у продужним
школама почеће у јануару.
18. Грађанска школа у Јагодини. Ова је школа отворена 9. новембра у
присуству школског надзорника, среског начелника, директора гимназије и
председника општине. По свршеном водоосвећењу управитељ и учитељ ове
школе Петар Никетић изговорио је неколико речи о важности ове школе.
У овој школи има 25 ученика. Учитељ је до сада доста кубурио, јер ова
нова школа нема свих потреба и учила.
19. Радничка школа подружине Женског Друштва. Овом школом управља
одбор јагодинских госпођа. У овој школи ради учитељица женског рада Зорка
Миленковић. У три разреда има 36 ученица. Школа се издржава помоћу чланских
улога, ђачких зарада и општинских прилога. Ову школу нашао сам у исправном
стању.
20. Учитељска и управитељска већа. До сада сам држао два већа и то,
једно у Варварину 30. новембра за срез темнићски, а друго 3. ов. м. у Јагодини за
срез белички. На том првом скупу углавном сам изложио, како ваља да врше своју
дужност наставници, управитељи и школски одбори.
21. Рад окружног школског одбора. Школски одбор за округ моравски
имао је први састанак 3 и 4. децембра ове год. У згради начелства округа
моравског под председништвом окружног начелника.
22. Канцеларија школског надзорника. Поред велике администрације и
путовања имао сам доста тешкоћа и у томе, што до скора нисам имао засебну
канцеларију, служитеља и канцеларијске потребе. Од 23. септембра па до краја
ове године имаму деловодној књизи 470 нумера.
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Извештај Јосифа Стојановића
за јануар, фебруар и март 1899. године801
I. У овом тромесечју примио сам десет решења о препорученим књигама за
народне школе. Уз то сам примио десет решења о препорученим књигама за
народне школе. Уз то сам примио од Господина Министра и ове расписе: о
набавци лозе за школске вртове, о погађању школских послужитеља, о уписивању
ђака у приватне и јавне народне школе, о спомену Славнога Немање, о
исписивању ђака основне школе, о Просветном гласнику, о тражењу учитељских
повишица и о Тежаку. Све споменуте наредбе одмах сам по пријему саопштио
школским одборима, старајући се непрестано да се све што је наређено изврши.
II. У овом тромесечју упутио сам свима школама ове опште наредбе:
1) Четвртог јануара ове године наредио сам школским благајницима да шаљу
претплату школском надзорнику као поверенику Српске Књижевне Задруге.
2) Петог јануара ове године објаснио сам управитељима како треба уредити и
издржавати продужне школе.
3) Дванаестог јануара ове године наредио сам управитељима, да ми пошљу у
препису списак књига, учила и намештаја школског, списак казни наплаћених и
ненаплаћених и број ђака који уредно походе предавања. На основу добијених
података предузео сам мере, да се упропашћена школина својина попуни и да се
све казне изврше.
4) Деветнаестог јануара ове године наредио сам школским рачунополагачима, да
пошљу све рачуне за 1898 годину. Свега су 14 рачунополагача послали рачуне, а
остали нису послали због раније мешавине са општинским рачунима.
5) Четрнаестог марта ове године препоручио сам управитељима, да са
наставницима и ђацима марљиво уређују школски врт.
6) Шеснаестог марта ове године саопштио сам наставницима основних школа
опште и крупније грешке у школском раду и администрацији. И овом приликом
рекао сам наставницима, да чешће прочитавају све препоручене књиге као
упутства за рад у школи.
7) Шеснаестог марта ове године тражио сам статистичке податке о наставницима,
ђацима, школама и школским одборима.
III. У јануару ове године отворена је школа у Главинцима среза беличког.
Заступник учитеља г-ђица Живана Милићевићска уведена је у дужност 17-ог
јануара. Истога дана, по водоосвећењу у новој школи, изговорио сам неколико
речи скупљеним родитељима и деци и њиховим дужностима према школи; држао
сам прву седницу школског одбора, на којој је извршен упис ђака, изабран
школски благајник и састављен буџет за 1899 годину.
У првом тромесечју отворено је друго одељење у школи лоћичкој и
извршен упис ђака из општине ивковачке.
IV. Прегледао сам по други пут све школе, осим школе течићске,
ратковићске и пчеличке у срезу левачком, и школе крчинске, залоговачке и
избеничке у срезу темнићском. Други преглед у поменутим школама извршићу у
801
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првој половини месеца априла. Неке сам школе услед указане потребе походио и
по трећи пут. Приликом другог прегледа дуго сам се задржавао у учионици,
вршећи мали испит. При прегледу приметио сам да неки наставници неправилно
предају буквар. Њима сам у разреду казивао, како треба исчитавати. Тако исто
пажљиво сам исправљао и грешке у осталим наставним предметима,
препоручујући наставницима да чешће прочитавају препоручену књигу „Грешке у
настави и васпитању школском“. Непрестано утичем на наставнике, да им настава
у школи буде васпитна, поступна, приручна, истина занимљива и уопште
методичка.
V. Школске зграде одржавају се у реду и чистоћи. Окружни школски одбор
на другом свом састанку одлучио је, да се општинама: багрданској, варваринској,
јошаничкој и рибарској нареди, да у току ове године отпочну грађење нових
школских зграда. Пошто општине немају готових пара, то ће морати за грађење
школа учинити задужење код Управе фондова. Колико могу утицаћу, да се ова
одборска одлука изврши.
VI. Стање школских каса није најбоље. Има приличан број школа, које од
својих општина нису примиле и сав прирез по буџету за раније године, па су због
тога дужне служитељима, књижарским трговцима и лиферантима огрева.
Окружни школски одбор одлучио је, да окружни начелник пооштри наредбу
општинским председницима да сваког месеца уредно предају дванаестину
приреза за издржавање школа. Држим да ће стање школских каса и рачуна у овој
години бити боље, јер сам приметио, да се председници груписаних општина
боље старају о школама.
VII. Седнице школског одбора држе се у опште уредно, а одлуке се
поступно извршавају.
VIII. Ђаци у овом тромесечју уредније походе школу, јер су општинске
власти принуђене да марљиво поступају.
Ове школске године исписао сам свега 76 ђака. Ово сам извршио у
споразуму са управитељима и школским одборима. Узроци су престарелост,
сиротиња и инокоштина. Многи од исписаних ученика престали су долазити у
школу пре две и више година. Овим исписивањем олакшао сам школску
администрацију и уклонио сам рђаве примере, на које су се угледали многи
родитељи.
На захтев лекара и начелника среза левачког одобрио сам, да се због малих
богиња обуставе предавања и то у школи рековачкој десет дана и у школи
пчеличкој недељу дана. И у школи поточкој боловали су ђаци од малих богиња,
али лекар среза темнићског казао је, да се не обустављају предавања, већ само да
се болесни ђаци одмах уклањају од школе до оздрављења. На захтев лекара и
начелника среза темнићског одобрио сам да се од 25-ог марта обуставе предавања
у школи бошњачкој због шарлаха и гушобоље. Према најновијем извештају
школског управитеља надам се да ће и у овој школи ускоро почети предавања. У
осталим школама сада је здравље ученика повољно.
IX. Наставници су уопште у повољном здрављу, уредно врше своје
дужности и старају се да им је рад у школи правилан. У овом тромесечју
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одсуствовали су на краће време 6 наставника. На дуже време одобрено је одсуство
тројици наставника.
Односи међу наставницима уопште исправни су. У школи волујачкој среза
левачког беше се појавио спор између управитеља и учитељице. Њихов је спор
стишан у јануару и сада је повраћен ред и у тој школи.
У школи рибарској среза беличког беше се јавио спор између учитеља и
председника општине. Узрок је свађа била учитељева тужба што је председник
немаран према школи. Сада су завађене стране помирене, а председник је сада
много уреднији према школи.
Одбор школе рековачке тужио је г. Милоја Спасића, учитеља, што не даје
добијен новац од светосавске забаве 1897 год. Овај спор решио сам 30-ог јануара.
Г. Милоје је после многих опомена, на послетку, положио 68,40 динара
благајнику фонда сиромашних ђака.
X. Настава се у школама извршује поступно по програму и наредбама
Господина Министра. Походећи школе уверио сам се, да наставници уредно врше
своје дужности у учионици. Ове школске године не може бити подједнак успех у
свима школама из ручнога рада, једно што су многи наставници неспремни за овај
нови посао, а друго и с тога, што школе немају алата и спремљеног материјала.
Окружни школски одбор одобрио је школским благајницима, да могу, из
непредвиђених трошкова и из уштеда у школском буџету чинити потребне
издатке и за набавку алата и материјала за ручни рад. У исто време окружни је
одбор решио, да се препоручи свима општинским председницима да за своје
школе набаве бар по две кошнице, а у намери да се ђаци очигледно поучавају у
пчеларењу. Приметно је да су многи учитељи својски прегли, да у школском врту
надокнаде оно, што нестручњаци нису могли ове године постићи у радионици
ручног рада.
XI. Наставници своје ђаке васпитавају наставом и добрим примером, а
понашање им је уопште правилно. Ђаци су послушни и навикавају се на ред.
XII. Препоручене књиге и листови за школе и школске књижнице
поступно се набављају од почетка ове године. Кад се почне уредније предавати
школски прирез, тада ће бити набављено све што је за школске књижнице
препоручено.
XIII. Фонд за сиромашне ђаке постоји у Јагодини, Рековцу, Обрежу, Домуз
Потоку и Бунару. Овим фондовима рукују нарочити одбори састављени од
најугледнијих грађана. Основни капитал ових фондова за сада су мали.
XIV. Продужне школе отворене су у Рековцу, Пољној, Опарићу, Риљцу,
Течићу, Белушићу, Жупањевцу, Волујаку (срез левачки), Бачини, Обрежу,
Залоговцу (срез темнићски), у Рибару, Багрдану, Врановцу и Белици (срез
белички). У споменутим продужним школама има 26 наставника и 193 ђака. У
овим школама углавном предаје се читање, писање, рачун, поуке из
пољопривреде и хигијена и певање. Наставници се старају да су им предавања
популарна, па и с тога су ђаци у овом тромесечју уредно походили предавања.
Окружни школски одбор решио је, да се из непредвиђених трошкова окр. школ.
буџета изда шест награда по педесет динара одличним наставницима продужних
школа у округу моравском.
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XV. У грађанској школи јагодинској остало је свега осамнаест ученика, а
било их је уписаних двадесет и пет. Седам ученика напустили су школу због
сиротиње. Г. Петар Никетић, управитељ и виши учитељ ове школе марљиво се
труди да што боље изврши поверену му дужност. Г. Јов. Ђ. Јовановић, учитељ,
уредно предаје ручни рад како у основној тако и у грађанској школи. За
издржавање грађанске школе у 1899 години општина је одредила буџет од 610
динара.
XVI. Раденичка школа женске подружнине у Јагодини учинила је у овом
тромесечју напредак у томе, што је добила наставнике који предају ученицима
науку хришћанску, српски језик и рачун са домаћим књиговодством. Ових дана
походио сам ову школу и по трећи пут, па сам се уверио да је иста веома корисна
за Јагодину.
XVII. У овом тромесечју држао сам два среска учитељска већа и то, прво
веће држао сам 30-ог јануара у Рековцу. На овом већу били су сви наставници
среза левачког осим учитеља волујачког. Ова већа држао сам после
дванаестодневног путовања по срезу левачком. Тада сам у облику говора
саопштио наставницима све главне грешке. На истом већу у споразуму са
наставницима утврдио сам и правила како ваља радити. На овом већу укратко су
претресана сва крупнија школска питања.
Друго веће за наставнике среза беличког држао сам 28-ог марта. На овом
већу држала је угледно предавање из српског језика г-ђа Марија Радићка,
учитељица првог разреда. По свршеном предавању извршена је и критика и
утврђено је, да је предавање уопште добро. Овом предавању присуствовали су
управитељ и васпитач овд. Учитељске школе са својим питомцима.
Наставници среза беличког имали су још два састанка у Јагодини као
чланови Учитељског Удружења. На првом састанку 30-ог јануара држао је
предавање из рачуна у III разреду г. Димитрије Петковић, учитељ школе јовачке, а
друго предавање о простим разломцима у IV разреду држао је 14 марта г. Јов. Ђ.
Јовановић, учитељ школе јагодинске. По свршетку оба предавања извршена је и
критика.
Поводом најновијег расписа о угледним предавањима, окружни школски
одбор одлучио је, да општине дају наставницима трошак за долазак на среско и
окружно веће. Ову ће накнаду одређивати општинска власт према даљини, али
ипак накнада не сме бити мања од два динара.
До сада нисам могао често сазивати већа, јер наставници нису уредно
примали плату у овом тромесечју. Сада је и у овом погледу пошло на боље.
XVIII. Окружни школски одбор на свом другом састанку у Ћуприји 22, 23
и 24 марта ове године донео је за школу и учитељство многе корисне одлуке, које
ће Господину Министру саопштити председништво нарочитим актом. Овде ми
ваља споменути, да се начелник округа г. Ђорђе Петровић као председник одбора,
својски стара, да се школе у округу моравском унапреде, па с тога помаже рад
школских надзорника.
XIX. Администрација је у канцеларији школског надзорника у овом
тромесечју била много већа, но у прошлом тромесечју. Уз то је и путовање ради
прегледа школа у зимње доба скопчано са многим тешкоћама. Па ипак све сам
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радове на време извршио и сада се школски рад у повереном ми округу врши
правилно.
Извештај Јосифа Стојановића
о школским зградама
Школске зграде у Багрдану и Варварину находе се у рђавом стању и било
би штетно да ђаци са својим наставницима и даље упропашћују здравље у малим
учионицама. Окружни школски одбор на свом састанку 22 марта ове године донео
је одлуку, да се општинама у тим варошицама нареди да у току ове године почну
зидање нових школских зграда, противном предложити Господину Министру да
се у овим местима затворе школе. Поред свих мојих утицаја да се приступи
извршењу одлуке окружног школског одбора, ипак поменуте општине нису још
ништа предузеле по тој одлици. Школске општине у овим местима могле би
подићи школске зграде, кад би било више заузимљивости код општинских
представника.
Познавајући све прилике ових школских општина, слободан сам
предложити Господину Министру, да изволи решити, да се школе у Багрдану и
Варварину привремено затворе и најстрожије наредити општинама, да одмах
спреме све што треба и да почну зидање нових школских зграда. Овакав предлог
чиним за то, што држим да ће таква средства помоћи, да се у овим местима
подигну нове школске зграде.
Годишњи Извештај Јосифа Стојановића
за школску 1898-99. годину802
I. Све расписе и наредбе које су упућене у току 1898-99 школске године
извршене су у свему.
II. Примењујући нови закон о народним школама, непрестано сам се старао
да се школски закон као и све наредбе у свему правилно извршују у свима
школама повереног ми просветног округа. У тој намери упутио сам ове школске
више општих наредаба свима школским одборима, управитељима и
наставницима, којима сам тежио, да се школе унапреде у погледу спољашњег и
унутрашњег уређења тако, да се у њима увек правилно васпитава омладина. А да
бих могао овај главни циљ што више постићи морао сам водити преписку не само
са просветним властима, већ и са полицијским, општинским, санитетским и
пореским. Административни послови у овој школској години толико су
умножени, да сам их с тешкоћама савлађивао. Од децембра прошле године
помаже ми у канцеларији г. Велимир Павловић, учитељ, који је за тај рад примио
25 динара месечно по одлуци окружног школског одбора. Ради брзог и тачног
вршења административних послова потребно је, да канцеларија школског
надзорника има сталног писара који ће више помагати школском надзорнику.
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Школски надзорник не би требало да буде преоптерећен администрацијом и зато,
што он треба да има времена за питање стручне школске књижевности и за
размишљање о унапређењу саме наставе.
III. Поред многих канцеларијских послова тако и бројних тешкоћа које су
неминовне у почетку нове надзорничке дужности, ипак успео сам да у почетку
ове школске године походим све школе по три пута, а неке и по четврти пут. При
прегледу школа старао сам се да се што дуже задржим у учионици, те да
исправим све што је неправилно. Преглед школа као и годишњи испити извршени
су у овом просветном округу онако, као што је наређено расписом од 14 априла
ове године.
IV. Овако је бројно стање школа, наставника и ђака у почетку и на крају
школске године:

