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Рецензија на рукопис „Основне школе у Беличком срезу 1918-1941. године“,
аутора мр Добривоја Јовановића

Домаћа историографија, иако обилује бројним издањима (стручним,
полустручним и нестручним) каја се баве проучавањем прошлости националне
просвете, што се углавном своди на (успеле, полууспеле и неуспеле) монографије
школа, како основних, тако и средњих, до сада није изнедрила многе значајније (и
волуминозније) научне студију на тему комплетне повеснице српског школства,
изузимајући пар зборника радова о задатој материји.

Као изузетан вредан прилог будућој капиталној монографији српске
просвете (на коју, надамо се, нећемо дуго чекати) истакли би рукопис „Основне
школе у Беличком срезу 1918-1941. године“, проистекао из пера мр Добривоја
Јовановића, који својом тематиком, садржином и значајем, представља наставак
ранијих ауторових монографских студија.

Вазда трудољубив и изузетно плодоносни научни делатник мр Добривоје
Јовановић, своје вишегодишње бављење, између осталог, и историјом јагодинске
и поморавске просвете, горе наведеним рукописом је доказао, не само своју
умешност у филигранском историографском послу, вешто градећи причу од низа
разбацаних архивских докумената, него је стручној и лаичкој јавности, изнео низ
нових (и значајних) чињеница о развоју школства у нашем завичају, у периоду
између два рата.

Обима преко 300 страна, рукопис обилује бројним фотографијама, као и
статистичким табелама, а заснован је на искључиво архивској грађи, похрањеној у
Архиву Југославије, Историјском архиву у Јагодини и Завичајном музеју у
Јагодини.

Све почиње поглављем „Територијално одређење“ где је прецизно
наведено која села у Беличком срезу чине школску општину, уз податак да је
поратне 1919. године, на поменутом простору било 17 школа, а у освит Другог
светског рата, тај број је нарастао на 40.

Друга глава „Школска мрежа“ износи констатацију да су скоро све школе
за време окупације 1915-1918. године, претрпеле знатна оштећења, односно да су
просветне и локалне власти улагале много напора у обнављању старих и грађењу
нових школа. Посебно је карактеристичан детаљ, да су ђаци, услед недостатка
клупа, на часовима седели или на поду или на троношцима, које су доносили од
кућа. Такво стање потрајало је чак пар школских година, након ослобођења 1918.
године. Из овог поглавља ваља истаћи и извештаје надзорника основних школа из
Беличког среза, ових првих поратних година, где се осим степена оштећености,
дају и историјати ових установа.

Треће поглавље „Школске зграде“, може се повезати са и са следећим
„Опремљеност школа“, и даје изворне податке о 22 школске зграде, које је
требало обновити и опремити, у тешким материјалним околностима, кад ни
прилози грађана, ни добровољну рад нису били довољни да се испуни жељено и
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планирано. Посебан значај  имали су „Фондови за подизање и обнову школских
зграда“, које су оснивале све сеоске општине. Осим инвентара, уништена су била
и, скоро сва, наставна средства, а нарочито школске књижнице, које 1919. године,
ни у једној школи Беличког среза нису постојале. Ситуација се нормализовала тек
школске 1926/27. године, кад су све школе имале солидно опремљене библиотеке.

Нова глава „Издржавање школа“ описује све напоре око бројних трошкова,
везаних за рад елементарних просветних установа, уз податак да је један део
средстава, пре свега плате учитеља, обезбеђивала држава.

Поглавље „Рад учитеља“ уверљивошћу архивске грађе даје слику о
поморавском (и српском) учитељу, између два светска рата. Сеоски учитељ је био
више од педагога. Он је био и агроном, и пчелар и носилац друштвених и
културних делатности у школи, али и у селу. С тим у вези, аутор наводи низ
примера. Учитељи се струковно организују и учествују на „Учитељским
зборовима“, где заједно решавају актуелне проблеме.

Потом следи изузетно значајно поглавље, кратко названо „Ђаци“, где
аутор, по школским годинама и школама, износи много података везаних за
бројно стање, успех, ваншколске делатности, социјалне прилике и сл. На крају
даје и тадашње наставне планове и програме по предметима.

Сви важнији прописи, правилници и упутства, који су били донети о
школама, у периоду од 1918. до 1941. године, нашли су се у поглављу
„Законодавна делатност“.

Следећа глава „Јагодинска основна школа 1918-1941. године“, на преко 50
страна, даје исцрпне податке о овој установи, која једина није прекидала рад од
оснивања.

Овај део рукописа врви од мноштва битних детаља, који употпуњавају
слику о јагодинској основној школи, која вуче корене из устаничке 1808. године, а
у континуитету живи и ради од 1815. до данас Два века! Осим, бројних
делатности школе, посебно је истакнута прича о историјату школске зграде. А ту
су и имена знаменитих јагодинских учитеља и учитељица, као и истакнутих
ученика.

Десето, последње поглавље „Статистика“, кроз масу табела и графикона,
даје нумерички пресек развоја просвете у нашем завичају, врло педантно, јер
аутор износи податке о свим сеоским школама по школским годинама.

Имајући све напред наведено у виду, слободни смо да рукопис колеге мр
Добривоја Јовановића, топло препоручимо за штампање. Објављивањем истог,
стручна и лаичка јавност добиће једну изузетну докуметарну монографију, на
тему поморавске (и српске) просвете у периоду између два светска рата.

У Јагодини Рецензент
5. септембра 2015. Нинослав Станојловић

Професор историје
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1.ТЕРИТОРИЈАЛНО ОДРЕЂЕЊЕ

Белички срез налазио се у Моравском округу са седиштем у Ћуприји. У
свом саставу имао је села: Багрдан (варош), Багрдан (село), Доњи Рачник, Белица,
Беочић, Буковче, Рибник, Бунар, Винорача, Вољавче, Врановац, Горњи Рачник,
Врба, Главинци, Бресје, Коларе, Глоговац, Горње Штипље, Деоница, Доње
Штипље, Драгоцвет, Драгошевац, Медојевац, Ивковачки Прњавор, Топола,
Дубока, Јовац, Дворица, Каленовац, Ковачевац, Кочино Село, Ланиште, Ловци,
Лозовик, Лоћика, Лукар, Мајур, Мали Поповић, Међуреч, Мијатовац, Милошево,
Мишевић, Остриковац, Равново, Пањевац, Праћина, Ракитово, Рибаре, Сиоковац,
Јошанички Прњавор, Стрижило, Трешњевица, Мала Трешњевица, Сињи Вир,
Трнава, Црнче, Шантаровац, Шуљковац. Седиште среза налазило се у Јагодини.

