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Процена ратне штете на школским објектима
у Моравског округу
у току првог светског рата1
У току Првог светског рата непријатељ је настојао да уништи пре свега
основне школе, које су биле, нарочито у сеоским срединама, једини извор писмености и
националне самосвести. Школске зграде су рушене, паљене или употребљаване за
магацине, болнице па и за коњушнице.. Школски намештај је углавном потпуно
уништаван. У делу који је био окупиран од Бугара, све књиге из књижница су попаљене.
Такође је уништавана сва документација школа. Чак више од школских зграда
уништавана је школска опрема. Клупе, столови, столице, ормани, школске табле, све
је то углавном у потпуности уништено. У Моравском округу, на укупно 6 градских и 82
школске школе, штета је у предратним динарима износила 901.324 динара.

СРЕЗ ТЕМНИЋКИ

Својново
1. Тишлерски намештај и то: табла, две столице, један мањи сто, све упропашћено 80
дин. 2. Две пећи школске-металне 30 дин. 3. Око педесет комада разних школских
књига 100 дин. 4. Сва упропашћена грађа за прављење нове школе, као што спадају:
греде, даске, клемпе, зидови и сав остали материјал око грађења 22.510 дин.
Свега
22.720 дин.
Обреж
1. Ограда око школског дворишта у дужини четири стотина метара, где спадају и
четири улазне капије што кошта по предратној цени 3.000 дин. 2. Тишлерски намештај:
где спада и то: пет столова, пет столица, педесет скамија-клупа по педесет динара
комад, један орман – 100 динара, једна табла са ногарима – 80 динара, што све кошта по
предратној цени 2080 дин. 3. Прозорска окна са поједином целом прозорском рупом
упропашћено четрдесет што кошта сваки рам по 90 динара 3.600 дин. 4. Воћњак
школски 100 комада 1.000 дин. 5. Дрва за огрев школски у 20 метара 700 дин. 6.
Четрдесет брава на вратима 140 дин. 7. Једна фуруна-пећ 100 дин. 8. Школска
књижница 1.000 дин. 9. Слике и мапе, као и школско велико звоно 520 дин. 10. Спољни
школски алат, где спада: секира, тестера, конопац и кофа, што вреди 100 дин. 11. Зграда
и шупа школска упропашћени у вредности 200 дин.
1

AJ, 66, 1286. На основу дописа Министарства просвете, све школе су податке послале до половине
марта 1921. године. Преписи су верни оригиналу. Ништа није мењано у стилу, језику, интерпункцији,
реду речи, великим и малим словима, осим када су то биле очигледне ненамерне грешке.

Свега

12.410 динара

Доњи Крчин
1. Упропашћени су врата и прозори, (16) шеснест рупа 2.230 дин. 2. Школски намештај:
(50) педесет комада клупа, (4) четири табле, (4) четири стола, (4) четири столице, (један
орман, (2) две фуруне плехане, (10) десет великих слика са рамовима, (1) један глобус,
(50) педесет комада слика за наставу и разне мапе, учила (рачунаљка и метарске мере),
(1000) хиљаду разних књига из школске књижнице 2.110 дин. 3. Школска ограда (600)
шест стотина метара од два метра висине 1.800 дин. 4. Једно школско звоно 500 дин. 5.
Школски алат: будак, секира, ашов, грабуља, канта са славином (50) педесет литара за
воду за ђаке, (1) један бакрач 30 литара и мотика. 100 дин. 6. Олука на школу (50)
педесет метара 200 дин.7. Патос (120) стодвадесет квадратних метара, рачунајући кв.
метар 9 дин 1080 дин. 8. Ходник цигле 32 кв. метра, јер су коњи увођени у учионицама
и у ходнику 200 дин. 9. Сама зграда је упропашћена 200 дин. 10. Школска шупа и
нужници 1.000 дин.

Школски учитељски станови
11. (6) шест столица, (6) шест столова, (2) две фуруне плехане 310 дин. 12. Прозора и
врата 100 дин. 13. Управитељов канцеларијски прибор 50 дин. 14. Ланац за школски
бунар 50 дин.
Свега 15.400 динара
Залаговац
1. Упропашћена ограда школска-дубећи плот у (400) четри стотине метара дужине који
је вредео 3.500 дин. 2. Врата и прозори (18) осамнест рупа на згради школској и стану
учитељском 1.250 дин. 3. Школски намештај и то: један орман, двадесет комада клупађачких, две табле, један сто, три комада столица, једна рачунаљка, наставна средстваучила 1.850 дин. 4. (10) комада брава 50 дин. 5. Зграда школска и станови су оштећени
и потребно је 500 дин.
Свега 7.150 динара
Избеница
1. Упропашћено је (100) сто метара дубећег плота 400 дин. 2. Прозора (5) пет комада и
пет крила прозорска односно (40) окна 200 дин. 3. Од школског намештаја и то: четри
(4) клупе, једна велика табла, рачунаљка, четри комада столица, две фуруне плехане и
један шпорет, (7) седам слика и карата, један орман, једно звоно 870 дин. 4. разних
књига – (250) комада 500 дин. 5. Школска учила и 3 браве 50 дин.
Свега
2020 динара
Бачина
1. Упропашћен плот (60) шесдесет метара дубећег плота и (27) двадесет и седам метара
тараба-са сокака, са (3) трима капијама, велика и две мале 1.000 дин. 2. прозора (15)
петнест рупа 850 дин. 3. Школски намештај: (45) четрдест и пет клупа, (4) четри табле,
пет столова, једна столица-катедра, шест обичних столица, две велике канте за воду са
шафољем, две школске пећи, две завесе школске-управитеља, чаршав зелене чоје, девет

комада великих слика са позлаћеним рамовима, школско звоно, једна школска клупа
3.011 дин. 4. Школска учила: карте, метарске мере, девет штамбиља и тд. 1.500 дин. 5.
Школска књижница и канцеларијски материјал 1.200 дин. 6. Прозори 4 комада-рупа
450 дин. 7. Две пећи – плехане 60 дин.
Свега
8.071 динара
Бошњане
1. Школска ограда и то: тараба дуж. 350 метара, диреци, појасеви, ексера и капија 2.000
дин. 2. Врата и прозори (15) петнаест рупа 1.000 дин. 3. Две (2) фуруне 50 дин. 4.
Двадесет шест клупа (10 гвоздених, 16 дрвених) 500 дин. 5. Две табле 50 дин. 6. Ресто
школски намештај и то: рачунаљка једна, два астала, две столице, зидни сат, звоно
једно, једна школска секира, један свећњак, један орман за књиге, печат и штамбиљ
школски, упијач 500 дин. 7. Седам комада слика-урамљених великих и дванаест комада
разних мапа – карата 480 дин. 8. (300) три стотине књига разних 700 дин.
Свега
5.200 динара

Маскаре
1. Упропашћен је патос због увођења коња у целој школској згради (76) седамдесет и
шест квадратних метара површине, што кошта по предратној цени сваки квадратни
метар (10) динара 760 дин. 2. Врата и прозори (16) рупа 3.000 дин. 3. Ограда око
основне школе 250 метара 1.500дин. 4. Три фуруне плехане и један шпорет 250 дин. 5.
Школски намештај: (10) десет комада клупа, (2) две мапе велике, (2) табле, (5) пет
комада столица, (1) један орман за књижницу, (2) два астала за учионице, (4) четри
комада слика-великих, (1) рачунаљка, и разне књиге и један глобус 3.000 дин. 6. Сама
зграда – школа доста порушена 1.500 дин. 7. Школска шупа, са подрумом и нужником
све порушено до темеља 6.000 дин.
Свега
16.010 динара
Варварин
1. Ограда око школе и станова у вредности 4.000 дин. 2. Уништена учила и намештај
5.000 дин. 3. Уништени патоси и прозори 8.000 дин. 4. Уништена књижница 2.000 дин.
Свега
19.000 динара
Горњи Катун
1. У непокретности
1. На згради школе 60 крила за прозоре 240 дин. 2. На згради школе 128 окна за прозоре
384 дин. 3. На згради школе 100 окна за прозоре 300 дин. 4. 200 дирека храстова за
ограду школе 400 дин. 5. 2.400 комада тараба 960 дин. 6. 6 врата на становима и
школи 300 дин. 7. 60 крила прозорских на становима 180 дин. 8. проштака погорелих
2.500 комада 1.250 дин.
2. Покретности
9. 60 скамија 1.620 дин. 10. 4 велике пећи бронзане 400 дин. 11. 4 астала малих за
учионице 120 дин. 12. 10 комада столица 40 дин. 13. 4 табле 200 дин. 14. 1 сат зидни
50 дин. 15. Једно звоно 360 дин. 16. Школска књижница 300 дин. 17. 6 мапе за ђаке

120 дин. 18. Слике краља, Св. Саве и друге 100 дин. 19. Разбијена зграда од гранате
500 дин.
Свега
7.824 динара
Доњи Катун
а) Упропашћен тишлерај на школској згради (12) рупа, 4 врата и 8 прозора рачунајући
једну рупу по (100) сто дин. 1.200 дин. б) Учионице школске...порушене и кров
полупан 600 дин. в) Ограда око школског дворишта од...и тополске грађе, око (400)
четри стотине рачунајући метар по пет динара 2.000 дин. г) Три пећи оштећене по 100
динара 300 дин. д) 12 школских клупа по 30 динара 360 дин. ђ) Две школске табле по
50 динара 100 дин. е) Један сто 50 дин. ж) Шест столица по 10 динара 60 дин. з) Један
шмрк за воду 200 дин. и) Школска учила, мапе, рачунаљке у вредности 200 дин. ј)
Школски и канцеларијски намештај, орман, слике Њихових Величанства са дуплим
рамовима, машиница за шишање ђака и прибор за чешљање деце, канте, пљуваонице и
пољопривредни алат за школски...све укупно 1.000 дин. Делимично оштећена школска
књижница 1.000 дин.
Укупно 7070 динара