ученика

ученица

учитеља

Учите
љица

ученика

12

3

1090

215

921

202

771

170

13

14
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13

6

1186

47

1078

43

943

38

17

7

163

7

10

5

1113

73

969

45

829

37

12

11

154

12

35

14

3305

335

2968

290

2543

245

42

32

541

73

ученица

ученица

Број
награђен
их
књигама

ученика

Број
Настав
ника

ученица

Прешли у
старији
разред

ученика

Број ђака
на крају

Продужне школе

У Јагодини и
срезу
беличком
У срезу
левачком
У срезу
темнићском
Укупно

Број ђака у
почетку

Основне школе

Срезови у
просветном
округу

Према члановима Закона о народним школама исписао сам из школе у сва
три среза 154 ученика и 9 ученица. Оволики број ђака морао сам исписати ове
школске године и зато, што раније није правилно вршен упис ђака, што нису
употребљена принудна средства да ђаци походе школу, па сам затекао велики
број ђака који су престали посећивати школу пре две и више година. Има још
ученика у школама који се морају исписати у новој школској години.
V. Стање школских зграда у толико је унапређено, у овој години што су
школске зграде кречене и држане у чистоћи. Место старих школских зграда
требало би подићи нове зграде у Ратковићу, Риљцу, Рибару, Ланишту и Праћини,
али се то не може извршити ове године, јер општине немају готових новаца.
Кад би окружним школским прирезом било предвиђена сума и за окружни
фонд на подизање школских зграда у округу, тада би поједине основне општине
могле лакше доћи до зајма, па би за кратко време биле подигнуте нове школске
зграде у многим местима. Ове године на име оваквог фонда није ништа
предвиђено у окружном школском буџету. Добро ће бити ако се овакав фонд
оснује буџетом у почетку нове рачунске године.
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VI. У почетку школске године нашао сам да у многим местима није била
одвојена школска каса од општинске, да председници не предају школи сав
покупљени прирез по раније утврђеном буџету, да неки рачунополагачи
неправилно рукују школским новцем. Видећи многе неправилности у овом
погледу радио сам и усмено и писмено да се стање школских каса унапреди. Од 1ог јануара ове године свака школа има свог благајника. Од тог времена урађено је
тако да сваки школски благајник подноси месечни извештај о стању школске касе
школском надзорнику. Садашњи школски благајници налазећи се под
непосредним надзором правилније рукују школским новцем. Али је сада невоља у
томе што многи председници веома слабо предају благајницима школски прирез.
Уређење школске касе јесте животно питање школско. Држим да се
уредније примање школског приреза може осигурати тако, да пореска одељења
обавезно, примају школски прирез од општинских председника и да га одмах
предају школском благајнику. Уредност у овоме може се постићи само тако, ако
се законом предвиди, да органи за прикупљање школског приреза могу бити за
неуредност новчано кажњени и од стране просветне власти у округу.
VII. Да су школе до сада уредно добијале од општине сав прирез по буџету
и да су рачунополагачи правилније руковали школским новцем, било би данас
толико уштеда, да би свака школа имала свој фонд. Али је стање са свим обрнуто,
школе не само што немају готовине, већ су и дужне проватним лицима.
Сазнао сам да је школа поточка имала неку суму новаца, која је пре више
година дата под интерес приватним лицима. По управитељевом и председниковом
казивању тај је новац раније упропашћен тако, да данас нема никаквих
докумената којима бисмо могли тражити наплату. Предузео сам мере, да се од те
несигурне вересије бар штогод наплати.
У Варварину је већ седма година како се у буџету уноси по хиљаду динара
годишње за подизање школске зграде. Тим новцем требало је одмах образовати
школски фонд за подизање школске зграде. Али то није учињено, већ су
општински представници с прирезом тако замрсили рачуне, да се сада може рећи,
да је све пропало. Преко среске власти тражио сам да се учини увиђај о том
школском прирезу, али је моје тражење остало без успеха.
Од почетка нове школске године постараћу се, да се за све фондове усвоје
једна општа правила која ће бити у сагласности са законом о народним школама.
Таква ваљана и већ потврђена правила добила је ове године рековачка школа.
VIII. Школске потребе боље су набављане у овој школској години, но што
је то чињено раније. Ове године постигнуто и то, да су у неколико исплаћени
школски дугови приватним лицима, те је тако школама повраћен углед, да се могу
на рачун овогодишњег приреза поново задуживати. Сада су и жалбе ређе, да
школа оскудева у најнужнијим потребама, као што су огрев, креда, сунђер,
материјал за писање и сл.
Ове школске године оскудевале су, а и данас оскудевају у потребама ове
школе: праћинска, рибарска, јовачка, лаништанска, избеничка, маскарска,
ратковићска и превешка.
IX. Наставници су се марљиво старали да њихови ђаци набаве све
уџбенике. Врло је мало било жалби због ненабављања ових потреба. Неки су
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наставници веома марљиво набављали уџбенике за своје ђаке и ради тога да себи
олакшају посао.
X. Приликом прегледа уверио сам се, да свака школа има карту за
предавање земљописа. Запазио сам и то да су карте већином поцепане и прљаве.
Има школа које немају метарских мера, збирке предмета и слике за очигледно
познавање природе.
XI. Школски одбор округа моравског имао је у овој школској години два
састанка у окружном начелству под председништвом окружног начелника и то,
први је састанак држао 3 и 4 децембра пр. године, а други 22, 23 и 24 марта ове
године.
На првом састанку одбор је утврдио буџете свих сеоских школа, саставио
буџет за плату наставника и буџет за издржавање канцеларије школског
надзорника.
На другом састанку одбор је прегледао школске рачуне за 1898 годину и
донео је бројне одлуке на предлог школског надзорника и бројних чланова:
1. Решава да се наставницима у градићима (варошицама) издаје квартарина
као и по градовима тридесет динара месечно.
2. Одобрава да се из непредвиђених трошкова у школским буџетима могу
чинити издаци за издржавање продужних школа.
3. Одобрава да се из непредвиђених трошкова у окружном школском
буџету могу учинити издаци у триста динара на име награда одличним
наставницима продужних школа.
4. Решава да општине варваринска и багрданска одмах приступе подизању
школских зграда. У противном тражити да се у тим местима затворе школе због
рђавих зграда.
5. Решава да се нареди општини рибарској и јошаничкој да подигну нове
школске зграде.
6. Решава да окр. надзорници школа са окр. инжињером и лекаром
прегледају све рђаве школске зграде у току ове године, па да о томе поднесу
извештај окр. школском одбору.
7. Решава да председник овог одбора пооштри наредбу свима општинским
председницима, да уредније предају школски прирез.
8. Овлашћује школске надзорнике да могу по требовању школског
управитеља набављати препоручене књиге, листове, слике и канцеларијски
материјал и тражити од школског благајника да по рачуну исплати набављене
ствари.
9. Решава да школски благајници подносе месечне извештаје школским
надзорницима о стању школске касе.
10. Решава да председник овога одбора пооштри наредбу општинским
председницима, да уредније наплаћују казне.
11. Решава да школски одбори према даљини места дају помоћ
наставницима из шк. буџета за путовање на окружна и среска учитељска већа.
12. Решава да се из уштеда у школским буџетима могу чинити издаци за
набавку алата и материјала за ручни рад.
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13. Решава да се из непредвиђених трошкова у окр. Школском буџету
накнадно изда школским надзорницима по триста динара на име канцеларијског
материјала и намештаја.
14. Решава да се препоручи општинским председницима да набаве бар по
две кошнице ради поуке у школском врту.
15. Одобрава да се у буџет школе превешке накнадно унесе сума од 120
динара као додатак наставницима за земљу и непотпун стан.
16. Одобрава да се у буџет школе волујачке накнадно унесе сума од 240
динара на име додатка за стан другог наставника.
XII. Одбори градских и сеоских школа често су држали састанке ове
школске године. На тим састанцима донете су многе одлуке, али све нису
извршене. Може се рећи да у ред неизвршених одборских одлука спадају
понајвише оне одлуке, којима је решено да се учини какав новчан издатак за
књижницу и друге потребе.
XIII. Школска администрација је ове године знатно увећана. Трудим се да
школска администрација буде тачна и да се на време извршује. Још има
управитеља који често због беспреме, а нешто и због немарљивости слабије врше
административну дужност. У току ове школске године разрешио сам по молби од
управитељске дужности у школи бачинској Марка Бабића, и поставио сам
Светолика Нешића; у школи обрешкој разрешио сам Стојана Вукићевића, и
поставио сам Ђорђа Тодоровића; у школи поточкој разрешио сам Драгутина
Јанићијевића, и поставио сам Тому Јаковљевића.
XIV. У току прва два тромесечја казнио сам једног наставника опоменом
једног укором, и једног петодневном платом. У току последњег тромесечја није
ни један наставник кажњен. Уверио сам се да заслужује већу казну учитељ школе
волујачке Милутин Петровић.
У току године било је мањих зађевица међу наставницима као и (између
наставника, председника општинских и родитеља). Такве спорове решавао сам
саветом и усменом опоменом. Жалбе од стране грађана јављале су се већином
због тога, што су наставници ове године марљиво примењивали неке чланове
школског закона. Па и неки председници исказивали су своје негодовање против
учитеља већином за то, што учитељи шаљу тачне податке о стању школе и касе из
којих се види да дотични председници немарљиво врше своје дужности према
школи.
Сада су односи између наставника и осталих чинилаца у главном
исправни.
У току ове школске године одсуствовали су двадесет наставника. Међу
овим наставницима пет су удате учитељице које су одсуствовале дуже време. У
последњем тромесечју наставници су марљиво радили у школи, па су се
уздржавали од одсуствовања. У опште може се рећи да су наставници у овој
школској години радили уредније, но у ранијим годинама. Знам да су сеоски
учитељи раније често напуштали дужност по два и три пута не тражећи одсуство.
Данас су много ређи примери такве неуредности.
Здравље је наставника у опште добро.
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Наставници у овом просветном округу нису уредно примили плату за прва
два месеца ове године. Од марта месеца сви примају плату у време.
XV. Због малих богиња и шарлаха школа је прекидала рад у Доњем
Крчину, Бошњану, Рековцу, Жупањевцу и Пчелици. У почетку јуна беше се
појавио шарлах и у Јагодини. Одмах су предузете све мере против ширења
болести. Лекари су уредно вршили своју дужност према школи. Ово је доста
помогло те школе нису дуго дангубиле, а јагодинске школе нису прекидале рад до
Видовдана.
Видећи у почетку школске године да многи неоправдани изостанци ђака
јако сметају напредак у школи, предузео сам све мере, да се тачно извршавају сви
чланови школског закона. Број неоправданих изостанака ђачких потпуно је опао,
тако да смо у трећем тромесечју имали пуне учионице ђака. Како општинске
власти тако и ђачки родитељи сада су се уверили, да сваки здрав ђак мора уредно
походити школу.
При прегледу школа налазио сам да има ђака грозничавих и малокрвних;
да су слабо одевени и боси. Тога ради говорио сам наставницима да утичу на
родитеље, да ови своју децу боље хране, одевају, и да их чувају да не једу зелено
воће.
На крају школске године стање дечјег здравља било је у опште повољно,
па су и годишњи испити извршени у свима школама.
XVI. Стање наставе у почетку није било најбоље. При првом прегледу у
многим учионицама нашао сам да наставници нису уредно радили све дотле, док
није свршен распоред учитељских премештаја. Врло неуредно посећивање школе
од стране ђака такође је много сметало у почетку да наставници озбиљно раде у
школи. Прва ми је брига била да све наставнике упутим да поступно предају
наставно градиво тако, да укинем нерад у зимњем течају и да сви раде по
програму и распореду часова.
Има доста учионица у којима сам нашао; да ђаци не ишчитавају буквар,
већ сричу; да се наставници, нарочито у неподељеним школама, служе
„слишавањем“ помоћу старијих ђака; да је читање много брзо, погрешно и ружно;
да је ...причање сасвим занемарено; да наставници не исправљају грешке у дечјем
говору, нити пазе да сами не греше у говору; да се граматика учи механички из
књиге; да се слабо негују народне умотворине, и т. д. У предавању рачуна нашао
сам механичко учење бројева у млађим разредима, замршене комбиноване задатке
(у старијим разредима) који су уз то непрактични и неприродни; да се неправилно
и разнолико врши усмено и писмено рачунање. У предавању науке хришћанске не
пази се на циљ наставе: да се у ђака развијају осећања хришћанске побожности и
моралности; да се вера и морал православне цркве у свему правилно деци
саопштава; да се у молитви и символу вере не меша словенски текст са српским.
У предавању земљописа и историје не истичу се главне представе, већ се често
наставници губе у ситницама, не одвајајући оно што је главно од онога што је у
настави спредно. У предавању познавања природе занемарено је начело
очигледности. Већином се природа изучавала из уџбеника. Вештине у многим
школама биле су занемарене. Веома је мало скретана пажња на начело саморадње
и концентрације у настави. Питања и одговори бејаху у многим школама
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неправилни. Најобичније су грешке у томе да наставник при испитивању врло
мало говори, и ђаци и сувише скраћују одговоре, а бива и обрнуто, учитељ каже
„причај ми“, и ђак тада без потпуна разумевања изговара реченице по уџбенику.
Поред ових крупнијих методичких грешака, има и других дидактичких грешака.
Све ове грешке нисам могао исправити на једанпут већ поступно; нешто
сам исправљао на учитељским већима, а највише сам утицао приликом прегледа
школе. Признајем да се за неколико месеци нису могле исправити све грешке,
које су се у нашим школама годинама умножавале услед разноврсних утицаја. Па
ипак и за ово кратко време постигло се доста, јер сам при трећем и четвртом
прегледу нашао, да су се наставници, којима сам при првом и другом прегледу
саопштио грешке, старали, да број грешака у својему раду смањују и раде
правилно...
Наставници су ове године уредније бележили ђачке изостанке и оцене,
дневник школског рада и душевне особине ђака.
Потпуна правилност и једнакост у раду свих наставника није постигнута
ове школске године, што је, уосталом, било и немогућно учинити у току прве
године сталног надзора. Главно је да је ове школске године озбиљно рађено и
својски се тежило ка напретку.
XVII. При првом и другом прегледу било је случајева, да су ми се усмено
жалили родитељи у неким местима, што наставници туку ђаке. За ово нисам ни
једног наставника казнио. На такве наставнике усмено сам утицао саветом и
претњом...Многи су ме наставници послушали, а родитељи се нису жалили у
трећем тромесечју.
У почетку нисам нашао једнакост и правилност ни у школском поретку. У
овом послу тражио сам, да сами наставници својим уредним вршењем дужности у
школи и ван школе показују добар пример ђацима и родитељима.
Наставници су се ове школске године више дружили са својим ученицима
у дворишту, врту, радионицама и екскурзији. Ово је веома корисно утицало на
развијање воље и карактера у ђака.
XVIII. Само две школе (избеничка и главиначка) које су ове школске
године отворене као привремене немају својега врта, а све остале школе у овом
просветном округу имају доста добре вртове.
Ове су школске године увећани школски вртови у Залоговцу, Катуну,
Доњем Крчину, Бачини, Врановцу, Ланишту, Праћини и Јовцу. Неке од ових
школа прошириле су свој врт куповином околних имања.
Ове су школске године градине тако унапређене, да доиста могу
послужити као угледна имања у месту. Овакви вртови јесу нова школа-радионица.
Многи су наставници с вољом радили и постигли велике успехе у том погледу. У
овим вртовима поред поврћа и цвећа засађено је воће и американска лоза. Већ
имамо мале лозне расаднике у врту школе малодреновске, рековачке, ратковићке,
бачинске, домуз-поточке и варваринске. Ове су године наставници са својим
ђацима доста успешно калемили у школском врту и околини. За сада су најбољи
били вртови у Домуз Потоку, Малој Дренови, Пољној, Бачини, Багрдану, Лоћици,
Жупањевцу, Залоговцу, па и Секуричу и Праћини.
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XIX. У овом просветном округу има само два учитеља који су свршили
курс ручног рада и то Јован Ђ. Јовановић уч. у Јагодини и Димитрије Стојановић
уч. у Рековцу. Г. Јован је радио картонажу, а г. Димитрије плетарство. Још је
картонажа рађена и у школи варваринској. Тамо је школски одбор платио за три
месеца 60 динара као хонорар г. Милану Бранковићу, ђакону, што је ђацима
варваринске школе предавао картонажу. И у овој школи постигнут је приличан
успех. Запазио сам и то даје врло тешко завести скупоцену картонажу у селима и
у градићима. Многи су наставници и као самоуци постигли доста добар успех и у
овом послу. Ђаци су помоћу ножића радили разноврсне ситније предмете као што
су: виле, грабуље, ралице, држаље за пера, чепови, дрвца, колица, разбоји,
лествице, рачунаљке, ножеви за сечење хартије и т.д. Видећи да у овом крају
добро успева воће и да су плетарски радови веома потребни, препоручио сам
учитељима, те су предавали плетарство. У овој врсти ручног рада постигнут је
најбољи успех. Надам се да ће у новој школској години бити и бољи успех, јер ће
се у време спремити пруће, рогоз, слама и потребан алат.
По свршетку године приређена је у јагодинској основној школи изложба
ручних радова, која је била смештена у три учионице. У првој учионици били су
изложени радови картонаже ученика овд. основне и грађанске школе; у другој
учионици изложени су женски радови ученица овдашње ж. осн. школе, а у трећој
учионици били су изложени разноврсни радови ученика сеоских школа. Уз ове
радове било је изложено ђачко писање и цртање. Изложба је трајала три дана и
била је добро посећена. Изложба мушких ручних радова приређена је и 11. овог
месеца за учитеље који су овде на курсу ручног рада. И ова је изложба добро
посећена.
XX. У току године тражио сам, те су ми управитељи послали инвентаре
књига, листова и ствари у овереном препису. Из тих спискова уверио сам се, да у
ранијим годинама школска својина није довољно штићена. Школска покретност
(а нарочито књиге и листови) највише је упропашћавана услед честих промена у
персоналу. Предузимао сам мере да се упропашћена школска покретност тражи
од лица која су за то одговорна. У овоме нисам много успео зато што предаја
књижница није увек правилно вршена, па се сада из инвентара не види прави
кривац.
При прегледу књижница нашао сам и то, да су школе неуредно примале од
поште претплаћене листове, те због тога у комплетима нема свих свезака. Овакво
неуредно примање листова допринело је те су многе школе престале биле
претплаћивати се на препоручене листове.
Ове је године набављено препоручених књига и листова много више но
што је то учињено у ранијим годинама.
Ове сам године добио од Државне Штампарије 1330 књига-стари уџбеници
основне школе. И ове сам књиге разделио школама.
XXI. Ове је године већа пажња скренута и на школске свечаности, јер и
оне спадају у ред средстава за васпитање у школи.
Ове школске године биле су у школама ове свечаности: Прослава Св. Саве
и Стев. Немање, Проглас Краљевине, Цвети и Видовдан. Из годишњих извештаја
школских управитеља види се, да су школе приликом свечаности, чишћене,
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украшаване сликама и венцима; да су ђаци и наставници тога дана били у цркви
(у местима где црква није много удаљена); да су ђаци певали и декламовали и да
су наставници држали патриотске говоре ђацима и родитељима.
Ове је године Видовданска свечаност у народној школи јагодинској
извршена најсвечаније после спомена и благодарења у цркви. У цркви и школи
били су тога дана сви ђаци са наставницима и грађанством.
XXII. Многи су наставници изводили своје ђаке у поље, шуму и до
оближњих школа. Приликом излета ђацима је показивано све што треба да
послужи као очигледно средство у настави. Тада је понављано оно што је у
учионици изучено. Приликом састанака ђачких и наставничких у заједничком
излету упоређивали су наставници дечји успех из певања, игара и бројних
предмета.
XXIII. Испит у грађанској школи јагодинској извршио сам 3-ег јуна и
трајао је од 8–12 пре и од 3–5 по подне. У први разред ове школе било је уписано
25 ученика. На крају године било је 17 ученика, толико је било на испиту и сви су
прешли у други разред. Могу рећи да је и у овој школи постигнут ваљан успех,
кад узмем у обзир да је ово нова школа, да је отворена 9. новембра, да је све
предмете, сем ручног рада, предавао сам управитељ и учитељ ове школе Петар
Никетић.
Истина је да није све пређено по програму, али оно што је пређено
предавано је правилно и утврђено је добро.
Из српског језика и рачуна испитао сам све ученике и уверио сам се, да сви
ђаци читају и пишу правилно и лепо, да им је причање доста темељно, да су
задаци из рачуна природни и практични, и ђаци брзо и тачно рачунају и усмене и
писмене задатке. Тако исто ђаци су добро знали и остале предмете. Немачки језик
учили су само шест ученика. Они су на испиту добро читали и писали, али нису
знали речи. Па и вештине нису занемарене у овој школи. Певање је правилно.
Цртање је прилично обрађено. Из ручног рада г. Јован Јовановић предавао је
картонажу.
XXIV. У овом просветном округу било је четрнаест продужних школа. У
овим школама радила су 25 наставника. Било је уписано 342 ђака; на испиту је
било 196 ђака и сви су прешли у старији разред осим једног. Ђаци су читали
пољопривредну читанку, „Тежак“ и друге књиге. Уз то су писали писма, тапије,
признанице, облигације, позиве и др. Из рачуна је у главном поновљено оно шта
је пређено у основној школи. Задаци су били и практични и природни. Ђацима је
казивано како ваља водити рачуна о свакој заради, о трошку и уштеди у току
године. Из пољске привреде предавано је углавном све што је нашем
земљораднику најнужније. При предавању овога предмета наставници су
скретали пажњу на то да у настави истакну оно, у чему се у нашем крају највише
греши. После теорије наступила је и примена у школском врту. Овога су пролећа
наставници и калемили са својим ученицима. Приликом трећег прегледа видео
сам и њихове калемове који су се у опште добро примили. Из науке о здрављу
изучено је у главном оно што је потребно. Наставници су и у предавању овога
предмета највише скретали пажњу на то, да ученицима покажу у чему се највише
греши у нашем крају. Овде ниси изостале ни моралне поуке. У бољим продужним
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школама предаван је и ручни рад и то доста успешно. Из певања су поновљене
раније изучене песме, а поред њих и нове. У Пољној, Жупањевцу и Багрдану ђаци
су правилно певали у два и три гласа. Запазио сам да се и родитељима овакве
продужне школе допадају. Ђаци су у зимње доба уредно походили предавања
недељом и четвртком и с вољом су радили. Кад су у пролеће настали пољски
радови, ђаци нису тако уредно походили предавања, јер су као одраслији били
заузети својим пословима у пољу.
Најбољи успех и рад у продужним школама нашао сам у Пољној,
Жупањевцу и Багрдану. Зато сам према одлуци окружног школског одбора од 22.
марта ове године решио, да се седморици наставника ових школа раздели сто
педесет динара на име награде за њихов труд. Ценећи доиста одличан и
патриотски рад наставника пољанске и жупањевачке продужне школе, слободан
сам препоручити ове наставнике за већу награду, јер су они то у овој школској
години у пуној мери заслужили. Ну, хвалећи рад ових наставника ни мало не
кудим рад осталих наставника, који су такође с вољом радили у продужној школи.
У ред бољих продужних школа може се ове школске године уврстити продужна
школа у Обрежу, Рековцу, Бачини, Залоговцу, Рибарима, Опарићу и Јовцу.
Преглед рада у продужним школама
у 1898-99. школској години803
Колико је прешло у
другу годину

Награђено књигама

Колико је наставника
радило
Колико је дана рађено

Општа оцена школског
успеха

3-I1899.

24

23

23

23

9

3

27

5

Јовачка

20-I1899.
18XII1898.
12XII1898.
20XII1898.

12

12

12

12

2

1

27

4

Српски језик

42

42

7

7

2

1

25

4

Рачун

28

26

18

18

-

1

27

3

Моралне
поуке

Милутин
Петровић

33

32

20

20

-

2

28

5

Новак Тоскић
Евгенија
Катић

10-I1899.

30

30

30

29

-

2

23

4

Поуке из
пољопривреде
и науке о
здрављу
Поуке из
пољопривреде
и науке о

Рибарска

Волујачка

Жупањевачка

Опарићска

803

Који су предмети
предавани

Колико је било на
испиту

Багрданска

Кад је почет рад

Колико је походило
школу

Који су
наставници
радили

Колико је уписано ђака

Име школе

Станоје Савић,
Драгиња
Савић, Ружица
Савић
Димитрије
Петковић
Лазар
Петковић

Јеврем
Вукићевић
Богосав
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Пољанска

26

26

25

25

4

2

23

5

здрављу
Ручни рад

Певање

Рековачка

3-I1899.

24

23

22

22

-

3

15

4

Риљачка

8-I1899.
2-II1899.
1-I1899.

2

2

2

2

-

1

27

3

9

9

-

-

-

1

13

-

12

11

9

9

-

2

21

4

Варваринска

1`7I1899.

40

40

-

-

2

15

-

Залоговачка

20XI1898.
1-I1899.

29

14

14

14

1

32

4

31

26

14

14

3

28

4

342

314

196

195

Течићска
Бачинска

Обрешка

Свега

17

Вукићевић
Тодор
Бушетић
Станоје
Мијатовић
Арсеније
Поповић
Милоје
Спасић
Димитрије
Стијановић
Момир
Милисављевић
Марко
Јовановић
Светолик
Нешић
Марко Бабић
Чедомиљ
Урошевић
Катарина
Путниковић
Милан Лазић

Ђорђе
Тодоровић
Стојан
Вукићевић

25

XXV. Испит у раденичкој школи подружине женског друштва у Јагодини
извршио сам 27-ог јуна ове године. Доцније сам извршио испит у овој школи на
захтев школске управе која није могла раније спремити све ствари за изложбу
радова. Испит је трајао и пре и по подне. На испиту је било у првом разреду 12
ученица, у другом 13, а у трећем 11 ученица и све су прешле у старији разред. У
овој школи ове године бесплатно су предавали наставне предмете: поч. Димитрије
Атанацковић, свештеник почео је предавати науку хришћанску, али се убрзо
разболео и умро Српски језик и рачун предавале су од почетка ове године г-ђице
Босиљка Петковићева и Анка Милићевићева овд. учитељице. Из ових предмета
није се могло са једним часом недељно много изучити нити су учитељице стигле
да понављањем утврде оно што је пређено. За ово ни мало нису криви наставници
нити ученице. Узрок је таквом успеху та околност што се ова школа највише
издржава помоћу ђачких зарада, па с тим ученице непрестано шију. Женски ручни
рад са цртањем теоријски и практички предавала је учитељица женског рада гђица Зорка Миленковићева.
Из овога главнога предмета доиста је постигнут ваљан успех. Ученице су
умеле да покажу на предмету како су цртале, крпиле и шиле женске хаљине и
рубље. На дан испита приређена је велика изложба радова. Испит сам извршио у
присуству председника општине и свих чланица женског друштва, које се о овој
школи марљиво старају. Налазим да је ова школа врло корисна за Јагодину, па би
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требало да јој општина даје већу помоћ. Сада општина даје овој школи годишње
десет кола дрва а 180 динара у новцу.
XXVI. Ове школске године држао сам и већа и то: 30 новембра у
Варварину за срез темнићски, 3-ег децембра и 28 марта у Јагодини за срез
белички, 31-ог јануара у Рековцу за срез левачки, 30-ог маја у Јагодини за сва три
среза...
Поред поменутих среских већа држао сам и три месна већа у Јагодини. На
овим већима такође је вођен разговор о настави и рађено је на томе, да у свакој
учионици рад тече правилно. На рад у основној школи јагодинској доста је
корисно утицало и то што су питомци овд. Учитељске школе држали предавања у
присуству свог наставника г. Сретена Аџића.
Још су наставници среза беличког држали три већа као чланови
Учитељског Удружења, под председништвом г. Велимира Павловића, учитеља из
Јагодине. На првом већу 23 децембра држао је предавање г. Јов. Јовановић о
ручном раду, па је после свршеног предавања наставницима показао како се
плете. На другом већу 30 јануара држао је предавање из рачуна у трећем разреду
учитељ школе јовачке г. Димитрије Петковић. На трећем већу, 14 марта, држао је
предавање г. Јов. Јовановић, о простим разломцима у четвртом разреду. Сва
предавања била су добро посећена.
Први тромесечни извештај Јосифа Стојановића
у школској 1899-1900. години о стању народних школа у
срезовима беличком, левачком и темнићском
округа моравског804
I. Расписи, претписи и наредбе. Све расписе, претписе и наредбе извршио
сам онако како ми је наређено.
II. Број ђака и наставника. У свим основним школама има свега уписаних
ђака 3791. Када се од горњег броја одузме 162 ђака који никако не долазе, 85 ђака
који су ослобођени и 22 ђака који су умрли, онда се види да у сва три среза има
свега уредних ђака 3522. У 35 основних школа има 76 наставника. У јагодинској
грађанској школи има у два разреда 30 ученика и два стална наставника. У
раденичкој школи подружине женског друштва у Јагодини има у четири разреда
53 уписаних ученица и једна учитељица женског ручног рада.
III. Упис ђака. Старао сам се да се упис ђака изврши у свему по закону о
народним школама. У овом послу имао сам доста тешкоћа. Сви управитељи и
одбори нису на време прибавили податке о непосредној порези и задружном
стању свакога родитеља, чије је дете увршћено у свештенички списак.
Свештеници нису на време подносили одбору списак само живе деце већ и оне
која су умрла. Лекари су извршили преглед ђака, али су и они имали тешкоћа у
извршењу своје задаће у томе што сви родитељи нису у одређени дан довели децу
на преглед и што сви одбори нису позвали на преглед све родитеље по
свештеничком списку, већ су позивали само децу оних родитеља коју су одбори
804
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одлучили да упишу, а оваквим радом ишло се на то да се мањи број деце упише.
Кад се овогодишњи број уписаних ђака у сва три среза упореди са бројем
уписаних ђака у прошлој школској години, онда се види да је у овој школској
години 152 ђака уписано више, него у прошлој школској години.
IV. Отварање нових школа и одељења. У овом просветном округу има
много узрока, који сметају да се потпуно оствари обавезно школовање све живе
деце која су дорасла за школовање.
У прошлој школској години уверио сам се да је у срезу беличком потребно
велику општину школе беличке разгруписати, па поред школе беличке отворити
две нове школе и то: у Драгоцвету за политичку општину драгоцветску и у
Деоници за политичку општину јошаничку. Сада су обе нове школе спремљене и
очекује се постављење наставника. У исто време, на основу мојих извештаја,
решили сте да се отвори по једно ново одељење у школи багрданској,
лаништанској, врановачкој и рибарској. Постављени наставници за нова одељења
уведени су у дужност.
V. Преглед школа. Све школе походио сам по један пут, а неке и по други
пут у току ове школске године. При прегледу сваке школе испитивао сам да ли
школски одбори врше све своје дужности, да ли су ђаци здрави и посећију ли
школу уредно, да ли управитељи врше све своје дужности, да ли је школа
окречена, чиста и снабдевена дрвима и осталим потребана.
VI. Школска администрација. Поред свих досадашњих наредаба и
препорука да се школска администрација правилно и брзо врши, ипак има
управитеља и наставника који су невешти и лабави у вршењу администрације. До
сада нисам ни једног управитеља казнио само због лабавог и неправилног вршења
администрације, али увиђам да је потребно казнити неуредне управитеље.
VII. Рад окружног школског одбора. У овој школској години држана су два
састанка овог одбора у Начелству округа моравског. Први је састанак био 22.
октобра а други 25, 26 и 27. новембра ове године. На тим састанцима донете су
ове одлуке ове одлуке:
1. Усвојен је предлог школског надзорника о разгруписању велике
општине беличке с тим да се поред школе беличке отворе нове школе у
Драгоцвету и Деоници.
2. Одлучено је да школски надзорник са чланом среза левачког г.
Василијем Поповићем, учини увиђај у селу Мотрићу поводом жалбе грађана и по
том реферисати одбору да ли треба село Мотрић из школе волујачке превести у
школ. oпштину жупањевачку.
3. Одлучено је да се према комисијском извештају и молби сељана одобри
подизање нове школске зграде у селу Праћини.
4. Одлучено је да се село Мијатовац из школске општине ћупријске
преведе у општину школе праћинске, с тим да заједнички са Праћином на
средокраћи подиже нову школску зграду.
5. Одбор је по предлогу школског надзорника одлучио да председник
предузме мере да се што пре подигну нове школске зграде у Багрдану и
Варварину.
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6. Одбор је у окружном школском буџету за 1900. годину предвидео све
суме које су потребне за плату наставника издржавање канцеларије школског
надзорника, ручни рад и оснивање окружног фонда за подизање нових школских
зграда у округу моравском.
7. Одбор је прегледао и одобрио школске рачуне за 1898. годину.
8. Одбор је прегледао и одобрио школске буџете за 1900. годину.
9. Одлучено је да се по молби грађана и предлогу школског надзорника
село Пањевац из рибарске школе преведе у општину школе лаништанске, пошто
му је у Ланишту и судница општинска.
10. Одлучено је да се село Мотрић преведе у школску општину
жупањевачку, пошто му је тамо и општинска судница.
11. Одлучено је да се крај друма на средокраћи подигне нова школска
зграда за општину ратковићску у срезу левачком, и да се садашња школска зграда
са имањем изложи продаји, па да се добијени новац употреби на подизање нове
школске зграде.
VIII. Рад месних школских одбора. У овој школској години само се
управитељ школе праћинске писмено жалио што председник неће са сазива
чланове школскога одбора. Остали одбори у опште уредно врше своје дужности.
IX. Школске зграде. Стање школских зграда у толико је у овој школској
години поправљено, што су школске зграде у времену школског одмора
оправљене, окречене, очишћене, дрвенарија у њима мрсном бојом премазана. У
Врановцу је подигнута нова школска зграда, а стара је преправљена тако да је
удешена за два наставничка стана. Велика школска зграда у Јовцу добро је
оправљена. Кад се просечно узме, најгоре су школске зграде у срезу беличком, а
боље су у срезовима левачком и темнићском.
Одбор школе бунарске израдио је правила за оснивање фонда за подизање
нове школске зграде. Постараћу се да се у овој школској години оснују фондови у
свима школским општинама у којима су школске зграде у трошном стању.
Окружни одбор је у буџету за 1900. годину предвидео суму од 5000 динара за
оснивање окружног фонда за подизање школских зграда.
X Фондови. Интерес који се годишње добија од капитала ђачког фонда
троши се на набавку одела и шк. pотреба сиромашним ученицима. Капитали су
осигурани и њима рукују школски одбори. Старам се да се поступно у свакој
школи оснује фонд за сиромашне ђаке.
XI. Школске касе. Има школа које су се на рачун примања од школске
општине задужиле приватним лицима за набавку учила, огрева и других
потреба...Сада председници месни школски прирез предају непосредно школским
благајницима. Школски благајници често, као лични пријатељи председникови, те
траже прирез, већ управитељима одговарају: „Нема пара у каси“. У неким
местима председник сам чини издатке и узима квите у име благајниково, па их по
том као готов новац предаје благајнику да их он у дневник касе заведе.
XII. Набавка учила и школских потреба. Све школе биће потпуно
снабдевене училима и потребама тек када се реши питање о уређењу школских
каса...Запазио сам да наставници сами набављају уџбенике за своје ученике. Ово
чине и за то да себи олакшају посао у настави. Материјал за писање и цртање
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такође се марљивије набавља. Табле су у време школског одмора обојене и једна
страна удешена за писање, а друга за цртање...Међу многим узроцима који су
припомогли да се у основној школи занемаре две корисне вештине цртање и
писање јесте и тај, што има много старих и неподесних скамија и што је знатно
увећан број ђака у разреду.
Предузео сам мере да се свака школа поступно снабдева збирком предмета,
модела слика за познавање природе и пољску привреду, да се препоручене књиге
и листови марљивије набављају. Сада су и књижарнице боље снабдевене
школским потребама.
Огревом и осталим најнужнијим потребама многе су школе снабдевене,
али има и таквих школа које у ово зимње доба прилично оскудевају и у огреву. У
неким местима огрев је за школу врло скуп из разлога, што лиферант зна да новац
за продата дрва не може одмах добити.
Па ипак, после појаве закона о народним школама школска учила и
потребе знатно више набављају.
XIII. Ђаци. Приликом прегледа школа уверио сам се да у овој школској
години здрави ђаци уредније походе школу. Само сам у Варварину нашао да
родитељи неће да шаљу у школу своју женску децу...Ђаци нам у васпитном
погледу у овој школској години просечно боље напредују, него што су
напредовали у прошлој школ. години.
Међу уредним ђацима има и таквих који имају доста оправданих
изостанака због боловања. Из управитељских извештаја види се да су ђаци у овој
школској години боловали од грознице, назеба, главобоље, зубобоље, гушобоље,
малих богиња и шарлаха.
Из приложеног извештаја види се да је у овој школској години умрло 22
ђака и то већином од кужних болести, које се у селима доста снажно шире услед
рђавих хигијенских погодаба у начину народнога живота.
XIV. Ђачка лекарница. Ово је друга година како се као стални школски
надзорник бринем о народном просвећивању. За то време својим сам очима видео
како наш народ још цвили у мраку празноверица, како се у болести лекару слабо
обраћа, па и то учини тек тада, кад је болест у велико узела маха и болесника
довела до самртнога часа. У нашим сеоским школама има приличан број ђака
грозничавих, малокрвних, малаксалих, краставих, вашљивих, шугавих,
трбобољних, зубобољних, главобољних, кашљичастих и т.д. Родитељи се слабо
старају да хигијенске погодбе побољшају и да тим здравље своје деце поправе.
Наше учитељство и поред најбоље воље и оскудне спреме лекарске, вољно
је да притекне у помоћ нашој школској омладини.
Част ми је јавити да су наставници школе жупањевачке предузели мере да
у споразуму са среским лекаром, школским одбором и ђачким родитељима из
шест села, по могућности пружају помоћ слабим ђацима.
XV. Родитељско веће. Да би народна школа могла потпуније извршити
одређен јој задатак у васпитању омладине, увиђам да је неопходно потребна и
нарочита помоћ од стране родитеља. У свакој прилици препоручујем
наставницима, да говоре родитељима и грађанству да се и они више старају о
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домаћем васпитању ђака и да се не уздају да школа може постићи све сама без
њихове помоћи...
Видећи да школска омладина у Јагодини стоји у васпитном погледу ниже
од омладине сеоских школа, решио сам се да покушам да и помоћу родитељских
вечери уклањам грешке у васпитању. Тога ради држао сам четири месна
наставничка већа у Јагодини...
XVI. Наставници. Ово је прва година у животу народних школа да
наставници не очекују премештај по потреби службе и одмах је свима пало у очи
како они много озбиљније почињу рад у новој школској години. Управитељи су
се старали да у време одмора школске зграде преправљају, оправљају, крече,
чисте и снабдевају потребама.
Морам признати да поред већине вредних и за народно просвећивање
заузимљивих наставника има и неколико који су ове школске године у вршењу
својих дужности лабавији...Са тих разлога морао сам у овој школској години
казнити неколико наставника због неуредности.
Било је 25 наставника којима је одобрено одсуство. Сазнао сам да има
наставника који често одлазе у среска места ради плате па тако и дужност
напуштају без одобрења.
Наставници су у опште здрави. Дванаестог прошлог месеца умрла је
Љубица Миловукова, учитељица школе волујачке.
У овој години наставници неуредно примају плату. Због тога сиромашнији
наставници често одлазе у среска места и мољакају трговце да им они по одбитку
интереса исплате платне признанице. Рекао бих да је и ово један од узрока што
неки наставници лабавије врше своје дужности, а када им приметим, они се
правдају и оскудицом у животним намирницама...
XVII. Настава и непосредно васпитање у народној школи. У вези ранијег
извештаја част ми је саопштити, да је у току мојега сталног надзорништва број
грешака у настави и васпитању школском прилично смањен. И у овој школској
години водим надзор у томе да сви наставнци раде по наставном плану, програму
и распореду часова, да настава и васпитање буду правилни и једнолики, да се
грешке у настави и васпитању школском смањују поступно.
У овој школској години много су ређе жалбе да се наставници у школи
служе и казнама које су законом забрањене.
У повереном ми просветном округу има доста школа у којима су
управитељи са наставницима своје школе прописали правила о дежурству,
редарству и целокупном поретку школском и старају се о извршењу правила.
XVIII. Школске градине и радионице ручнога рада. Сви јесењи и зимски
радови у градинама извршују се са ђацима и тако се примењују стечена знања на
часовима из познавања природе и пољопривредних поука. Уверен сам да ће наше
учитељство стално живећи у једном месту, марљивије радити у школској градини,
јер ће у њој поред успеха наставника, наћи и средства за развитак своје домаће
економије.
За сада се у Јагодини предаје ручни рад по програму и то само картонажа.
У рековачкој радионици предаје картарство Милан Савић. У Багрдану имамо
наставника, али нема радионице. У осталим школама нема ни наставника нити
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радионица са алатом и материјалом. У школским буџетима за 1900. годину, које је
окружни одбор одобрио, нису предвиђене суме које су потребне за увођење овога
предмета према најновијим расписима o ручном раду у мушкој школи. У окружни
школски буџет за 1900. годину унета је сума у 2500 динара за набавку алата и
материјала као и за курс за учитељско спремање у ручном раду.
XIX. Књижнице. Сада је већа пажња скренута и на уређење школ. и
ђачких књижница, које су биле доста запуштене до појаве закона о народним
школама. Предузео сам мере да се за школске и ђачке књижнице набављају
најпотребније препоручене књиге, које нису у раније доба набављане. У буџетима
за 1900. годину предвиђена је сума да се упишу за добротворе краљ. Срп.
књижевне задруге школе пољанска, превешка и рековачка.
XX. Продужне школе. У овом просветном округу било је четрнаест
продужних школа у прошлој школској години. У овој години поред првог разреда
отворен је и други разред. Рад је отпочет.
XXI. Грађанска школа у Јагодини. У овој школи раде три наставника, од
којих су двојица стални, а један је хонорарни за ручни рад. Од 34 уписаних
ученика 30 уредно походе школу. Наставници уредно врше дужност. Школа је
прилично снабдевена потребама од стране Министарства и Општине јагодинске.
Управитељ се марљиво стара о напредтку поверене му школе.
XXII. Раденичка школа женске подружине у Јагодини. Од 53 уписаних
ученица у сва четири разреда 50 ученица уредно походе школу. У овој школи
теоријски и практички предаје женски ручни рад учитељица Зорка
Миленковићева.
Управитељка школе г-ђа Лепосава С. Живковићка са госпођама чланицама
управног одбора ове школе марљиво се стара о напретку својих питомица.
XXIII. Окружно учитељско и управитељско веће. 30. септембра ове
године држао сам веће, на коме су свршени ови послови. Претресана су сва
важнија питања из наставе и васпитања школског као и из школске
администрације...
У почетку већа сви су наставници једногласно изјавили жељу да
телеграмом поздравимо нашега омиљенога господара краља Србије његово
величанство Александра Првог и господина Андру Ђорђевића, министра просвете
и црквених послова. Поздрави су одмах послати.