ШКОЛСКЕ ОПШТИНЕ

Школску општину чинили су варош или варошица, саме или у заједници са
једним или више села који заједнички издржавају једну или више школа.
Школску општину представљао је Школски одбор, који се старао о вршењу
дужности школске оппштине. Месни школски одбор чинили су: председник оне
општине у којој је школа, управитељ школе или учитељ, и три писмена
мештанина, или по један из сваког села, ако Школску општину сачињавају више
села.

Према закону из 1929. године,  дужности школских општина биле су да: 1.
саграде и у добром стању одржавају школске зграде, потребне учионице и
радионице, удешене према хигијенским правилима; 2. набаљају намештај и учила
за школу, а сиромашној деци књиге и школски прибор; 3. дају огрев за школу,
управитеља и школског послужитеља, ако станују у школској згради; 4. се старају
о отварању нових школа, одељења и течајева; 5. се старају за школске кухиње и
обданишта за децу; 6. се, где је могуће, отварају и уређују школска купатила и
дечије поликлинике за специјална лечења; 7. подмирују све стварне потребе око
издржавања школа (оправка шкоских зграда, плаћање служитеља, осветљење,
прибор за забавишта и др.; 8. помаже просветне установе, којима се шири општа
просвета у народу.

Имовину једне школске општине сачињавају: све школске зграде и
целокупно непокретно школско имање; сав школски намештај; збирке учила и
школске књижнице; месни школски фонд и готовина од разних прихода.
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Школске општине 1924/25. године1

школа Из којих се
политичких

општина
састоји

политичка
општина

Из којих села је
састављена

школска
општина
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гл

ав
а
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 у

св
ак

ом
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Багрданска в. Багрданске в.
Багрданске с.

Ловачке
Стрижилске

Багрдан в.
Багрдан с.
Д. Рачник
Ловци
Стрижило

-
-

2
5

60
306

174
160

996 180
1688

852
1220

Беличка Беличке Белица
Мишевић

-
3

104
100

295 389
547

Бунарска Бунарске Бунар
Врба
Лукар

-
2
4

120
61
39

375 704
370
240

Винорачка Винорачке Винорача - 127 151 700
Врановачка Врановачке

Г. Штипљанске

Врановац
Г. Рачник
Д. Штипље
Г. Штипље

1
3
2
3

86
62
98
70

534 503
489
548
465

Деоничка Деоничке Деоница
Вољавче
Сиоковац

-
3
3

94
71
70

354 657
467
425

Драгоцветска Драгоцветске Драгоцвет
Међуреч
Ковачевац
Трнава

-
3,5
1
3

131
109
48
60

601 751
716
283
317

Дубочка Дубочке Дубока
М. Поповић

-
1

160
80

280 960
515

Главиначка Главиначке Главинци
Бресје
Колари

-
2
3

65
38
75

258 467
292
458

Глоговачка Глоговачке Глоговац
Дражмировац

-
3

275
78

463 1947
455

Јовачка Остриковачке
Јовачке

Остриковац
Д. Јовац
Г. Јовац
Дворица

4
-
1
1

90
212
38
48

515
515
1205
301
364

1 АЈ, 66, 2845.
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Ланишка Ланишке
Буковачке

Ланиште
Буковче
Рибник

-
4
2

239
64
62

502 1363
330
217

Лоћичка Лоћичке
Беочићке
Драгошевачке

Лоћика
Беочић
Драгошевац
Медојевац
Топола
Прњавор

-
3
6
3
4
6

163
115
96
54
14
39

689 1025
674
640
415
125
95

Лозовичка Беличке
Деоничке

Лозовик
Још. Прњавор

-
2,5

106
21

193 617
134

Мајурска Мајурске Мајур - 190 304 1140
Мијатовачка Мијатовачке Мијатовац - 210 198 1430
Милошевска Милошевске Милошево - 367 650 2020
Пањевачка Пањевачке Пањевац - 143 184 920
Праћинска Праћинске Праћина

Ракитово
-
2

281
80

343 1084
578

Рибарска Рибарске Рибаре - 310 484 2000
Шантаровачка Шантаровачке Шантаровац - 160 227 1280
Шуљковачка Драгоцветске Шуљковац - 120 165 480
Трешњевичка Трешњевичке Трешњевица

Сињи Вир
М. Трешњевица

-
1
1

170
44
35

374 820
330
120

Црначка Црначке Црнче
Каленовац

-
3

115
42

237 685
241

Школске општине 1926/1927. године2

Школа
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Бр
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у
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 с
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у

Багрдан Рачник
В. Багрдан
С. Багрдан
Ловци
Стрижило

Рачник
В. Багрдан
С. Багрдан
Ловци
Стрижило

300
60
306
174
60

95
508
202
191
40

180
1690
852
1220
109

2 АЈ, 66, 1594.
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Бунар Бунар
Врба
Лукар

Бунар
Врба
Лукар

120
80
40

300
180
70

1090
500
200

Белица Белица Белица
Мишевић

104
100

138
121

569
547

Врановац Врановац Врановац
Рачник
Д. Штипље

500
3000
1500

80
62
98 441

503
482
542

Винорача Винорача Винорача - 130 170 670
Главинци Главинци Бресје

Коларе
Главинци

2000
3000

-

41
75
65

66
100
95

288
360
198

Г. Сабанта3 Г. Сабанта Г. Сабанта - 180 191 920
Глоговац Глоговац Глоговац

Дражмировац
1000
3000

275
78

395
99

1974
455

Дубока Дубока Дубока - 165 388 930
Деоница Деоница Деоница

Сиоковац
Вољавче

-
2.500
1.000

94
70
71

186
175
495

680
360
250

Драгоцвет Драгоцвет Драгоцвет
Међуреч
Ковачевац
Трнава

-
3.000
1.500
3.500

156
130
48
52

100
100
50
56

645
638
100
109

Драгошевац Драгошевац Драгошевац
Ивковић
Прњавор

-
1.000
1.000

40
35
20

90
45
35

185
98
69

Јовац Јовац Г. Јовац
Д. Јовац
Дворица
Остриковац

1.000
-

1.000
4.000

45
183
60
94

68
249
87
126

215
1465
375
531

Лоћика Лоћика
Беочић

Лоћика
Беочић
Медојевац
Топола

-
3.000
3.000
4.000

172
131
54
14

239
196
98
25

1552
620
415
95

Милошево Милошево Милошево - 355 540 2.037
Мијатовац Мијатовац Мијатовац - 220 311 1.453
М. Поповић М. Поповић М. Поповић - 90 180 1.200
Праћина Ракитово