СРЕЗ ЛЕВАЧКИ

Цикоте
1. Тридесет и два прозорска крила 5.000 дин. 2. Двоја врата са канцеларије и собе 1.000
дин. 3. Једна двокрилна врата од подрума 300 дин. 4. Једна школска табла 300 дин. 5.
Једна слика Њ.В. Петра I 150 дин. 6. Једна слика Св. Саве 500 дин. 7. Једна плехана пећ
300 дин. 8. Једна велика рачунаљка 200 дин. 9. Једанаест карата (мапе) 200 дин. 10.
Једна канцеларијска лампа 200 дин. 11. Школска уграда подигнута 1912. године од
тврдог материјала по плану са две учионице, канцеларијом, собом за ђаке и ходником у
размери 20 метара дужине и 10 метара ширине, склона је паду према мишљењу
инжињера, што поптуно није била довршена као на име: калдрма око темеља и чунци
на крову те је вода која се сливала са крова наишла у темељ те је исти услед тога
попустио и зграда се мора рушити и поново зидати а то је спречио непријатељ својим
уласком у Србију те је онемогућио довршење исте. Штета претрпљена на школској
грађи око рушења и поновног зидања према мишљењу комисије, рачунајући ту и сто
двадесет и два окна прозорска као и оков за прозорска крила и металне браве на
вратима 75.700 дин.
Свега
83.850 динара
Рековац
1. 40 комада школских клупа и четри шифоњера у вредности 3.800 дин. 2. 5 комада
ормана, 10 столова, 14 столица, 3 чабра, 7 пећи и 2 канте 1.020 дин. 3. Алат
земљораднички, воћарски, плетарски и корпарски 345 дин. 4. 2 стубе, 2 капије, 2 врата,
40 прозорских крила, 45 комада разних слика, 10 просте клупе, 6 ком. табли, 3 плехане
фуруне, 1 школско звоно 635 дин 5. Ограда дворишта и бунар 5.070 дин.
Свега 10.870 динара

Велика Пчелица
1. Школска зграда оштећена са 300 дин. 2. Школски стан оштећен са 200 дин. 3.
Школски нужник са шупом 400 дин. 4. Школска ограда у 320 метара дужине 400 дин.
5. 2 канцеларијска стола 80 дин. 6. 2 ком. пећи са сулундарима 100 дин. 7. 2 комада
постоља за столове 150 дин. 8. 8 ком. клупа дрвених 1.040 дин. 9. 2 ком. врата 25 ком.
10. 1 ком. секира 7 ком. 11. 1 ком. мотика 3 дин. 12. 1 ком. лопата 2 дин. 13. 1 ком.
тестера 4 дин. 14. 1 ком. ватроља 1 дин. 15. 1 ком. нашице 1 дин. 16. 2 ком. чистомије
од гвожђа 8 дин. 17. 2 канте плехане за воду 7 дин. 18. 16 ком. прозорских крила 400
дин. 19. 144 ком. прозорских окна 144 дин. 20. 1 ком. рачунаљка 6 дин. 21. 3 ком.
дрвених столица 15 дин.
Свега
3.293 динара
Ратковић
1. Пре извршене оправке школе у овој години, упропашћено је (200) комада две стотине
окна прозорских, који скупа вреде 2.000 дин. 2. Крила дрвених од прозора (30) тридесет
комада, вреде 600 дин. 3. Тараба са ограде школског дворишта од (3000) три хиљаде
комада са прибором и дирецима, вреде 1.500 дин.
4. Школска библиотека, у вредности 2.000 дин. 5. Три (3) комада плехане фуруне,
вреде 1.500 дин. 6. Три (3) дрвених астала, вреде 300 дин.
Свега
7.900 динара
Опарић
1. Тарабе 500 комада од 1,80 м. 2. Бундрука 150 храстових 3. Појасева 300 комада 4.
Проштака 1000 комада од 2 м. 5. 15 комплетираних прозора са четри крила и стаклом 6.
2 табле 7. 4 столице 8. 1 чабар за воду 9. 2 фуруне и 1 шпорет 10. 10 комада скамија
11.(4) четворо тишлерских врата 12. 6 брава 13. 4 стола од по 1 м. чамових 14. 4
столица плетених 15. Бунар са точком, кофом и ланцем 16. 1 орман чамов 17. Звоно
однето 18. Библиотека са 407 бројева 19. 1 рачунаљку – руска 20. Карту Европе и Балк.
Полуострва 21. Комплет Шрајберових слика 22. Карађорђеву и Краља Петра слике са
рамовима.
Оштећење по динарима пре рата 3.063. Допунски трошкови 13.996 динара.
Превешт
Комисија је по прегледу оштећења школске зграде, осталих зграда као и намештаја
утврдила да је оштећење према предратној вредности 28.690 динара.

Пољна
Комисија је утврдила да је целокупни износ штете на школи по предратној вредности
2.750 динара.

Мала Дренова
Комисија је утврдила да је целокупан износ штете нанете истој школи по предратној
вредности 577 динара.

Секурич
1. Штета на самој школској згради 2.000 дин. 2. Штета на школском стану 1.500 дин. 3.
Штета на школском намештају 1.500 дин. 4. Штета на канцеларијским стварима и
училима 1.000 дин. 5. Штета на однетим књигама из књижнице 1.000 дин.
Укупна штета 8.000 динара
Драгово
I а) на школи: 44 комада окна на прозорима 88 дин; 4 комада олука 60 дин; 2 ком.
врата 80 дин; 8 ком. брава 32 дин; патоси од дасака похабани 120 дин; 3 крила прозора
40 дин. б) на становима: 57 ком. окна 154 дин; 3 ком. врата 150 дин; 3 ком. прозорских
крила 36 дин; патоси похабани 50 дин. в) на подруму: 4 комада окна 12 дин. г) на
нужнику 2 врата 60 дин. Свега 887 динара. д) клупе уништене 1.728 дин.
II Намештај:
а) на школи 3 политирана стола 75 дин; 5 столица плетених 40 дин; 30 скамија 600
дин; 3 пећи бронзаних 120 дин; звоно велико 500 дин; звоно мало 15 дин; звонце
канцеларијско 15 дин; сат велики 80 дин; бакрач велики 40 дин; 4 бачвице за воду 48
дин; 4 шафоља 24 дин; орман велики 80 дин; 4 ормана за ђачку оставу 80 дин; 4
ормана за ђачке чаше 60 дин; слике Њ.В. Краља 60 дин; Њ.В. Престолонаследника
Св. Саве 50 дин. б) на становима: 4 бронзане пећи, 2 шпорета 150 дин; 4 стола 32
дин; 4 полице 20 дин; 4 клупе 5 дин. в) на подруму: 4 клупе 20 дин.
.
Свега 2.294 дин.
III Учила: 4 рачунаљке 140 дин, 4 табле 120 дин; карте 9 ком. 260 дин; Србије 60 дин;
Црне Горе 40 дин; Балканског полуострва 60 дин. Ђенералштабна Србије 150 дин;
глобус 30 дин; лупа 20 дин; Шрајберове слике I и II део 200 дин; метарске мере велике
и мале 160 дин.
Свега 1.060 дин.
IV Књижница: Знаменити Срби XIX века 144 динара; остале књиге 156 дин.
Укупно 300 дин.
V Канцелариски материјал 201 динар.
VI Грађа: 81 даска од 4 метра храстова 240 дин; 60 греда од 8 и 12 метра 600 дин;
100 талпе 800 дин; 180 комада дасака 500 дин; 50 комада букових дасака од 4 м.
250 дин.
Свега 2.390 дин.
Укупно 8.806 динара
Жупањевац
Део порушених прозора, однете скамије, даске, фуруне, столице, астали, табле за ђаке и
остало Жупањевачке основне школе вреди по предратној вредности 1.500 динара

Велика Сугубина
1. Упропашћена књижница по предратној цени у динарима 1.000 дин. 2.
Упропашћених-изломљених шест брава од месинга, 4 фуруне плехане и два орманадрвена у вредности 1.400 дин. 3. Порушена школска зграда и поломљени прозори и
врата у вредности 3.600 дин. 4. Упропашћена ограда на школској авлији, астали и
столице-у вредности 1.000 дин.
Целокупна ратна штета 7.000 динара

Белушић
1. Зграде и ограде: школски стан од тврдог материјала, тавањача 200 ком. 2.000 дин.; 2.
Греде скинутих и погорелих 5 комада 150 дин.; 3. Патос у три собе погорен 1.500 дин.;
4. Прозорска окна крила велика 40 комада 1.000 дин. 6. Прозорска окна крила мала 40
комада 500 дин.; 7. Окна поразбијена 160 комада 1.000 дин.; 8. Врата погорела 3
комада 300 дин. 9. Пећи бронзане однете 6 комада 1.200 дин. 10. Греде погорене 20
комада 800 дин. 11. Футери прозорски велики 4 комада 500 дин. 12. Летава погорени
500 комада 600 дин. 13. Цреп 4250 комада 700 дин. 14. Тавањаче погореле са школске
зграде 120 комада 1.500 дин. 15. Плафон на школи оштећен 400 дин. 16. Симсеви
испод крова и испод и изнад прозора оштећени 400 дин. 17. Олуци скинути 12 метара
дужине 120 дин. 18. Оџак срушен гранатом 100 дин. 19. Греде патоснице 15 комада
300 дин. 20. Два хвата камен 100 дин. 21. Зграде и ограде: плот погорео 350 м. дужине
1915. 2.000 дин. 22. Плот погорео 350 м. дужине 1918. 2.000 дин. 23. Столова погорени
4 комада 150 дин. 24. Столица погорених 6 комада 60 дин. 24. Ормана 2 комада 200
дин. 25. Слике у канцеларијама и учионицама 200 дин. 26. Мапе 150 дин. 27. Школска
књижница изгорела 3.000 дин.
Свега
22.130 динара
Горња Сабанта
1. 10 комада ђачких скамија, 1 табла 1.300 дин. 2. 1 ранунаљка, 4 столице и 1 астал 200
дин. 3. 1 орман са целокупним (књигама књижевне задруге) и архивом 4. 1 пећ, 1
школска врата, 1 бакрач за воду 300 дин. 5. школска учила, карте-мапе, слике 200 дин.
6. 1 фотографски апарат 200 дин. 7. 1 слика Св. Саве, 1 слика Њ.В. Краља Петра 200
дин. 8. Целокупни прибор за чистоћу 100 дин. 9. Оштећене школске зграде и остале
просторије 1.000 дин.
Свега
5.500 динара
Риљац
Комисија по разматрању поднете пријавне листе од стране школске управе утврдила је
ратну штету од 1.880 динара по предратној вредности.
Течић