Други тромесечни извештај Јосифа Стојановића
у школској 1899-1900. години о стању народих школа у срезовима
беличком, левачком и темнићском
округа моравског805
Све наредбе и расписе које сте ми упутили старао сам се да их извршим
онако, како ми је наређено.

805

АС, МПс, Ф XLV, р-87/1900.
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Поред свих тешкоћа због зимског времена, као и поред свих разноврсних
канцеларијских послова које сам отправљао, успео сам да извршим други преглед
у педесет и пет учионица. Постараћу се да до краја овог месеца извршим и други
преглед и у осталим учионицама.
Господине министре достављам два писма која сам упутио свима
управитељима и наставницима повереног ми просветног округа. Из тих писама
види се, како сам и писменим путем утицао да се уклањају грешке у настави,
васпитању и уређењу школском.
Споразумевајући се са учитељима, израдио сам правила фонда за подизање
школских зграда. Држим да ће сиромашне школске општине помоћу таквих
фондова моћи поступно да спреме новац за подизање сталних школских зграда.
Приликом прегледа школа уверио сам се да има доста сиромашних ђака
којима је потребна добротворна помоћ. У местима где постоје такви фондови
нашао сам да школски одбори овом установом не рукују, већ неке нарочите
управе без утврђених правила. Неки благајници тих фондова, налазећи се без
надзора, чинили су раније грешке па и злоупотребе. Ради уређења и установе
оваквих фондова у свима школама израдио сам правила и по један примерак
послао сам свима школским одборима у округу да их проуче и усвоје.
У овом тромесечју радио сам и на томе што сам школским одборима
саопштио примедбе окружног школског одбора на неколико рачуна из 1898.
године. Уз то сам тражио да ми сви школски одбори пошљу годишње рачуне за
1899. годину ради прегледа у окружном школском одбору. Из 27 места добио сам
рачуне, који су уредније вођени од оних из 1898. године.
Има доста школа којима општине дугују велику суму новаца на име
непредатог им приреза за 1898. и 1899. годину. Радио сам и усмено и писмено да
свака школа добије сав прирез по буџету, али у томе нисам могао постићи потпун
успех. Уверио сам се да полицијске власти наређују да председници уредније дају
школски прирез, али је невоља у томе, што није од стране среских власти рађено,
да наредбе буду извршене...
Утичући на управитеље, наставнике и школске одборе постигао сам, да се
школска администрација уредније води...
Поред бриге за унапређење основних школа радио сам да се у округу
отварају и уређују продужне школе. Уверен сам да основна настава у нас до сада
није могла показати најбоље успехе у просвећивању народа и због тога, што
омладина није у продужним школама понављала она знања и вештине које је у
основним школама изучила. У овој школској години у просветном округу има
деветнаест продужних школа од којих су дванаест дворазредне (отворене у
прошлој школској години) а остале су једноразредне. У свим продужним школама
ради 37 наставника. Награде за рад у продужним школама утицале су на овдашње
учитељство, да је сада рад у овим школама појачан. Многи су учитељи сада
одушевљени за рад у продужној школи не толико због саме количине новчане
награде већ с тога, што им највиша просветна власт у Србији наградом исказује
своје признање а које знатно утиче и на подизање њиховог угледа у околини.
Потпун успех наставе и васпитања у свима школама може бити постигнут
кад буду уклоњени бар главни узроци који спречавају напредак. За сада би
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требало порадити на томе да општинске власти школски прирез уредније предају
или пореским одељењима или среским властима и да се уреди да наставници
основних школа уредније примају своју плату...
У свакој прилици утичем на наставнике тако да се смањује број грешака у
настави, васпитању и уређењу школском. Тога ради приредио сам учитељско и
управитељско веће са стручним предавањима. Извршени су ови послови:
1. Сретен Аџић, управитељ учитељске школе, држао је 5. и 6. марта два
предавања у којима је саопштио учитељству све главније ствари из своје
расправе: „Методика рачуна у основној школи“.
2. Др Јосиф Видаковић, окружни физикус и члан окружног школског
одбора, држао је на већу 5. марта једно предавање о заразним и прилепчивим
болестима као и о средствима да се ширење ових болести спречава.
3. Мих. Величковић, наставник овд. основне школе, предавао је о сливу
Колубаре по пластичној карти, коју је он израдио на песку. Уз то је објашњавао
појединим учитељима, како се раде пластичне карте по сливовима у Србији.
4. Др Зарија Поповић, физикус и хонорарни наставник хигијене у
учитељској школи, држао је 6. марта стручно предавање „О ваздуху“.
5. Школски надзорник је говорио о томе, шта у главном треба сваки
наставник да учини, па да изврши своју дужност у погледу непосреднога
васпитања у школи...
6. Школски надзорник говорио је о настави с погледом на нови наставни
план и програм. У разговору који је трајао два сата учествовало је преко тридесет
учитеља и учитељица. Најживљи је разговор био при претресу питања о лепом
писању и цртању.
7. Разговор о недељном распореду часова сведен је на то да учитељство
усваја распоред часова који је школски надзорник израдио и у јануару ове године
послао управитељима...
8. На завршетку је школски надзорник саопштио наставницима кратке
напомене о држању учитељског курса за обуку у ручном раду, о продужним
школама, о администрацији, о школским рачунима, фондовима, књижницама,
свечаностима и екскурзијама.
На већу је било присутних 38 учитеља и 33 учитељица. Ред је на већу био
примеран.
Извештај Јосифа Стојановића и стању народних школа
у срезовима: беличком, левачком и темнићком
за прво тромесечје 1900/1901. године806
1. Све преписе, расписе и посебне наредбе, које сам добио из
Министарства трудио сам се да у свему онако извршим, како ми је наређено.
2. Поред свих тешкоћа са којима је неминовно путовање у зимње доба,
ипак сам успео, да у овој школској години извршим други преглед у 48 учионица.
Трудићу се да до краја овога месеца извршим други преглед и у осталим
806
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учионицама повереном ми округа. Поред прегледа школскога рада у основној
школи овога сам тромесечија нарочиту пажњу скретао сам на рад у продужним
школама. Тога ради дуже сам се задржавао у местима, у којима поред основне
постоји и продужна школа.
3. У повереном ми округу има доста узрока који у опште спречавају
правилан рад народних школа. Међу многим узроцима овде ћу споменути само
главне:
1) Неуредно издавање плата наставницима рђаво утиче и на сам рад у
школи. Наше је учитељство у опште сиромашног стања и сем плате и станарине
нема других прихода. С тога кад наступи случај да своју плату не могу примити
до краја месеца, онда се њихова оскудица толико појачава, да им то много смета
да се својски предају послу.
2) На правилан ток школског рада утиче и то што се неуредно добија
прирез за издржавање појединих школа. Утицао сам и усмено и писмено, да не
дође до тога да поједине сиромашне школе морају прекидати рад због оскудице у
огреву и другим најпречим потребама.
3) Доста отежава напредак школскога рада и то, што међу ђацима,
нарочито у Белици и Темнићу, имају доста сиротиње, која оскудева у доброј
храни, оделу и осталим потребама. Заједно са учитељством старам се, да се и та
тешкоћа полако отклања. Управитељи школа позивају сиромашне и немарљиве
ђачке родитеље, па их упућују да се боље старају о својој деци.
4. Ђаци су у току овога тромесечја доста уредно походили школу. Само је
у школи праћинској на предлог среског лекара одобрен прекид школског рада
услед малих богиња од 20. прошлог месеца до 5. овог месеца. Али и да није било
болести, ипак би та школа у то доба морала обуставити рад и због поплаве од
Мораве. У то доба све су школе у Поморављу по неколико дана морале
обустављати рад услед велике воде, која је захватила и сва села у равници.
И у нашем је крају зимус било много случајева слабости од инфлуенсе
како међу ђацима тако и међу наставницима. Због тога и школски рад у јануару
ове године није могао бити интензиван у свим местима.
Приликом другога прегледа уверио сам се да су се наставници у опште
довољно трудили да своје дужности у школи извршују...Само у школи бошњачкој
нашао сам да су наставници неуредно вршили своје дужности. За то сам их
саслушао и казнио и то, управитеља укором а учитељицу губитком петодневне
плате...
Школски рад сасвим је обустављен у Белици и Избеници услед тога, што у
тим школама нема наставника. Ђаке из Избенице упутио сам у школу обрешку, а
ђаци из Белице упућени су у суседне школе. Приликом другог прегледа уверио
сам се да многи ђаци из тих школа нису били уредни поглавито због даљине,
рђавих путева и рђавог времена у зимње доба. Грађани из тих места често моле да
добију наставнике.
5. У многим школама основна настава сведена је на учитељево причање и
читање уџбеника. Мали је број имућних школа у којима наставници могу и
показивати деци све оно, што речима предају. С тога сам у овој школској години
озбиљну пажњу скренуо и на то, да са учитељством образујем сталне школске
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збирке предмета у свима школама за очигледност у настави свих предмета. На
ранијем већу вођен опширан разговор о томе, шта треба свака школа да има у
својој збирци. У исто је време вођен разговор и о томе, како да се образује и један
окружни школски кабинет, који ће служити као матица осталим месним збиркама
у округу. Сада са учитељством радим на томе, да поједине школе добију своју
збирку, па ћемо затим приступити образовању окружне. Запазио сам да се тај
посао не може брзо и успешно остварити, једно услед сиротиње, од које пате
многе школе, а друго и услед тога, што сви наставници нису довољно марљиви у
извршењу овога посла. Па ипак држим да ћемо, до краја школске године успети,
да прикупимо све што се у околини може наћи и добавити без новчаних
средстава.
Тако исто утицао сам да се и вештине у народној школи боље негују. При
прегледу школа чуо сам жалбе од стране наставника, што родитељи неуредно
набављају деци прибор за писање и цртање.
При прегледу школа утицао сам да наставници сеоских школа озбиљнију
пажњу скрену и на то, да правилно обрађују школску башту и да у томе упућују и
вежбају своје ученике.
Имамо доста учионица за које би требало набавити слике њихових
величанстава краља и краљице. Тако исте потребна је неким школама и нова
икона Св. Саве.
6. У овој школској години учитељство је скренуло озбиљнију пажњу и на
правилно вршење школских свечаности. Учитељи су се и у селима трудили да
школска свечаност увек васпитно утиче не само на ђаке, већ и на родитеље.
7. Приликом прегледа појединих школа чуо сам и жалбе од стране
наставника, што родитељи уопште неуредно упућују ђаке у продужну школу, што
деци не набављају књиге и потребе за писање; што су органи општинске власти
лабави у наплаћивању казни, којима су родитељи кажњени због тога, што
неуредно шању своју децу у продужну школу...Али поред ових нашао сам да има
у округу места, у којима су наставници лабави у вршењу својих дужности у
продужној школи. Неки су наставници признали, да им се не мили да раде
бесплатно у продужној школи...

Извештај Јосифа Стојановића о стању народних школа
у срезовима беличком, левачком и темнићском у току
школске 1900-1901. године
I. Све расписе, преписе и посебне наредбе, који су ми у току школске
године послати из Министарства старао сам се, да их исправно извршим.
II. Својим актом од 7. овог месеца доставио сам Господину Министру 76
комада наставничких листа и два табака статистичких података о школама,
наставницима и ђацима у повереном ми школском округу. Овде ради
прегледности износим само извод из целокупне статистике.
У сва три среза има 35 основних школа, 17 продужних, 1 грађанска школа
и 1 женска раденичка школа у Јагодини женског друштва.
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У сва три среза има 73 наставника који раде у основним, са продужним
школама и 3 наставника у Грађанској школи.
У току школске године биле су затворене три школе и то: у Багрдану због
рђаве зграде, и у Белици (срез белички) и Избеници (срез темнићсли) због тога
што није било наставника.
У сва три среза било је:
Број уписаних
ђака

У основној
школи
У
грађанској
школи
У
продужној
школи
У женској
раденичкој
школи
У свим
школама

Број ђака на
крају школске
године

Број ђака који су
били на испиту

Број ђака који
су свршили и
прешли у
старије разреде

ученика

ученица

ученика

ученица

ученика

ученица

ученика

ученица

3181

410

3052

364

2956

341

2698

336

39

-

30

-

30

-

30

-

464

-

384

-

352

-

351

-

-

49

-

40

-

37

-

36

3684

459

3466

404

3338

378

3079
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Један наставник просечно има на крају школске године у основној школи
46,79 ђака, у продужној школи 11,29 ђака, и у грађанској школи 10 ђака.
Просечан успех ђака у основној школи по оценама које су сами наставници
забележили у повереном ми округу износи три цела и 58 стотих.
Просечан успех наставника народних школа по оценама које је школски
надзорник забележио износи 4,27. Наставничке оцене показују у опште релативан
успех, јер су приликом оцењивања узете у обзир и све тешкоће, које су појединим
наставницима сметале у раду.
Од 76 наставника на крају школске године само су две учитељице тешко
болесне, те због тога нису могле на годишњем испиту да испитују своје ђаке.
Остали су наставници повољнога здравља.
У току школске године био је прекидан школски рад у пет места због
малих богиња. У осталим школама ђаци су у опште узев били повољнога здравља.
У школама су поједини ђаци боловали од назеба, кашља, инфлуенце, краста и др.
Уз то има доста малокрвних ђака. Ово је поглавито од рђаве хране. Утицао сам
преко наставника и школских одбора, да се хигијенске прилике и у школи и у
ђачкој кући поправљају у корист ђачког здравља.
III. Има много узрока који спречавају напредак појединих школа у
повереном ми округу. Овде ћу као најкрупније споменути ово:
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1) Неуредно издавање плата наставницима основних школа;
2) Сиромашно стање учитељства, и
3) Неуредно исплаћивање школског приреза за издржавање појединих
школа.
Да се ови најкрупнији узроци уклоне, требало би у интересу школа
учинити ово:
Плате наставника основних школа превести на државни буџет и
побољшати стање учитељства. Школске надзорнике законом овластити, да могу
изрицати казне општинским председницима, који неуредно предају прирез.
Одлуке месних школских одбора извршаване су у толико у колико су
дотични председници уредно предавали прирез школским благајницима...Одлуке
школских одбора у опште боље се извршују у јесен, а најгоре у пролеће, јер се и
прирез боље наплаћује у току другога полугођа, а много слабије од јануара до јула
сваке године. У овој години најгоре су извршаване одлуке о набавци
препоручених књига и листова.
IV. У повереном ми округу има 11 места у којима су школске зграде у
слабом стању. У току ове школске године озидана је и покривена школска зграда
у Праћини. Окружни школски одбор решио је 3. овог месеца, да се тој школи изда
позајмица из окружног школског фонда у 1200 динара за пет година без интереса
с тиме, да се тим новцем доврши започета школска зграда. У Варварину је за
школску зграду израђен нов план, и у неколико спремљена грађа. Одређено је да
14. овог месеца буде лицитација за подизање нове школске зграде у Варварину. У
Багрдану нема међу грађанима довољно представника, који су сложни и
заузимљиви за школу. За сада нема изгледа да ће багрданска општина моћи
ускоро да подигне нову школску зграду. Та је општина за тај циљ до сада
спремила само циглу у 25.000 комада. У Риљцу је општина спремила добар плац,
на коме ће да подигне школску зграду. Сада спрема грађу и новац. Окружни
школски одбор решио је да се и тој школи да позајмица из окружног школског
фонда у 500 динара за пет година без интереса. У Великој Пчелици подигнут је
један стан за учитеља. У Опарићу, Драгову и Милошеву школске су зграде знатно
оправљене и преправљене. У Превешту се сада зида зграда за станове. Највећи је
број слабих школских зграда у срезу беличком. Народ је у том срезу, а нарочито у
Поморављу, сиромашнији од Левчана. У осталим местима школске зграде налазе
се у добром стању. Школска су имања заграђена. Многи се наставници труде, да
школске градине буду правилно уређене и обрађене.
V. Школски одбор округа моравског имао је два састанка у току ове
школске године. На тим састанцима у главноме су извршени ови послови: На
првом састанку 8 и 9 децембра пр. године прегледани су и одобрени школски
буџети за 1901 годину, а на другом 1., 2. и 3. овог месеца извршен је преглед
школских рачуна за 1900 годину. Уз то је одбор решавао о груписању појединих
школских општина с народним школама, и одредио је позајмицу сиромашним
школским општинама, које су намерне да подижу сталне школске зграде.
VI. У току ове школске године стигао сам, да све школе у повереном ми
округу походим три пута, а неке сам походио 4-5 пута...
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У овој години штампао сам књигу: „Прилози народним школама у Белици,
Левчу и Темнићу на завршетку XIX века“...
26., 27 и 28. новембра прошле године држао сам у Јагодини V окружно
учитељско веће...
Ове године држао сам три среска учитељска већа и то: у Рековцу 27
априла, у Варварину 29 априла и у Јагодини 1. маја. Главни предмет рада на тим
учитељским састанцима била су угледна предавања. С обзиром на распис
Господина Министра раније сам наредио свима наставницима у округу, да сваки
напише припрему и спреми наставна срества за једно угледно предавање... На тим
већима извршено је десет предавања. По завршетку предавања на већу извршена
је и критика тих предавања. У критици је прву реч имао предавач, и за тим је
дебата текла по реду...У критици су суделовали готово сви учитељи. Дебата је на
свим среским већима извршена у највећем поретку.
Писмене припреме предавача на среским учитељским већима
у Рековцу, Варварину и Јагодини
Р.б.

Име и презиме наставника

У коме је месту

Садржај
предавања

У коме је
разреду држао
предавање

Јагодина
„

о части
о трулим
јабукама
о Стевану
Синђелићу
из рачуна о
деловима
о „Спасову
дне“
о множењу у II
р. До 100
усмено
Декламација у
IV раз.-Отац
о белутку
Српски језикчланак
„Младић и
рибица“
„Долазак
Христа у
Јерусалим“
„о немилом
слузи“
предавање о
метру

III
I

1.
2.

Белички срез
Јерина Соколовић
Љубица Марковић

3.

Босиљка Петковић

„

4.

Марија Радичанка

„

5.

Јулијана Милијевић

„

6.

Настасија Видојковић

„

7.

Анка Милићевић

„

8.
9.

Милан Радојковић
Ангелина Видојковић

„
Деоница

10.

Бранислав Коруновић

Драгоцвет

11.

Димитрије Петковић

Јовац

12.

Милан Ст. Недељковић

Врановац

III
I
II
II

IV
IV
I

III

IV
III
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13.

Даринка Мајурчев

Бунар

14.
15.
16.

Даринка Петровић
Вукосава Анђелковић
Љубица Јанковић

17.

Мијаило Прокић

18.

Милорад Миловановић

„

19.
20.

Љубомир Анђелковић
Зорка Петковић

Праћина
Јовац

21.

Зорка Кадић

Ланиште

22.
23.
24.

Лазар Петковић
Даринка Петковић
Милица Милићевић

Рибаре
„
Главинци

25.

Левачки срез
Достана Филимоновић

26.
27.

Милутин Стојановић
Милан Савић

28.

Новица Брашић

29.

Косара Радојковић

Белушић

30.

Цвета Грујић

Рековац

31.

Смиља Суботић

Превешт

32.
33.

Радомир Бандовић
Станимир Спасић

34.

Арса Поповић

Рековац

35.

Сава Поповић

Опарић

36.
37.
38.

Мата Милетић
Момир Милисављевић
Таса Бркић

39.

Јевгенија Катић

Ланиште
Милошево
Врановцу
Лоћика

Течић
„
Рековац
Жупањевац

Белушић
М. Дренова

Ратковић
Риљац
Превешт
Жупањевац

предавање о
Македонији
О пролећу
О Спасов-дану
чланак „Деда и
унук“
чланак „Јаре и
вук“
предавање о
срцу
о ђубрету
О Лазаревој
суботи
о пропасти
Србије
о придевима
о Светом Сави
о Стевану
Синђелићу

IV

предавање о
орлу и мачку
о сливу Дрине
о мерама за
површину
песма о
„рањенику“
о множењу и
дељењу
о „Светом
Ђорђу“
о „Светом
Ђорђу“
о „литру“
о клијању
семена
Радње у
садашњем и
будућем
времену
о множењу
простих
разломака
о одузимању
о пчели
о Хајдук Вељку
Петровићу
о „Молитви

I

III
II
I
I
IV
III
I
IV
III
I
III

III
II
III
I
I
I
III
III
III

III

I
IV
III
I
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40.

Милета Тодоровић

Секурич

41.

Милоје Спасић

Рековац

42.

Тодор Бушетић

Пољна

43.

Станоје Мијатовић

Пољна

44.
45.

Вукосава Миљковић
Јулија Вуловић

Пчелице
Драгово

46.

Димитрије Стојановић

Драгово

47.

Пчелице

48.

Милорад Поповић
Темнићки срез
Танасије Марковић

49.

Косара Петровић

Обреж

50.

Милева Марковић

Д. Крчин

51.

Катарина Мишић

Варварин

52.

Зорка Поповић

Катун

53.

Влад. А. Поповић

Катун

54.

Катарина Тодоровић

Обреж

55.

Ђорђе Тодоровић

Обреж

56.

Станоје Савић

Бачина

57.
58.

Милица Јаковљевић
Тома Јаковљевић

59.

Стојан Вукићевић

Обреж

60.

Марко Бабић

Бачина

61.

Јулијана Лазић

Д. Крчин

Поточац
Поточац

Залоговац

господу“
О „Голубу и
пчели“
о Устанку на
дахије
„Узо деда“
песма
о Послушном и
непослушном
сину
о Ђурђев дану
„Не легај на
младо сено“
о Унутрашњем
опису круга
о Цару Душану
о Великом
Милошу
Обреновићу
О усменом
рачунању до
бр. 16
о броју 17
(упознавање)
о броју18
(упознавање)
о Мирку и
Радојици
о Вуку Стеф.
Караџићу
о чланку „Вук и
човек“
о песми „Ура
нама“
о чланку
„Говори
истину“
о именицама
о чланку
„Лествице“
о Почетку
устанка 1804.г.
о писменом
раду у 4.
разреду
о чланку
„Кола“

I
IV
IV
IV

I
I
III
IV
III

I

I
I
I
III
II
III
I

II
I
IV
IV

I
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62.

Катарина Путниковић

Варварин

63.

Милан Лакић

Залоговац

64.

Драгутин Јанићијевић

Поточац

65.

Чедомир Урошевић

Варварин

66.
67.
68.

Михајло Симић
Милан Вељић
Светолик Нешић

Бошњане
Маскаре
Бачина

69.