Праћина
Праћина
Ракитово

-
3.000

213
96

307
164

1.027
614

3 Горња Сабанта, која се налазила у темнићком школском срезу,  придодата је беличком школском
срезу септембра 1923. године.
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Пањевац Пањевац Пањевац - 143 184 920
Рибаре Рибаре Рибаре - 265 401 2.000
Слатина Слатина Слатина - 69 101 455
Трешњевица Трешњевица Сињи Вир

М.Трешњевица
Трешњевица

2.000
1.000

-

40
38
160 339

258
238

1.176
Течић Течић Течић

Кавадар
Рабеновац
Вукмановац

1.000
1.000
1.000
1.000

141
121
31
137

215
192
42
98

804
774
186
822

Лозовик Лозовик
Деоница

Лозовик
Још. Прњавор

-
1.500

127 193 751

Црнче Деоница Црнче
Каленовац

1.000
1.000

115
40

360
140

725
264

Шантаровац Шантаровац Шантаровац - 163 242 1.823
Шуљковац Драгоцвет Шуљковац - 125 185 1.295
Г. Штипље Г. Штипље Г. Штипље - 95 180 965
Мајур Мајур Мајур - 190 360 1.100
В. Пчелице4 В. Пчелице В. Пчелице - 287 419 1.830
Сугубина Сугубина Сугубина - 141 243 960
Ланиште Ланиште

Буковче
Ланиште
Буковче

500
3.000

227
63

340
83

395
289

Ратковић Ратковић Ратковић 4.000 200 300 840
Свега 7.953 12.329 47.172

Школске општине 1930/31. године5

Школа

И
з к

ој
их

 с
е

по
ли

ти
чк

их
оп

ш
ти

на
са

ст
ој

и
це

ло
ку

пн
а

оп
ш

ти
на

Од који села
је

састављена
школска
општина У

да
љ

ен
ос

т
од

 ш
ко

ле
св

ак
ог

 м
ес

та Број
домова

у
сваком

селу

Бр
ој

по
ре

ск
их

гл
ав

а

Бр
ој

ст
ан

ов
ни

ка
 у

св
ак

ом
 с

ел
у

Багрдан в. багрданска
с. багрданска

В. Багрдан
С. Багрдан
Рачник
Стрижило

-
0.200
3.000
6.000

78
207
165
179

86
262
204
98

261
970
918
1030

Белица беличка Белица - 119 160 702

4 Школа у В. Пчелицама, из темнићког школског среза, пребачена је у белички школски срез
септембра 1923. године. Ове школске године сва села била су у саставу неке школске општине.
Највећа удаљеност до школе износила је 6 км., а просечна удаљенст износила је око 2,5 км.
5 АЈ, 66, 1594.
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Буковче буковичка Рибник
Буковче

-
1.300

80
71

193
161

394
365

Бунар бунарска Бунар
Лукар
Врба

-
4.000
3.000

143
67
44

220
161
96

817
475
265

Винорача винорачка Винорача - 142 406 790
Вољавче деоничка Вољавче - 91 137 569
Врановац врановачка Врановац

Д.Штипље
Г. Рачник
Каленовац

1.000
1.500
3.000
5.000

99
119
71
45

130
167
110
71

538
696
401
267

Главинци главиначка Главинци
Коларе
Бресје

0,400
4,000
0,600

77
85
49

308
укупно

560
512
312

Глоговац глоговачка Глоговац - 322 435 1700
Г.Штипље г.штипљан. Г. Штипље - 80 130 534
Деоница деоничка Деоница

Сиоковац
-

2.000
112
85

175
130

741
478

Драгоцвет драгоцветска Драгоцвет
Ковачевац
Трнава

0,500
1.000
4.000

164
51
73

198
69
96

900
327
443

Драгошевац драгошев. Драгошевац
И. Прњавор

-
2.000

102
34

112
33

623
115

Дубока дубочка Дубока - 205 270 1045
Јовац јовачка

остриковачка

Д.Јовац
Г. Јовац
Дворица
Остриковац
Равново
?

0,500
1.000
2.000
2.500
2.500
3.000

200
75
75
80
30
20

265
80
81
90
40
20

1040
500
504
500
120
80

Ланиште лаништанска Ланиште - 296 434 1573
Ловци ловачка Ловци - 202 229 1018
Лозовик беличка Лозовик

Ј. Прњавор
-

3.000
120
26

169
42

676
172

Лоћика лоћичка
беочићка

драгошев.

Лоћика
Беочић
Медојевац
Топола

-
3.000
2.000
3.000

190
171
60
16

260
245
73
21

989
888
320
73

Мајур мајурска Мајур - 270 357 1620
М.Поповић дубочка М.Поповић - 105 142 544
Међуреч драгоцвечка Међуреч - 120 175 899
Мијатовац мијатовачка Мијатовац - 276 340 1488
Милошево милошевачка Милошево - 392 535 1878
Мишевић беличка Мишевић - 107 141 639
Пањевац пањевачка Пањевац - 161 219 1002

Праћина - 193 280 1389
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Праћина праћинска Ракитово 2.000 82 142 445
Рибаре рибарска Рибаре - 345 465 1982
Трешњевица трешњевачка Трешњевица

М.Трешњев.
Сињи Вир

-
2.000
1.000

174
48
47

173
72
65

1040
238
296

Црнче деоничка Црнче - 125 182 665
Шантаровац шантаровач. Шантаровац - 180 258 906
Шуљковац шуљковачка Шуљковац - 136 179 875
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2. МРЕЖА ШКОЛА

Основне школе доста су пострадале током окупације у Првом светском
рату. Дуго се није могло приступити обнови, и због недостатка новца, а и радне
снаге и материјала. Само школске зграде у Праћини, делимично у Багрдану,
Мајуру, Главинцима и Мијатовцу нису биле у већој мери уништене, као остале
зграде. У већини школа, врата, прозори, браве, школски намештај, учила били су
уништени. Остали су само зидови. У слатинској школи непријатељ је уништио и
подове. У неким местима и сами мештани су односили и уништавали школску
имовину.

Школске књижнице су у свим школама биле уништене. Школске ограде
нису постојале. Већину ограда је уништио непријатељ, али су неке биле уништене
и од самих мештана. Изузетак су чиниле школе у Главинцима, Бунару и Дубокој.
Поред уништавања школског намештаја било је случајева да су клупе из једне
школе премештане у друге школе. Клупе из школе у Лоћики биле су пребачене у
Ланиште, јер су клупе у овом селу однете.

Настојало се да школска година почне фебруара 1919. године. Због велике
оштећености зграда, неке школе нису могле да буду поправљене до тог рока.
Успело се са делимичним поправкама у 16 школе, где су председници општина
или кметови били агилнији, и оне су пре или касније отпочеле са радом. Ни у
њима стање није било потпуно уређено, али ипак довољно да се могло отпочети
са наставом. Школе у Деоници, Главинцима, Ланишту, Великој Сугубини и
Слатини нису могле да буду оправљене, па нису ни отпочеле са радом. Школа у
Слатини отпочела је рад у приватној кући, јер је школска зграда била доста
оштећена, али је учитељ после три дана послат на неки курс. Узрок томе је био
недостатак новца и материјала, али у овим селима и незаинетересованост
становништва.