Тећичка основна школа је ратом оштећена, и то:
1) Са 2.500 проштака висине 1.50 м, а у вредности 1.250 дин. 2) Са 150 прозорска окна
150 дин. 3) 44 крила за прозоре школске 330 дин. 4) Са 10 комада скамија ( клупа) 330
ком. 5) Са три пећи за школу 150 дин. 6) Са кухињским прибором и покућством 300
дин. 7) Са једним великим школским звоном 400 дин.
Свега
2.880 динара
РЕСАВСКИ СРЕЗ 2
Гложане
1) 125 комада прозора са дрвеним крилима и стаклом вреде 1.687 дин. 2) Оштећена
школа, шупа, обор са шупом и патос, и поправка истог требало би да кошта 400 дин. 3)
Браве на вратима, три пећи и патос вреди 625 дин. 4) 9 стола, 35 скамлија, 10 ком.
столица и 2 ормана 1.145 дин. 5) Школска књижница у опште 1.000 дин. 6) 250 ком.
прошћака, и 1 капија комплет 350 дин. 7) 1 секира, 1 мотика, 1 корито и 1 бакрач 76
дин. 8) Три канте за воду плехане 36 дин. 9) 1 тестера за дрва, 4 клупе дрвене 126 дин.
10) 20 кубика дрва 400 дин.
Укупна вредност
5.840 динара
Грабовац
1. 24 комада клупа 1.200 дин. 2. Један мали сто 50 дин. 3. Једна катедра 40 дин. 4. Једна
велика мапа Краљевине Србије 27 дин. 5. Једна мала мапа Србије 15 дин. 6. Две
столице 16 дин. 7. Један дрвени орман 100 дин. 8. Канцеларијски сто политиран 50
дин. 9. Једна руска рачунаљка 20 дин. 10. Школска књижница 500 дин. 11. Ђачка
књижница 150 дин. 12. Девет комада столова 40 дин. 13. Једна слика Св. Саве 60 дин.
14. Учила за мере 40 дин. 15. Једна слика Њ.В. Краља Петра 60 дин.
Свега
2.318 динара
Црквенац
Комисија је утврдила:
1) Да је зграда која постоји у школском дворишту оштећена, јер је непријатељ држао
коње, што износи и вреди 300 дин. 2) Да је немачка војска изгорела 24 школских
скамија које вреде 480 дин. 3) Да је од пуцања топова разбијено 75 прозорска окна,
вреди 150 дин. 4) Да је непријатељ изгорео 1.000 комада разних књига, научног,
забавног и других, вреди 2.000 дин. 5) Да је изгорео збирку минерала, разна учила,
вреди 200 дин. 6) Да је непријатељ изгорео ограду школског плаца, вреди 200 дин.
Свега штете (процењена вредност је од пре рата)
3.300 динара

Дубље
I
Школска књижница

8.000 дин.
II

2

Подаци о школама у Роанди и Бресју нису достављени.

Канцеларијски и школски прибор

200 дин.
III

Школски намештај:
1) Мапe 600 дин. 2) Ограда школска 500 дин. 3) Тринест клупа – скамлија 400 дин. 4)
Два чивилука 60 дин. 5) Алат за башту 10 дин. 6) Конопац за звонце 5 дин. 7) Двоја
врата 20 дин. 8) Сто педесет окна прозорска 260 дин. 9) Петнаест крила рамови за
прозоре 150 дин. 10) Два ормана 400 дин. 11) Један штедњак 50 дин. 12) Један писаћи
сто 20 дин. 13) Три комада столица 18 дин. 14) Једна табла 150 дин. 15) Две канте за
воду 20 дин. 16) Две чаше за воду 2 дин. 17) Шест брава месинганих 30 дин. 18) Једна
секира 5 дин. 19) Једна тестера 4 дин. 20) Три пећи 180 дин. 21) Једна машина за
шишање ђака 10 дин. 22) Метарске мере 100 дин. 23) Канцеларијска лампа 10 дин. 24)
Један глобус 30 дин. 25) Шрајберове слике 100 дин. 26) Дуварски сат 25 дин. 27) Тањир
за жито о Св. Сави 2 дин. 28) Шафољ за прање ђачких руку 5 дин. 29) Рачунаљка 30
дин. 30) Две слике Св. Саве у боји 100 дин. 31) Две слике Њ.В. Краља Петра 100 дин.
32) Две слике Њ.В. Престолонаследника 100 дин. 33) три разне слике 60 дин.
Свега
11.756 динара

Тропоње
Грађевине нове школе: врата са бравом која су донета и још нису била окачена, а тако и
прозори са оковима као и старе школе, ограда око нове школе и старе школе, вредност
13.667 динара.
Намештај школски: скамије, астала, столица, фуруне, шпорета, табла, орман, шифоњер,
кревет и т.д. вредност 12.470 динара.
Материјал: књиге књижевне задруге издатих до тада, слике Краљевског дома, Светог
Саве и друге вредности 12.000 динара.

Војска
1. 10 комада скамија 1.000 дин. 2. 2 ком. астала 150 дин. 3. 2 ком. ормана 200 дин. 4. 2
ком. табли 80 дин. 5. 6 ком. историјских слика 480 дин. 6. 1 ком. рачунаљка 100 дин.
7. 2 комплета метарских мера и декадних 50 дин. 8. 9 ком. речних сливова 90 дин. 9. 1
карта Балканског полуострва 80 дин. 10. 1 карта Краљевине Србије 80 дин. 11.
Школска апотека са прибором и лековима 300 дин. 12. 1200 ком. књига школске
књижнице 3.000 дин. 13. Оштећена зграда, врата, прозори, пећи, кров и ограда 5.000
дин.
Свега
10.610 динара

Јасеново
1. 12 скамија-ђачких клупа, 1 астал и 2 столице 4.500 дин. 2. 1 Орман и школска
књижница 1.500 дин. 3. Школска ограда, шпорет, 2 фуруне 6.000 дин. 4. Школско дрво
за огрев 1.000 дин.
Свега
13.000 динара

Луковица

I Школски намештај: а) шест скамија у вредности 300 дин. б) једна школска велика
табла 50 дин. в) једна велика рачунаљка 50 дин. г) три слике великих формата 185x70
150 дин. д) један астал 50 дин. ђ) две столице 10 дин. е) један орман за књиге 100 дин.
ж) две нове форуне 100 дин.
Свега 810 динара
II Зграде и ограде: а) 400 метара ограда прошће 2.000 дин. б) нужник 100 дин. в) 1
врата са футером 500 дин. г) 13 комада прозора 13 дин.
III Школски материјал и књижнице 575 дин.
Укупно
3.548 динара

Роћевац
1. На зградама и земљишту и т.д. 1.500 дин. 2. У однетој и уништеној покретности
(стварима, намештају и посуђу) 1.837 дин. 3. Нарочита штета изузета од горњих
(библиотека, архива и т.д.) 500 дин. 4. У изгубљеној...цени грађевина (школске ограде)
и ... 2.100 дин.
Свега
5.937 динара

Седларе
24 скамија 724 динара, 2 астала 30 динара, 2 астала 30 динара, 3 столице 20 динара.
Укупно 804 динара.
2 ормана 200 динара, 1 рачунаљка 100 динара, 300 метара школске ограде 1.200
динара, 48 окна за прозоре 192 динара, 12 метара чунака за водовод 120 динара, 7
врата са кујне и нужника 100 динара.
Штета у школи
Школски материјал: разне књиге, разне слике, мапе сливова и слике Њихових
Величанстава Укупно 900 динара
Свега
3.616 динара

Купиновац
1. Штета на згради од употребе 1.500 динара, 2. Школска зграда 800 динара, 3. 2
скамије 100 динара, 4. Књижница 100 динара, 5. Канцеларијски материјал и
штамбиљи 50 динара 6. 1 орман 50 динара 7. Слике Таковски устанак и Св. Саве 100
динара.
Свега
2.700 динара
Бобово
I Школски намештај:
1. две фуруне у вредности 400 динара, 2. три астала у вредности 300 динара, 3. 9 ком.
столица у вредности 30 динара, 4. 40 скамија у вредности 2.200 динара, 5. школска
библиотека у вредности 3.000 динара.
Свега
5.940 динара
II Школски материјал:
1. две канте за воду у вредности 20 динара, 2. два велика...у вредности 10 динара, 3.
једно буре за воду у вредности 25 динара, 4. једна цимента у вредности 5 динара, 5.
једна пушка ђачке стрељачке дружине 100 динара, 6. дванаест прозора школских у
вредности 1.000 динара, 7. таван и зидови школе 130 динара, 8. једна шупа школска