Љубица Поповић

Бачина

о Тајној Вечери
и Причешћу
о Боју на
Љубићу
о простом
правилу
тројном
о десетним
разломцима
о заменицама
о Светом Ђорђу
о припреми, из
науке хришћ.
о Спасов дану

III
IV
IV

IV
III
I
I
II

...У колико сам за прве две године постигао, да се у многим местима
школске касе уреде, да се школске зграде оправе, да се изврши набавка намештаја
и учила, да се школске градине проширују и обрађују, у толико сам у току ове
треће године у тим школама могао већу пажњу да скрећем на унапређење саме
наставе. Шта сам за три године могао постићи да настава у многим школама буде
обилатија и да се програм у току школске године поступно извршује доста је томе
припомогла добра воља самих наставника и школских одборника у дотичним
школама, а затим и то, што су наставници за последње три године најмање
премештани. Од 76 наставника има око 60 који са мном три године раде у једној
школи без прекида. Уверен сам да бих за три године могао са учитељством много
више допринети напретку школскога рада, да смо успели, да се у првом реду
уклоне узроци, који штетно утичу на живот народних школа и учитељства. Али
поред споменутих узрока, који спречавају напредак наставе, и долазе од
неуређености школских општина и школскога округа као и лабавости појединих
наставника, постоје и друге тешкоће, које школске општине и наставници не могу
уклонити...
VIII. Ове године грађанска школа у Јагодини смештена у двема зградама,
које нису у добром стању. Учитељи су се довољно трудили да изврше дужност.
Ради тога они су морали у току школске године и сами учити у намери, да
потпуније пређу градиво по програму. Кад се узме у обзир да су два нова
наставника у овој школи почели рад у октобру прошле године, да је због малих
богиња био прекид школског рада од 1-ог маја до 4. јуна ове године, да школа
нема свих учила, онда се може рећи, да је програм у главноме извршен и успех
постигнут...
Годишњи испит у овој школи вршио сам 10, 11 и 12 јуна ове године. У сва
три разреда било је на испиту 30 ученика. Сваки ученик испитан је из свих
предмета. Испит је трајао 25 часова...
X. 27. јуна ове године извршио сам годишњи испит у овдашњој женској
раденичкој школи подружине Женског друштва. На испиту сам се уверио, да се
управа ове приватне школе веома савесно труди да извршује културну и
добротворну задаћу за васпитање и образоање женске омладине у Јагодини.
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Госпођама чланицама ове подружине може служити на част, што се добровољно
труде, да ову школу преко своје управе унапреде. Запазио сам и то, да би управа
те школе морала још веће успехе постићи, кад би било могућности, да се тој
школи одреди новчана помоћ из окружне школске касе.
Извештај школског надзорника др Душана Рајачића
за прво тромесечије школске 1902/1903. године807
...У првом свом извештају слободан сам био обећати да ћу известити у
другоме извештају о стању продужних школа у овом округу и о раду на већима.
На жалост, о продужним школама, осим јагодинске, нећу ни у овом извештају
моћи говорити...
Мој предлог да се овде у Јагодини отвори женска продужна школа
прихватиле су наставнице и наставници овдашње основне школе врло радо; одмах
је изабран ужи одбор који ће за ту школу изградити наставни план и програм и
поднети већу на решење. И кад је то све готово било, позвани су родитељи да
пошаљу своју децу у новоотворену школу. Али је одзив био веома слаб, готово
никакав. Није много помогло ни моје обавештавање на родитељском збору који
сам нарочито ради тога сазвао био, јер и после тога одзив беше још увек незнатан.
Занимљиво је да су се сви родитељи изговарали оскудицом у средствима за
издржавање деце у школи, па и они који су прошле године школовали своју
женску децу у приватној гимназији и плаћали тамо скупу школарину. Знајући да
су сви ти изговори неосновани, ја сам се одлучио да женску продужну школу
пошто по то одржим до краја године школске. Надам се да ће и грађанство о њој
лепше мишљење имати кад виде какве користи она доноси. Ја сам у почетку
присуствовао сваком часу у тој школи, и уверио сам се да је она заиста неопходно
потребна; ученице, па и оне које су у основној школи биле свагда одличне,
заборавиле су за пола године најважније ствари; осим тога од користи ће бити ова
школа и зато што ће у њој ученице добити најпотребније поуке за будући позив,
поуке из домаћег газдинства...
На већима јагодинских наставника, на којима је претресан био план и
програм женске продужне школе, није било гостију осим мене. На друга већа
којима сам ја присуствовао позвани су били, и позиву су се готово редовно и
идазивали, још и управитељ и наставник методике у учитељској школи са
њиховим ученицима IV разреда. На једном од тих већа састављан је програм за
светосавску прославу. При овом раду пазило се на то да разноврсношћу појединих
тачака програма не буде оштећено духовно јединство у слушалаца. У вези са
културним радом Св. Саве једна је наставница предузела да говори о важности
женског васпитања, и у духу њеног говора изабране су песме и декламације.
Сличан програм припреман је био и раније за другу једну прославу школску, за
прославу рођендана Њ. Вел. Краљице Драге, али се ова прослава, због краткоће
времена за припрему, није могла извести.
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Светосавска свечаност испала је на опште задовољство гостију. Деца су
лепо певала у два гласа, а једна ученица I р., кћи једног овдашњег чиновника, који
је као и супруга му, мати детета, био некад члан народног позоришта, тако је
правилно издекламовала једну песму, у којој се српкињи у аманет ставља да очува
српство, да је многима и сузу измамила. Ну иако су све тачке програма добро
изведене, ипак је ова прослава имала и својих недостатака. Тако су се неки од
родитеља ђачких жалили мени да ће њихова деца ове године свршити основну
школу, а још не знају како се у школи реже славски колач, јер се, осим оних који
су одређени да декламују и певају, сви остали ученици за време прославе
затварају у учионице, и тек пошто се прослава сврши, пуштају се туда да од неког
послужитеља приме мало кољива и кифлу. Као да се у томе састоји сав значај
ђачке славе. Да би до године било боље у том погледу, ја сам наредио да се сазове
веће на коме ће се овогодишња светосавска прослава оценити. Ту је решено да
школска слава у првом реду треба да је удешена за ђаке; ови, према томе, не смеју
за време прославе бити затварани у своје разреде...
На једном већу расправљано је питање о вези између куће и школе у
опште, а нарочито о родитељским зборовима. Ту је, између осталога, указана
потреба већег дружења наставника са ђачким родитељима но што то обично бива.
Кад би родитељи баш помагали наставников рад са њиховом децом, не би имали
увек добро мишљење о својој деци а рђаво о наставнику...
На окружном већу, одржаног 1. фебруара у 2 часа по подне, пошто
наставник који је био одређен да говори о животу и раду пок. Стев. Д. Поповића
није свој задатак могао извршити, одата је пошта великом покојнику простим
устајањем са узвиком „Слава му“! Потом је Крста Јонић, учитељ у Бошњанима
прочитао своју расправу о школским свечаностима, у којој је у главном изложио
како је у нашим школама знатно занемарено неговање осећања и од колике је
васпитне важности у том погледу школске свечаности. Расправа је изазвала веома
живо учешће у претресању истакнутог питања. У први мах изгледало је да већина
говорника не увиђа да су школске свечаности од онолике васпитне вредности
колико им се у расправи придаје. Ипак су се на крају крајева сви изјаснили за
њих. Само су многи сумњали да се оне могу у свима школама приређивати онако
како треба чинити да би оне одговориле своме задатку. Зна се, веле они, да код
нас није могућно ни годишње испите свечано одржати, као што се то званично
препоручује, јер родитељи наших ученика неће да знају за другу школску
свечаност осим светосавске. На то су браниоци г. Јонићевог предлога одговорали
да се код нас погрешно цени задатак школских свечаности па се прослава Св.
Саве неправилно изводи и у сеоским и у градским школама; поглавито се пажња
обраћа гостима, ђачким родитељима, а о учешћу ученика у свечаности врло се
мало води рачуна. Томе је истина, кад школске свечаности у већој мери походе
ђачки родитељи али школску свечаност не чине ни родитељи ни други гости, већ
свечано расположење у ученика; према томе могу се школске свечаности
приређивати у свакој школи. И поред оваке одбране остадоше неки говорници
при своме уверењу да школске свечаности нису за наше прилике и да је ово само
убитачно угледање на запад... Веће је на крају претреса овога питања донело
одлуку да једино почетак и свршетак школске године и Св. Саву треба у свакој
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школи свечано прослављати, а остале школске свечаности да се изводе само онде
где је према месним приликама могућно...
Другог дана пре службе божје наставници беху у основној школи на окупу
с намером да сви заједно, кад буде време, оду са мном у цркву. Искупљени
наставници замолише свог друга г. Бушетића да им објасни своју Рачунаљку која
је била ту у школи. Г. Бушетић се томе одазвао и показао друговима све добре
стране свог изуметка. Препоручено је наставницима да са том рачунаљком чине
огледе у својој школи, па своје искуство да саопште већу другом приликом.
После цркве држао је предавање о заразним болестима окружни физикус г.
Др Станимир Ђорђевић...
По подне тога дана прочитао је своју расраву г. Јанићијевић, учитељ у
Поточцу. У њој је говорио о важности писмености, а уз то је на очигледан начин
показивао како је он сам обучавао у читању, писању и писменом рачунању
неписмене сељаке у свом месту...
Последњег трећег дана по подне на дневном реду су били предлози и
питања појединих чланова већа и моје напомене о наставничком раду... На крају
сам у општим напоменама изнео добре и рђаве стране наставничког рада...

Извештај школског надзорника др Душана Рајачића,
за срезове белички, левачки и темнићки
за школску 1902/1903. годину808
Господину министру просвете и црквених дела
I о школским зградама и учитељски становима
а) У каквом су стању школске зграде и учитељски станови
Школске су зграде у овом округу у главноме подесне за сврху којој служе.
Неке су од њих, истина, тако неуредне да једва могу послужити за школу нпр. у
Рибару (зидана пре 70 година), Багрдану (пре 45 година), Ланишту (на влажном
земљишту), Деоници (приватна сеоска кућица), Драгову (зидана пре 40 година),
Риљцу (скоро, пре 6 година, зидана, али од слабе грађе), Течићу, Избеници (од
слабе грађе и нездрава) и Катуну (плетара, пре 10 година зидана). Школа у
Белушићу склона је паду. Али има и потпуно исправних школских зграда нпр. у
Врановцу, Јагодини, Јовцу, Опарићу, Секуричу, Бачини, Варварину и др. Овоме
спада и ова школска зграда у Праћини.
У овоме округу има и добрих и рђавих школских зграда које или никако
немају станове за наставнике, или су са непотпуним или иначе неудобним
становима. У прву групу спадају школе у Багрдану, Деоници, Јагодини, Ланишту,
Рековцу и Варварину (за време док се не доврши добровољним прилозима
започето зидање зграде за наставничке станове). У Врановцу, Лоћици, Рибарима,
Белушићу, Пољни, Течићу, Залоговцу, Катуну, Обрежу и Поточцу има по два или
више наставника у школи, и у свакој је стан само за једног наставника.
808
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Неисправни су наставнички станови у Драгоцвету, Рибарима, Драгову, Течићу,
Бошњанима и Избеници.
Б) Нове школске зграде подигнуте у току школске године
У току 1902/3 школ. године подигнута је и освећена само школска зграда у
Варварину (1. децембра 1902. године).
Да је се школски прирез прикупљао, да је било мање промена у политичкој
управи, да су извршне власти биле енергичније у извођењу наредаба, у току
школске године била би довршена и школска зграда у Багрдану. Ако данашњи
немар и даље потраје, багрдански ће се ученици бар још неколико месеци морати
гушити у тескобним учионицама старе школске зграде.
У току школске године довршена је школска зграда у Праћини, али још
није комисијски прегледана.
В) Заслужни људи за подизање нових школа
да се подигне нова школска зграда у Варварину, највише су се заузимали:
г.г. Илија С. Ђелмаш, пређ. начелник среза темнићског, Милан Урошевић и
Миливоје Сврзић, пређ. председници варваринске општине, Ђорђе Настасијевић,
трговац, благајник одбора за подизање нове школске зграде, и Чедомиљ
Урошевић, управитељ варваринске школе. Последња двојица одликована су за
њихов рад на подизању школске зграде ордеом Св. Саве V степена.
О залужним људима који су се највише заузимали да се подигну школске
зграде у Багрдану и Праћини, известићу кад те зграде буду готове и комисијски
прегледане.
II. О издржавању и снабдевању школа
а) Школе су се јадно издржавале ове школске године, и према томе су
рђаво снабдеване и школ. потребама. Школској се каси није уредно предавао
новац који школи припада ни онда када је порез и прирез прикупљен од народа у
већој количини (у другој половини календарске године), а од 1. јануара о.г. многе
школе нису примиле ни једне паре т. зв. школ. приреза. Извршне су се власти
веома немарне показивале према мојим захтевима; оне су сматрале да је довољно
мени послати писмени извештај председника општ. суда како новаца још нема и
чим се прикупи предаће се школи.
Б) Укупни збир свих месних школ. буџета износи 90.879,88 динара. Од
тога прикупљено и предато школама до 1. јула свега 9.210,51 динара.
В) На дугу је остало из ранијих година свега 28.893,63 динара.
Г) Скоро сви управитељи школа хвале ми се добром вољом и уредношћу
чланова школских одбора а многи се жале на немарљивост председника
општинских судова. Уредни су били само председник драгоцветске политичке
општине (у школ. општини главиначкој), и председници јагодинске, драговске,
превешке, секуричке, течићске, бачинске, варваринске, залоговачке и обрешке
школске општине.
III. васпитна настава (школски рад)
А. Основне школе
а) Сметње у раду. Школе су прекидале свој рад махом због заразних
болести. Тако је услед тога дангубила школа у Јагодини 3 дана (не рачунајући ту
распуштање деце кућама одмах после извршеног испита), школе у Драгову 52, у
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Превешту 45, у Пчелици 45, у Рековцу 64, у Секуричу 30, у Течићу 25, у Бачини
42 и у Обрежу 6 дана.
Неки управитељи нису ни распуштали све ученике кућама, ако би заразна
болест била слабије природе, већ само оне који болују или у чијој се кући или
близини налази заражени болесник.
Неке су школе дангубиле из других узрока. Тако школа у Рибарима и
Ланишту, због неуредности председника школ. одбора морале су по неколико
дана прекидати рад (Рибаре 4, Ланиште 13), јер у сред зиме није било дрва за
грејање учионица. Школа у Варварину дангубила је 90 дана због тога што нова
школска зграда није била готова а стара је била разрушена.
Знатна је сметња у раду школском и дуже одсуствовање појединих
наставника, јер док одсутне замењују у раду њихови другови, дангубе сви у својој
школи, а у туђој ипак не могу много урадити. Ово се нарочито опазило у
Белушићу, где скоро пола године није било наставника III и IV разреда и у
Варварину где је I разред целе године био без свога наставника.
Школама у којима су ученици из удаљених села чине нарочиту сметњу за
разредни успех у настави честа задоцњавања ученика и многобројна и изостајања
кад је ружно и хладно време.
Б) Прелажење наставне грађе. Сви су наставници радили по прописном
програму за народне школе и водили су дневнике свога рада. Неки су покушавали
да у напред израде детаљан програм рада за месец дана, па по томе програму да
прелазе наставно градиво. Ти су покушаји у главноме испадали за руком. Што се
није могло свршити одређенога месеца, улазило је у програм за наредни месец.
Ово су они чинили без икаква мога упутства, једино можда подстакнути мојим
напоменама на окр. већу. У новој школ. години гледаћу да наставнике о овом
питању ближе обавестим.
В) Распоред предмета. Наставници су радили по распореду часова који је
мој претходник с њима раније утврдио. Главнији и тежи предмети по том
распореду заузимају прве часове и пре подне, а лакши предмет, махом вештине,
долазе на послетку, већином по подне.
Г) Наставна средства. Из разлога које сам навео под II a, нису се у току
школ. године могла набављати ни најпотребника наставна средства, па ни тамо
где стара већ нису за употребу. У многим су школама, срећом учитељи били
вредни и умесни те су сами израђивали наставна средства и њима су се у настави
служили.
Д) Употреба наставних средстава. Наставна су средства, колико сам могао
сазнати, употребљавана правилно скоро у свима школама у повереном ми срезу.
Ђ) Успех из појединих предмета.
Наука хришћанска и историја. Скоро свуда ученици причају о ономе што
сам наставник одреди, или, што је још чешће, тачно одговарају на многобројна
запиткивања наставникова. Али је веома мало школа у којима се могло опазити да
је науком хришћанском и српском историјом неговање као што треба религијско
и национално осећање ученика. Ученици су, до душе, научени да из сваке приче
изведу поуку, али до те поуке, изгледа, нису они сами дошли, нити је разумеју
довољно, већ само понављају речи које или је учитељ саопштио, или које су у
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књизи прочитали. У многим школама нису утврђени најосновнији појмови. Тако
н. пр. ученици лепо декламују како ми сви треба да живимо као што нас је Христ
учио, да будемо прави хришћани, али кад их ја упитам, да ли је ко од њих видео
где год неког хришћанина, редовно и скоро одговарају да нису видели.
Српски језик. У већини школа читање је обрађено доста добро; ученици су
с разумевањем читали и читанку и друге књиге које сам им ја одређивао. Ни у
говору дечијем нема онолико погрешака колико би се могло очекивати у овом
округу. Али је писање, а нарочито неговање писмених састава, доста занемарено.
Познавање природе. Код неспремнијих учитеља и учитељица опажа се да,
је овај предмет, на жалост, обрађиван не очигледно, већ на основу уџбеничког.
Бољу су наставници изводили ученике у природу и ту их упознавали са
природним предметима у са животом у природи, а у школској настави служили су
се сопственим збиркама природних предмета и другим очигледним средствима.
Само се и код многих добрих наставника види да још нису правилно схватили
захтеве савремене дидактике овога предмета. Некима се, због тога можда, не
допада данашњи програм за предавање природних наука у осн. школи, те жале за
старим. „Пре су, веле, ученици добро научили неколико јединица и осећали да су
обогаћени знањем и извесним чињеницама, за које не би сазнали да нису у школи
учили; данас се пак разговарају ученици са учитељем о стварима о којима су они
знали и без школе, те с тога и не осећају да у школи уче нешто ново“.
Земљопис. Довољан успех из овога предмета није постигнут у свима
школама. Оно што се може научити из књиге, или што се може се може запамтити
кад наставник исприча, ученици репродукују течно. Али правилно читање
земљописне карте, оријентисање у природи, темељно познавање домовине,
утврђеност најважнијих географских појмова,- једва да сам нашао код неколицине
одличних наставника.
Рачун. Изгледа ми да су се скоро сви наставници трудили да постигну
довољан успех из овога предмета, па ипак је овде било веома мало успеха.
Неспремни учитељи и учитељице немају довољно вештина за обрађивање овог
предмета. Узрок, томе, што се многи одлични наставници у обрађивању овог
предмета нису показали онако сјајно као у обрађивању осталих лежи, мислим, у
томе, што се код њих још увек погрешно схвата задатак и важност рачунске
наставе. Ученици су научени да по датом обрасцу рачунају и теже и
конбинованије задатке, да репродуковањем наставникових речи објашњавају
поједине рачунске операције; али нису упућени да бројно проучавају стварност
која их окружује, да рачунским мисле, да самостално раде. Наставници су се
већином показали веома невешто у састављању рачунских задатака из живота.
Ово се нарочито истиче код оних који су се у својој настави служили разним
штампаним „Рачунским задацима“. Неки се без ових нису умели кренути ни на
самом испиту. У таквим школама ученици тачно решавају и теже задатке које им
учитељ задаје, много лакши збуне. Међутим морам са задовољством
констатовати, да су у неким школама, у којима су се наставници трудили да рачун
добро обраде, ученици умели решавати и задатке оне врсте коју дотле нису умели.
У школи једног одличног учитеља десило се и то, да сам наставник није разумео
мој задатак (и то ми пред ученицима отворено саопштио, мислећи да ни они неће
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моћи то израдити), а његови су ученици ипак тај задатак разумели и правилно
решили.
Вештинама није поклањана довољна пажња. Оне су код нас још увек
сматрају као нешто споредно, од мање вредности, готово излишне. О лепом
певању може бити речи само у неколико школа, у осталим или се погрешно и
нетачно пева, или је певање замењено мелодичним викањем. Па и тамо где се
лепо пева, где је певање естетично, није оно увек и с педагошког гледишта
правилно обрађено. Дешава се, на име, да ученици не разумеју текст песме и ова
онда не може утицати на њихово осећање у довољној мери, не може ни бити
дакле што треба да буде-израз њихова осећања. У неким школама лепо је
обрађено и певање у два гласа, н.пр. у Врановцу (III и IV раз.), у Јагодини (III раз.
м. шк.), Ланишту (III и IV раз.), Опарићу (III и IV раз.) и т.д. али нарочиту похвалу
заслужује дивно у сваком погледу правилно певање малених сеоских ученика I и
II раз. осн. шк. у Жупањевцу.
Цртање се скоро свуда предаје неправилно, а гимнастика готово никако. У
неким се школама правилно негују дечје игре, иначе је играње остављено самој
деци на вољу.
Е) Учитељи и учитељице који су се одликовали у школском раду. При
оцењивању наставника у повереном ми округу давао сам одличне оцене и оним
учитељима и учитељицама, који су у својој школи радили врло добро или су се
одликовали другим радом који спада у учитељски позив или су имали других
олакшавних околности. У самом школском раду пак истакли су се ови
наставници: Евгенија Брашићка, Новица Брашић, Танасије Бркић, Ангелина
Видојковићка, Ђура Димитријевић, Вук Ивановић, Косара Ивановићка, Тома
Јаковљевић, Крста Јонић, Љубица Марковићева, Станоје Мијатовић, Јован
Милојевић, Милорад Миловановић, Момир Милисављевић, Димитрије Петковић,
Арса Поповић, Катарина Поповићка, Сава Поповић, Синиша Протић, Марија
Радичанин, Милан Савић и Босиљка Стевановићка.
Б) Грађанске школе
Нема их у овом округу.
В) Продужне, вечерње недељне и приватне школе
У овом округу била је једна женска (у Јагодини) и осам мушких
продужних школа (у Драгоцвету, Жупањевцу, Рековцу, Пољни, Превешти,
Ратковићу, Течићу и Залоговцу), две школе за неписмене младиће (у Риљцу и
Поточцу) и једна приватна школа (Раденичка школа Женског друштва у
Јагодини).
1. Женска продужна школа.
А) Наставни су предмети: Наука хришћанска, српски језик, српска
историја, земљопис Србије и српских земаља, рачун, поука за домаћице и женски
ручни рад.
Б) За сваки је предмет одређен по 1 час недељно. Ученици су долазили у
школу три пут недељно по 2 часа. Наука хришћанска предавана им је недељом
при тумачењу јеванђеља пре поласка у цркву.
В) Ја сам често присуствовао предавањима у овој школи и уверио сам се да
је за кратко време (школа је радила свега 5 месеци) постигнут знатан успех.
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Г) Школу је походило 7 ученица.
2. Мушке продужне школе.
А) Наставни су предмети (како их је мој предходник одредио): српски
језик са писменим саставима, рачун са геометријом, пољска привреда, хигијена,
моралне поуке, певање и гимнастика.
Б) У већини ових школа рађено је недељом и празником по цео дан од
Митров-дана до Ђурђев-дана, а некад су радили четвртком цео дан до краја
школске године.
В) У неким школама је успех повољан, негде чак бољи но у редовној
школи; у многим пак школама није могао бити постигнут очекивани успех, јер
ученици нису уредно походили школу.
Г) Продужну школу походило је: у Драгову 45 ђака, у Жупањевцу 39, у
Рековцу 52, у Пољни 31, у Превешту 55, у Ратковићу 19, у Залоговцу 39 и Течићу
46 ђака (међу којима и 1 ученица). Свега 326 ђака.
3. Школа за неписмене младиће.
А) Задатак је ови школама да она лица, која из буди којих разлога не
могоше походити редовну основну школу, науче читати, писати и писмено
рачунати, и поред тога, по могућности, да им пружи и најпотребније основно
образовање. Према томе наставни су предмети били; наука хришћанска, читање,
писање, рачун и пољопривреда. Школа у Поточцу ограничила се само на читање,
писање и рачун (писање цифара), а у школи у Риљцу предавани су сви побројани
предмети.
Б) Школу у Поточцу походили су ученици од времена на време, преко целе
године, недељом и празником. А у риљачкој школи рађено је од 23 фебруара до
14 маја недељом и празником, а од тога дана до 15 јуна сваког дана од 6 до 9
часова увече. Све је било у овој школи 47 радних дана.
В) Ученици у Поточцу умеју да читају штампане речи и да распознају
писање слова и цифре. Стварни успех није, дакле, особито велики, али је од веће
важности што је у селу створен јак интерес за учењем код неписмених младића. У
почетку је г. Драгутин Јанићијевић, који је први у овоме округу и основао школу
ове врсте, имао муке да прикупи око себе неколико младића, а сад му се сами
младићи нуде да их учи. Где не може он сам да стигне, ту раде много чега место
њега писмени задругари у земљорадничкој задрузи (учећи неписмене задругаре) и
његови даровитији редовни ученици (учећи своје неписмене родитеље, браћу и
сестре). О великом успеху школе у Риљцу уверио сам се лично. До мога одласка у
село њихови ученици су походили школу свега 14 дана, а умели су правилно и
доста течно читати прву половину буквара, врло лепо (као ученици старијих
разреда основне школе) писати сваку реч која им се зада и писати цифре.
Младићима има 18-21 година, али се веома интересују за посао коме су
приступили. Од 18 њих који су уписани, 13-оро је походило школу не учинивши
ни један изостанак, а остали су врло ретко изостајали.
Г) У Поточцу је било 12 ученика и 4 ученице (ове су учила браћа код куће
по упутству учитељеву), и у Риљцу 18 ученика.
4. Приватне школе.
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У Раденичкој школи јагодинске подружнине женског друштва (јединој
прив. школи у ов. школ. округу) до ове године су ученице поред теорије и праксе
женског ручног рада добивале и наставу из најважнијих васпитних предмета. Ове
се године нико није јавио да добровољно (бесплатно, јер школа нема од куд да
плаћа друге наставнике осим учитељице рада) предаје који од тих предмета, те
тако је ова школа била чисто стручна. Ипак сам и ову школу прегледао и уверио
се да (колико као лаик могу то оценити) да ученице лепо и чисто раде, али да
теорију сасвим механички уче.
IV Васпитање у ужем смислу.
А) У многим школама пријатно ми је било видети питому децу; природно
веселу а ипак мирну; искрену а ипак учтиву. Наставници су у већини школа
поступали с децом благо, родитељски, по негде и другарски. Млађи се наставници
по каткад и играју са својим ученицима, или их на који било подесан начин
забављају за време одмора. Више школа (15) правило је излет са својим
ученицима у околину. По неки су учитељи образовали у својој школи ђачке
дружине н. пр. за чување воћака, за заједничко читање књига и т. д. Има
наставника који су се дружили са својим ученицима не само у школи, него су их
походили чешће и у домовима њихових родитеља, па том приликом и овима по
који паметан савет дали. У опште учитељи и учитељице у овом округу свесни су
велике важности непосредног васпитања и трудили су се да колико је могућно
сами, примером и саветима, утичу на облагорађивање својих васпитаника. Али су
многи грешили што за тај посао нису у већој мери ангажовали и родитеље ђачке.
Мало је њих било који су се с родитељима договарали о васпитању њихове деце, а
свега је један учитељ приређивао родитељске састанке. У неколико школа (10)
покушали су наставници да школским свечаностима (осим Св. Савске) приближе
родитеље школи; неки су у томе имали великог успеха, а други се опет жале на
родитеље како се слабо интересују за те свечаности.
Б) Индивидуалне особине ученика бележене су у 14 школа на разне
начине. Неки су имали за то нарочите књиге; неки су те особине бележили на
засебним листовима за сваког ученика; а неки су само битне црте оних ученика
који се својим добрим или рђавим особинама нарочито истичу бележили у
рублику „Напомене“ у школ. дневнику. Али и они наставници који о ученичким
особинама нису водили нарочите забелешке, посматрали су своје ученике у своме
школском раду и васпитном поступању имали на уму њихове индивидуалне
разлике.
V. Васпитна дисциплина
А) Колико сам се могао уверити наставници су у главноме уредно
долазили у школу. У Јагодини и у селима која за себе чине школску општину
ученици су долазили у школу и пре времена: где има звона обично одмах после
првог звона, на пола часа пред почетак наставе; а где нема звона, често и на читав
час пре предавања. У школама, пак, које имају децу из разних и удаљених села
није било могућно увече, нарочито зими, сакупљати сву децу у одређено време. У
таквим школама допуштао сам наставницима да зими одступају од утврђеног
распореда часова, па да наставу пре подне почну мало доцније; а по подне да је
почну и заврше раније како би деца могла на време отићи својим кућама.
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Б) Пре и између часова ученици су се бавили кад је лепо време лети у
дворишту, а кад је ружно време и зими у школском ходнику; за то време
учионице су ветрене. Неке школе имају нарочите собе у којима ручају ученици из
разних села, а у осталима се то врши у ходнику. Код ученика који о ручку остају у
школи, обично је владао овакав ред. Кад је лепо време они су се по ручку смели
играти, а кад је ружно време, они су се бавили у соби за ручање, односно у
ходнику. Ту су смели разговарати се, читати књиге из ђачке или школске
књижнице, учити, „слишавати се“ и т.д. Ко је хтео смео је отићи у учионицу да
тамо црта или пише. Редари су пазили да ли се све тако врши и о томе
извештавали наставнике. У неким школама одређени су нарочити редари који
пазе да ученици пију воду по реду и да је не пију уморни.
В) У већини школа ученици иду кућама без нарочитог надзора, као што и у
школу долазе; негде је пак потребно било одредити нарочите редаре који ће
пазити на ред путем и о томе известити учитеља. По негде је у обичајено да
ученици од школе до села иду у реду два по два, па да се разилазе тек кад у село
уђу и близу своје кућа буду. Нарочити редари пазе да нико тај ред не поквари.
Г) У школама је свуда владао уобичајени ред, а тако и кад су ученици на
улици. Негде је учитељ молио грађане да пазе како се ученици на улици владају и
да о томе њега извештавају.
Д) Скоро све школске зграде и поједина одељења била су чиста када сам
их ја прегледао.
Ђ) Ученици у већини школа нити су особито здрави нити у већој мери
болесни. У неким местима много је ученика боловало од разних заразних болести,
а било је и неколико смртних случајева. Чистоћом ученика мало се школа могу
похвалити поред свега наставничког старања да другачије буде. Неки су учитељи
ставили у дужност редарима да у одређено време прегледају ученике да ли су
чисти. Ко је прљав, губи право на редарство. Ова је мера знатно утицала на
чистоту ученика. Многи су почели куповати и сапуне, само дабуду чистији. Други
су особито чисте ученике награђивали сапунима.
Е) Скоро у свим школама поучавана је омладина како да чува своје
здравље и како да снажи своје тело. Неки су учитељи и родитељске ђаке
саветовали како да хране и чувају своју децу (да им пеку танку проју, да им дају
више јаја, сира и млека, да их одевају топлије и т.д.).
ж) За одржавање реда у школи примењиване су мере које прописује
педагошка наука и које су законом допуштене. Изузеци ми нису познати.
VI. Наставници
А) У овоме су школском округу одсуствовали наставници укупно 342 дана,
и то:
Због болести сопствене 170 дана, због болести у породици 33 дана, због
смрти у породици 12 дана, због свечаности (свадбе и т.д.) 9 дана, неодложних
домаћих послова 63 дана, због војне вежбе 20 дана, због полагања учит. испита 16
дана, због одласка на позив власти 19 дана.
Б) Има повише школа у којима се наставници нису лепо слагали, али се та
њихова неслога, срећом, ретко опажала ван школе. Занимљиво је бројно
прегледати ту неслогу наставничку. Кад се одузму школе у којима је само један
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наставник и оне са два одељења у којима су наставници муж и жена, те о неслози
не може ни бити речи, онда остају у овом округу свега 17 школа, од којих су 11 са
два одељења а 6 школа имају више од два одељења. Од 11 школа са 2 одељења
само је у 4 школе владала неслога између појединих наставника; а од 6 школа са
више од 2 одељења било је наставничке неслоге у 5 школа, дакле скоро у свима.
Процентно исказано, у школама са 2 одељења има неслоге 36%, а у школама са
више од 2 одељења 83%.
В) Због неуредног примања школског новца, нису се могле школске
књижнице у потребној мери умножавати. Среских већа није било у овој школ.
години, а о месном и окружном већу имао сам част реферисати Господину
Министру у своме другом тромесечном извештају.
Г) Као што сам у ранијим својим извештајима Господина Министра већ
известио, многи наставници у овом округу трудили су се да свој просветни рад
прошире и ван дечије учионице. Тако је више њих оснивало Земљорадничке
задруге и с помоћу ових уносило у народ много што шта корисно и лепо; неки су
учили неписмене, а други гледали да прошире образовање писменима, оснивајући
читаонице или дајући народу на читање књиге из школске и своје књижнице;
неки су поучавали сељане како да живе, да се разумно хране и одевају, да крече и
у чистоћи одржавају своје куће и т. д., а учитељице су училе сељанке савршенијем
женском раду и др.; неки су имали угледне, своје или школске вртове, воћњаке и
винограде и поучавајући народ у тим и другим гранама народне привреде (нпр.
пчеларству, свиларству и т.д.), примером више користили сеоском становништву
но и срески и окружни економи; неки су радили на педагошкој књижевности или
скупљали народне умотворине и слали их Академији наука на употребу; неки су
потпомагали многе корисне установе као „Друштво за чување нар. здравља“,
српску књижевну задругу; метереолошке станице и т. д., али су скупљали прилоге
за пострадале и невољне н. пр за Невесињце и др.
VII О месном и окружном школском одбору
А) Месни су одбори сазивани готово једино ради решавања о кажњавању
ђачких родитеља за недолазак њихове деце у школу. Осим тога, они су решавали
о већим издацима из школске касе. На пр. ради оправке школске зграде, о
распусту ученика за бербу и т. д. У школама које су састављене из више села,
тешко је било увек сакупити чланове одбора кад је то потреба захтевала.
Б) Окружни школски одбор имао је свега један низ састанака у месецу
децембру пр. год. ради састављања окр. школског и одобравања месних школ.
буџета за 1903 годину. Рад је текао добро, али ипак имам да се пожалим на једну
особину овог одбора. Осим окружног начелника и школ. надзорника, сви су
остали чланови из народа, и пошто они чине већину, то од њих све и зависи. У
претереном одушевљењу свом за штедњу, они су често брисали оне позиције које
су биле оправдане и на закону основане, на пр. куповина земљишта за школски
врт, куповање алата за ручни рад и т. д. На тај су начин противне наредби
Господина Министра просвете, из свих месних буџета избрисане позиције на
одржавање метереолошких станица. Ја мислим да би боље било кад би се
узаконило да месне школ. буџете одобрава окр. школ. надзорник, као што окр.
школ. буџет већ одобрава Министар просвете. Школски надзорник познаје све
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потребе школске, а од чланова окр. школ. одбора месне потребе школске
познавати само један члан који је из тог среза, па често је и њему непознато много
школа у срезу.
VIII Школска имања и школски фондови
a) Школа у Деоници нема ни зграде своје већ плаћа закупнину приватном
лицу. Осим школске зграде и дворишта имају и нарочито имање своје ове школе:
ливаду у вредности 200 динара школа у Милошеву; 3 ха земље (воћњак) у
вредности 6000 дин. школа у Ратковићу; башту у вредности 200 дин. школа у
Течићу; 4 њиве у вредности 1000 дин. школа у Бачини; имање које са школском
зградом вреди 10.000 дин. школа у Залоговцу; њива у вредности 1000 дин. школа
у Д. Крчину; школ. башту од 10 ари и њиву од ½ ха (вредност ми није позната)
школа у Маскару и имање од 85 ари и њива од 16 ари, све у вредности 600 дин.
школа у Поточцу. Ни једно имање није умножено у току школске године.
Б) Своје фондове имале су ове школе:
Багрдан: фонд сир. ученика 280 дин. у јагод. штедионици.
Бунар:
„
„
„
134,5 дин. „
„
„
„ за зидање школ. зграде 2304,38 дин. у јагодинској удеон. задрузи.
Врановац: фонд сиром. ученика 61,80 дин. у земљ. задрузи у Г. Штипљу.
Главинци: за зидање школ. зграде 250 дин. у јагодинској штедионици.
Деоница: „ „
„
„
1500 дин. у
„
„
Драгоцвет:
„
„
„
108 дин. у
„
„
Јагодина: заједнички фонд сир. учен. гимназ. и осн. школе 1500 дин. у јагодинској
штедионици.
Јовац: фонд сир. Ученика 59,90 дин. у Земљорадничкој задрузи.
Милошево: фонд за зидање школ. Зграде 341 дин. у прив. облигацијама.
„
„ за сир. ученике 170 дин. у јагодинској штедионици.
Рибаре:
„ „ „
„
19 дин. код школског благајника.
Драгово: фонд за опр. школ. зграде и зидање уч. стан. 3000 дин. у облигацијама.
Пољна: фонд сир. ученика 141,15 дин. код школског благајника.
Рековац: фонд за зидање школ. зграде 2000 дин. (само у буџет унето).
Риљац: „ „
„
„
„
2218 дин. у облигацијама.
Бачина: фонд за сир. ученике 968 дин. у бачинској земљорадничкој задрузи.
Варварин: фонд за сир. ученике 203 дин. у варвар. земљорад. задрузи.
Д. Крчин: „ „ „
„
32,30 дин. у облигацијама.
Обреж:
„ „ „
„
2000 дин. (од тога 1600 дин. позајмљено цркви
али није осигурано-остало) у облигацијама.
Поточац: 1 фонд за зидање зграде 884,15 дин. у земљ. задрузи.
2. фонд сир. ученика 91,10 дин. у земљорад. задрузи.
IX Наредбе Министарства просвете у току школске године
Наредбе Господина Министра просвете које су се тицале на наставнике све
су извршене тачно. Оне пак које су се тицале општинских и других ван школских
власти нису увек биле извршене. Тако је н. пр. Господин Министар наредио да се
од председника општ. милошевске одмах наплати школски новац, међутим он од
оног времена није предао школи милошевској ни 5 пара. Узрок је оволикој
лабавости полицијских власти према председницима пол. општина кад се наредбе
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тичу школе у томе, што су полицијске власти независне од просветних. Кад би
Миистарство просвете имало право да казни среског начелника за неуредности
овакве врсте, школске би касе биле данас пуније.
X Статистички преглед