Велики проблем представљао је недостатак клупа. У више школа ђаци су
седели на троношцима донетим од својих кућа или на подовима. Захваљујући
учитељима у неколико села мештани су сачинали провизорне клупе.

У школском срезу постојале су 22 школе:
1. Школа у Багрдану је до 1904. године радила у црквеној кући.

Заузимањем Димитрија Поповића, свештеника и Тодора Поповића, трговца из
Багрдана подигнута је нова зграда добровољним прилозима и прирезом. Зграда се
налазила на путу за село Ловци. Била је врло модерна. Имала је четири учионице,
по 197 м³, велики ходник, кацеларију и собу за ручавање ученика. Двориште је
износило 1.075 м². Школа је 1923. године имала једну њиву величине 2 .484 м²,
која jе издавана, а новац је уплаћиван у школску касу. Постојала је добра изворска
вода.
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Учитељских станова није било, већ су учитељи добијали 35 динара
месечно на име станарине. Земљиште које су учитељи обрађивали износило је
шест ари. Школу су издржавале четири општине: село и варош Багрдан, Ловци и
Стрижило. Најнужније школске потребе набављане су добровољним прилозима
са забава, које су организовали учитељи. Школски прирез се није скупљао. Осим
клупа и табли, недостајала је књижница, наставна средства и остали школски
намештај. Вредност оштећене имовине износила је 32.415 динара: оштећење
зграде 17.415 динара, 40 клупа 8.000 динара, 2 ормана 1.500 динара, 6 стола 1.200
динара, 10 столица 800 динара, књижница 500 динара, наставна средства 1.200
динара, 6 пећи 1.800 динара. Имовина је уништена од стране Аустријанаца.

Вујана и Милан Николић, учитељи у Бунару са ђацима I и II разреда
14. маја 1936. године

2. Нова школа у Бунару подигнута је 1910. године средствима бунарске и
шантаровачке општине. За подизање зграде нарочито су били заслужни: Младен
Лазаревић, председник бунарске општине, Радосав Момировић, Јанко Стевановић
и учитељ Милосав Петровић. Школа у Бунару основана је 1898. године. Налазила
се у кући Јоце Милосављевића из Бунара. Прва учитељица била је Даринка
Петровић. У тој згради је радила све до 1910. године, када је сазидана нова зграда,
а она претворена у стан. У школској згради налазила се команда аустријске
жандармерије.

Школа је имала две простране учионице 212 м³ и 164 м³ , собу за ручавање
ученика 59 м³, канцеларију 50,5 м³, ходник 80 м³ , и у дворишту величине 833 м²,
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два стана за учитеље, нужник и шупу за дрва. После рата школа је имала само
један употребљив стан, са две собе, кухињом и оставом, док је други стан доста
оштећен у рату.

Током 1923. године постојала су два стана и школска башта величине 1.000
м². Башту су обрађивали учитељи, а служила је и за практичне пољопривредне
радове. Учитељици је плаћана станарина од 30 динара месечно и она је становала
приватно у селу. Школско двориште износило је 1.743 м², а земљиште које су
обрађивали учитељи 754 м². Школу су доста тешко издржавале бунарска и
шантаровачка општина, јер прирез није сакупљан. Школске потребе су се тешко
набављале. Родитељи су сами снабдевали своје ђаке. У току рата упропашћен је
школски намештај, учила и школска књижница. Укупна вредност уништене
имовине износила је 26.200 динара: оштећења на згради 3.000 динара, 29 клупа
7.000 динара, два ормана 1.200 динара, осам столица 400 динара, књижнице 3.000
динара, наставних средстава 3.000 динара, архиве 600 динара, осам пећи 8.000
динара. Судском пресудом вредност оштећене имовине износила је 22.400 динара.
Имовина је оштећена од стране Аустријанаца.

3. Школа у Винорачи постојала је од 1910. године. Привремено је била
смештена у општинској судници. Нова зграда започета је 1912. а завршена 1914.
године. Зграда је била једна од најудобнијих у срезу. За њену изградњу заслуга је
припадала: Петру Стоиловићу, учитељу, Милораду Николићу, тадашњем
председнику општине, Ђорђу Антићу, школском благајнику и општинском
благајнику Петру Ђ. Миленковићу. Зграда је имала две простране учионице од
215 м³ и 168,63 м³, канцеларију 46,20 м³ и простран ходник величине 138,60 м³.
Под истим кровом, али одвојено од школе, налазио се стан за једног учитеља, који
се састојао од две собе 97,68 м³ и 54,70 м³ , трпезарије, кухиње 53,97 м³, предсобља
28,10 м³ и подрума 64,50 м³. Двориште је било величине 38 ари. Учитељ је
обрађивао један ар испред свог стана. Школу су са великим тешкоћама, али доста
добро издржавали мештани Винораче. За своје ђаке родитељи су сами набављали
школске потребе. У школи су биле сачуване три клупе и једна  столица. Све
остало било је уништено. Вредност уништене имовине износила је 10.830 динара
(према судској пресуди 4.960 динара): зграде 6.170 динара, 16 клупа 2.160 динара,
једног стола 200 динара, две столице 160 динара, књижнице 200 динара,
наставних средстава 1.400 динара, две пећи 1.000 динара. Имовину су уништили
Аустријанци.

4. Школа у Врановцу први пут је отворена 1902. године и радила је у
приватној кући.6 После три године подигнута је нова зграда од мешовитог
материјала, али је била доста добра и удобна. Заслужни за њено подизање били су
Спасоје Николић из Врановца и Александар Милојевић из Доњег Штипља. Школа
је имала две учионице по 155 м³ , канцеларију од 36 м³, ходник 36 м³ и у дворишту

6 У Врановцу је први пут отворена школа 1896. године. До тада су ученици похађали школу у
Багрдану, удаљеном осам километара. Следеће 1897. године направљена је нова школска зграда.
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нужник. До школског дворишта постојао је један учитељски стан, који је у току
рата био доста оштећен. Учитељу се плаћала кирија од 30 динара. Од 1923. године
постојала су два учитељска стана са по две собе и кухињом. Учитељ је обрађивао
35 ари. До рата башта је врло лепо обрађивана. Школско двориште имало је 25
ари. До школе се лакше долазило на коњу, а теже колима. Школу су издржавале
врановачка и штипљанска општина. Потребе за школу су се набављале прирезом,
али доста тешко. Мештани су волели школу и радо слали своју децу. Родитељи су
за своје ђаке сами набављали школске потребе. Осим неколико клупа и једног
стола, све остало је било упропашћено у току рата. Вредност уништене имовине
износила је 10.550 динара (према судској пресуди 16.800 динара): зграде 2.000
динара, 36 клупа 3.600 динара, једног ормана 400 динара, 2 стола 400 динара, 5
столица 150 динара, књижнице 1.000 динара, наставних средстава 1.500 динара,
архиве 500 динара, две пећи 1.000 динара. Имовину су оштетили Аустријанци.