1.000 динара, 9. двоја врата школска 800 динара, 10. патос школски од дасака 500
динара, 11. школска ограда у вредности 1.000 динара
Свега 5.180 динара
Укупно
11.120 динара

Суботица
1. два дрвета дудова 200 динара, 2. 400 четри стотине комада тараба 200 динара, 3. три
комада фуруне бронзане 4.500 динара, 4. 2 астала 400 динара, 5. 9 комада скамија
1.000 динара, 6. 1 рачунаљка 200 динара, 7. 38 тридесет осам комада...300 динара, 8. 2
две... 9. 40 комада даске 200 динара, 10. 300 три стотине... 150 динара, 11. 1 слика Њ.В.
Краља 60 динара.
Свега
7.260 динара

Витежево
1. 13 прозорских крила у вредности 360 динара, 2. 30 ком. прозорских окна 90 динара,
3. 3 ком. бронзаних пећи 240 динара, 4. 2 ком. шпорета 160 динара, 5. 3 ком. астала 90
динара, 6. 4 ком. столица 24 динара, 7. 20 ђачких клупа 600 динара, 8. 4 урамљених
школских слика 400 динара, 9. 1 ком. школска табла велика 50 динара, 10. ком. канте
цинкане за воду 20 динара, 11. 1 орман за књиге-креденац 100 динара, 12. 1 раф за
књиге 40 динара, 13. 1 врата са прибором 100 динара, 14. 2 карте Краљевине Србије 40
динара, 15. 9 сливова Краљевине Србије 9 динара, 16. 2 велике рачунаљке 40 динара,
17. књижница школска и ђачка 500 динара, 18. школска ограда 600 метара 1.500
динара, 19. 2 ђачка нужника 100 динара, 20. школски астали 500 динара, 21. школа
300 динара.
Свега
5.263 динара

Дубница
I Школски намештај
1. Школске слике за украс 20 динара, 2. Клупе-скамије 300 динара, 3. Пећи и шпорет
300 динара, 4. Две школске табле 100 динара, 5. Један кревет са намештајем 200
динара, 6. Три лампе 450 динара – Укупно 1.145 динара.
II Наставна средства и учила
1. Једна генерал-штаб. Карта Краљевине Србије, све остале историјске и земљописне
мапе, све Шрајберове слике 500 динара, 2. Једна рачунаљка 30 динара.
III Школска књижница
1. Сва кола књижевне задруге, и остале препоручене књиге и листови од 1870. до
доласка непријатеља, 2. Школски закони и уписнице – Укупно 1.500 динара.
IV Зграда и ограда
1. На школској згради 5 врата и 8 прозора 400 динара, 2. Целокупна ограда око
школског дворишта 600 динара – Укупно 1.000 динара.
Све укупно 4.175 динара
Свилајнац

1. На зградама школе штета у предратној вредности износи 3.600 динара, 2. На однет и
упропашћен намештај 4.5623 динара, 3. На однету и упропашћену библиотеку 8.960
динара.
Укупно 17.123 динара

СРЕЗ ДЕСПОТОВАЧКИ
Балајнац
1. 14 комада скамија 480 динара пре рата, 1.400 динара после рата. 2. Један астал 15
динара пр рата, 80 динара после рата, 3. 5 столица 25 динара пре рата, 250 динара после
рата, 4. Архива са књигама 100 динара пре рата, 500 динара после рата, 5. Орман са
библиотеком 300 динара пре рата, 1.500 динара после рата, 6. 54 окна прозора 43 пре
рата, 270 динара после рата, 7. Школска зграда 100 динара пре рата, 250 динара после
рата, 8. 2.000 динара готов новац.
Свега
3.213 динара пре рата-7.000 динара после рата
Деспотовац
1. Спољна штета на уградама 300 динара, 2. Растурен зид на малој угради 200 динара,
3. Упропашћена и однета 5 разних врата разних на зградама 200 динара, 4. Полупано
стакло на прозорима 200 динара, 5. Упропашћено 7 висећих чункова 200 динара, 6.
Однета 21 крила на прозорима 840 динара, 7. Однете браве, кваке и остало на вратима
175 динара, 8. Однета и упропашћена ограда (тараба) 1.700 динара, 9. Упропашћене 25
клупе-скамије 1.000 динара, 10. Упропашћене 2 табле (велике) школске 60 динара, 11.
Упропашћене 2 катедре 60 динара, 12. Упропашћена 2 стола 70 динара, 13.
Упропашћене 10 разних (великих) слика са рамовима 500 динара, 14. Упропашћене 2
рачунаљке 70 динара, 15. Упропашћено 5 раличитих мапа
100 динара, 16.
Упропашћена школска књижница и канцеларија 1.000 динара, 17. Упропашћене три
школске пећи 180 динара, 18. Затрпан школски бунар (зидани) 120 динара, 19.
Онеспособљена пумпа (шмрк) 25 динара, 20. Оштечен виноград, воћњак, посечена
разна родна дрвета у школском дворишту 1.000 динара.
Свега
8.000 динара
Велики Поповић
I Школска зграда
1. Велики ходник
а) Врата (двокрилна) на главном улазу у зграду
600 дин.
б) Два прозора (крила са оковима) на ходнику
300 дин.
в) Патос (60 храстових дасака) и патоснице (12 ком.) у ходнику
600 дин.
г) Четри чивилука од летава за вешање ђачких одела
40 дин.
2. Учионица I разреда
а) Врата (двокрилна) са прозорима над, оков, брава
500 дин.
б) Пет прозора ( дупла крила са оковима и окнима)
1.000 дин.
в) Патос у истој учионици (даске и патоснице)
600 дин.
г) Пећ бронзана (велика) са чунковима и заклоном
200 дин.
д) Пет гвоздених шипова код прозора за завесе
10 дин.
3. Учионица II разреда

сад. вред.
1.000 дин.
500 дин.
1.000 дин.
80 дин.
700 дин.
1.500 дин.
1.000 дин.
500 дин.
20 дин.

а) Врата (двокрилна) са прозором над, оков брава
б) Седам прозора (дупла крила са оковом ио окнима)
в) Седам гвоздених шипова код прозора за завесе
г) Патос са патосницама
д) Плафон и летве
ђ) Пећ бронзана са чунковима и заклоном
е) Капак гвоздени на луфтеру код пећи
4. Учионица III и IV разреда
а) Врата (двокрилна) са оковом, бравом и прозором
б) Четри прозора (дупла крила) брава, оков
в) Патос и патоснице
г) Плафон, отпао и летве престругане
д) Пећ бронтана са чунковима и заклоном
ђ) Четри гвоздене шипке код прозора за завесе
е) Два капака са луфтерима
5. Учитељска канцеларија
а) Врата (једнокрилна) са бравом и оковима
б) Два прозора (дупла крила) са оковима и окнима
в) Патос
г) Пећ са чунковима
6. Мали ходник
а) Врата (двокрилна и футер) између великог ходника
б) Патос (искварен)
в) Плафон
г) Врата (једнокрилна на излазу у стаклени ходник)
д) Врата (једнокрилна) за пењање на таван
7. Управитељев стан
а) Врата (једнокрилна) спољашња на улазу у предсобље
б) Прозор на предсобљу (дуплокрилни, оков, окна)
в) Патос
г) Плафон
д) Врата (једнокрилна између предсобља и собе)
ђ) Врата (једнокрилна) на излазу из собе у мали ходник
е) Врата (једнокрилна) између собе и оставе
ж) Два прозора на соби за спавање
з) Патос
и) Плафон
ј) Пећ бронзана
8. Стаклени ходник
а) Зидани темељи
б) Рамови са оковима-велики
в) Плафон
г) Кров
д) Врата (на улазу из ходника у кујну)
9. Кујна
а) Два прозора
б) Патос
в) Плафон
г) Шпорет
д) Цреп са крова

500 дин.
700 дин.
1.400 дин. 1.900 дин.
14 дин.
25 дин.
600 дин. 1.000 дин.
300 дин.
500 дин.
200 дин.
500 дин.
50 дин.
80 дин.
500 дин.
800 дин.
600 дин.
300 дин.
200 дин.
8 дин.
60 дин.

700 дин.
1.200 дин.
1.000 дин.
500 дин.
500 дин.
16 дин.
100 дин.

300 дин.
300 дин.
300 дин.
150 дин.

500 дин.
400 дин.
500 дин.
250 дин.

500 дин.
300 дин.
100 дин.
500 дин.
300 дин.

700 дин.
400 дин.
150 дин.
500 дин.
500 дин.

500 дин.
300 дин.
300 дин.
100 дин.
300 дин.
300 дин.
300 дин.
400 дин.
300 дин.
100 дин.
150 дин.

700 дин.
400 дин.
400 дин.
150 дин.
400 дин.
400 дин.
400 дин.
800 дин.
500 дин.
200 дин.
200 дин.

500 дин.
1.000 дин.
200 дин.
500 дин.
200 дин.

700 дин.
1.500 дин.
400 дин.
800 дин.
300 дин.

200 дин.
200 дин.
100 дин.
150 дин.
100 дин.

400 дин.
300 дин.
200 дин.
300 дин.
150 дин.