уписано
на крају
на испиту
свршило

I
разред
м
ж
969 182
853 152
810 120
702 108

II
разред
м
ж
835 112
774 103
755 100
707
95

III
разред
м
ж
777
129
702
105
692
98
644
92

IV
разред
м
ж
782
104
713
92
700
89
688
86

Свега
м
3363
3042
2957
2741

ж
527
452
407
381

Из овога прегледа излази да у овоме школском округу од уписаних ђака
89,82% походи школу до краја школске године, 86,47% буде на испиту а само
80,25% сврши или пређе у старији разред.
У овоме округу било је 36 мушких и једна женска школа, свега 37 школа.
Ако се узме у рачун број ученика који су до краја школске године походили
школу, онда долази на једну школу просечно 82 ученика и 12 ученица, свега 94
ђака.
У овом је округу било 44 учитеља и 32 учитељице. Кад се ту урачуна и
упражњено место наставника I разреда варваринске школе, онда је било свега 77
наставника. На једног наставника долази просечно 39 ученика и 6 ученица, свега
45 ђака (од оних који су до краја школске године походили школу).

Извештај др Душана Рајчића
школског надзорника за белички, левачки и темнићки срез
за школску 1903/1904. годину 809
Јагодина
28. јула 1904.
Господину Министру просвете и црквених послова
У вези са Вашим расписом од 5. маја о.г. част ми је доставити Вам овај
извештај о воћкама и другом дрвећу које су ученици основних школа у овом
округу засадили у спомен стогодишњице I српског устанка.
1. ученици багрданске основне школе посадили су у школском дворишту 1
орах и 2 брестића; 1 брестић се није примио.
2. ученици главиничке школе: 10 дудова и 16 комада винове лозе.
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3. ученици деоничке школе засадили су код својих домова: 1 багрем, 1
храст, 1 брест, 1 дуњу, 1 вишњу, 2 букве, 3 шљиве, 4 јабуке, 5 дудова, 5 трешања и
9 ораха; све се примило.
4. ученици јовачке школе посадили су код својих домова: 60 воћака (20
облагорађених); 5 воћака није се примило.
5. ученици праћинске школе у школ. градини: 25 облагорађених воћака и
пред школском зградом 8 четинара; све је примљено.
6. ученици рибарске школе посадили су у школском дворишту 1 храст и 1
јасен; само се јасен примио.
7. ученици белушићке школе посадили су у школ. дворишту 100 америк.
лоза, 5 јабука, 1 крушку, 1 оскарушу, 1 јавор, 1 вишњу, 1 трешњу и 4 шљиве; све
је примљено, осим 15 лоза. Осим тога у црквеној порти посађена је 1 јела;
примљена је.
8. ученици мало-дреновске школе код својих домова: 43 јабуке калемљене;
све се примило.
9. ученици жупањевачке школе у школском дворишту: 7 јела, 4 ариша и 4
смрче; све се примило.
10. ученици опарићске школе у школском дворишту: 2 бора и 11 ком.
јабука; све је примљено.
11. ученици пољанске школе код својих домова: 19 јабука, 6 ораха, 4
трешње, 8 крушака, 12 дудова, 2 глога, 28 шљива, 7 бресака, 4 дуње, 7 вишања, и
1 оскоруша.
12. ученици превешке школе у школ. дворишту посадили су и окалемили 9
воћака; све примљено. На сеоском имању посадили су 40 воћака; није примљено
7. Код својих домова 162 воћке.
13. ученици велико-пчеличке школе у школском дворишту: 5 шљива; све
примљено.
14. ученици рековачке школе у школ. дворишту: 12 четинара; све
примљено.
15. ученици риљачке школе код својих домова: 38 јабука, 39 крушака, 29
других воћака; све примљено.
16. ученици течићске школе посадили су у школ. дворишту: 25 комада
амер. лозе (и 1 чесму направили).
17. ученици залоговачке школе у школском дворишту: 75 калемљ. воћака,
10 четинара и 50 дудова; све је примљено осим 3 дуда. Осим тога ученици
продужне школе засадили су код својих кућа 66 дудова.
18. ученици избеничке школе у школ. дворишту: 10 окалемљених и 7
неокалемљ. воћака, 24 американске и 24 неокалемљ. лозе и 14 дудова; све скоро
примљено.
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Извештај о стању народних школа
за 1903/4 школску годину810
I. О школским зградама и учитељским становима
а) Школске зграде и учитељски станови у главноме налазе се у истом
стању као и прошле школске године. Разлика је само у томе што се ове године
ученици багрданске школе нису гушили у тескобним учионицама старе школ.
зграде већ су радили у новој.
Крајем школске године почели су да се зидају станови за наставнике
драговске школе, а и школска зграда ће се из основа преправити. Станови за
наставнике варваринске школе нису довршени.
б) Ове године су примљене још прошле године довршене школске зграде у
Багрдану и Праћини (обе у срез беличком). У багрданску основну школу уведени
су ученици 7 марта о. г. Највише су се заузимали да се ова школа подигне г.г.
Димитрије А. Поповић, свештеник и Тодор Поповић, народни посланик. Овај је,
да би само школа што пре довршена била, уложио свога новца 2000 динара.
Школску зграду у Праћини примила је комисија 7 августа прошле године
али је настава у њој почела тек 2 октобра јер дотле школа није имала наставника.
Поред лица која су се о овој школи морала бринути по службеној дужности својој
веома су заслужни што је школа на време довршена: Радош Јовановић, Сима
Мијаиловић, Милован Томић ? и још 25 грађана праћинских. Они су се и
материјално жртвовали: потписали су облигацију на потребну суму новаца, па
тим новцем исплатили завршне грађевинске радове.
Скоро је сасвим готова и школска зграда у Риљцу (срез левачки), која је
подигнута поглавито заслугом вредног председника риљачке општне г. Петра
Оролића.
Чине се припреме за подизање нових школских зграда и станова у Бунару,
Главинцима, Деоници, Драгоцвету (све у срезу беличком), Драгову и Ратковићу
(обе у срезу левачком). А ако школ. одбор одобри састав нових школских
општина, онда ће се подићи нове школске зграде у овим местима: Шантаровцу,
Сиоковцу (оба у срезу беличком), Слатини и В. Сугубини (обе у срезу левачком).
II. О издржавању и снабдевању школа школским потребама
а) Ове су школске године школе горе снабдевене школским потребама но и
прошле године. Узрок је овоме погоршавању смањивање школских буџета у
министарству финансија.
Од свих школа најјадније је издржавана и снабдевена школ. потребама
школа у Ланишту (срез белички). То је школа са вечито полупаним прозорима,
без стола у учионици, скоро без икаквих учила и без најпотребнијих других
школских ствари. Међутим је дужна и учитељима (још пређашњима) станарину,
послужитељу школском плату и т.д.
б) Укупан збир свих месних школских буџета износи 62724,74 динара. Од
тога је покупљено и школама предато до 1 јула 9614,94 динара.
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в) Школског новца остало је на дугу од прошле и ранијих година 42988,23
динара.
г) Има неколико председника школ. одбора и школских одборника за које
управитељи школа тврде да су особито савесно вршили своју дужност. Али нико
од њих није био, по мом мишљењу, толико заслужан да је потребно нарочито га
истицати.
III Васпитна настава (школ. рад)
А Основне школе
А) И ове су године многе школе прекидале рад због заразних болести. Тако
је: школа у Јовцу (срез белички) дангубила 45 дана; школа у Милошеву (срез
белички) дангубила 60 дана; школа у Праћини (срез белички) дангубила 10 дана;
школа у Рибарима (срез белички) дангубила 37 дана; школа у Малој Дренови
(срез левачки) дангубила 95 дана; школа у Жупањевцу (срез левачки) дангубила
15 дана; школа у Пољни (срез левачки) дангубила 107 дана; школа у Превешти
(срез левачки) дангубила 60 дана; школа у В. Пчелици (срез левачки) дангубила 9
дана; школа у Рековцу (срез левачки) дангубила 130 дана; шкоа у Риљцу (срез
левачки) дангубила 42 дана; школа у Секуричу (срез левачки) дангубила 15 дана;
школа у Течићу (срез левачки) дангубила 99 дана; школа у Бошњанима (срез
темнићски) дангубила 15 дана; школа у Д. Крчину (срез темнићски) дангубила 30
дана.
Неке су школе из других узрока морале прекинути свој рад. Тако је: школа
у Драгову (срез левачки) због преправке зграде 22 дана; школа у Белици (срез
белички) због одсуствовања наставника 3 дана; школа у Главинцима (срез
белички) због одсуствовања наставника 3 дана; школа у Драгоцвету (срез
белички) због одсуствовања наставника 3 дана; школа у Ланишту (срез белички)
због одсуства наставника дангубила 5 дана; школа у Праћини (срез белички) због
одсуства наставника дангубила 34 дана; школа у Маскарима (срез темнићски)
због одсуства наставника дангубила 120 дана.
Осим тога свака је школа због већа и ванредних свечаности дангубила по 4
дана.
Б) Прелажење наставне грађе било је по утврђеном плану. Само сам
изузетно допустио наставницима оних школа које су због заразних болести много
дангубиле да програм скрате, т.ј. да већу пажњу посвете главнијим тачкама
програма.
В) Распоред предмета на часовима био је као и прошле школ. године.
Г) У већини школа стара су наставна средства у прилично добром стању, а
нова су ретко где набављана. И ове су године вреднији учитељи сами правили
нека средства која су им за наставу потребна а школа их није могла набавити.
Д) Наставна су средства, колико сам могао дознати, махом употребљавана
правилно.
Ђ) Успех је у појединим наставним предметима био како где: негде бољи,
негде гори но прошле године. Занимљиво је да су ове године неки од наставника
чији сам рад прошле године обележио оценом мањих вредности, ове године много
више труда уложили у школски рад но они које сам прошле године, с обзиром на
разне сметње у раду, оценио благо. Ипак ми је мило што могу константовати да су
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стално исправни наставници и ове године показали да им је истински стало до
напретка њихових ученика. Они су се бар трудили да у својих ученика науком
хришћанском негују религијске, српском историјом национално а срп. језиком и
вештинама естетичко осећање; да предавањем земљописа и природних наука на
основи очигледности обогате свест својих ученика јасним представама о
природним предметима и о животу у природи; да рачунском наставом вежбају
ученике у логичком суђењу и да их овим предметом и срп. језиком спреме и за
практичан живот. Ако и нису сви добри наставници и постигли успех који су у
овом правцу желели, најмања је кривица до њих самих. У нашој књижевности још
нема добро израђене савремене дидактике, а и у стручним педагошким листовима
не даје се довољно простора дидактичким питањима. Осим тога ове године, због
смањених школских буџета, нисам могао, као што имадох мамеру, чешће
сазивати учитељска већа, на којима би се држала и претресала практична
предавања и расправљала важнија дидактичка питања.
Ж) У школском раду одликовали су се сви они наставници за које сам у
годишњим личним листовима, у рубрици „Какав је радник у опште“, напоменуо
да би по старом закону добили 5, а то су г. г. (по азбучном реду) Дамњан
Митровић, Евгенија Брашићка, Јован Милијевић, Катарина Поповићка, Косара
Ивановићка, Крста Јонић, Милан Савић, Милорад Миловановић, Новица Брашић,
Радомир Бандовић и Сава Поповић.
Б. Грађанске школе
Није их било у овом школском срезу
В. Продужне школе, школе за неписмене младиће и девојке и
приватне васпитне школе
1. Продужне школе
У Беличком срезу није било ове године ни једне продужне школе, у
Левачком срезу било их је четири (Жупањевац, Пољна, Превешт и Рековац) и у
темнићском једна (Залоговац).
А) у продужним школама предавани су ови наставни предмети: Грађанске
и моралне поуке (у Жупањевцу и Пољни), српски језик (у свим школама осим
пољанске, Рачун (у свим школама), Геометрија (у Пољни), Пољопривреда (у свим
школама), Економија (у Залоговцу), Познавање човека (у Пољни), Хигијена (у
свим школама осим залоговачке), Тумачење природних појава (у Превешти),
Певање (у Превешти и Залоговцу) и Ручни рад (у Рековцу).
Б) Успех у настави у многим је продужним школама отежан неуредним
долажењем ученика на часове. Оне су свакојако корисне установе, али их сеоски
свет нерадо гледа. Успех у њима у главноме повољан.

1.
2.
3.

Жупањевац
Пољна
Превешт

Г) Ученика је било
у првом разреду
у другом разреду
ученика ученица
ученика ученица
22
30
10
13
18
26
-

свега
52
23
44
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4.
5.

Рековац
Залоговац
Свега

39
24
113

4
4

37
18
124

-

80
42
248

2. Школе за неписмене младиће и девојке
Ове године биле су три такве школе у округу: у Белици, Праћини и Риљцу.
У првим двема било је само младића а у Риљцу и девојака.
А) Наставни су предмети били у овим школама: Наука хришћанска (само у
Риљцу), Српски језик-читање и писање (у свим школама), Рачун (у Белици и
Риљцу) и Пољопривреда (у Белици и Риљцу).
Б) у беличкој и праћинској школи рађено је само о зимским вечерима, а у
риљачкој од 1 јануара до 29 јуна недељом и празником преко дана.
В) У Праћини је школа за неписмене младиће кратко време трајала, те ни
успеха није могло ту бити. Какав је успех постигнут у беличкој школи за
неписмене младиће није ми познато, јер ми наставник није приказао своје велике
ученике кад сам вршио преглед његове редовне школе. А успех школе за
неписмене младиће и девојке у Риљцу ове је године био бољи, но и прошле. Пре
су ту школу похађали само момци и млађи жењени људи, а сад је походише и по
неки ђачки родитељи и девојке. Милина је било видети како лепо пишу и читају
сваку понуђену књигу младе девојке које до пре неколико школских часова нису
познавале ни једног слова. Извесно је да ће куће у које такве девојке удадбом
ступе више ценити школу но оне у којима је женскиња неписмена. Занимљиво је
било и то видети како се родитељ ђака који је већ свршио други разред и зна
увелико читати и писати не снебива да у ту исту школу ступи као букварац. У
опште моје је мишљење да су за ширење писмености у народу овакве школе
погодније од свих других ванредних установа за ту сврху.
Г) У Белици је било 4 ученика, у Праћини 14, а у Риљцу 33 ученика и 7
ученица; свега 51 ученик и 7 ученица.
3. Приватне школе
У овом округу било је три приватних школа, и то две Раденичке школе
(Женског друштва у Јагодини и једна приватна школа у Рековцу) и једно Дечје
Забавиште (у Јагодини). Раденичку школу у Рековцу нисам походио нити о њеном
уређењу имам тачних података. Толико сам само дознао да је то чисто практична
школа у којој ученице само науче најпотребније женске радове.
Јагодинска Раденичка школа разликује се од рековачке једино у томе, што
се у њој предаје и теорија Ручнога рад и што њу редовно походе („дежурају“)
управне чланице Женског друштва, те васпитно утичу на ученице (поучавају их
како да се владају и т. д.). Но ове године, на жалост, не хтеде ни једна наставница
овд. основне школе примити да бесплатно предаје који васпитни предмет у
Раденичкој школи.
Дечије забавиште било је врло добро похађано. Оно није уређено као
забавиште на страни, али је се наставница трудила да пријатно забави и лако
поучи своје мале ученике и ученице. Радила је на програму који је обухватио у
главноме све оно што би се и у основној школи могло предавати (нема читања,
писања и рачунања), а лако је за децу, н. пр. приче из дечијег и животињског
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света, песмице на памет с кратким тумачењем, разговор о појединим предметима,
певање и т. д. Кад је лепо време, деца су се по цео дан бавили у башти, осим по
рђавом времену у соби. Деца су у тој школи задржала своју детињску наивност и
природност а научила се извесном друштвеном реду (понашању у друштву,
поштовање старијих, ред у заједници и т.д.); и некима од родитеља дечијих ова је
школа могла дати упут како у својој кући да васпитавају своју децу.
IV Васпитање у ужем смислу
а) Ове је године свака школа поред других свечаности прославила свечано
и стогодишњице првог српског устанка. Школе у срезу темнићском извеле су ту
прославу заједнички у Варварину и на Варваринском пољу 23 маја т. г. Истога
дана извршена је прослава и основних школа у срезу беличком, али нису све
школе заједнички на једном месту изводиле ту прославу, већ су подељење на
групе (Јошаница, Гиље, Пањевац). На групе подељење (Белушић, Рековац,
Пољна) прославиле су стогодишњицу и основне школе у срезу левачком али у
различите дане.
Програми за те свечаности спремиле су школе у левачком срезу независно
од мене и свака група за себе, а за школе у срезу беличком и темнићском
спремљен је програм у моме присуству на среским већима. При састављању тих
програма пажено је на духовну сродност појединих тачака. Школе у срезу
беличком удесиле су свој програм тако да су све тачке његове сконцентрисане око
говора наставникова. Тако и пр. наставник беседи какве су муке Срби пропатили
под Турцима после Косова, и одмах по томе ученици декламују „Јеку од гусала“,
затим наставник наставља како Срби то даље нису могли трпети, а ученик по том
декламује песму о буни на дахије; наставник описује прве српске борбе, спомиње
годину 1813, и ученици певају „Од Босне се...“ и т.д.
Осим ових заједничких прослава стогодишњице, неке су је тако
прославиле и засебно, а скоро су сви наставници поступали по Вашем распису од
2 фебруара о. г. о чему ћу Вам издати и засебан извештај. Остала „примењивана
средства и учињени резултати“ су као и прошле године. Сазивањем родитељских
вечери ове су године нарочито одликовао г. Тодор Петковић, учитељ у Ратковићу
(срез левачки).
б) Ни ове године нису сви наставници водили „књигу за бележење
ученичких особина“, и који су то чинили нису једнако поступали. Ипак су многи,
и не бележећи те особине у нарочиту књигу, у својим предавањима и у осталим
васпитним радњама водили рачуна о индивидуалним разликама својих ученика.
Васпитна дисциплина
Већ у чему бих у овом одељку изнео реферисати било је као и прошле
године.
V Наставници
А) Наставници су укупно одсуствовали 702 дана, и то: због болести личне
267 дана, због болести у породици 23 дана, због смрти у породици 6 дана, због
весеља у породици 8 дана, због порођаја у породици 85 дана, због домаћих
послова 60 дана, због похађања култ. установа 31 дан, због похађања В. Школе
180 дана, због војне вежбе и позива других власти 42 дана.
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Б) Настаници се нису добро слагали међу собом у овим местима: Багрдану,
Лоћици, Рековцу, Бачини, Бошњанима и Поточцу. У свима осталим школама с
више наставника владала је слога.
В) Школске су књижнице у већини школа веома сиромашне, те учитељи
мало користи могу имати од њих. По моме мишљењу требало би одредити које
књиге безусловно мора набавити свака школа.
На месним већима држала су се и претресала практична школска
предавања, а по негде су се и друга питања расправљала.
Среских је већа ове године било свега два: у Варварину и Јагодини. На
њима је утврђен програм за прославу стогодишњице првог српског устанка.
О раду на окружном већу, имао сам част известити Господина Министра у
своме другом тромесечном извештају.
Г) И ове су се године многи наставници трудили да и својим радом ван
школе користе раду своме. Тако су се примерно уређујући школску башту,
подижући винограде на америчкој лози, гајећи свилену бубу и упућујући у свему
томе одраслије ученике и њихове родитеље одликовали ови наставници:
Димитрије Петковић, Милан Лазић, Милоје Спасић, Милорад Милованоић,
Младен Обреновић, Момир Милисављевић, Новица Брашић, Радомир Бандовић,
Сава Поповић, Светолик Нешић, Смиљко Спасић и Станимир Спасић.
Вредни су чланови и часници земљорадничких задруга били: Борислав
Младеновић, Дамјан Митровић, Димитрије Ристић, Драгутин Јанићијевић, Милан
Недељковић, Милорад Тадић, Михаило Купчевић, Младен Обреновић и Тома
Јаковљевић.
Радили су на педагошкој књижевности, нису радили на метеоролошким
станицама, скупљањем народних умотворина, прибирањем карактеристичких
природних и археолошких предмета и т. д. потпомагали српску науку ови
наставници: Катарина Поповићка, Крста Јонић, Радомир Бандовић, Сава Поповић,
Станоје Мијатовић, Тодор Бушетић и Тодор Петковић.
Хоровођа певачког друштва био је Михаило Купчевић.
Осим тога су многи учитељи давали народу књиге на читање и саветовали
га да разумно живи, а учитељице су поучавале своје ученице у женском раду и
преко њих матере своје упућивале како да уређују кућу.
VII О месним и окружном школском одбору
И школски су одборници у већини школа тачно вршили своју дужност.
Али је та тачност била само у томе што су прилично уредно долазили на седнице,
без поговора усвајали предлоге председникове или управитељеве и без изузетака
решавали да се свако дете, чији родитељ то тражи, ослободи школовања, било по
закону услова за исте није било. Где је председник непоштен човек, он може,
поред све контроле одборничке упропастити школску имовину, ако се учитељ не
заузме да је сачува.
Б) Окружни школски одбор имао је ове године неколико састанака. Поред
редовних својих послова (одобравање школ. буџета, прегледања школ. рачуна,
одлука о новим саставима школ. општина и т. д.) окр. је одбор ове године, на
једном од првих својих састанака, донео и одлуку (о којој сам имао част већ
известити Господина Министра) да свака школа из партије на прославу Св. Саве
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или из партије на непредвиђене трошкове одвоји најмање 10 динара и толико је
предато окр. школ. одбору, који ће за ту службу набавити одобрене књиге за
народ у издању Матице Српске у Новом Саду и послати их школама да их
поклањају писменим родитељима о Св. Сави. Да би стигле на време, књиге су за
све школе били наручене и пре него се новац за њих прикупио. Ипак су књиге
дошле тек после Св. Саве. С тога је на другом једном састанку било одлучено, да
се оне раздају народу на читање приликом прославе стогодишњице и то, према
месним околностима, или поклањањем или оснивањем народним књижницама.
Мој друг у Ћуприји покупио је новац за те књиге из школе у своме
подручју на једном управитељском већу, које је био сазвао пре него што су у
министарству финансија из школских буџета избрисане позиције на прослављење
Св. Саве и на непредвиђене трошкове. Ја сам пак оставио управитељима
подручним ми школама да ми новац за књиге пошљу чим школ. касе буде било
новаца. На тај сам начин у прво време добио новац само од неколико школа и
њима разделио књиге. После су хтеле и друге школе новац послати, али им је то
било онемогућено поменутом радњом министарства финансија. Тако се сад налазе
у мојој канцеларији око 1500 књига Матице Српске које би школе радо
употребиле по одлуци окр. одбора, али немају сад буџетске могућности за то. Кад
сам о томе известио окр. школски одбор, он је донео одлуку да се умоли Господин
Министар за одобрење да се из окр. школске касе може на исплату тих књига
утрошити потребна сума (до 300 динара) из позиције на непредвиђене трошкове
из буџетских уштеда, па ако се то одобрење добије да се књиге исплате и пошаљу
школама које их још нису добиле с тим, да оне у своје буџете за 1905 годину
унесу потребну суму (10 дин.) и да школе врате тај зајам окружној школској каси.
По Вашој наредби о исплати слика бив. Краља Александра и бив. Краљице
Драге у изради М. Јовановића, двор. фотографа донесена је одлука да се у буџете
за 1905 годину оних школа које за те слике дугују Министарству просвете унесе
сума од 52,60 динара.
VIII Школска имања и школски фондови
А) Осим школских зграда и дворишта имају и нарочито имање своје ове
школе:
1. Багрданска – земљиште за наставничке станове, велико 1 ха., вреди 2500
динара;
2. Милошевска – ливаду велику 50 ари у вредности 200 динара. У току школске
године увећана је школска градина са 30 ари;
3. Опарићска – башта од 15 ½ ари у вредности од 500 динара;
4. Ратковићска – воћњак од 3 ара у вредности од 6000 динара;
5. Рековачка – башту од 20 ари, вредност ми није позната;
6. Бачинска – њива од 1 х. У вредности 1000 дин. Ове је године купљено за школ.
Башту 56 ари у вредности 500 динара;
7. Доњокрчинска – њиву од 2 ха. У вредности 1000 динара;
8. Маскарска – школска башта од 10 ари и њиву од ½ х., вредност ми није
познара, и
9. Поточка – имање око зграде од 85 ари и њиву од 16 ари, све у вредности 600
динара.
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Б) Своје су фондове имале ове школе:
1. Багрданска фонд сиромашних ученика, 300 дин. у земљ. задрузи.
2. Бунарска а) фонд сиром. ученика 200,20 дин. код прив. штед.
б) фонд за зидање шк. зграде 3810 динара код прив. штед.
3. Врановачка фонд сиром. ученика 60 дин. у земљ. задрузи.
4. Главиначка фонд за зидање школ. Зграде 500 дин. у јагодин. штедионици.
5. Деоничка
„
„
„
„ 4000 дин. У „
„
6. Драгоцветчка а) „
„
„
„
120 дин. У „
„
б) фонд сиром. ученика 192,70 дин. у јагод. штедионици.
7. Јовачка фонд сиром. ученика 62,90 дин. у земљ. задрузи.
8. Милошевска а) фонд сиром. Ученика 162,00 дин. у јагод. штедионици.
б) фонд за зидање школ. зграде 341,00 дин. код. прив. штед.
9. Праћинска фонд сиром. ученика 26 дин. у земљ. задрузи.
10. Драговска „
„
„
1500 дин. код прив. штедионице.
11. Пољанска „
„
„
161,00 дин. у јагод. штедионици.
12. Ратковићска за подизање зграде 2900,00 дин. у јагодин. штедионици.
13. Бачинска фонд сиром. Ученика 1054,60 дин. у земљ. задрузи.
14. Избеничка „
„
„
163,00 дин. код прив. штедионице.
15. Катунска фонд за подизање зграде 1115,60 дин. у земљ. задрузи.
16. Доњокрчинска фонд сиром. Ученика 34,00 дин. код прив. штедионице.
17. Поточка а) фонд сиром. ученика 105,40 дин. у земљ. задрузи.
б) фонд за подизање зграде 301,20 дин. у земљ. задрузи.
IX Наредбе Министра просвете
у Току школске године
Све наредбе Господина Министра које су имали да изврше наставници
поверених ми школа, вршене су тачно.
X Кратак статистички преглед школа, наставника, ученика и ученица
У овом округу има 36 мушких и 1 женска школа са 47 учитеља и 26
учитељица, свега 73 наставника.
Број је ученика овакав:
I раз.
м
1161