5. Школска зграда у Великој Пчелици била је доста стара и скоро
дотрајала. Ипак је била висока, пространа и доста светла. Грађена је од мешовитог
материјала. Имала је две учионице, канцеларију и преграђен стан за учитеља. У
школском дворишту налазио се стан за другог учитеља. Стан у школској згради
био је доста оштећен и учитељу се плаћала кирија од 30 динара. Учитељици, која
је становала у дворишту плаћано је 15 динара месечно, јер је стан био неудобан.
Целокупно школско двориште износило је 1.200 м². Од тога, учитељ је обрађивао
један ар. До школе се долазило на коњу, док је било теже колима, нарочито с
јесени и зими. Школу је издржавала велико пчеличка општина прирезом, али врло
тешко. За ученике све потребе набављали су њихови родитељи. У школи су
постојале клупе за једну учионицу, табла и орман са мало књига. Намештај за
другу учионицу, школска књижница и учила били су уништени.

6. Главинци су добили школу 1898. године. Била је смештена у приватној
кући до 1910. године, када је подигнута нова зграда од тврдог материјала.
Заслужни за њено подизање били су Светислав Марковић и Гвозден Миљковић,
обојица из Бресја. Школа је имала две простране учионице са 201 м³ и 145 м³ ,
канцеларију са 46 м³, ходник са 120 м³ и стан за једног учитеља, који се састојао
од две собе, кухиње, оставе и подрума. У дворишту су постојала и два нужника.
Двориште је било величине 800 м².  За другог учитеља плаћала се кирија од 30
динара. Школа се издржавала школским прирезом. Родитељи ђака сами су
набављали школске потребе. Постојао је нужни школски намештај, а школска
књижница и већина учила били су уништени.

7. Школа у Глоговцу радила је у старој згради, која је грађена од
мешовитог материјала. Била је велика и пространа, али већ и дотрајала. У току
рата је доста оштећена. Школа је имала две учионице, ходник и собу за ђаке. Под
истим кровом налазио се и стан за учитеља са подрумом. У дворишту је постојала
шупа за дрва, бунар и нужници. Због дотрајалости зграде у општинској судници
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су преправљене две просторије за учионице.7 За два учитеља је плаћана кирија.
Учитељи су обрађивали три ара, колико је износило школско двориште. Поред
баште школа је имала и једну њиву, коју је обрађивао управитељ. Школу су
издржавали мештани Глоговца школским прирезом, али доста слабо. За ученике
школске потребе су набављали њихови родитељи. Школа је току рата доста
опљачкана. Није постојао намештај, као и учила и школска књижница. Вредност
уништене имовине износила је 70.850 динара (према судској пресуди 20.968):
зграде 40.000 динара, 27 клупа 6.300 динара, два ормана 1.500 динара, пет столова
750 динара, шест столица 300 динара, књижнице 8.000 динара, наставних
средстава 4.000 динара, архиве 4.000 динара, пет пећи 6.000 динара. Школа је
оштећена од Бугара.

8. Школа у Дубокој постоји од 1885. године. Била је смештена у згради
преправљеног општинског суда, која је прављена од слабог материјала. Нико није
знао када је подигнута. Школа је имала две учионице од по 88,92 м³ и 120,84 м³ и
канцеларију са 14,82 м³. Већа учионица била је доста добра. У школском
дворишту постојали су станови за учитеље, шупа за дрва, штала за коња и
нужници. Под једним кровом су се налазила два непрописна стана, са по једном
собом и кухињом и пространим ходником. У току 1935. године у дворишту је
изграђен бунар. Око бунара била је уређена школска башта са цвећем, коју су
одржавали ђаци. Целокупно земљиште уз школу износило је 2.080 м², од чега је
учитељ користио 50 м². Остало двориште било је засађено дрвећем. Касније је од
општине добијено још 40 ари, али то нису обрађивали учитељи већ општина.
Школу су издржавала села: Дубока, Рајкинац и Гладна.8 Касније у састав школске
општине улази и Мали  Поповић. Потребе за школу набављане су путем приреза,
али врло лоше. Школске потребе за ђаке набављали су њихови родитељи преко
учитеља. Осим неколико клупа, табле и једног стола све остало је било уништено.
Укупна вредност оштећења износила је 13.650 динара: вредност оштећења зграде
4.500 динара, 10 клупа 1.500 динара, два ормана 300 динара, три стола 600 динара,
четири стола 600 динара, четири столице 200 динара, књижнице 4.600 динара,
наставних средстава 450 динара, архиве 1.000 динара, две пећи 500 динара.
Оштећена су направљена од стране Бугара.

9. Школа у Деоници постоји од 1902. године.  Радила је у приватној кући.
Нова зграда од тврдог материјала подигнута је 1906. године, а следеће године
школа је подељена на два одељења. За подизање школе заслужни су Стеван
Јовановић и Мих. Милошевић, обојица из Деонице. Нова зграда прављена је од
тврдог материјала, била је пространа и висока. Имала је две учионице од по 165
м³, канцеларију са 27 м³, кухињу, и собу за ђаке величине од 80 м³. Током рата
била је доста оштећена и морало се уложити доста напора и средстава да се
оспособи за почетак нове школске године. Станови за учитеље нису постојали,

7 Једна је имала кубатуру 41 м³ а друга 112 м³. У току 1923. године у канцеларији, која је имала 22
м³ живео је учитељ са породицом.
8 Рајкинац и Гладна су се издвојили школске 1922/23. године. (Летопис школе у Дубокој ЗМЈ)
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већ су учитељи добијали по 30 динара месечно за станарину9. Школско двориште
било је величине око пола хектара. На једној половини налазила се школска
зграда, као и башта, која је била засађена  воћем и поврћем, а друга половина
служила је за ученике. Школу је издржавала деоничка општина прирезом, али
никада није било довољно средстава. Осим две клупе, једног стола и две столице,
све друго било је опљачкано и уништено. Ђачки родитељи сами су набављали
школске потребе за своју децу.