ђ) Врата (једнокрилна) између велике и мале кујне
100 дин.
150 дин.
е) Прозор на малој кујни
50 дин.
80 дин.
ж) Врата (једнокрилна) на излазу из мале кујне
100 дин.
150 дин.
10. Подрум
а) Врата (двокрилна) са оковом и великом бравом
500 дин.
800 дин.
б) Капаци (двокрилни) на прозорима
150 дин.
300 дин.
11. Кров
а) Таван
2.000 дин.
4.000 дин.
б) Плех на крову и чамове даске испод истог
500 дин.
700 дин.
в) Олуци оштећени у дужини од 80 метара
400 дин.
600 дин.
г) Чункови (10 комада)
300 дин.
500 дин.
д) Цреп оштећен на крову
300 дин.
500 дин.
ђ) Репарација целе зграде (местимично обијена)
300 дин.
500 дин.
е) Кречење споља и изнутра
300 дин.
500 дин.
ж) Фарбање тишлераја, олука и чункова
500 дин.
800 дин.
II Бунар
а) Ограда
150 дин.
200 дин.
III Нужник
а) Четворо врата фарбана са бравицама за затварање
600 дин.
800 дин.
б) Три преграде од дасака између нужника
300 дин.
500 дин.
в) Четри седишта од дасака
200 дин.
300 дин.
г) Патос од храстових дасака
150 дин.
200 дин.
д) Кров
200 дин.
300 дин.
IV Школско двориште и воћњак
а) Ограда (тараба и диреци)
600 дин.
800 дин.
б) Две двокрилне капије са оковима
300 дин.
500 дин.
в) Два дрвета кајсија од 10 година калемљена
400 дин.
600 дин.
г) Три дрвета јабука од 10-15 година калемљена
600 дин.
800 дин.
д) Пет дрвета крушака 10-15 година калемљена
1.000 дин. 1.500 дин.
ђ) Два дрвета трешње 10-15 година калемљена
200 дин.
400 дин.
е) Четри дрвета вишње мареле 10-15 година калемљена
200 дин.
400 дин.
ж) Два дрвета шљиве 12-15 година
100 дин.
150 дин.
з) Четри дрвета мушмула 6-8 година
100 дин.
150 дин.
и) Десет (дрвета) четинара јела и смча
300 дин.
500 дин.
V Школска књижница
1. Један орман (двокрилни) у величини шифоњера
200 дин.
300 дин.
2. Архива (у истом) од постанка школе, записима, књигама,
писаћим и цртаћим материјалом за канцеларију и ђаке
500 дин. 1.000 дин.
3. Један орман – горња половина са стакленим крилима (луксузно урађен) са
књижницом (од 800 до 1000 књига) већим делом повезаних, као и листови
и сва кола Књижевне задруге
3.000 дин. 6.000 дин.
VI Школски намештај и учила
1. Двадесет скамија са по 4 седишта израђене у Београду
1.000 дин. 1.500 дин.
2. Двадесет и пет скамија са по 4 седишта израђене у Свилајанцу 600 дин. 1.200 дин.
3. Једна рачунаљка велика
50 дин.
100 дин.
4. Једна рачунаљка мала
30 дин.
60 дин.
5. Три катедре
600 дин.
800 дин.
6. Три стола са фиокама и бравама за наставнике
300 дин.
600 дин.
7. Два стола у канцеларијама
250 дин.
300 дин.
8. Шест столица нових са седиштем од дасака
60 дин.
120 дин.

9. Три столице плетене само за канцеларије
36 дин.
72 дин.
10. Осам пљуваоница-плеханих белих
25 дин.
50 дин.
11. Једна канцеларијска лампа са порцеланским шеширом
30 дин.
60 дин.
12. Једна висећа лампа у ходнику са шеширом
30 дин.
60 дин.
13. Један сат у раму за зид
60 дин.
80 дин.
14. Две иконе Св. Саве велике у позлаћеном раму
300 дин.
500 дин.
15. Једна икона Св. Саве – мала у раму са стаклом
30 дин.
50 дин.
16. Две слике Њ.В. Краља Петра у позлаћеном раму
100 дин.
150 дин.
17. Три слике Њ.В. Престолонаследника Александра
150 дин.
250 дин.
18. Две слике (у позлаћеном раму) Карађорђа Петровића
200 дин.
300 дин.
19. Две слике (у позлаћеном раму) Принца Ђорђа
200 дин.
300 дин.
20. Једна слика (у позлаћеном раму) бившег краља Александра
100 дин.
100 дин.
21. Једна слика ( у позлаћеном раму) краљице Драге
100 дин.
100 дин.
22. Једна ђенерал-штабна карта Краљевине Србије
20 дин.
40 дин.
23. Једна карта српске земље
20 дин.
40 дин.
24. Једна карта Европе
16 дин.
32 дин.
25. Једна карта – (глоб.) Наша земља
30 дин.
50 дин.
26. Један комплет метарских мера
50 дин.
100 дин.
27. Један комплет Шрајберове слике за зид
60 дин.
120 дин.
28. Четри комада школске табле црно обојене
200 дин.
300 дин.
29. Једна слика Ђуре Даничића
50 дин.
50 дин.
30. Једна слика Стевана Синђелића
2 дин.
2 дин.
VII Алати и справе
1. Две велике секире
20 дин.
30 дин.
2. Једна велика тестера
30 дин.
50 дин.
3. једна мала тестера са рамом
10 дин.
15 дин.
4. Један будак
10 дин.
15 дин.
5. Две мотике
20 дин.
50 дин.
6. Шест ашова
12 дин.
30 дин.
7. Две грабуље (једна дрвена)
6 дин.
12 дин.
8. Две велике кофе од цинканог плеха за прање патоса
и избацивање ђубрета
60 дин.
80 дин.
9. Једна ручна колица
10 дин.
20 дин.
10. Једна гвоздена вила и једна лопата
6 дин.
15 дин.
11. Једне маказе за чишћење воћа од гусеница
3 дин.
6 дин.
12. Трогодишњи принос од детелине (70 ари) и воћњака у
школском дворишту
1.500 дин. 1.500 дин.
13. Трогодишња (кирија) станарина,. Коју је породица учитеља
морала плаћати пошто је из школског стана истерана
1.260 дин. 1.260 дин.
Свега
40.378 дин. 64.220 дин.

Језеро
Да је зграда овдашње школе под окупацијом Србије била у опште оштећена са 5.000
динара по предратној цени. После рата ова би оштета вредела 15.000 динара.

Бељајка

1. Школска зграда оштећена је са 2.000 динара, 2. Школски намештај и то: 2 кревета, 2
астала, 4 столице, 15 ђачких клупа, 2 велике табле, 2 рачунаљке, 2 ормана, 1 мале
теразије, 44 крила прозорска, све у вредности 2.000 динара, 3. Школски нужник 200
динара, 4. Школска кујна 400 динара, 5. Две школске фуруне бронзане 200 динара, 6.
Школска ограда са проштама 800 динара, 7. девет брава од врата 190 динара.
Све укупно 5.790 динара, по послератној цени 12.650 динара

Плажане
Основна школа општине Плажанске оштећена је од стране непријатеља са 77.976
динара. Штета по предратним ценама износила је 10.000 динара.

Стењевац
Према предратним ценама, на школи је учињена штета у вредности од 2.500 динара, а
по ценама из 1921. године, у вредности од 10.500 динара.

Вирине
Оштета на самој школској згради нанета приликом рушења зида, димњака и остало, од
намештаја однето и упропашћено, школских клупа-скамија, рачунаљке, ормана,
столова, књига за књижницу, пећи и остало; на име полупаних окана-стакла на
прозорима као и однетих крила прозорских, поломљених врата и однетих брава са
месинганим ручицама, и за време окупације непријатеља ова је штета причињена
школи у вредности 2.450 динара.
Ово је вредност предратна, рачунајући цене материјала и радне снаге године 1914., када
би се овакве оправке-преправке биле извршене у години 1914. Према ценама из 1921.
године висина штете би износила 7.335 динара.

Исаково
Према процени од пре рата, штета је износила је 5.450 динара, а према ценама из 1921.
године 33.000 динара.

Медвеђа
1) Јабуке 10 стабла у вредности од 300 динара, 2) Кајсије 11 стабла у вредности од 330
динара, 3) Чокота винове лозе 20 комада у вредности од 100 динара, 4) Ограда у
вредности 1.500 динара, 5) Зграда-школа са прозорима, пећима и др. 10.000 динара, 6)
Бунар у вредности од 500 динара, 7) Шупа у вредности од 1.000 динара, 8) Ормана 4 у
вредности од 800 динара, 9) Астала 4 у вредности од 150 динара, 10) Столица 10 комада
у вреднсоти од 200 динара, 11) Клупе 48 комада 1.000 динара, 12) Слике великог
формата 6 комада са позлаћеним рамом 850 динара, 13) Разних књига из књижнице 500
динара.
Свега 17.230 динара

ПАРАЋИНСКИ СРЕЗ
Бигреница
Оштета ратна за школу Бигреничку по прејавној листи износи 32.000 динара, а по цени
из 1914. године ратна штета износи 4.836 динара.