Уписано
у поч.
године
На крају 1012
шк. год.
Било на
958
испиту
Свршили 841
или
прешли

ж
123

II раз.
м
ж
739
68

III раз.
м
ж
746
66

IV раз.
м
ж
651
70

Свега
м
3297

ж
332

87

683

64

673

60

580

54

2948

265

81

647

62

643

58

558

52

2806

253

73

609

62

598

57

542

52

2590

244
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Из овога прегледа излази:
1. Да од уписаних ученика у почетку године 88,53% походи школу до краја
године,
2. Да од уписаних ученика у почетку године 84,29% буде на испиту, и
3. Да од уписаних ученика у почетку године 78,09% сврши или пређе у старији
разред.
Ако изоставимо из рачуна ученице женске школе у Рековцу онда од
ученика и ученица који су до краја школске године походили школу на једну
мушку школу долази просечно 84 ученика и 11 ученица, свега 95 ђака. На једног
наставника (не рачунајући такође учитељицу женске рековачке школе ни њене
ученице) долази просечно 42 ученика и 5 ученица, свега 47 ђака. Скоро управо
толико ученица (46) имала је учитељица женске рековачке школе, једине женске
школе у овом школском округу.
Извештај
о стању народних школа у беличком, левачком и темнићском срезу
за прва три месеца 1903/4. школске године 811
Вишеструки задатак, који сам пред очима имао приликом првога прегледа
школа у прошлој школској години, ове је године могао бити у толико простији,
што ми је сада, ако ништа више, познато било шта су ученици (старијих разреда)
од наставе добили у прошлој школској години. Од интереса је за мене ипак било
да видим прво шта су ученици задржали од оног што су једном добили, а друго,
како њихови наставници употребљавају то старо знање дечије при предавању
новога наставног градива. Осим тога мене је у овој прилици још особито занимало
да се уверим колико су се наставници користили мојим напоменама о задатку
школског рада у почетку школске године и о вредности појединих наставних
предмета и начину њихова обрађивања, које сам им саопштио на
прошлогодишњем окружном учитељском већу. Главни преглед школа који сам
извршио у месецу мају и јуну ове године није био погодан за ову сврху. И ако ми
ове године, које због заразних болести у многим школским местима, која због
болести и смртног случаја у мојој кући, није било могућно да први преглед
извршим у свему онако како то захтева упутство надзорницима народних школа,
ипак је овај преглед био од веће користи по наставу но онај који је био извршен у
почетку прошле школске године. Обилазећи школе тада, задовољавао сам се
поглавито констатовањем успеха или неуспеха у њима и саопштавањем
најопштијих напомена учитељима о целокупном раду њиховом. Сада сам се пак у
свакој школи дуже задржавао, а у местима где има два или више наставника
наређивао сам свакоме од њих да преда мном а својим друговима држи својим
ученицима по једно ново предавање, које ће се после под мојим председништвом
претресати на месном већу. Ово је у свакој таквој школи држано по свршетку
свију предавања. Претресање је ишло овим редом: прво је сам предавач давао свој
суд о предавању, затим су то чинили његови другови и на послетку ја. При
811
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претресању предавања пазио сам да се одвајају поступци предавачки који се
безусловно морају оценити као погрешни од поступака који се са извеснога
начелнога гледишта могу бранити. Ако бих, при појави начелних несугласица,
опазио да се предавач или критичари налазе на погрешном становишту, покушао
бих да их у мишљењу разуверим.
На оваквим месним већима није свуда било једнаког успеха. Где је више
учитеља, где су наставници спремнији, ту је и разговор о одржаним предавањима
био кориснији. У сваком случају наставници су били задовољни са оваквим
радом, и ја се надам да ће они у будуће чинити сличне покушаје и сами без мога
утицаја.
Практичним предавањима пред члановима месног већа не мислим да треба
заменити она која се под именом угледних предавања држе и претресају на
среским већима. Потребна су и једна и друга. Прво има за главни задатак да
обелодане и према потреби и могућности и исправе учитељев свакидашњи рад. Ту
се тражи да наставник у свом разреду а пред школским надзорником и друговима
ради онако као што би радио кад ови не би били присутни после се на месном
већу, у колико је то на брзу руку могућно, тај обичан рад упоређује са
занимљивим савршенијим радом и на тај начин поправља. Угледним
предавањима пак главно је да се ствара и слика идеалнога предавања, коме
тежећи усавршавају се после у свом школском раду и онај који је предавао и они
који су предавању присуствовали. Само предавање истина, ма колико спреман и
марљив био предавач, готово се никад не изведе тако да је оно у апсолутном
смислу речи заслужило предикат угледно, али допунама и исправкама самога
предавача и његових спремнијих другова на крају крајева постигне се, бар у
главном, напред постављени задатак: ствара се слика о томе како треба да буде
предавање одређенога предмета и наставне јединице.
За угледна предавања дакле потребно је не само да се предавач темељно
спреми за свој посао него да то учини и онај који хоће његов рад да оцењују и да
се њиме користе. Добро је према томе што се у таквим приликама од свих чланова
већа захтева да се спреме заједно и исто предавање па предавача на сам дан
предавања или мало пре тога одреди школски надзорник. Добро је, али није
довољно. Могу се сви спремити површно, и када ће предавање испасти слабо и
већање остати бесплодно, а у том случају ни најспремнијем надзорнику не би
било лако да у чланове већа створи слику идеалнога предавања, пошто би код њих
оскудевале ... преставе за схватање његових стручних напомена. Из тих разлога ја
мислим да је за тренутно угледно предавање оправдано од чланова већа захтевати
нешто више, захтевати да пре састављања предавања сви добро проуче дидактику
предмета из којега ће се предавање држати, па тек пошто се поједина дидактична
питања на већу претресу, да се приступи угледном предавању. У току другога
тромесечија покушаћу да ову мисао изнесем. О резултатима тога рада поднећу
извештај.
Ове сам године, 23. новембра, први пут држао окружно управитељско веће.
Побуде за сазив овога биле су многе административне неправилности појединих
управитеља, а нарочито оних који као нови учитељски заступници у неподељењој
школи сад први пут врше управитељску дужност. Кад сам већ сазивао мислио
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сам да ће за његово држање бити довољно толико времена колико је потребно да
се управитељима саопште најважнија питања (о школским буџетима, о
исправљању ученика, о распуштању ученика за време заразе, о одсуствовању
наставника услед позива власти, о месном надзору управитељевом, о правилном
експедовању аката, о исплати слика пређ. Краља и Краљице и т. д.). Међутим сам
се на већу уверио да за извесне тачке истакнутога програма постоји веће
интересовање.
Многи управитељи мисле да није потпуно оправдано ограничити
исписивање ученика само на оне случајеве кад родитељи моле за испис, као што
сам им објаснио на основу Ваше наредбе. Они тврде како има случајева да
родитељ неће да моли за испис, а ученик је међутим, било због болести било због
престарелости, или из других разлога, опасан по остале ученике. Осим тога они
мисле да је потребно без молбе родитеља ослободити школовања и оне ученике
који без успеха по две или три године уче један разред. Наводећи ово они се
позивају на распис Господина Министра просвете и црквених послова од 22.
октибра 1884. године, за који мисле да још важи.
О месечним извештајима влада мишљење да их не треба шаблонски
саставити тако да се скоро у сваком извештају тврди једно те исто; већ да први
извештај буде потпун а у осталим извештајима да се извештава школски
надзорник да ли је се у току месеца десила каква важна промена. Ја сам им
одобрио да извештаје за октобар и даље месеце могу подносити у краћем облику,
али први извештај (за септембар) и последњи (годишњи) морају бити опширнији
и изведени по утврђеном реду.
Овом приликом управитељи су ми скренули пажњу на то, да је веома
потребно захтевати и од благајника школских месечне или бар тромесечне
извештаје о стању школске касе, јер би их то принудило да пажљивије рукују
школским новцем и да уредније воде дневник касе.
Веће ме је замолило да и Вама саопштим њихова мишљења о овим
стварима, како би сте могли, ако за сходно нађете, издати потребна објашњења и
упутства.
И ако се у ово доба године порез лакше купи но иначе, те су и општине у
могућности да школама уредније предају тако звани школски прирез, ипак још и
даље многе школе кубуре са новцем и због тога оскудевају у најпречим потребама
својим. То се стање неће моћи поправити све донде док се расписом не нареди
свима општинским судовима да школски новац процентуално одвајају од
прикупљеног пореза и школама га предају онолико колико га прикупе. Само се
тако може контролисати рад општинских судова у предавању школског новца
школској каси. Без тога ће се неуредни председници моћи увек изговарати како
немају новаца у каси и како ће школи дати што јој припада чим буду имали
новаца. У неким су општинама учитељи успели код општинских судова њихових
да се школски новац тако (процентуално) одваја од општинског, и ту се сад
школски одбор не жали више на неуредности општинског суда у предавању тако
званог школског приреза.
Ове године су заразне болести, нарочито шарлах, у многим школама
ометале редован рад. Тако је осн. школа у Јагодини дангубила од 16 августа до 1
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октобра и од 10 децембра до данас (распуштена је 23 децембра); школа у Јовцу од
4 октобра до данас; школа у Бошњанима од 1 до 15 септембра; школа у Секуричу
од 1 до 10 септембра и од 29 септембра до 15 октобра; школа у Пољни од 23
септембра до данас; и школа у Рековцу од 9 до 31 октобра и од 12 децембра до
данас.
Од 8 до 12 децембра о. г. држао је своје седнице у Ћуприји окружни
школски одбор. На тим седницама утврђен је окружни школски буџет, прегледани
су неки рачуни школских благајника и решени предлози неких чланова. Из
месних школских буџета и ове су године брисане неке позиције само у интересу
штедње. Тако су многе школе по мојој наредби, унеле у своје буџете за 1904
годину и исплату дуга за слике бив. Краља и Краљице, али је окружни одбор из
сваког школског буџета брисао такве позиције. Од одлука које су по предлозима
појединих чланова донесене важнија је ова: да се препоручи свима школским
одборима да из партија на непредвиђене трошкове за 1903 годину одвоје, према
могућности и потреби, 5 до 10 динара за коју ће суму окружни школски одбор
набавити књиге за народ и преко управитеља школа поклањати их о Св. Сави
1904 године писменим и неписменим ђачким родитељима. Одбор ће продужити
свој рад 28 овог месеца.
14 децембра 1903 год.
Школски надзорник
Јагодина
др Душан Рајичић

Извештај
Љубомира Миловановића, професора друге београдске гимназије,
школског надзорника за срез левачки
за школску 1906/907. годину812
На преглед сам пошао 4. јуна по подне, а, по свршетку посла вратио се 26.
јуна у вече. На овај посао морао сам нешто раније поћи, због г г. Тодора Бушетића
и Станоја Мијатовића, учитеља из Пољне, који су такође били одређени за школ.
надзорнике. У свима школама обавио сам испите по раније утврђеном распореду.
Школа у Драгову отпочела је рад око 20. октобра, када су садашњи
наставници као нови дошли на дужност, а школа у Белушићу није радила целога
месеца септембра, због дезинфекције заражене школске зграде, у којој је умро од
сушице пређ. учитељ Бандовић. Све остале школе радиле су непрекидно целе
школске године.
Настава је текла правилно, равномерно и по програму. У колико се и где по
нешто од овога одступило унето је у поједине наставничке листове. Наставници
су савесно вршили своје дужности, само код њих 2-3 могло је бити интензивнији
рад. Те недовољности као и одлике у раду унео сам у поједине наставне листове.
Администрација је у опште добра, но скоро сви наставници нису водили
Дневник школског рада и Књигу о индивид. особинама ученика. Само су ове књиге
имали: Новица Брашић и Евгенија Брашићка, из Жупањевца, а Ангелина Нешићева из В.
812
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Пчелица водила је Књигу о личним особинама, без Дневника школског рада. Овом
општем а безразложном опирању вођења поменутих књига, требало би једном стати на
пут. Сем тога нашао сам у Драгову да, прошлогодишњи наставник те школе г. Сава
Ђурић, сада учитељ у срезу колубарском, није увео у уписницу ни годишње ни испитне
оцене за прошлу годину; само су исписана имена ученика и испод гола надзорничка
одлука. За ову немарљивост требало би г. Ђурића казнити. Препоручио сам садашњем
управитељу, који је млад и није знао како по овоме да поступи, да, према нађеном
испитном прозивнику, у коме су обоје стајале, унесе те оцене у уписницу.
Како се у овогодишњим наставничким листовима уноси знатно детаља односно
наставе, то је тамо и унето за поједине предмете и наставнике, шта се имало казати, те ћу
с тога, у томе погледу бити овде краћи, и споменићу само оне предмете, у којима сам
запазио што ненормално или непотпуно.

Тако, српски језик је у опште добар у читању, анализи и препричавању, али
у целом Левчу погрешно наглашавају последње слогове, и свуда има много
граматичких грешака. Ово је особина левачког говора. На овај доста погрешан
говор свикли су се и многи наставници, те учињене грешке ученика у говору
ретко који исправља, изузимајући г. Ђорђа Поповића, у Секуричу, код кога сам у
учионици нашао шему погрешних речи, како их треба правилно рећи (:њојзинњен, ћао сам-хтео сам, ки-као, с моном-са мном, и т.д.) – Писање је махом чисто,
али у већини случајева није лепо. Ученици су се слабо угледали на угледну врсту
у заглављу писанке, и на косе црте, које показују правац писања, но су многи
писали у разним правцима и са погрешним задебљањима, те писање не чини леп
утисак. У овоме погледу потребно би било, да наставници више и чешће упућују
ученике, да би се постигла довољна сталност у правилности и лепом писању код
ученика. – Цртанке су такође чисте, ну радови су махом слабији. Ово долази од
слабијег упућивања ученика у цртању: већина ученика прецртавала је дотичну
линију или ликове првим, задебљаним, притиснутим и непрекидним извлачењем,
не употребљавајући гуму. Тако погрешно нацртане слике нису поправљане па су
остале карикиране. – У свима осталим предметима и вештинама постигнут је леп
успех.
Дисциплина је, са једним благим изузетком, свуда примерена. Сеоска су
деца мирна, скромна, послушна и пажљива, те је дисциплину лако постићи.
Кажњавање ученика вршено је по прописима, али је казни било мало. Већина
уписаних ученика, који нису никако походили школу, предлагани су са разлозима
за испис, ну за то је потребна извесна такса, коју родитељи или старатељи неће да
полажу, те се с тога такви ученици по неколико година провлаче као ђаци једнога
разреда. Тако, у Жупањевцу, за двојицу ученика IV разреда, који су престарели и
не долазе у школу, стоји у примедби, да су ожењени! Исто тако не врше се
прописне законске мере, којима се спречава неоправдано изостајање од школе.
Нарочито су много изостајала деца од школе у В. Пчелицама. Ред и чистота по
школама свуда су добри, особито се у овоме погледу одликује школа у
Жупањевцу, у којој се одмах при ступању у двориште опази примеран ред код
деце, а у школи је таква уредба, да је то милина видети. Сва су учила укусно
поређена; у учионици има и ручна апотека; на зидовима су калиграфски исписане
поучне изреке: „Буди поштен“, „Праштај увреде“, „Заради хлеб“, „Испеци па
реци“ и т. д. Вредна наставница те школе, г-ђа Брашићка израђивала је и сама
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нека учила, као калиграфску азбуку и шему за показивање вредности разних
новаца. На овој шеми, која је у виду табле, стоји у горњем реду 5 динара, а испод
овога, у другом реду поређано је 5 комада динара, у трећем реду, испод сваког
динара стоје по два педесетака, даље је поређан никлен новац и најзад двопарци,
тако, да се одмах може видети колико у већем новцу има мањега по вредности- Ученици се држе свуда доста чисто, ма да има и поцепаних. На испиту су ученици
били мирни и пажљиви и нису се збуњивали. Нигде нисам добио оптужбе на
школску децу. Свуда на испитима било је и грађана присутних. Наставници се
родитељски и пријатељски походе са децом, сем једнога случаја, који сам
споменуо у листу дотичног наставника, а деца су поверљива према њима, те
отуда, изводим, да су наставници правилно вршили и васпитање у ужем смислу.
Школске ствари, збирке и књижнице у добром су стању и реду у већини
школа. У овоме погледу повољно се истичу школе у: Пољни, Жупањевцу,
Рековцу и Опарићу, а оскудне су у: Белушићу, Слатини и Ратковићу. Све школе
примају Просветни гласник и још по који други стручни лист и часопис, и
набављају према могућности и препоручене књиге, само се школа у Слатини
зауставља на самом Просветном гласнику. Кола Срп. Књиж. Задруге не примају
ове школе: у Риљцу, Превешти, Белушићу, Драгову, Ратковићу и Слатини.
Сем у В. Пчелици и Слатини, у којим местима су врло мали школски
плацеви, употребљени само за дворишта, све остале школе имају обрађене
школске баште, у којима су: поврће, цвеће, усеви, облагорођено воће и уређени
виногради. Сем тога већина наставника бави се гајењем свилених буба и
пчеларством, које су привредне гране добро развијене и у околини.
Школске зграде махом су добре, али их има и неподесних и
неупотребљивих. Најбоља је зграда у Риљцу, која је нова, солидно израђена и по
прописаном плану. На школама у Рековцу и Пчелицама потребне су знатније
оправке, ну оне ће се извршити, јер су за то предвиђене и потребне суме.
Неподесне су и неупотребљиве школе у Ратковићу и Белушићу. Школа у Слатини
је приватна, здрава кућа, али се тамо намерава идуће године подићи школска
зграда по плану. Многе школе или немају довољно станова за наставнике, или су
они недовољни, с тога наставници имају станарину, или извесну накнаду за стан,
али се то не прима уредно.
Окружни школски одбор старао је се добро и по закону о свима школама у
кругу моје ревизије; исто тако и наставници као и месни школски одбори,
изузимајући оне у Белушићу, Ратковићу и Слатини, који су своје школе
остављали не снабдевене и најнужнијим потребама. Исто тако већина месних
школских одбора слабо је вршила своје дужности за кажњавање, због изостајања
ученика од школе.
Школски прирез тешко утиче у школске касе. Он остаје неизмирен ни за
протекле године, с тога служитељи неуредно примају своје плате, и учитељи своје
станарине или накнаде за њих. Ово долази отуда, што општине прикупљајући
школски прирез, најпре подмире своје потребе, па ако што претекне, онда тек се
сете и школе. С тога би требало прикупљени школски прирез пренети са
општинских власти на пореска одељења.
Продужних школа није нигде било у кругу моје ревизије.
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Сада сам запазио добро материјално стање наставника у левачком срезу.
Ово се свакојако има приписати учитељској сталности, која је и законом мудро
загарантована.
8. јула 1907. године
у Београду.