Учитељ Властимир Ковачевић са ђацима и члановима
школског одбора у Дубокој 1925. године

10. Стара зграда у Јовцу коришћена је за школу све до 1887. године, када је
подигнута велика и пространа зграда од тврдог материјала, која је имала 28
различитих просторија. Школа је обухватала ђаке из више од десет села. Заслуга
за подизање зграде припадала је ондашњем општинском председнику Неши
Миленковићу и ондашњем учитељу, а касније јовачком свештенику Петру
Поповићу. Зграда је под истим кровом имала три удобне учионице од 265 м³, 204 ³
и 145,86 м³, три стана за учитеље, који су имали по две собе, предсобље и кухињу,
канцеларију, кухиње, велики и два мала ходника. Постојале су и просторије за

9 Касније су канцеларија и ђачка соба претворене у стан за учитеља.
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боравак ученика и трпезарије. Целокупно школско земљиште износило је 2.845
м². Од тога учитељи су обрађивали башту величине 1.225 м². Школу су
издржавале јовачка и остриковачка општина. Потребе су се слабо набављале, а
ђаке школским потребама снабдевали су њихови родитељи. Сав школски
намештај, учила и књижница упропашћени су. Вредност уништене имовине
износила је 152.030 динара (према судској пресуди 160.045 динара): зграде
114.280 динара, 70 клупа 18.350 динара, шест ормана 4.800 динара, пет стола 750
динара, 10 столица 350 динара, књижнице 4.000 динара, наставних средстава
2.500 динара, архиве 1.500 динара, 11 пећи 5.500 динара.

11. Школа у Ланишту од оснивања 1893. године радила је у приватној кући
од слабог материјала. Имала је две учионице од 113,42 м³ и 91,98 м³ , које су једва
одговарале одржавању наставе, мали ходник од 19,32 м³ и подрум испод једне
учионице. Станова за учитеља није било. Плаћала им се станарина од по 30
динара месечно. Школско двориште износило је 2.500 м². Водом су се ученици
снабдевали са пумпе. Учитељи нису имали башту за обрађивање. Школу су
издржавале лаништанска и буковичка општина од приреза. Школу су похађали и
ученици из Рибника. Становиштво, због сиромаштва, није показивало жељу да
школу оправи. Зато дуго није поправљана. Потребе за школу набављане су од
пореза, али врло тешко. За ученике потребе су набављали њихови родитељи.
Осим једног стола и ормана све је било упропашћено: књижница, намештај за обе
учионице и сва учила. Вредност уништене имовине износила је 16.350 динара
(према судској пресуди 13.350 динара): зграде 6.850 динара, 25 клупа 5.000
динара, један орман 500 динара, књижнице 1.500 динара, наставних средстава
1.000 динара, архиве 500 динара. Имовину су уништили Аустријанци.

12. Школа у Мијатовцу постојала је од 1906/7. године. Основана је у старој
згради у којој се налазила три године. Касније је направљена нова зграда. Зграда
је прављена од тврдог материјала, била је пространа и одговарала је намени. За
њено подизање заслужни су: Мијаило Ђорђевић, Драгутин Вулић, Сава С.
Стојановић и Милутин Вулић, сви из Мијатовца. Школа је имала две учионице од
по 160 м³, канцеларију од 24 м³, кухињу 20 м³ и простран ходник од 50 м³.
Станова за учитеље није било. Плаћано им је по 30 динара месечно за станарину.
Земљиште које су учитељи обрађивали износило је 600 м². Двориште је било
величине 20 ари. Осим овога, школа је имала и једну њиву од 2.500 м². Школске
потребе набављане су врло тешко, јер се прирез није скупљао. За ђаке потребе су
набављали њихови родитељи. Вредност уништене имовине износила је 7.000
динара: оштећење зграде 2.000 динара, 10 клупа 2.000 динара, два ормана 1.000
динара, три стола 300 динара, пет столица 250 динара, књижница 500 динара,
наставна средства 100 динара, архива 50 динара, три пећи 800 динара.
Аустријанци су оштетили имовину школе.

13. Школа у Драгоцвету отворена је 1905. године. Била је смештена у
приватној кући. Нова зграда озидана је 1905/6. године. Заслужни за њено грађење
били су: Милорад Тадић, учитељ, Милутин Ристић, Милован Цветковић и Милен
Димитријевић из Шуљковца. Зграда је зидана од тврдога материјала. Имала је две
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простране и светле учионице од по 216 м³, канцеларију од 100 м³, ходник од 108
м³, кухињу од 60 м³, и једну собу за становање од 48 м³. Под школским кровом
налазио се један непрописан стан за учитеља, који се састојао од једне собе,
кухиње и ходника. Учитељу, који је користио овај стан плаћало се 15 динара
месечно, а другом учитељу 30 динара месечно на име станарине. Земљиште за
обраду није било, јер је око 30 ари било засађено воћем. Исто толико је износило
школско двориште. Мештани су увек настојали да помажу школу. Школа је своје
потребе набављала путем приреза, а ђаке су школским потребама снабдевали
њихови родитељи. Осим неколико клупа, једне табле и рачунаљке, све остало је
уништено: књижница, архива, наставна средства и остали намештај. Вредност
уништене имовине износила је 17.870 динара (према судској пресуди 32.530
динара): зграде 5.000 динара, 20 клупа 3.400 динара, два ормана 2.000 динара, пет
столова 600 динара, четири столице 240 динара, књижнице 3.500 динара,
наставних средстава 680 динара, архиве 500 динара, пет пећи 1.950 динара.
Имовину су уништили Аустријанци.

14. У Лоћики школа је отворена 1886. године. Школска зграда изграђена је
почетком 90-их година 19. века. Била је од тврдог материјала. За њено подизање
заслужни су Димитрије Стевановић и Јанићије Даниловић, бивши председници
општинског суда. Зграда је имала једну велику учионицу од 392 м³, и две мање од
320 м³ и 342 м³, ходник, канцеларију и собу за оставу. У дворишту су постојала
два стана за учитеље. Имали су по две собе, кухињу, предсобље и шупу за дрва.
Трећи учитељ добијао је 30 динара месечно на име станарине. Школско земљиште
износило је 80 ари. Половину су обрађивали учитељи, а на другој половини
налазиле су се зграде и двориште. У дворишту се налазио бунар. Школску
општину чинили су поред Лоћике, Беочић, Драгошевац, Медојевац, Прњавор и
Топола. Школу су издржавале три општине. Становништво се није у правој мери
односило према школи. Потребе за школу су се набављале прирезом, а ђаци од
својих родитеља. Осим клупа за једну учионицу, табле и стола, све друго је било
уништено. Укупна вредност уништене имовине износила је 21.440 динара (према
судској пресуди 15.000 динара): зграде 6.000 динара, пет клупа 2.500 динара,
једног ормана 800 динара, два стола 400 динара, шест столица 240 динара,
књижнице 4.000 динара, наставних средстава 6.000 динара, архиве 1.500 динара,
две пећи 1.000 динара. Аустријанци су уништили имовину школе.