Стубица
1) 85 прозорска окна поломљена 340 динара, 2) 4 прозорска крила поломљена 80
динара, 3) 1 врата поломљена 50 динара, 4) Оштећени и обијени зидови 50 динара, 5)
покварен патос 30 динара.
Свега
650 динара

Плана
а) Рушење саме зграде – по предратној вредности 2.500 динара, по послератној 4.000
динара.
б) У стварима – по предратној вредности 2.500 динара, по послератној 3.500 динара.
в) У намештају – по предратној вредности 3.000 динара, по послератној 5.000 динара.
Свега 8.000 динара по предратној вредности, 12.500 динара по послератној
Сење
Штета је учињена и то: 1) Зграда 10.000 динара, 2) Врата 10 комада 1.000 динара, 3)
Прозори 16 комада 1.600 динара, 4) Патос ...2.500 динара, 5) Намештај: скамија 20,
столова 5, пећи 4, столица 7, полице 2, табле 2, рачунаљке 2, ормана 1, слика и икона 4,
мапа графичких 2, ... 4.000 динара, 6) Ограда од тараба 220 метара 1.500 динара, 7)
Звонара 200 динара, 8) Нужник са два одељења 200 динара, 9) Књижница 5.000
динара, 10) Воћњак 2.000 динара.
Свега
28.000 динара
Крушар
1) 12 комада прозора комплетних са школске зграде 900 динара, 2) 2 метра чункова,
цинк-плех 20 динара, 3) 1 табла са натписом Основна школа 10 динара, 4) 4 комада
прозора комплетних са учитељског стана 100 динара, 5) 20 комада ђачких дугачких
клупа 1.000 динара, 6) 4 комада столица 20 динара, 7) 1 сто 30 динара, 8) 1 гвоздена
пећ за канцеларију 100 динара, 9) 2 канте за воду ђацима 60 динара, 10) 1 мапа
Балканског полуострва 70 динара, 11) 2 мапе Краљевине Србије 70 динара, 12) 1
шпорет 62 динара, 13) 3 комада плехане пећи 30 динара, 14) 1 лампа 5 динара, 15) 4
комада завесе 12 динара, 16) 4 комада четке 10 динара, 17) 2 школске табле 80 динара,
18) 3 комада слика Њ,В. Краља Петра, регента и принца Ђорђа 200 динара, 19) 1 зидни

сат 50 динара, 20) 9 комада врата са бравом оштећена 150 динара, 21) 9 комада мапе
сливова 500 динара, 23)...800, 24)... 400, 25) 250 метара ограде у тараби 300 динара.
Свега по предратној цени
4.999 динара

Супска
1. Школски виногра 200 чокота 1.000 динара, 2. Олуци на школи 26 метара 200
динара, 3. Школски прозори и стакла 150 комада 1.000 динара, 4. Цреп са школе 2000
комада 600 динара, 5. Патос у школи и стану 25 м2 125 динара, 6. Ограда у тарабама
300 метара 1.500 динара, 7. Једна пећ 50 динара, 8. Књижница 250 књига 500 динара,
9. Школске клупе 14 комада 480 динара, 10. Једна велика пећ Норвешка 800 динара,
11. Орман велики за књиге 100 динара, 12. Орман за кујну 100 динара, 13. Табла 1
комад 50 динара, 14. Столице 4 комада 50 динара, 15. Рачунаљка 1 комад 50 динара,
16. Столова 3 комада 150 динара.
Свега
6.755 динара
Батинац
Цене пре рата
150 динара
15 динара
20 динара
50 динара
20 динара
10 динара
50 динара
60 динара
200 динара
30 динара
40 динара
15 динара
80 динара
40 динара
150 динара

1. 15 клупа за ђаке
2. 1 велика табла
3. 1 велика рачунаљка
4. 1 генерал-штабна карта Србије
5. 2 астала
6. 2 столице
7. 1 велика слика Св. Саве
8. 1 велика слика Њ.В. Краља Петра
9. 1 велико звоно за позив. ђака
10. 1 бронзана пећ
11. 1 барометар
12. Прибор за воду и чишћење
13. 8 прозора
14. 1 врата и 6 брава
15. Разно покућанство школско
16. Ограда школе са тарабама, дирецима...
једном двокрилном и једном малом
капијом и ексерима
500 динара
17. На целој згради разне штете
120 динара
Свега 1.556 динара

Цене после рата
1.740 динара
140 динара
85 динара
200 динара
120 динара
40 динара
166 динара
150 динара
600 динара
120 динара
190 динара
150 динара
1.060 динара
360 динара
1.500 динара

5.000 динара
800 динара
12.421 динара

Доња Мутница
1) Да је на школи за време од 1914-1918 године порушено: са источне стране срушен
зид и оно што је остало то је склоно паду, са западне стране цео дувар срушен, на
северо-западној страни и на југозападу остало 4 метра, но и он је склон паду, са северне
стране сав зид је избушен тако да је већ склон паду и са јужне стране дувар је више
срушен него што је у целости. Унутрашњост школе између учионица, спаваћих соба,
кујне и ходника све разрушено и цигла однета некуд, од целе зграде избијени – однети

великих прозора 10 и малих над вратима ходника. 2) врата од свију соба и предсобља 9
комада избијено и однето, намештај је доста оштећен тако да га апсолутно нема, штала
школска уништена у целини, 3) Нужник са три...уништен у целости.
Вредност штете на свим зградама је следећи:
Зграда – основна школа, по ценама пред рат 20.000 динара, после рата 37.000 динара
Зграда - штала школска, по ценама пред рат 1.500 динара, после рата 2.000 динара
Зграда - нужник школски, по ценама пред рат 1.000 динара, после рата 1.500 динара.
Ствари и намештај школски, по ценама пред рат 3.000 динара, после рата 5.000 динара.
Свега - по ценама пред рат 25.500 динара, после рата 45.500 динара

Горња Мутница
1) 20 комада скамија 2.000 динара, 2) 2 комада астала 100 динара, 3) 6 слика 120
динара, 4) 2 школске мапе 200 динара. 5) 1 табла 100 динара, 6) 30 разних књига из
школске књижнице 50 динара, 7) 20 разних књига из читаонице 40 динара, 8) 130
комада стакла на прозорима на целој школи 1.040 динара, 9) 4 браве и 1 врата са
бравом 140 динара, 10) 2 фуруне 400 динара, 11) 5 столица 50 динара, 12) 1.000
метара школске ограде 500 динара.
Свега 4.740 динара

Доње Видово
1) 11 комада скамија у вредности од 385 динара, 2) 4 комада Шрајберових слика у
вредности од 80 динара, 3) 2 комада пушке ђачке стрељачке дружине у вредности од
150 динара, 4) Муниција за пушке у вредности од 20 динара, 5) Карте сливова у
вредности од 30 динара, 6) 1 крата Европе у вредности од 20 динара, 7) Књиге школске
библиотеке у вредности од 150 динара, 8) Књиге школске књижнице у вредности од
200 динара.
Свега 1.035 динара

Мириловац
1) Пет клупа (скамија) за пет ђака у вредности од 150 динара, 2) Једна школска табла
без ногара у вредности од 30 динара, 3) Један орман за књиге у вредности од од 50
динара, 4) Четри комада столице у вредности од од 20 динара, 5) Школска књижницабиблиотека и архива у вредности од 1.000 динара, 6) Школски печат и штамбиљ са
кутијом у вредности од 15 динара, 7) Слика Св. Саве у вредности од 60 динара, 8) Једна
врата на учионици у вредности од 30 динара, 9) Двадесет окна прозорска и један прозор
у вредности од 18 динара, 10) Један шпорет кухињски у вредности од 30 динара, 11)
Три фуруне у вредности од 30 динара, 12) Једна рачунаљка (руска) у вредности од 0
динара, 13) Један астал школски у вредности од 15 динара, 14) Две лампе (висеће) у
вредности од 10 динара, 15) Канцеларијски прибор за писање у вредности од 18 динара,
16) Метарске мере у вредности од 20 динара, 17) Једна карта Краљевине Србије у
вредности од 12 динара.
Свега (по предратној цени) 1.538 динара

Иванковац
предратна вредност
1) Шпорет
60 динара
2) Два стола
150 динара
3) Три столице
30 динара
4) Осам клупа школских
800 динара
5) Две канте за воду
20 динара
6) Једна чаша за воду
2 динара
7) Једна четка за кречење
5 динара
8) Једна четка за рибање
2 динара
9) Три метле
3 динара
10) Један ђубравник
4 динара
11) Једно звоно
100 динара
12) Један штанбиљ и један печат
24 динара
13) Једна сталажа
60 динара
14) Једна мастионица
5 динара
15) Једна пескаоница
4 динара
16) Једна тестера
5 динара
17) Једна секира
20 динара
18) Један чивилук
3 динара
19) Једна чистилица за ноге
10 динара
20) Једна мотика и ашов
30 динара
21) Десет фиранге
300 динара
22) Једна слика Ћирила и Методија
60 динара
23) Петнест слика животиња и биљака
450 динара
24) Једна карта Краљевине Србије
50 динара
25) Једна карта Европе
60 динара
26) Послужитељска плата годишња
360 динара
27) Дрва за школу 18 метара
216 динара
28) Осветљење – петролеум
48 динара
29) Један ватрањ
10 динара
30) Једна школска рачунаљка
30 динара
31) Једна школска табла
50 динара
32) Једна пећ
50 динара
33) Књиге из књижнице
1.000 динара
34) Једна машина за шишање ђака
10 динара
35) Материјал канцеларијски
600 динара
36) Један кревет
50 динара
37) Школски намештај и постељне ствари
400 динара
38) Разно школско посуђе
150 динара
39) Троја врата са школе
150 динара
40) Прозорска окна 50
50 динара
41) 50.000 комада планских цигала
1.000 комада по 120 динара
60.000 динара
Свега
65.431 динара

Бусиловац

послератна вредност
500 динара
910 динара
300 динара
1.600 динара
60 динара
5 динара
12 динара
5 динара
10 динара
15 динара
300 динара
120 динара
300 динара
15 динара
12 динара
15 динара
60 динара
10 динара
60 динара
90 динара
900 динара
180 динара
1.350 динара
300 динара
350 динара
2.400 динара
1.260 динара
336 динара
50 динара
200 динара
500 динара
500 динара
3.000 динара
60 динара
2.000 динара
400 динара
1.500 динара
600 динара
600 динара
500 динара
200.000 динара
220.375 динара