Извештај
Јосифа Стојановића о стању основних школа у срезу беличком
за школску 1907/908. годину813
I. Школске зграде
1. У Багрдану је школска зграда нова и добра. Општина годишње плаћа
наставницима 1680 дин. на име квартирине и огрева. Овде би требало скренути
пажњу општини на то да је корисније за њу, да за 10-12 хиљада динара подигне 4
наставничка стана и тако да се ослободи плаћања год. додатка, који није мали.
2. Стара беличка школа већ је дотрајала. Садашња шк. зграда могла би
привремено послужити за два наставничка стана, само да општина подигне нову
школску зграду за два одељења. То треба исто учинити у Бунару, Ланишту и
Рибарима.
3. У Главинцима је прошле године озидана и покривена школска зграда,
која ове године не може бити довршена зато, што општина нема новаца.
4. У Деоници треба препоручити општини да што пре подигне два
наставничка стана на пространом школском имању. То је потребно и зато, што
наставници у селу не могу најмити удобан стан.
5. У Лоћици је шк. зграда од тврдог материјала. Ту би требало изменити
прозоре, а учионицу другог одељења проширити. Станови су у повољном стању.
6. У Милошеву је потребно зидати нову школ. зграду за три одељења.
Садашња шк. зграда може бити употребљена за трећи наставнички стан. Садашњи
наставници имају приличне станове.
7. У Мијатовцу је зграда неподесна за школу. Општини треба оставити
најкраћи рок, да подигне сталну школ. зграду у којој ће бити бар једна пространа
учионица и један наставнички стан.
8. За нову школу у Бунару израђен је план и у неколико спремљен
материјал (камен и цигла). Општина још није купила плац на коме ће се зидати
школа. У школ. фонду има око 2.000 дин. Тај је новац дат појединцима под
интерес. Треба наредити да се сав новац покупи од народа нов. заводу на приплод.
Одржавање садашњих школ. зграда није у најповољнијем стању. Томе је
узрок, поред осталог, неуредно примање школ. приреза.
II. Намештај
И школ. намештај није у повољном стању. Оно што је раније набављено,
није сачувано у добром стању. У новије време слабо се што ново купује. Зато су
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учитељи принуђени за свечани годишњи испит узимати од суседа на послугу
столице, столове и т. д.
Треба предузети мере, да се једном избаце из учионица оне старе и скроз
неподесне скамије.
III. Настава
Вршећи годишње испите запазио сам многе грешке у настави од којих ћу
овде укратко изложити само најкрупније. Овде ћу прво изнети опште дидактичке,
а затим посебне методичке грешке.
1) Прво што сам запазио, то је да настава није у свима одељењима текла
равномерно у току целе школске године. Није, дакле, у свима одељењима настава
вршена поступно. Данас и сами наставници не таје: да они уче ђаке само за испит,
да не раде интензивно у првој половини школске године, кад су деца одморнија;
да најинтензивније раде у последњем тромесечју; да не воде Дневник школ. рада
и Књигу о индивидуалним особинама ученичким. Садашњи површни успеси у
настави могу нас привидно и задовољити, али је неминовно, да ће они штетно
утицати на живот народни. Што се у настави брзо створи мора брзо и пропасти...
Само је у багрданској школи вођен Дневник школског рада и Књига о
индивидуалним особинама ученика.
2) Друга крупна грешка у настави што нису у довољној мери заступљена
начела јасности и разумљивости. Мора се признати да су наше школе сиромашне,
да школски одбори нерадо одобравају издатке на набавку наставних средстава.
Наше су школе у већини празне куће. Све се своди на причање и слушање. У
нашим се школама много учи напамет, а врло мало показује и ради.
3) Крупне грешке у настави јесу нетемељитост, нејасност, неразумљивост
и несвезаност дечијег знања...
4) У одељењима, где дечје знање није темељито, јасно, разумљиво и
свезано, наставници се на испиту старају да то прикрију подесним питањима. У
таквим школама наставници у главном двојако поступају. Или стављају лака и
ситна питања, у којима је у неколико и одговор наглашен, или пусте ђака, да сам
прича...
После општих напомена прелазим на излагање посебних методичких
напомена у предавању појединих предмета.
1) Наука хришћанска. У овом предмету постигнут је један део напретка, а
то је, упознавање са својом вером. Главни задатак, буђење религиско-моралних
осећања, није остварен у многим одељењима. Градиво које служи за тај циљ
наставници не обрађују с пуним уверењем и одушевљењем...
2) Српски језик са словенским читањем. У четрнаест места нашао сам само
два наставника у чијим се одељењима опажа оно старинско срицање. У опште
узев читање није рђаво. У томе се опажа известан напредак. Додуше, у свима
одељењима читање није одмерено и течно, али ипак није ни сувише споро, брзо,
погрешно, искидано и монотоно, као што је раније било...
Граматика је већином обрађивана у облику правила и дефиниција без
примене на говор и живот...
Најзад да напоменем и то, да у многим одељењима, није у довољној мери
рађено на развијању националних и патриотских осећања.
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Словенско читање сведено је на најмању меру. Деца познају слова и лакше
чланке читају. И то је све.
3) Рачуну се исто тако као и читању придаје прилична пажња. Па ипак и у
њему има недостатака. И тај се предмет предаје без довољно очигледности.
Задаци нису увек природни и практични, узети из живота. У старијим разредима
прилично занемарено усмено рачунање. Писмени задаци не решавају се усмено,
путем логичког размишљања о главној радњи која је у задатку нетакнута.
Наставници обично казују ђацима, шта се у задатку „пита“...
4) Земљопис се такође обрађује без довољно очигледности...На испитима
сам видео, да су ђаци цртали сливове и округе, али нигде нисам видео, да су
наставници покушавали, да са ђацима сами израде пластичну карту, кад већ
општине нису у стању купити готову.
5) Историја има исте недостатке. Она се не предаје са оним одушевљењем
и преданошћу која је историји својствена...И ту ђаци причају махом из уџбеника;
говоре о биткама и личностима, не размишљајући дубље о томе шта казују...
6) Познавање природе и пољопривредне науке стоје најбедније. Између
четири школска зида, помоћу причања живот и рад у природи. Показивања нема.
Имам наставника који та два предмета предају рационаније, али су они у мањини.
7) Остали предмети, сматрају се као споредни предмети, којима се не мора
поклањати велика пажња. Па ипак види се, да наставници већу пажњу скрећу на
певање и гимнастику, а мање обрађују цртање и лепо писање. У певању боље су
обрађивање световне песме. У неким одељењима сасвим су занемарене црквене
песме. Млађи наставници не предају црквене песме зато, што и они сами не знају.
...
V Оцене и успех
Од 26 наставника чији сам рад оценио, четрнаесторица су добили одличне
оцене, деветорица повољне, а тројица неповољне. Од те тројице један се жалио,
па је на поновном прегледу опет добио оцену неповољан. Сем тога међу
наставницима има и таквих, који су у настави грешили зато, што или нису
довољно спремни, или нису довољно извежбани у школском раду...
...
VII Наставна средства
...Доиста су бедне наше школе у том погледу. Већ и млађи учитељи
навикли се, да у школи само причају, па кад их запитам има ли школа довољан
број наставних средстава, они обично одговарају: „Има најнужнијих“. То
најнужније сведено је на стару мапу, окрњену рачунаљку, таблу словарицу и
непотпуну збирку метарских мера. Уз то се на годишњем испиту појави на зиду
Шрајберове слике као украс...
VIII Школске баште и дворишта
У томе су постигнути неки скромни успеси. Школска су имања проширена,
а неки учитељи приступили су послу, да уређују школске баште као мале
пољопривредне вежбаонице за ученике. Данас је још једино у животу једина
школска башта у Милошеву. Остале су пропале, запуштене или су претворене у
градину која служи за учитељеву економију, разуме се да је тамо ђацима забрањен
приступ.
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У неким двориштима засађено дрвеће није очувано. Школска имања нису
свуда најбоље ограђена. Двориште је само у Багрдану попуњено шљунком.
IX Књижнице
Само у Багрдану поред школске постоји и ђачка књижница. Књижнице за
народ нема у овом срезу.
Школске у књижнице потпуно занемарене.
X Похађање школа
Као школски надзорник навикао сам, да на испиту не гледам празне
учионице. Увек је у учионицама било толико ђака, колико је простор допуштао.
Сад је другачије. Има одељења у којима је минималан број ученика. И у овом
срезу има неуредних ђачких родитеља, од којих се не наплаћају казне.
XI Издржавање школа
Наши сеоски кметови и писари нису такви да се њима сме поверити једна
најкултурнија установа, као што је школа. Они ни мало нису дорасли да
управљају школом. У сваком месту слушао сам жалбе против кметова и
општинских ћата. У Мијатовцу је учитељ сам куповао креду и кречио школу; у
Врановцу учитељ сам оправљао школску зграду; у Рибарској школи је врло често
прекидан рад услед оскудице у огреву; у многим школама наставници нису
добили квартарину, служитељи плату; многе школе оскудевају у огреву и осталим
потребама.
XII Наставници
Сви наставници у срезу беличком имају потпуне квалификације за сталне
учитеље, сем једног, који је као студент права привремено заступао учитеља.
Од 27 наставника један је учитељ целе школске године одсуствовао због
болести, један је учитељ напустио наставничку службу. Две су учитељице због
порођаја пред крај школске године добиле одсуство.

Извештај о стању народних школа
Димитрија Димитријевића, школског надзорника
за срезове белички, левачки и темнићки
за школску 1909/10. годину814
I. О школским зградама и учитељским становима
У просветној области има 45 зграда. Новије зграде од тврдог материјала
има на броју 18. Старије зграде у добром стању има 14 (лошије су само поточка и
течићка). Привремених зграда у добром стању било је 6, привремене у
неисправном стању 4 и потпуно старе и дотрајале 3 зграде.
За овај део моравског округа може се рећи да релативно узевши стоји врло
добро са школским зградама, јер од 45 објеката само је њих 4-5 у неисправном
стању. Бунарска и ратковићска школа од почетка нове школске године замениће
се новим, а исто тако и у В. Сугубини.
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Од сталних старих зграда најлошија је рибарска у беличком срезу, тако да
се ни у ком случају не сме оставити даље, већ је треба, на основу инжињерског
извештаја од 11. децембра 1908. год. затворити.
Од привремених пак зграда г. сабаначка и цикотска, обе у срезу левачком,
не одговарају намењеној потреби. Прва је обична сеоска кућа, а друга
преправљена општинска судница. Привремена зграда у којој је женска рековачка
школа много је боља од њих. Мишљења сам: да их све три треба још за годину
дана оставити с тим, да дотле морају озидати нове зграде.
б) Нове школске зграде. У току ове школске године довршена је врло лепа
и удобна зграда у Главицима, и рад у њој отпочет.
Слатинска општина, у срезу левачком. Спремила је сву потребну грађу да
се отпочне зидање нове. Да није било промена у општинској управи, овај би се
рад већ отпочео.
Окружни школски одбор унео је у свој буџет за ову годину 6000 динара, да
из ове суме помаже поједие општине при подизању ових школа. Позајмицом
користиле су се многе школе у овом делуокруга.
в) Учитељски станови. Доста удобних станова у новим зградама има 12, у
старијим 12 и у привременим. У овај број нисам рачунао школе које имају
непотпуне станове, у којима наставници, уз пристојни додатак, станују. Према
овоме, може се рећи да и са учитељским становима повољно стоји поверена ми
област.
г) Као заслужни људи за подизање нових школских зграда могу
споменути: Гвоздена Миљковића, председника главиначке општине, Младена
Лазаревића, председника бунарске општине и Драгутина Петровића, члана
школског одбора исте општине, и Љубисава Радојевића, бившег председника
слатинске општине.
II. О издржавању и снабдевању школа школским потребама
Све потребе уносе се у месне школске буџете и општине су дужне из
својих прихода или приреза да те расходе измире. Прикупљање приреза није
сваки пут задовољавајуће. Ако је година родна, председници заузимљиви, пореске
и полицијске власти на свом месту, део приреза савесно се одваја и предаје
школском благајнику-новаца ће увек довољно бити за издржавање школа. Ако
пак ових услова нема, ма шта се предузимало од стране надлежних-мало ће
помоћи бити и школа ће трпети оскудицу у свему.
Већина школа у повереној ми области, била је снабдевена свима важнијим
потребама...Истичем рад на прикупљању и предавању школског приреза два
среска начелника: Милутина Ценића, начелника среза беличког и Милована
Јовановића, начелника среза левачког. У жељи да што више помогну издржавање
народних школа, ова два начелника издали су наредбе општ. благајницима да,
пошто сврше предају пореза пореским одељењима-свраћају њима и показују
дневник покупљеног приреза на контролисање: да ли је правилно одвојен део
приреза, који има припасти дотичној школи; ако није наређивали им да у идућој
предаји то надокнаде.
Овакав њихов рад у многоме је допринео да је издржавање школа у
главном било задовољавајуће. У прошлој рачунској години прикупили су и
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предали сав школски прирез: Јанићије Мојсиловић, председник бошњачке школе
и Здравко Томић, председник гладањске општине, која улази у састав дубочке
школске општине.
III. Васпитна настава
а) Сметње-прекиди у школском раду
У извештају за прво полугође сам напоменуо да се не памти да је икада
више било заразних болести као у овој школској години. Поред м. богиња било је:
шарлаха, срдобоље и тифуса. Само је био поштеђен Темнић, док Белица и Левач
осакаћени од свих зараза. Школе су у тим срезовима укупно изгубиле око 1500
радних дана!
Па и ова друга половина школске године није прошла без заразе. Школа
цикотска није радила 30 дана, опарићанска 20 дана, секуричка 35 дана, риљачка
53 дана, г. с, све због богиња, сабаначка 19 дана и у срезу темнићком поточка 10
дана, такође због малих богиња.
Ово прекидање школског рада, због болести, знатно је сметало
наставницима у постизању успеха. Али су ипак, благодарећи њиховој вредноћи и
оданости послу, толико су успели да оспособе већину ученика за прелаз у старији
разред.
б) Наставно градиво обрађивано је редом по програму. Изузетака је било у
неколико по школама, које су дуже време прекидале рад због заразе.
Наставницима у тим скретао сам пажњу да, изузетно за ове прилике, обраћају
пажњу на главнијим тачкама програма. О томе раду у школама је вођен дневник.
Али не може се рећи да је то по свим школама правилно вођен. Има приличан
број наставника који су дневник рада невешто и нерадо попуњавали. Сматрају тај
део рада као неки адмиистративни намет.
в) Распоред предмета на часове раније је израђен за поједине школе.
Вршећи ревизију у току ове школске године контролисао сам да се не скраћује
време рада и број недељних часова да буде правилно по плану распоређен.
Скренута је пажња и на то, да часови из тежих предмета буду пре подне. Вештине
су већином обрађиване по подне.
г) За време првог прегледа школа где сам наишао да нема најнужнијих
наставних средства, учинио сам што је требало, те су набављене: метарске мере,
карте Краљевине Србије у целини и по сливовима и руске рачунаљке. У по неким
школама наставници су чинили покушаје да заснивају збирке за очигледност у
настави према даним им упутствима.
д) Употреба наставних средстава није била правилна по свима школама.
Има један (мањи) део наставника, који у том погледу нису грешили зато што не
знају како треба у настави употребљаати средства, већ су већином грешили за то,
што су навикли да успех у настави постижу преоптерећивањем дечијег
механичког памћења. Приликом ревизије утицао сам на такве наставнике, да се
наставна средства правилно употребљавају.
ђ) Годишње испите отпочео сам вршити од 24. маја, па сам био готов 27.
јуна. Говорио је сваки ученик из једног или два предмета.
Имајући на уму да у темнићком срезу није било заразних болести, прво сам
отпочео рад у том срезу, остављајући срезове: левачки и белички, где је било
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заразе на послетку. Имао сам да извршим годишње испите у 44 м. и у једној
женској школи, и да оценим рад 87 наставника-ица. Катунска женска школа није у
ствари ни постојала, јер школски одбор није хтео да изврши упис ученица, те
нисам ни могао да држим годишњи испит.
У темнићком срезу од 26 наставника-ица-18 је добило оцену одличан и 8
повољан; у левачком од 31 наставника-њих 19 одличан и 12 повољан и у
беличком срезу од 30 наставника-23 добило је оцену одличан и 7 повољан. Према
овоме укупан број одлично оцењених наставника-ица износи 60 и повољно 27.
Неповољних оцена није било. Из овога излази да је просечан успех дао оцену
врло добар. Разуме се да је и то више релативна оцена наставничког труда, јер
сам при оцењивању морао узети и узроке, који су наставницима сметали у
постизању успеха.
Из приложеног списка наставника који се особито одликују својим радом у
школи и лепим опхођењем са својим ученицима види се, да је таквих наставника
било: у беличком срезу 9, левачком 7 и у темнићком 5...Најбољи и најпунији
успех у свему у беличком срезу имали су Сава Поповић, учитељ IV р. из Бачине и
Стојан Глигоријевић, учитељ III и IV р. из Бошњана; у левачком срезу само
Евгенија Брашићка, учитељица I и II р. у Жупањевцу, и у Белици: Живка
Станојевићка, наставница IV раз. м. школе у Багрдану и Зорка Грубановић,
наставница I и II раз. у Јовцу.
О успеху из појединих предмета могу рећи ово:
1. Из науке хришћанске готово у свима школама постигнут је успех у томе,
што су ученици упознати са својом вером. Главни задатак у настави науке
хришћанске: буђење религиозно-моралних осећања постигнут је у одељењима у
којима су радили вредни и спремни наставници.
2. Из српског језика скренута је пажња наставницима да се обрађују сви
делови: вежбање у посматрању, мишљењу и говору, читање, писање,
декламовање, граматика и упознавање ученика IV. разреда словенском азбуком.
Приликом ревизије скретао сам пажњу наставницима, да из тог предмета у првом
реду обраде считавање речи из буквара, логичко и естетичко читање, и да сваки
наставник исправља грешке у дечијем говору. У томе су постигли успехе сви
вреднији и спремнији наставници. Граматика је такође обрађивана где више где
мање, али у опште узевши није се у овоме много учинило.
Писање дало је у опште задовољавајући резултат. И млађи и старији
разреди пишу доста лепо и правилно речи и реченице. За писмене саставе пак не
може се то исто рећи. Овај део српског језика уопште је занемарен по нашим
школама. Ја налазим да је један од главнијих узрока и тај, што нам је градиво за
ове школе и сувише опсежно тако, да многи, нарочито слабији наставници, не
знају шта ће пре. Кад се буде програм скратио, ја се надам да ће наставници и
моћи и хтети да постигну много јачи успех, а дотле ће ова врло важна грана
српског језика храмати, као и досад.
Декламације су обрађиване по свима школама доста правилно, нарочито
код спремнијих наставника, али код већине-без довољно разумевања садржине и
довољног осећања. Рекорд у овоме постигли су ученици IV р. бачинске школе, I и
II р. жупањевачке, III и IV р. бошњачке, IV багрданске и I и II р. јовачке школе
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тако да је милина била слушати их, како лепо и са топлином изводе ове ствари.
Избор декламација, нарочито по старијим разредима, биле су песме патриотског и
националног обележја-Успех је уопште задовољавајући.
3. Словенско читање. Чини ми се, да бих смео рећи, да и наставници, а у
неколико и сами ученици, увиђају да овај предмет нема скоро никакве важности
по основним школама, па стога се предаје и учи више што се мора. По мом
скромном мишљењу овај је предмет одавно одиграо своју улогу у основној
настави, да би га требало упутити тамо, где му је место-у богословију.
4. Српска историја је предавана махом по уџбенику. Наставних средстава
за овај предмет готово и нема, те је тешко код многих наставника и наћи потпун
успех. Наставници су се трудили да пређу сво наставно градиво по програму. Али
прекидање школског рада, нарочито у беличком и левачком срезу, омело је многе
наставнике, да пређено градиво довољно и утврде. Стога је причање у ђачким
одговорима често прекидано и недовољно пластично. Вредни и спремни
наставници трудили су се да, предавајући омладини прошлост српског народа,
буде у ученика патриотска и национална осећања.
5. Земљопис је предаван у већини школа правилно, методски. Потребних
карата било је по свима школама. Ученици су махом цртали пређене сливове,
округе и српске земље, те им је стога и знање било много јаче и поузданије.
Вреднији и спремнији наставници постигли су уопште врло добар успех из овог
предмета.
6. Рачун с геометријским облицима. Овај предмет код већине наставника
предаван је правилно. Било је и таквих (слабији) који су, да себи олакшају посао,
брзо прелазили на чисте бројеве. Има наставника који у старијим разредима мало
вежбају ученике у усменом рачунању, нити у довољној мери пазе, да задаци буду
природни и практични. Упућени су да тога у будуће не буде. Али и поред овога,
већина наставника обрадила је овај предмет лепо и правилно, те је просечан успех
врло добар.
Геометријски облици уопште слабије су предавани.
7. Познавање природе. Као што је познато, успех из овог предмета зависи
од тога у колико је наставник успео, да наставу ослободи вербализма, и у колико
је постигао да природу изучава у самој природи показивањем појединих објеката.
Поред вредних и спремних наставника има и таквих који и тај предмет предају по
уџбенику, па није ни успех могао бити потпун. Оно што им уџбеник могао датизнају ученици доста добро.
То исто вреди и за успех из пољопривредних поука. Угледних вртова
махом није било, да би се ученицима очигледно могли да покажу ови или они
радови. И у овим поукама, дакле, више се држало књиге, те се није могао постићи
прави успех.
8. У предавању певања запазио сам да су наставници боље обрађивали
световне песме. Црквене песме нису довољно обрађене по програму и због тога,
што ретко у ком месту да има цркве, у којима би били ученици обавезни да
одговарају и вежбају се у црквеном певању. Вредни и музикални наставници,
којих је било прилично у мојој области-предавали су певање у 2 и 3 гласа (III и IV
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р. катунске школе, сва 4 д. катунска, IV бачинске, III и IV бошњанске, сва 4 раз.
жупањевачке и т. д.)
9. Вредни и спремни наставници у довољној мери скретали су пажњу да
децу упуте у игрању, гимнастици и у цртању, у обиму програма. Успех из ових
предмета је у толико постигнут у колико је дотични наставник сам врло спреман.
10. Ручни женски рад предаван је у женским школама са задовољавајућим
успехом. Радови су разноврсни и лепо и чисто израђени.
11. Поуке за домаћице предаване су у женским школама и то је све рађено
без очигледности, већ само причањем у учионици. Постигнут успех није од
велике важности.
Б. Вечерње школе
Осим вечерњих школа или курсева за неписмене младиће-других школа
није било. Па и њих није било толико колико их је могло и требало бити. Томе је
узрок што сам почео надзорничку дужност да вршим много доцније од осталих
надзорника, те се одоцнило да покренем све наставнике да приступе овом
корисном послу. У овој години ја сам имао свега три такве школе.
V. Васпитна дисциплина
Здрави ученици у опште узев уредно и на време су походили школу, кад је
било лепо време. Зими пак, кад су дани кратки и хладни, ђаци су доста
одоцњавали. За овакве прилике много је добра учинио распис по коме су ученици
почињали рад пре подне од 9 часова и по подне пуштани кућама у 3 до 1. марта.
Наставници су иначе радили по распореду.
Наставници се у опште узев марљиво брину о својим ученицима за све
време док се ученици баве у школи. Исто тако наставници су се трудили, да
правилно изврше своје дужности ван учионице: кад ђаци ручају, вечерају,
ноћивају у школи, кад одлазе кући и кад су ученици на улици. У школама је у
довољној мери скретана пажња да у целој школској згради и дворишту буде
чистоте, да су ученици очишћени, ошишани у у опште да им је чисто тело и
одело. Наставници нису пропустали згодну прилику да у овом правцу утичу и на
ђачке родитеље, да се здравствене прилике ученика и у самој кући поправљају.
Томе су у многоме помогли састанци по сеоским библиотекама, Земљорадничким
задругама- и т.д.
VI. Наставници
а) У другој половини године (не бројећи Танасија Марковића, учитеља у
Варварину, који је имао годишње одсуство) одсуствовало је свега 22 наставникаица укупно 313 дана. Школски надзорник је био врло штедљив при давању
одсуства; то је било само у крајњој нужди. Много су већа одсуства учињена по
одобрењу Министра просвете.
б) Мило ми је што могу и овом приликом констатовати, да су за ову другу
половину школске године међусобни односи наставника били у опште врло
добри. Изузетака има, али врло мало, и, надам се, да ће их бити у будуће још
мање.
в) У овој школској години скретао сам пажњу наставницима да се
марљивије старају о набављању препоручених листова и књига за школску
књижницу. У окружном школском одбору постарао сам се, у своје време, те су
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ушле мало веће суме но дотле за књиге и листове. Све школе у подручју примале
су у овој години: Просветни Гласник, Књижев. Задругу, Босанску Вилу, Дело,
Учитеља, Народно здравље и М. Србадију, а неке још: Књижевни Гласник и
друге. За народне новине пак отворена је у буџетима за ову годину нарочита
партија и стављено да мање и сиромашније школе примају за своје сиромашне
ученике по 5 а веће по 10-15 бројева. Овим са хтело, да преко ученика овај
популарни лист уђе у народ у што већем броју.
г) Многи наставници и ван школе суделовали су на културном раду у
месту и околини. А од како је основана и Културна лига, чији сам и сам члан
окружног одбора, живо сам настао, да се ова корисна установа што више и
темељније распростре. У овом смислу нашао сам на озбиљну потпору многих
наставника. До данас у појединим школама има 27 сеоских библиотека. За ове
библиотеке постарао се г. Урошевић, ректор универзитета и припремио и послао
ми за сваку по 25-27 разних књига, које је могао да прикупи, и у одређена места
испослао сам у почетку оснивања.
За библиотеке су прописана и нарочита правила, које је г. Урошевић
саставио по предходном споразуму са наставницима.
Осим овога многи су ми се наставници одазвали и око оснивања
Стрељачких дружина, којих има за сад у приличном броју. У последњој седници
окружног одбора од 4. маја ов. год., било је речи о помоћи за оснивање ђачких
стрељач. дружина. Одбор је задобивен за ову корисну установу, али због избора
нових чланова окружног одбора, који је био 4. ав. месеца-ова је ствар одложена да
се са новим одбором одпочне, што ће у своје време бити и извршено.
VII. О месним и окружном школском одбору
а) Месни одбори у опште узев махом су се старали да одговоре својој
дужности. Али материјално снабдевање школа врло су често вршени под
притиском школског надзорника и полицијских власти.
Од овога-не испуњавање своје дужности-истакао се одбор катунске школе,
који није хтео да изврши упис ученика за I. разред женске школе ни онда, кад је
цео одбор кажњен сваки члан са по 15 динара на корист школске касе, те је
потписати поново наредио начелнику среза темнићког да саслуша цео школски
одбор, те да се још строжије казни. Али нешто због општинских избора, а нешто и
због тога што је потписати одмах после овога пошао на пут, ради држања
годишњих испита-ова је ствар тако остала.
б) Окружни школски одбор испуњавао је ревносно своју дужност. У првој
половини школ. године, као и у овој другој, прегледаo је и одобравао школске
буџете и прегледао је рачуне појединих школа за раније и прошлу школску
годину, одређивао позајмице школским општинама за подизање нових школа и,
на послетку, одређивао награде наставницима, који су радили у вечерњим
школама. У опште окружни школски одбор је био марљив и ревностан у својој
дужности.
VIII. Школска имања и школски фондови
а) Према добивеним извештајима школе у повереној ми области немају
нарочитиих имања.
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б) Поверене ми школе махом имају основане фондове за зидање нових
школских зграда или за сиромашне ученике. За зидање нових зграда имају:
Дубока 2000 дин., Милошево 3500 и Слатина 1200.- За сиромашне ученике имају
ове школе у беличком срезу: 1. Багрданска 1647,52 динара, 2. Бунарска 400
динара, 3. Драгоцветска 302,25 динара, 4. Лоћичка 53,42 динара, 5. Јовачка 148,20
динара, 6. Милошевска 479,60 динара, 7. Врановачка 37,63 динара, 8. Праћинска
43,70 динара. У левачком: жупањевачка 200 динара и драговска 1700 динара, и у
темнићком срезу: Поточац 380 динара, Варварин 205,15 и Катун 312,50 динара.
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ШКОЛЕ У ВРЕМЕ БАЛКАНСКИХ
У ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
За време балканских ратова школе су радиле нередовно, зато што је део
учитеља био на фронту. Поједине зграде, а пре свега зграда основне школе у
Јагодини, делимично су служиле за друге намене. Зграда школе у Јагодини
служила је као магацин. Настава је релативно редовно настављена школске 19131914. године, али је почетком Првог светског рата поново постала нередовна.
После главног испита, јуна 1915. године, настава није ни обнављана. Учитељи из
Јагодине су били, или у саставу војних јединица или на помоћним пословима у
вароши, док су учитељице биле обавезне да помажу у лечењу рањеника у војној
болници смештеној у згради Учитељске школе.815 Уласком непријатеља у Србију
новембра 1915. године, потпуно су престале све школске активности.
У току 1915. године, група ученика Јагодинске основне школе је на разне
начине напустила Србију, и своје школовање наставили у Француској и
Енглеској. То су били следећи ученици: Марко, син Петра Насласа, индустријалца
из Јагодине, Боривоје, син Исаила Ранковића, контролора железничке дирекције
из Јагодине, Јован, син Алексе Таушановића, рачуновође из Јагодине, Милутин,
син Ђорђа Илића, земљорадника из Јагодине, Десанка, кћи Милорада
Миловановића, учитеља из Јагодине, Љубиша, син Димитрија Димитријевића,
школског надзорника из Јагодине, Властимир, син Јована Адамовића, трговца из
Јагодине, Борислав Ђорић, син Љубомира, судије из Јагодине, Миодраг, син
Вучка Маленовића, судског служитеља из Јагодине, Милован Степановић, син
Славка, кафеџије из Рековца, Бранко Секулић, син Вука, учитеља из Дренове,
Видосава Станковић, кћи Светозара, свешеника из Јасике, Марија Станковић, кћи
Светозара из Јасике, Синиша В. Катунац из Велике Дренове, Момчило В. Катунац
из Велике Дренове, Драгослав Ђорђевић, син Станоја из Варварина, Милоје
Стошић, син Милутина из Драгова, Вуле Поповић, син Јована, свештеника из
Рековца, Драган Поповић, син Петра, школског надзорника из Варварина,
Александар Јанићијевић, син Настасија из Маскара, Живота Бушетић, син Тодора,
учитеља из Пољне, Љубодраг Давидовић, из Велике Дренове, Александар Перић
из Рековца, Светислав Ђорић из Јагодине, Ђорђе Михајловић из Белушића,
Драгутин Вемић из Јасике, Драгутин Ристић из Рековца, Стојан Урошевић из
Варварина, Добривоје Петровић, син покојног Касијана из Каленићког Прњавора,
Мирослав Аћимовић из Варварина, Данило Николић, син Саве, учитеља из
Слатине, Божидар Ђурић, син Радосава, учитеља из Дубоке, Бранислава
Голубовић, кћи Божидара из Јагодине, Драгомир Савић, син Милутина из
815