15. Школа у Мајуру основана је 1908. године. Тада је и сазидана школска
зграда. Била је од слабог материјала. Градила је само мајурска општина. За њено
подизање био је заслужан тадашњи председник општинског суда Богдан Симић.
Зграда је имала само једну неподесну учионицу величине 129,96 м³, мада је школа
била четвороразредна. Поред учионице постојала је соба величине 38,56 м³, у
којој је становао учитељ, кухиња од 18 м³ и предсобље величине 29,16 м³. У
самом дворишту се налазио запис, због чега је постојала и покривена трпеза, која
се користила када је време било лоше. Учитељ је добијао 15-20. динара месечно за
станарину. Земља за обрађивање није постојала. Двориште са школском зградом
износило је 1.440 м² и било је посуто шљунком. У близини дворишта налазила се
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чесма. Школа се издржавала порезом. Већина мештана била је равнодушна према
школи. Потребе за школу су се тешко набављале, јер се прирез није сакупљао. За
ученике потребе су набављали њихови родитељи. Школски намештај је углавном
био сачуван, али су школска књижница и учила били упропашћени. Укупна
вредност оштећене имовине износило је 14.690 динара: зграде 7.100 динара, пет
клупа 1.000 динара, два стола 300 динара, три столице 300 динара, књижнице
1.000 динара, наставних средстава 1.000 динара, архиве 300 динара.

Учитељ  Властимир Ковачевић са Катарином Ковачевић
и ученицима школе у Драгоцвету 18. јуна 1937. године

16. Школа у Ратковићу постојала је још од 1868. године, и радила је у
приватној кући. Ту кућу је продао неки Јосиф Н. из истог села за 130 дуката. Први
учитељ био је каснији Митрополит Димитрије. Нова зграда саграђена је 1911.
године по плану за градњу школа и од тврдог материјала. За њено подизање били
су заслужни бивши председници општинског суда Филип Спасић и Михајло
Ђорђевић, благајници Максим Сагић и Драгић А. Вулетић и учитељ Тодор
Петковић. Школа се налазила скоро ван села у мали „Стојковића“. Имала је две
простране учионице од по 180 м³, ходник од 36 м³, кухињу од 80 м³ и канцеларију
од 80 м³. Под истим кровом налазио се и стан за једног учитеља са три просторије
од по 48 м³, предсобља, кухиње и подрума. До школске зграде постојала је и
летња кухиња од слабог материјала. Школа је имала земљиште величине 2,5
хектара. Учитељ је обрађивао 0,50 хектара, 0,70 хектара било је под воћем, а
остало се издавало под закуп. Школа је имала добру воду са свог извора. Пут до
школе од друма био је приступачан само на коњу. Мештани су волели школу и
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доста су чинили да се набављају потребе. Школске потребе су добро набављане и
за школу и за ученике. Осим клупа и једног стола, сва учила и школска књижница
били су упропашћени. Укупна вредност оштећења износила је 13.400 динара:
оштећење зграде 9.600 динара, три стола 300 динара, књижнице 2.000 динара, три
пећи 1.500 динара. Исти износ досуђен је и судском пресудом. Штету су
направили Аустријанци. Пре Првог светског рата на истом плацу, величине пет
хектара, било је предиђено да се граде школа и црква. Почетком децембра 1924.
године Министар просвете, на основу предлога сеоске општине дозволио је да се
део плаца одвоји за цркву, и то: са истока од Алексе и Божидара Симића 89
метара, од севера до школског имања 71 метар, од запада до школског дворишта
80 метара и од југа до сеоског пута 59 метара.

17. Школа у Праћини отворена је 1895. године. Школска зграда подигнута
је 1898. године од тврдог материјала. За њено подизање заслужна је цела
општинска управа, јер је неком из Јагодине уступила утрину на пет година, а он је
у селу подигао школску зграду. У томе су се највише истакли: Мих. Толић,
Стеван Милутиновић, Марко Јевремовић и Петар Величковић, сви из Праћине. У
згради је постојала једна учионица и канцеларија.10 Од стана је могла да се
направи још једна удобна учионица. Под истим кровом налазио се и стан за
учитеља, који се састојао од две собе, предсобља и кухиње. Поред овога, учитељ
је добијао и 120 динара годишње. Школско земљиште износило је 50 ари.
Половина је била под воћем и баштом за учитеља, а половина је служила као
школско двориште. Осим тога, општина је давала једна дан ораће земље учитељу
од утрине. Снабдевање водом било је са пумпе. Школа је издржавана прирезом.
Мештани су волели школу и доста је помагали. Потребе за школу и ученике
редовно су набављане. У школи је остало сачувано доста намештаја, али
књижница, део намештаја и учила били су упропашћени. Укупна вредност
оштећене имовине износила је 26.700 динара (по судској пресуди 10.540 динара):
оштећење зграде 16.000 динара, 12 клупа  3.000 динара, један орман 1.000 динара,
два стола 500 динара, 10 столица 500 динара, књижница 1.200 динара, наставна
средства 1.000 динара, архива 1.000 динара, пет пећи 2.500 динара. Имовину су
унуштили Аустријанци.

18. Школа у Слатини постоји од 1909. године. У почетку је била смештена
у приватној кући. Нова зграда од тврдог материјала подигнута је 1911/12. године.
У току рата била је доста оштећена, и није могла да буде оправљена за ову
школску годину. Највише заслуге за њено подизање имао је Љубисав Радојевић,
бивши председник општине из Слатине. Школа је имала једну пространу и светлу
учионицу величине 222 м³, велики ходник и канцеларију. Под истим кровом
налазио се и стан за учитеља, који се састојао од две собе, предсобља, кухиње и
подрума. Школа је имала 56 ари земљишта али се није користило, јер је било

10 Из описа школе 1923. године, школска зграда је имала: две учионице од 223 м³ и 127 м³, једну
собу од 42,8 м³, другу собу од 31 м³, ходник 52,8 м³, кухињу од 75,4 м³.
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неограђено. Добром водом ђаци су се снабдевали са чесме у близини школе.
Мештани су волели школу. Мада је село имало само 63 дома, ипак су набављане
школске потребе. За ђаке све што је било потребно набављали су њихови
родитељи. Укупна вредност оштећења износила је 12.020 динара (судском
пресудом 11.580 динара): оштећење зграде  7.140 динара, три клупе 1.000 динара,
један орман 600 динара, један сто 200 динара, две столице 80 динара, књижница
1.000 динара, наставна средства 500 динара, архива 500 динара, три пећи 1.000
динара. Школу су оштетили Аустријанци.