I Оштета на школској згради и стану
1) На учионици четри дупла прозора у вредности од по сто динара, свега четири
стотине динара, 2) На стану десет прозора једнокрилних у вредности по 50 динара,
свега 500 динара, 3) Седам брава по десет динара, свега 70 динара.
II Школски намештај
1) 14 скамија по 30 динара – 420 динара, 2) Школска табла – 50 динара, 3) Велика
рачунаљка – 10 динара, 4) Портрет Њ.В. Краља Петра и Св. Саве са рамом – 30 динара,
5) Балканском полуострво – мапа, у вредности од 20 динара, 6) Мапа Краљевине Србије
по окрузима – 15 динара, 7) Разне слике за украс школе – 100 динара.
III Школска ограда
1) Ограда којом је ограђена школа и двориште, са три капије, вредност 600 динара.
IV Воће
1) Кајсије и разно воће које се посушило услед бугарских коња и стоке – 10 комада у
вредности по 50 динара – свега 500 динара.
V Школска књижница
Разне књиге и књиге књижевне задруге, у вредности 2.000 динара.
VI Канцеларијски прибор
1) један сто 20 динара, 2) две столице, 3) печати школски 20 динара, 4) орман 100
динара.
Свега
4.667 динара

Дреновац
А) Оштећени воћњак
1) разног воћа дораслог на род 62 комада у вредности 1.800 динара.
Б) 1) Упропашћено 12 дуплих прозорских рупа, четворо врата, патос у 4 одељења,
таван и т.д. у вредности 4.000 динара, 2) Ограде-тарабе у дужини 547 метара (око
4.500 тараба, 300 дирека, 600 појасева, ексери и рад) 3.000 динара, 3) Школски хладњак
од дасака 100 динара, 4) Школска шупа и нужници 200 динара.
В) Покретна имовина
1) три стола 60 динара, 2) Четри столице 20 динара, 3) Два ормана за књижницу 180
динара, 4) Слике Њ.В. Краља и Престолонаследника са рамом 60 динара, 5) Икона Св.
Саве 20 динара, 6) Три велике табле 150 динара, 7) Две руске рачунаљке 50 динара, 8)
Две велике и две мале пећи 150 динара, 9) Скамија 26 комада 800 динара, 10)
Целокупна школска књижница 1.000 динара, 11) Целокупна школска архива 500
динара, 12) Сва школска учила 500 динара, 13) Пушке ђачке стрељачке дружине 40
динара, 14) Спремљену гору за нову школску зграду 1.000 динара.
Свега (по предратној цени) - 13.630 динара
Буљане
I НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА
1) Виноград поред школе у величини 7 ари, вредност пре рата 2.000 динара.
II Зграде и ограде
2) Учионице, собе, кров, патоси оштећени 400 динара, 3) Врата спољна двокрилна
тешка са оковима 100 динара, 4) Врата унутрашња стаклена 50 динара, 5) Врата
стаклена на кујни 50 динара, 6) 18 крила прозорских већих са оковима 180 динара, 7)
18 крила прозорских мањих са оковима 108 динара, 8) 84 окна прозорска свако по 2
динара – 168 динара, 9) Штала употребом оштећена (зид, јасле, кров, врата делимично

оштећено). Мали подрум сасвим уништен 250 динара, 10) Нужник растурен до темеља
(од слабог материјала) 200 динара, 11) Ограда од тараба, око школског дворишта у
дужини од 204 метара. Мала ограда која је делила башту од дечијег игралишта 55
метара. Свега ограде 259 метара 1.200 динара.
II КРЕТНА ИМОВИНА
12) Клупе са скамијама 15 комада 450 динара, 13) Слике на платну са великим
рамовима 4 и то: Св. Саве, Њ.В. Краља Петра, Карађорђа, Таковски устанак 240
динара, 14) Карте: Ђенерал-штабна карта Србије, велика, мала карта Краљевине
Србије, 8 сливова, све 160 динара, 15) Једна школска табла са ногарима 60 динара, 16)
Једна рачунаљка 30 динара, 17) Један астал мали 25 динара, 18) Две фуруне бронзане
120 динара 120 динара, 19) Столице комада 6 обичне дрвене 18 динара, 20) Једна мала
лампа са куглом 25 динара, 21) Један зидни сат већи са дрвеним рамом 50 динара, 22)
Један сточић 5 динара, 23) Један термометар 3 динара, 24) Једна канта за воду и
лончић 12 динара.
IV Школска библиотека и архива
25) Школа је имала преко хиљаду комада књига, које часописа и листова што је
вредело 2.000 динара, 26) Архива са осталим материјалом вредела је 500 динара.
Свега (по предратној цени)
8.388 динара

Сикирица
I Школска зграда
1) Покварени зидови
2) Једна двокрилна врата
3) 16 прозорских крила
4) Патос једне учионице 8 са 6 метара
5) Олуци од цинк-олеха 16 метара
6) Две пећи
7) Два камена испод пећи

вред. пре рата
100 динара
100 динара
560 динара
150 динара
40 динара
100 динара
20 динара
Свега 1.070 динара

1) 25 клупа (скамија)
2) Три велике слике
3) Учила ( мапе, рачунаљке )
4) Једна табла

вред. после рата
500 динара
500 динара
5.600 динара
1.500 динара
400 динара
1.000 динара
200 динара
Свега 9.700 динара

Свега

520 динара
120 динара
50 динара
4 динара
694 динара

5.200 динара
800 динара
500 динара
40 динара
Свега 6.540 динара

Свега

1.000 динара
100 динара
100 динара
1.200 динара

2.000 динара
1.000 динара
1.000 динара
Свега 4.000 динара

III Наставнички станови
1) Покварени зидови
2) 15 прозора са оковима и 52 крила са оковима
3) Патос у 4 собе и цигла у 4 собе
4) Таван од летава од зграде за оставу
5) 5 протора и 3 врата

100 динара
150 динара
400 динара
25 динара
150 динара

II Књижница
1) Школска
2) Ђачка
3) Сеоска

1.000 динара
1.500 динара
4.000 динара
250 динара
1.500 динара

Свега
III Ограда
1) Тараба од 309 метра са дирецима

825 динара

400 динара

Свега 8.250 динара

4.000 динара

Параћин
I Школска зграда
1) Оштећени и избушени зидови 1.800 динара, 2) Упропашћени патоси 6.000 динара,
3) Поскидани и полупани прозори 3.400 динара, 4) Однета врата и браве 1.200 динара,
5) Олуци на крову 800 динара, 6) Квар на нужницима 600 динара, 7) Скинута
електрична инсталација 300 динара, 8) Уништена школска ограда 500 динара, 9)
Затрпан школски бунар 400 динара.
Свега
15.000 динара
II Школска покретност
1) Погорено 140 школских клупа 8.400 динара, 2) 12 школских столова 480 динара, 3)
20 школски столица 140 динара, 4) 20 ормана из учионица, књижнице и архиве 800
динара, 5) 2 школска часовника 100 динара, 6) 20 великих слика владалачке династије
и Св. Саве 1.000 динара, 7) 30 слика добротворног фонда 600 динара, 8) 12 школских
табли 480 динара, 9) 8 комада школских пећи и чунака 1.600 динара, 10) 4 велике
рачунаљке 160 динара, 11) Збирке очигледних средстава и метарских мера 800 динара,
12) Школске алатке: секире, тестере, колица, лопате, мотике и т.д. 300 динара, 13)
школске штице 40 динара, 14) Канцеларијски прибор 100 динара.
Свега
15.000 динара
III Школска и ђачка књижницс
1) 1.500 комада школских књига 5.000 динара, 2) Школски часописи повезани као:
Просветни гласник, Отаџбина, Дело, Учитељ, Учитељски весник, Српска књижевна
задруга, Српски књижевни гласник, Босанска вила, Село, Народно здравље, тежак,
Нова искра, Звезда и т.д. 2.500 динара, 3) 250 комада ђачке књижнице 500 динара.
Свега
8.000 динара
IV Школска архива
1) Школске уписнице, записници и акта за дуги низ година 2.000 динара.
V Школско украсно дрвеће
1) Борови, јеле и друго дрвеће 300 динара.
Свега
40.300 динара
Извор
Зграда основне школе која је од слабог материјала у величини, дужине 9,90 метара и
ширине 8,10 метара, да иста вредела по предратној цени 10.000 динара, 18 скамија 300
динара, 2 астала са фиоком 60 динара, 4 столице 40 динара, 1 табла, 2 клупе, 2 канте за
воду, 1 шпорет, 2 фуруне, 4 гвоздена чивилука свега 300 динара, целокупна школска
архива са књижницом и са школским материјалом 800 динара, једна школска шупа са 5
и 4 метра 500 динара.
Цела штета пре рата износи 12.000 динара
Ћуприја
ком.