АС, МПс-1914/в-1. По наређењу од 25. новебра 1914. године, све учитељице биле су обавезне
да се прикључе војној болници.
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Пањевца, Драгоје Поповић, син покојног Михаила из Јагодине, Драгутин Пешић,
син Михаила из Белушића, Милоје Милутиновић, син Владимира из Јагодине,
Драгослав Глигоријевић, син Вукомана из Багрдана, Милош Поповић, син Саве из
Бачине, Божидар Петровић, син Ђорђа из Јагодине, Војин Николић, син Атанасија
из Рековца, Милан Стојановић из Јагодине, Живојин Т. Срећковић из Варварина,
Јован Стукић из Багрдана, Драгољуб Јовановић из Рековца, Милоје Стошић из
Драгова, Петар Цветковић из Рековца, Божин Станимировић из Белице, Милорад
Обрадовић, син Драгутина, деловође из Трешњевице, Ђорђе Спасић, син Вучка,
трговца из Рековца. 816

Ученици Јагодинске основне школе 1916/17. године са учитељем Миланом
Дамјановићем из Аустро-Угарске
Са припремама на обнављању рада основних школа, по наредби аустроугарских власти, започето је јануара 1916. године. Тада су израђени планови за
организовањем основних школа у окупираној Србији. За управитеље школа
предвиђени су официри, а као наставно особље подофицири неспособни за борбу.
Марта месеца исте године окружним командама упућени су расписи о оснивању
редовних основних школа. Тада је установљено звање окружног школског
референта, а по срезовима среских референата. Трошкови издржавања основних
школа падали су на терет општина и округа. Организавањем основног школства
требало је обезбедити што темељније преваспитање деце. Међутим, настојање да
се на овај начин организује основно школство и да се заведе обавезно школовање,
816

АС, Министарство просвете у избеглиштву, Просветно одељење у Паризу 1916/17. Списак ђака
по школама у Француској и Енглеској.
Српске новине, Крф, за 1926, 1917 и 1918. годину (поједини бројеви).
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није могло у потпуности да успе. Првенствено због недостатка наставника, а и
многи родитељи нису желели да пријаве децу за школу и крили су их на све
могуће начине. Такође разлог слабог посећивања школе биле су ратне прилике,
немаштина и велики број избеглица. Највећи број деце није могао да похађа
школу, јер нису имали ни одећу ни обућу. Школа у Јагодини отпочела је рад 13.
априла 1916. године.
У Јагодини је маја 1916. године радило седам учитеља: Милан Дамјановић
из Панчева, рођен 1881. године, радио од 30. марта; Бисенија Николић, рођена
1885. године у Аранђеловцу, радила од 20. маја; Драга Кандић из Варварина,
рођена 1886. године, радила од 20. маја; Љубица Марковић из Јагодине, рођена
1879. године, радила од 20. маја; Радмила Младеновић из Јагодине, рођена 1891.
године, радила од 20. маја; Мирослава Рашић из Београда, рођена 1896. године,
радила од 20. маја и вероучитељ Живојин Ристић из Медвеђе, рођен 1889. године,
који је такође започео рад 20. маја. До тада Милан Дамњановић радио је као
учитељ 15 година, Бисенија Николић 12 година, Драга Кандић 10 година, Љубица
Марковић 22 године, Радмила Младеновић пет година, Мирослава Рашић три
године и Живојин Ристић четири године. Само Милан Дамјановић знао је добро
немачки. У јагодинском школском срезу било је укупно 3.713 детета, од који је
511 похађало школу, док је 3.202 остало ван школе. Маја 1916. године у Јагодини
је било укупно 611 детета школског узраста, од који је 263 дечака и 248 девојчица
похађало школу, док је на школу чекало 17 дечака и 48 девојчица. Школа је
отворена 13. априла 1916. године.817
У току неколико недеља настава се одвијала према тој подели учитеља. Од
армијских учитеља деца су усвојила бројеве и родбинске називе на немачком
језику. Због великог броја ученика било је потребно да се постави бар још један
наставник из редова војске. Ученицима је достављено сто старих уџбеника. Деца
су вакцинисана против богиња и успостављени су одговарајући ред и чистоћа.
Санитарни услови били су добри.
Дистрикт Бачине имао је маја 1916. године 13 школа. Укупно је 2.104
детета дорасло за школу, а школовало се само 302. Ван школе остало је 1.802
детета. Истог маја Бачина је имала 211 ученика и 91 ученицу, а ван школе је било
још 20 ученика и 38 ученица. Михајло Поповић предавао је веронауку, Катарина
Поповић је водила трећи и четврти разред, а Даринка Васиљевић први и други
разред. Сви су отпочели рад 18. маја. Дорасле деце за школу: у Варварину 204, у
Горњем Катуну 134, Обрежу 184, Својнову 70, Поточцу 115, Рашевици 103,
Маскару 60, Бошњану 164, Залоговцу 327, Орашју 62, Доњем Крчину 271,
Избеници 50 детета. Све школске зграде могле су да се употребе за наставу.
За школског референта постављен је Новак Настасић. Школе су отпочеле
рад 8. фебруара 1916. године. Од 1. маја 1916. године, науку хришћанску у свим
разредима у школи у Бачини предавао је свештеник Михајло Поповић, рођен у
Коњусима 1861. године. Катарина Поповић из Лозовика, рођена 1873. године,
водила је 50 ђака трећег и четвртог разреда од 18. маја 1916. године, а 51 ђака
првог и другог разреда Даринка Васиљевић, рођена 1871. године у Нишевцу. Сви
817

АС, ВГГ, 8-335.
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учитељи су започели рад 18. маја 1916. године.818 У овим школама није било
довољно образованог кадра, већ само наставника који владају словенским
језиком. Према мишљењу школског референта, наставнике је требало образовати
да би могли да се посвете ученицима у погледу уредности, реда и дисциплине у
вежбању.819
У школском срезу бачинском, рад у новој школској години отпочет је 9.
септембра 1916. године са 208 ученика, 173 из Бачине и 35 ученика из Цернице,
од укупно 1.471 дечака и 1.172 девојчице. За школу је још дорасло 30 дечака и 135
девојчица у Бачини, а у Церници један дечак и 24 девојчица. У осталим местима,
за школу је дорасло: у Бошњану 134 дечака и 29 девојчица, у Д. Крчину 53 дечака
и 43 девојчица, у Г. Крчину 22 дечака и 22 девојчице, у Карановчићу 53 дечака и
38 девојчица, у М. Крушевици 33 дечака и 18 девојчица, у Пајковцу 22 дечака и
22 девојчице, у Тољевцу 53 дечака и 27 девојчица, Г. Катуну 142 дечака и 83
девојчица, у Избеници 30 дечака и 39 девојчица, у Маскару 36 дечака и 26
девојчица, у Обрежу 214 дечака и 199 девојчица, у Орашју 54 дечака и 55
девојчица, у Поточцу 89 дечака и 70 девојчица, у Рашевици 116 дечака и 91
девојчица, у Својнову 66 дечака и 37 девојчица, у В. Варварину 21 дечак и 12
девојчица, у С. Варварину 124 дечака и 100 девојчица, у Залоговцу 75 дечака и 47
девојчица, у Маренову 34 дечака и 22 девојчице и у Парцану 52 дечака и 23
девојчица.
За учитеља сва четири разреда у Рековцу постављен је 31. марта 1916.
године Александер Чапларос учитељ и кантор. Рођен је 1884. године у селу Баја у
Мађарској, а живео је у селу Борота. Завршио је четири разреда... и Препарандиу.
Ручни рад предавала је од 25. маја 1916. године Босиљка Радојкић, рођена у
Параћину 1887. године. Завршила је четири разреда гимназије и два разреда
Препарандие. Маја 1916. године школу у Рековцу похађало је 82 ученика и 41
ученица од укупно 209 детета дораслих за школу, а на школу је чекало 28 дечака
и 58 девојчица. У Ломици, од укупно 59 детета школу је похађало 13 ученика, а на
школу чекало 12 ученика и 34 ученице. У Урсулу од 138 детета, школу је
похађало седам ученика, а на школу је чекало 69 ученика и 62 ученице.820
У манастиру Каленићу саграђен је смештај за око 200 детета.821
Маја 1916. године у Јагодинском школском срезу, коме се на челу налазио
Милан Дамјановић, за школу је дорасло 3.713 детета. На школу је чекало 2.312
дечака и 1.607 девојчица.
1. Варош Багрдан, село Багрдан, Доњи Рачник, Ловци и Стрижило 287
детета: 188 дечака и 99 девојчица.
2. Белица, Лозовик и Мишевић822 182 детета: 139 дечака и 43 девојчице.
3. Бунар, Шантаровац, Лукар и Врба 306 детета: 142 дечака и 164
девојчица.
818

АС, ВГГ, 8-477.
АС, ВГГ, 8-335.
820
АС, ВГГ, 8-335.
821
АС, ВГГ, 8-238.
822
Учитељ у Мишевићу Ж. Петровић примио је 23 априла 1916. године плату од 44 круне за
период од 23. марта до 3. априла, што је на дан износило 4 круне
819
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4. Деоница, Сиоковац, Вољавче и Јошанички Прњавор 132 детета: 86
дечака и 46 девојчица.
5. Црнче и Каленовац 73 детета: 47 дечака и 26 девојчица.
6. Драгоцвет, Међуреч, Шуљковац, Ковачевац и Трнава 172 детета: 130
дечака и 42 девојчице.
7. Главинци, Коларе и Бресје 101 дете: 61 дечака и 40 девојчица.
8. Ланиште, Рибники и Буковче 225 детета: 142 дечака и 83 девојчица.
9. Јовац, Г. Јовац, Дворица, Рамново и Остриковац 440 детета: 224 дечака и
216 девојчица.
10. Мајур 271 дете: 139 дечака и 132 девојчице.
11. Лоћика, Беочић, Ивк. Прњавор, Драгошевац, Медојевац и Топола 176
детета: 138 дечака и 38 девојчица.
12. Милошево 148 детета: 102 дечака и 46 девојчица.
13. Мијатовац 140 детета: 84 дечака и 56 девојчица.
14. Пањевац 90 детета: 56 дечака и 34 девојчица.
15. Праћина и Ракитово 210 детета: 115 дечака и 95 девојчица.
16. Трешњевица, Сињи Вир и Цигани 228 детета: 112 дечака и 116
девојчица.
17. Рибаре 130 детета: 77 дечака и 53 девојчице.
18. Винорача 106 детета: 70 дечака и 36 девојчица.
19. Врановац, Г. Штипље, Д. Штипље и Г. Рачник 297 детета: 155 дечака и
142 девојчице.
20. Јагодина укупно 700 детета. Школу је похађало 250 дечака и 245
девојчица, а на школу је чекало 105 дечака и 100 девојчица.823
Јула 1916. године Трешњевица, Сињи Вир и Цигани припали су школи у
Јовцу. Истог месеца, школа у Багрдану имала је четири учионице и 0,30 хектара
школске баште; школа у Бунару две учионице, пет соба за учитеље, једну ђачку
собу; школа у Белици две учионице, три собе за учитеље и 0,10 хектара школске
баште; за школу у Црнчу нема података; школа у Деоници две учионице, три собе
за учитеље и 0,10 хектара школске баште; школа у Деоници две учионице, једну
собу за учитеља, једну шталу и 0,10 хектара школске баште; школа у Драгоцвету
две учионице, две собе за учитеља, једну шталу, једну зграду у дворишту и 0,20
хектара школске баште; школа у Главинцима две учионице, две собе за учитеља;
школа у Јовцу четири учионице, 28 осталих просторија, 0,10 хектара школске
баште; школа у Ланишта две учионице; школа у Лоћики три учионице, четири
собе за учитеље, 0,08 хектара школске баште; школа у Мајуру једна учионица, две
собе за учитеља; школа у Милошеву две учионице, две собе за учитеље, 0,10
хектара школске баште; школа у Мијатовцу две учионице, 0,100 хектара школске
баште; школа у Пањевцу једну учионицу; школа у Праћини једну учионицу, пет
одељења за учитеља, 0,10 хектара школске баште; школа у Рибару две учионице,
две собе за учитеље, 0,08 хектара школске баште; школа у Винорачи две
учионице, четири одељења стана за учитеља, 0,30 хектара школске баште; школа
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у Врановцу две учионице, четири одељења учитељског стана, 0,05 хектара
школске баште.824
Септембра 1916. године у Јагодинском школском срезу је био исти број
школа. Тада је за школу било дорасло укупно 4.414 детета, а школовало се 495
дечака и 495 девојчица. Ван школе остало је 2.312 дечака и 1.607 девојчица. Од 20
школских зграда, само је школска зграда у Јагодини била потпуна.825
Априла 1917. године, од 559 детета школског узраста, школу у Јагодини је
похађало 159 дечака и 169 девојчица. Школом није било обухваћено 135 дечака и
96 девојчица. Други и четврти разред, у којима је учило 211 ђака, од 1. априла
1916. године, водио је Штефан Аугуст, а 117 ђака трећег разреда од 8. фебруара
1917. године учитељица Паула Диригл.826
Маја 1917. године у Јагодини је школу похађало 232 дечака и 215
девојчица, а ван школе је остало 62 дечака и 50 девојчица. Тада је 89 ђака
четвртог разреда водио Стефан Аугуст, 115 ђака трећег разреда Паула Диригл,
118 ђака другог разреда Тереза Суботичанец и 125 ђака првог разреда, од 2. јула
1916. године, Зорка Нетлиг.827
У школама у Јагодинском школском срезу, због недостатка наставног
кадра, није се настава одвијала редовно. Према окупационим властима, било је
потребно, да се, што је пре могуће, постави по један учитељ из војске, или ако то
није могуће, онда неку локалну поверљиву особу женског пола у општинама:
Багрдан, Јовац, Бунар и Црнче где је стационирана војска и жандармерија.
Настава се у складу са поделом одржавала на отежани начин. Због великог
броја деце само код једног наставника из редова војске, уведена је полудневна
настава и то: дечаци су похађали сваког дана школу, а једног дана имали су
полудневну наставу. Изузет је четврти разред, где су и дечаци и девојчице
свакодневно, пре подне а сваког другог дана и поподне имали наставу. Пре подне
учествовали су у настави веронауке, рачуна, писања и читања, а по подне имали
су слободно певање, играње, а и друге слободне вежбе и марширање. Девојчице
су похађале школу сваког другог дана и то полудневно по подне, и изучавале
предмете: женски ручни рад, певање и играње.828
У Винорачи за привременог учитеља, од стране царске и краљевске среске
команде, 16. марта 1916. године постављен је Милан Мијалковић, свршени ђак
петог разреда гимназије. Он је водио мушко одељење у коме је било 66 ученика.
Женско одељење са 34 ученица водила је, такође привремена учитељица, Јелена
Лазаревић ученица другог разреда женске учитељске школе. Они су разрешени
учитељске дужности после 15 дана, односно 3. и 7. априла 1916. године.829
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Распоред часова школе у Јагодини
из јуна 1916. године830

Према плановима окупационе власти, прописано је обележавање верских
празника. У време Божића распуст је трајао од 24. децембра до 2. Јануара, а
ускршњи празник од свете среде до друге ... укључујући. Празници за ученике
православне вере - Непокретни празници: Нова година 1. јануара, Богојављење 6.
јануара, Свети Сава 14. јануара, Три Јерарха 30. јануара, Сретење 2. фебруара,
Благовести 25. марта, Свети Ђорђе 23. априла, Константин и Јелена 21. маја,
Ивањдан 24. јуна, Апостол Петар 29. јуна, Пророк Илија 30. јула, Преображење 6.
августа, Велика Госпођа 15. августа, Мала Госпођа 8. септембра, Свети Димитрије
26. октобра, Арханђео Михаило 8. новембра, Ваведење 21. новембра, Свети
Никола 6. децембра, Божић 25, 26 и 27. децембра. Покретни празници: Васкрс
(три дана), Спасовдан, Духови (три дана).831
Крајем 1917. године школа у Багрдану имала је четири учионице и
школску башту од 0,15 хектара; школа у Белици два одељења у школској згради,
једну собу за учитеља и једну собу за ученике; школа у Бунару две учионице два
стана са три собе за учитеље, једну собу за ђаке, једну шталу, једну осталу зграду
и 0,20 хектара школске баште; школа у Деоници школску зграду са четири
просторије, једну собу за стан за учитеља и 0,30 хектара школске баште; школа у
Драгоцвету две учионице, једну собу за учитељски стан, једну собу за ученике и
једну зграду у дворишту; школа у Главинцима имала је две учионице и учитељски
стан са четири одељења; школа у Драгошевцу имала је четири одељења и једну
собу за ученике; школа у Јагодини радила је у три зграде са укупно 21 одељењем,
имала је један учитељски стан са четири одељења, једну собу за ученике, три
остале зграде, школску градину, једно поље, једну ливаду, шест башти са воћем и
830
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поврћем, један виноград и 50 ари шуме. Укупни годишњи приход износио је око
2000 круна; школа у Јовцу имала је четири учионице, учитељски стан три
одељења. Школска башта износила је 0,10 хектара; школа у Ланишту имала је
четири одељења и једну зграду у дворишту; школа у Мајуру имала је четири
одељења, а учитељски стан три одељења; школа у Мијатовцу имала је четири
одељења и школску башту величине 10 ари; школа у Милошеву имала је два
одељења један учитељски стан и виноград величине 5 ари; школа у Праћини
имала је четири учионице, стан два одељења и постојала је соба за ученике и
школска башта величине 0,60 хектара; школа у Винорачи имала је две учионице,
стан за учитеља са једним одељењем и собу за ученике; школа у Врановцу имала
је две учионице, два стана и 0,10 ари школске баште.832
У окружној команди Рековац, крајем 1917. године постојало је 15 школа:
школа у Белушићу имала је четири учионице, један учитељски стан, једну
споредну зграду и поље величине 0,60 хектара; школа у Драгову имала је четири
учионице, два стана, једну собу за ученике, две споредне зграде; школа у Опарићу
имала је једну учионицу, једну собу за учитељски стан и школску башту величине
четири ари; школа у Превешту имала је две учионице, учитељски стан са две собе,
једну шталу, једну споредну зграду и школску башту величине 5 ари; школа у
Пчелицама имала је четири учионице, стан са три собе и двориште величине 0,20
хектара; школа у Пољни имала је две учионице, учитељски стан са једном собом и
једну споредну зграду; школа у Малој Дренови имала је једну учионицу, једну
собу за стан учитеља и једну споредну зграду; школа у Ратковићу имала је четири
учионице, једну собу за учитељски стан, школско двориште од 0,10 хектара.
Школа је имала укупни приход од 110 круна, колико је и утрошено; школа у
Риљцу имала је две учионице, учитељски стан са две собе, једну шталу и школску
башту величине 7 ари; школа у Рековцу имала је четири учионице и школску
башту величине 0,30 хектара. Приход школе износио је 50 круна, што је утрошено
за издржавање школе; школа у Великој Сугубини имала је четири учионице,
учитељски стан са три одељења и једну собу за ученике; школа у Секуричу имала
је четири учионице, учитељски стан са четири одељења. 0,25 хектара школске
баште и два ара винограда. Годишњи приход износио је 25 круна, колико је и
утрошено за школске потребе; школској заједници у Слатини припадало је и село
Цикот. Школа је имала једну учионицу и једну собу за учитеља; школској
заједници у Течићу припадао је Рабеновац. Школа је имала четири учионице,
један стан за учитеља, једну собу за ученике, две штале, један стан за учитеља у
дворишту, једну споредну зграду и школску башту величине 0,20 хектара.
Годишњи приход износио је 20 круна. Цела сума утрошена је за школске
потребе.833
Априла 1917. године у Рековцу је било укупно 247 детета, од којих је
школу похађало 84 дечака и 60 девојчица, а на школу је чекало 41 дечак и 62
девојчице. Школа је почела са радом 3. фебруара 1917. године. У њој је све
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ученике водио од 1. јула 1916. године Вјекослав Шоп.834 Од 26. новембра 1917.
године за учитељицу је постављена Љубица Жагар.835
У окружној команди Бачина 1917. године постојало је такође 15 школа:
школа у Бачини имала је четири учионице, пет одељења за учитељске станове и
0,05 хектара школске баште; школа у Бошњану имала је четири учионице, два
учитељска стана и 0,15 хектара школске баште; школа у Доњем Крчину имала је
четири учионице, осам одељења учитељских станова, једну споредну зграду,
једно поље. Годишњи приход износио је 30 круна, који су утрошени за школске
потребе; школа у Горњем Катуну имала је четири учионице, две споредне зграде
и 0,30 хектара школске баште. Била је потребна оправка школе; школа у
Избеници имала је једну учионицу, два одељења учитељског стана, 0,35 хектара
школске баште и годишњи приход од 13,50 круна. Школа је имала и хартије од
вредности у суми од 940 круна. У годишњем школском фонду налазило се 94
круна; школа у Маскару имала је две учионице, један стан за учитеља, једну собу
за ученике, 0,15 хектара школске баште и 0,25 хектара поља. Укупан приход
износио је 35 круне, и толико је утрошено за школске потребе; школа у Обрежу
имала је четири учионице, два учитељска стана, једну споредну зграду и 0,20
хектара под воћем и поврћем. Укупан приход износио је 20 круна. Школа је имала
у хартијама од вредности 1.360 круна; школа у Орашју имала је четири учионице,
два учитељска стана и 0,50 хектара школске баште; школа у Поточцу имала је две
учионице, два учитељска стана, две споредне зграде и 0,50 хектара школске
баште; школа у Рашевици имала је четири одељења, једну собу за ученике и једну
споредну зграду. Школа је имала вредносне папире у акцијама. Средства у
школски фонду износила су 25 круна; школа у Својнову имала је три учионице,
пет просторија учитељских станова и 0,20 хектара поља; школа у Варварину
имала је четири учионице, један стан за учитеља, једну собу за ученике и 0,40
хектара школске баште. Школа је требало да се поправи836; школа у Залоговцу
имала је четири учионице, два учитељска стана, две споредне зграде и 0,40
хектара школске баште.837
Априла 1917. године у Бачини је било укупно 462 детета, од којих је 120
дечака и 95 девојчица похађало школу. На школу је чекало 205 дечака и 166
девојчица. Школа је у другом полугодишту отворена 3. фебруара 1917. године. Од
1. јула 1916. године све ђаке водио је ђаке Романо Зандеки. Због великог броја
деце, планирано је да се поставе још два учитеља.838

834

АС, ВГГ, 8-1321.
АС, ВГГ, 8-1606.
836
АС, ВГГ, 8-1606. За учитељицу постављена је Марија Шурић 26. новембра 1917. године.
837
АС, ВГГ, 8-393.
835

838
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Учинице Јагодинске основне школе 1916/1917. године са учитељем
из Аустро-Угарске
Окупационе власти чиниле су све да омасове наставу у основној школи.
Уследиле су многе претње родитељима, уколико њихова деца не би редовно
похађала школу. Пре почетка наставе читана је молитва и изражавана захвалност
аустријском цару. Наставни план окупационе власти одређивао је број часова и
број предмета, онако како је требало најбрже извршити преваспитање деце. Исти
број часова био је одређен за учење мађарског и немачког језика и математике.
Смањен је број часова за учење српског језика и историје.
Програмом је било предвиђено изучавање следећих предмета: наука
хришћанска, наставни језик, рачуница и геометрија, познавање природе, наука о
човеку, лепо писање, цртање и гимнастика. Програм је упућен свим окружним
командама 18. октобра 1916. године. Он је садржавао следеће одредбе, за наставу
од првог до петог разреда:
I разред
Наставни језик:
Улазак у школу и излазак, ред у школи, поздрав старијем, ред и понашање
у школском дворишту, на улици и у дому. Упознавање ученика са школом, дечје
и школске ствари – употреба и чување њихово. Вежбање у посматрању и говору.
Упознавање домаћих животиња и разговор о њима. Разговор о кући и
кућним стварима. Појам о ствари, појам о слици и речи. Подела речи на слогове и
гласове. Елементи појединих слова, повлачење црта.
Читање и писање малих и великих слова.
Рачуница и геометрија:
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Бројање и показивање бројева на стварима, цртама. Појам о сваком броју
од 1 – 20. Усмено рачунање од 1 – 20, у сва четири вида. Писање цифара.
II разред
Наставни језик:
Вежбање у разговору. Породица, град, село, занимање становништва.
Цртање учионице, о школском дворишту и околини. Разговор о градини, о
животињама. Годишња времена, дан и ноћ, недеља, месеци и године. Читање
речи, подела на слогове, реченице. Писање по писанкама, на таблицама и на
табли.
Рачуница и геометрија:
Истим начином као у првом разреду од 20 – 100. Усмено и писмено
рачунање у сва четири вида.
III разред
Наставни језик:
Читање течно и причање онога што се прочита. Име и радња у речениципредмет и прирок. Писање по писанкама и преписивање чланака.
Рачуница и геометрија:
Од 100 – 1000, метарске мере. О линијама, угловима, троуглу, квадрату.
IV и V разред
Наставни језик:
Читање течно и са разумевањем. Све врсте речи. Просте и сложене
реченице. Писање по писанкама, вежбанкама, писање диктандо и описивање
појединих лаких причица.
Рачуница и геометрија:
Од 1000–1.000.000, све рачунске радње са једноименованим и
разноименованим бројевима, сложено рачунање. Метарске мере и десетни
бројеви. Израчунавање времена. По могућству правило тројно.
Исто што и у трећем разреду са додатком о ромбу, ромбоиду, трапезу,
трапезоиду.
Познавање природе:
Истим начином као и у пређашњим разредима и даље још. О печуркама –
отровне и неотровне, о живи и термометру, барометру, о киши, снегу, леду итд.
О човеку:
У трећем, четвртом и петом разреду: делови човечијег тела: глава, врат,
труп, руке и ноге. О чулима и неговању чула. Унутрашњи делови, органи тела,
њихова функција – ове само у четвртом и петом разреду. О храни и стану.
Писање:
Лепо писање по прегледима.
Цртање:
Према дечјем развитку и разуму.
Гимнастика:
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У првом и другом разреду дечије игре, а у старијим разредима игре и
вежбање војничко.839

Ученици основне школе у Јагодини
1916/17. године са учитељицом из Аустро-угарске
Децембра 1917. године одређене су две учитељице: Елеонора Вишканиц и
Даница Лишац, уместо две оболеле учитељице Јагодинске основе школе, Олге
Симобад Маурин и Зораиде Маурин.840 Можда је једна од учитељица у Јагодини
била и Ленка Вукићевић. Она је команданту окружне команде у Крушевцу
упитила 15. августа 1918. године писмо из Јагодине: „Познато је г. Команданту да
су животне намирнице тако скупе да се апсолутно не може живети. Зато се
усуђујем најпонизније замолити да се нареди да ми се остатак бира Бибурске
парохије, покупљеног за 1916 и 1917. годину пошаље како бих могла себи и деци
бар хлеба набавити”. Као адресу навела је: bathaus strassen 31.841
Почетком јануара 1918. године, на основу извештаја од 24. новембра 1917.
године, утврђени су услови за постојање школа и броја учитеља. Учитељи су
постављани у местима где је било најмање 160 детета. Према броју деце,
предвиђено је постављење броја учитеља у местима: Бела Вода два, Јасика пет,
Падеж два, Буковче-Ланиште два, Мајур један, Горњи Катун један, Обреж два,
Бошњане два, Бачина два, Доњи Крчин два, Поточац два, Медвеђа пет,
Милутовац два и Пољна један учитељ. У Белој Води, Јасики, Падежу, Мајуру,
839

АС, Војни генерални гувернман, VIII, бр. 1790.
АС, ВГГ, 8-1620.
841
АС, ВГГ, 8-1744.
840
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Бошњану, Падежу, Бачини, Милутовцу и Пољни планирано је да се постави по
један учитељ из Монархије, а остали могу бити и домаћи учитељи.842
Затварање школа и престанак рада извршено је крајем септембра 1918.
године. Школе је требало припремити за смештај војске или војне болнице.
Одмах после ослобођења, већ октобра месеца, приступило се активностима на
стварењу могућности за почетак наставе у основним школама. Пре свега, било је
неопходно припремати материјалне услове за рад школе. Општинска власт у
Јагодини је предузела мере да се што хитније испразне школске учионице, које су
служиле за смештај војне опреме, да се очисте, оправе и доведу у ред, да би у
њима могла да се одвија настава. Исто тако, чињени су и велики напори
општинске власти да се школе снабду свим одговарајућим намештајем и училима.

842

АС, ВГГ, 8-1601.
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