претрпљена штета

допунски трошкови

1) Прозори окна
351
2) Прозорска крила
106
3) Брава са трукерима од месинга
29
4) Форуна са чунковима великим
8
5) Врата са учионицаа
3
6) Врата са нужника
8
7) ...месинганих
360
8) Сандука за нужнике
8
9) Скамије дужине по 2 метра
150
10) Табле са ногарима
12
11) Шифоњера двокрилних
12
12) Столова за учионице и канцеларије 14
13) Катедре за учионице
5
14) Столице за учионице
30
15) Рачунаљке руске
9
16) Чивилука
12
17) Мапе разне величине
20
18) Пумпа-шмрк за воду
1
19) Канте цинкане за воду
5
20) Пумпа за гашење пожара
1
21) Ђулад за гимнастику
500
22) Сат дуварски
1
23) Портрет династије Карађорђевић
1
24) Слика Св. Саве
4
25) Слика Чарнојевића, Таковски устанак
и Босна и Херцеговина
3
26) За оправку крова, олука, бетона и патоса
27) Канцеларијски материјал
28) Библиотека
29) Ограда школска дужине 200 метара
Свега

6.233 динара
2.010 динара
1.160 динара
1.600 динара
300 динара
800 динара
3.600 динара
400 динара
6.000 динара
360 динара
2.800 динара
920 динара
750 динара
600 динара
700 динара
240 динара
1.000 динара
500 динара
500 динара
1.000 динара
500 динара
200 динара
500 динара
160 динара

12.600 динара
4.500 динара
3.000 динара
3.000 динара
1.200 динара
1.200 динара
5.000 динара
600 динара
10.000 динара
700 динара
5.000 динара
2.500 динара
1.000 динара
1.200 динара
1.200 динара
500 динара
2.000 динара
500 динара
500 динара
2.000 динара
1.200 динара
500 динара
600 динара
600 динара

300 динара
10.000 динара
1.000 динара
20.000 динара
4.000 динара
68.133 динара

600 динара
15.000 динара
2.000 динара
20.000 динара
6.000 динара
105.200 динара

БЕЛИЧКИ СРЕЗ
Багрдан
1) Школска зграда - врата, прозорска окна, рамови у вредности од 3.200 динара, 2)
Патос у пет одељења, олуци за спровод воде и звоно 2.250 динара, 3) Намештај: клупе,
ормани, столови, столице 1.400 динара, 4) Школска учила, разне слике и друго 1.500
динара, 5) Школска библиотека 600 динара, 6) канцеларијска опрема и архива 300
динара.
Укупно (по предратним ценама) 9.250 динара
Јовац
1) Оштећена школа и ограда 14.500 динара, 2) Намештај, школске пећи и остало 4.000
динара, 3) Књижница школска 10.000 динара, 4) Архива и канцеларијски материјал
5.000 динара.
Укупно (по предратним ценама) 33.500 динара

Деоница
1) 300 метара плота-тарабе 1.500 динара, 2) 12 двокрилних прозора дуплих 1.000
динара, 3) 18 метара олука 100 динара, 4) 10 комада скамија 250 динара, 5) Шпорет 60
динара, 6) 4 бронзане пећи 300 динара, 7) Патос у једној учионици изгорео 100 динара,
8) Целокупна школска књижница 200 динара, 9) Један дуварски сат 25 динара, 10) Две
табле и остала учила и наставна средства 200 динара.
Укупно (по предратним ценама) 3.735 динара
Главинци
1) 100 комада букових дасака за школски таван
500 динара, 2) Једна
канцеларијска...200 динара, 3) Један шпорет 80 динара, 4) Десет комада...за прозоре
100 динара, 5) Десет комада...100 динара, 6) Школска књижница 300 комада 900
динара, 7) Осам клупа 400 динара, 8) Разних слика, мапа и др. 150 динара, 9) Школска
учила 600 динара.
Укупно (по предратним ценама)
3.030 динара
Јагодина
1) Прозорска окна 100 комада 300 динара, 2) Зелена чоја на столу, огледало и један сто
200 динара, 3) 26 комада завеса за прозоре 310 динара, 4) 10 комада финих столица
100 динара, 5) 12 комада велики скамија за ученике 1.200 динара, 6) 4 велика ормана за
књиге 200 динара, 7) 8 школских табли 200 динара, 8) Инсталација електричног
звонцета 240 динара, 9) Једна бронзана фуруна за загревање ходника 100 динара, 10)
Школска књижница око 500 књига 500 динара, 11) Слике Краља, престолонаследника
и др. За 8 учионица 1.200 динара, 12) Мапе, рачунаљке и др. Очигледна средства 2.000
динара.
Укупно (по предратним ценама) 6.550 динара
Врановац
1) Однети са футерима 10 прозора и нужник порушен 1.500 динара, 2) Учитељскистанови - однета сва врата и прозори 2.000 динара, 3) 24 скамија 960 динара, 4) 1
шпорет 170 динара, 5) Ограда око школског дворишта и баште 1.500 динара, 6)
Школско звоно 300 динара, 7) Школска књижница 600 динара, 8) Разне слике и учила
1.000 динара.
Укупно ( по предратним ценама)
8.030 динара
Мајур
1) Ограда 200 метара – тарабе 2.000 динара, 2) 80 окна прозорска 240 динара, 3) 2
стола и 3 столице 150 динара, 4) Наставна средства 600 динара, 5) Школска књижница
700 динара.
Укупно ( по предратним ценама)
3.690 динара
Ланиште

1) Школска уграда, прозори, врата 1.000 динара, 2) 200 метара ограде – тараба 1.500
динара, 3) Слике владарске династије и Св. Саве 150 динара, 4) 25 комада скамија
ђачких 1.000 динара, 5) Један орман 150 динара, 6) Школска књижница 400 динара, 7)
остала учила за децу 400 динара, 8) Припремљена цигла 80 хиљада упропашћено
24.400 динара.
Укупно ( по предратним ценама)
29.000 динара
Глоговац
1) Прозори сви и врата са целе зграде 3.500 динара, 2) Шупа за дрва 500 динара, 3)
Нужник са 4 одељка 500 динара, 4) 24 скамије 960 динара, 5) Школска учила 1.000
динара, 6) Слике и остали украси 500 динара, 7) Ограда 60 метара 300 динара, 8) 1
шпорет 200 динара, 9) Школска библиотека 700 динара, 10) Пумпа – шмрк 90 динара,
11) Намештај школски 500 динара.
Укупно ( по предратним ценама)
8.750 динара
Лоћика
1) Оштећена зграда, прозори, врата, олуци 9.000 динара, 2) Ограда 3.000 динара, 3) 5
скамија 200 динара, 4) Школски намештај 400 динара, 5) Школска учила 500 динара,
6) Слике владарске династије и друге 400 динара, 7) 1 фуруна 100 динара, 8) Школска
књижница 1.000 динара, 9) Канцеларијски прибор и материјал 300 динара.
Укупно
8.900 динара
Рибаре
1) Ограда око школског дворишта 150 метара 600 динара, 2) Један школски... 1.000
динара, 3) Прегорена окна са 15 прозора 1.500 динара, 4) 10 скамија 400 динара, 5)
Школска књижница 1.000 динара, 6) Разне слике и учила 600 динара, 7) 2 вола 500
динара, 8) једна кола воловска 40 динара.
Укупно
5.540 динара
Трешњевица
1) Ограда школског дворишта 180 метара 550 динара, 2) 10 комада скамија 400
динара, 3) Школска учила 600 динара, 4) Школски намештај 150 динара, 5) 2 плехане
фуруне 40 динара, 6) један дуварски сат велики 30 динара.
Укупно
1.770 динара
Бунар
1) Оштећена зграда и 2 учитељска стана... 2.400 динара, 2) Школска шупа за дрва 200
динара, 3) Школски намештај за два оделења 2.600 динара, 4) Канцеларијски намештај
и књижница 200 динара.
Укупно
5.400 динара
Милошево
1) 52 велика и 52 мала крила са прозорима 800 динара, 2) Ограда-3.500 тараба, дирека
и остало 1.900 динара, 3) Намештај школски 1.090 динара, 4) Слике владарске

династије и остале слике 800 динара, 5) Школска књижница 1.600 динара, 6) Школска
учила и остало 200 динара, 7) Разне мере за обуку деце 150 динара, 8) Канцеларијски
прибор и материјал школски 500 динара, 9) Баштенски алати 50 динара, 10) Оштећен –
посечен воћњак 200 динара, 11) Посечен багрем 150 динара, 12) Оштећене школске
зграде 280 динара.
Укупно
7.720 динара
Винорача
1) Оштећена зграда, прозори... 600 динара, 2) Школски намештај 700 динара, 3)
Школска учила и књижница 600 динара.
Укупно
2.700 динара
Мијатовац
Нису дати подаци.
Драгоцвет
1) 6 врата са зграде однета 600 динара, 2) 11 прозора потпуно са рамовима уништена
440 динара, 3) 50 метара олука скинуто и однето 500 динара, 4) Сама зграда оштећена
160 динара, 5) 138 метара ограде-тарабе изгореле 600 динара, 6) 20 клупа 400 динара,
7) 4 фуруне за учионице 200 динара, 8) 5 столова 100 динара, 9) 1 пумпа 120 динара,
10) Остала учила са сликама 400 динара, 11) Ограда дворишта другог плаца где се
налази нужник који је упропашћен 700 динара.
Укупно
4.220 динара
Праћина
1) 10 рамова прозорска са стаклом уништени 1.000 динара, 2) Олук за спровод воде од
школе 400 динара, 3) 12 клупа великих 280 динара, 4) бронзане фуруне 200 динара, 5)
1 шпорет 80 динара, 6) 1 астал 40 динара, 7) Остала учила, табле, мапе, рачунаљке 300
динара, 8) Слике владарске династије, Св. Саве и т.д. 200 динара, 9) Школска
библиотека 1.000 динара, 10) Ограда школског дворишта са дирецима 540 динара.
Укупно
4.040 динара
Белица
1) Оштећена зграда од слабог материјала, један зид оборен 3.000 динара, 2) 16 рамова
са стаклом 960 динара, 3) 4 врата изгорела 400 динара, 4) 250 метара ограде-тараба око
дворишта 600 динара, 5) 2 астала од храстовине 80 динара, 6) Један орман за књиге
100 динара, 7) 6 комада скамија 480 динара, 8) 4 фуруне 320 динара, 9) Школска
књижница 1.000 динара, 10) Слике владарске династије, Св. Саве и остала учила 1.000
динара.
Укупно
7.940 динара
Дубока
1) 8 комада брава 50 динара, 2) 66 комада прозорских стакала 100 динара, 3) 18 крила
прозорска 90 динара, 4) 180 метара ограде 500 динара, 5) 5 врата са школе 300 динара,
6) Школска библиотека 1.000 динара, 7) 5 астала 150 динара, 8) 12 скамија 480

динара, 9) 1 орман 150 динара, 10) 4 фуруне плехане 40 динара, 11) 2 рачунаљке 30
динара, 12) 2 табле 80 динара, 13) Слике владарске династије и остало 200 динара.
Укупно
3.270 динара