19. У Трешњевици школа је први пут отворена 1909. године, као
привремена и четвороразредна. Налазила се у приватној кући. Грађена је од
мешовитог материјала. Једва је одговарала намени. Имала је једну учионицу
величине 84 м³, канцеларију од 36 м³ и једну собу величине 27 м³. Кухиња се
налазила у другој згради. Учитељу се плаћало 30 динара месечно на име кирије.
Школа је имала земљиште величине 15 ари. Однос мештана према школи није био
добар. Због слабог прикупљања средстава, набавка школских ствари је ишла
доста тешко. Школа није имала ништа, све је током рата уништено. Вредност
уништене имовине износила је 4.050 динара (према судској пресуди 3.300
динара): оштећење зграде 900 динара, 10 клупа 1.000 динара, књижнице 800
динара, наставна средства 850 динара, архива 500 динара. Имовину су оштетили
Аустријанци.

20. У Великој Сугубини школа је отворена први пут 1. септембра 1907.
године. Први учитељ био је Јован Вараљић. После њега Никола Симоновић, који
је остао до рата. За време рата учитељ је био Милорад Жунић. До 1910. године
налазила се у приватној кући, када је сазидана нова школска зграда.
Најзаслужнији за њено подизање били су Александар Ристић, тадашњи
председник и благајник Илија Ристић, обојица из Велике Сугубине. Школа се
налазила у средини села поред пута. Имала је једну учионицу величине 157,8 м³,
канцеларију и ходник. Под истим кровом налазио се и стан за једног учитеља,
који се састојао од две собе, кухиње и ходника. У дворишту се налазила шупа за
дрва. Целокупно земљиште износило је 20 ари. Од тога је учитељ обрађивао пет
ари, а остало је било под зградом и двориштем. Пут школи је био приступачан на
коњу, теже колима. Мештани су волели школу, па су се потребе набављале доста
добро. Осим неколико клупа и једног стола, све остало је било уништено.
Вредност уништене имовине износило је 7.600 динара (према судској пресуди
5.540 динара): зграде 3.000 динара, две клупе 200 динара, један орман 800 динара,
један сто 100 динара, пет столица 500 динара, књижнице 1.500 динара, наставних
средстава 500 динара, архиве 500 динара, пет пећи 500 динара. Имовина је
уништена од стране Аустријанаца.
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Ђаци школе у Ловцима пред Други светски рат

21. Доња Сабанта је добила школу 1909. године. Налазила се у приватној
кући, која је била од слабог материјала и једва одговарала намени. Ратови су
спречили изградњу нове школске зграде. Имала је једну учионици врло велику и
високу, предсобље са оџаком, кујну и једну мало патосану собу. Двориште је било
мало. Пијаћа вода је била добра. До школе се могло стићи и колима. Мештани су
волели школу и зато су школске потребе набављане доста добро. Осим неколико
клупа све остало је било уништено.

22. Школа у Милошеву од оснивања 1868. године налазила се у приватној
кући. Грађена је од мешовитог материјала, и једва је одговарала намени. Имала је
две неодговарајуће учионице од по 84 м³, малу канцеларију и још мањи конак и
подрум. У дворишту, под једним кровом налазила су се два стана, кухиња, соба и
нужник. Учитељски станови су имали по две собе, ходник и кухињу. Целокупно
земљиште износило је 54 ари. Учитељи су обрађивали 20 ари. Школа је имала
њиву од 60 ари, која је давана под кирију. Црква се налазила на 80 метара од
школе. Вода за пиће коришћена је са извора и била је добра. Мештани се нису
баш добро односили према школи, зато су школске потребе набављане доста
тешко. Школа је имала клупа и другог потребног намештаја, али књижница и
учила били су уништени. Вредност уништене имовине износила је 16.550 динара
(преда судској пресуди 15.315 динара): зграде 5.700 динара, 18 клупа 900 динара,
четири ормана 600 динара, три стола 300 динара, четири столице 200 динара,
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књижнице 2.000 динара, наставних средстава 3.300 динара, архиве 1.000 динара,
пет пећи 750 динара.

*
У свим школама, прве године после рата, било је укупно 1.318 ученика и

149 ученица. У Багрдану  141 ученик и 38 ученица, а у селима 1.177 ученика и 111
ученица. Дорасле деце за школу било је 63 дечака и 70 девојчица у Багрдану, и
1.575 дечака и 1.895 девојчица у осталим селима среза. У вароши је било четири
одељења, а у селима 37. Од њих било је седам мушких и 34 мешовитих одељења.
Укупно је радило 16 учитеља и 14 учитељица.

Услед времена санирања оштећења, школе су почињале са радом у
различито време, и то у првој половини 1919. године: багрданска 7. јануара,
мијатовачка 23. јануара, мајурска 14. фебруара, г. сабаначка 14. фебруара,
врановачка 24. фебруара, в. пчеличка 26. фебруара, главиначка 3. марта,
винорачка 3. марта, лоћичка 17. марта (од три учионице једна је оправљена)
бунарска 18. марта, слатинска 21. марта, дубочка 9. априла ( I и II разред, а III и IV
разред по доласку учитеља), праћинска 19. априла, милошевачка 1. маја,
ратковићска 1. маја, драгоцветчка 14. маја (прво одељење, а друго одељење 1. јуна
доласком учитеља), јовачка 14. јуна. Поред неједнаког почетка рада школа, школе
у Дубокој, Багрдану и В. Пчелици изгубиле су доста у настави због епидемије
малих богиња. Скраћени програм је ипак пређен и добро савладан у школама у:
Багрдану, Врановцу, Мајуру, Мијатовцу, Главинцима и Винорачи, а прилично се
у томе успело и у Бунару и В. Пчелицама. У осталим школама скраћено градиво
није пређено ни утврђено, већ су ђаци научили само по неколико слова. Школа у
Лоћики у току рада остала је без учитеља, јер је Душан Јовићић 18. јуна променио
струку, а Јелена Феркомарић-Станковић, отпуштена је због неморала. Због тога је
школа морала бити затворена.11

Ратом оштећене школе
у беличком срезу12

Пресуда за ратну
штету

Колико је досуђеношкола

Првостепе
ног суда

Вишег
суда Д

ат
ум

пр
ес

уд
е

На име
оштете

Допун-
ских

трошкова

Је ли
пресуда

извршена

Драгоцвет првостепе
ног

- 9. IX 1921. 32.530 - није

Јовац „ - 17. IX 1921. 57.231 102.814 „
Белица „ - 4. XI 1921. 55.400 - „
Дубока „ - 31. X 1921. 13.650 - „

11 АЈ, 66, 1593.
12 АЈ, 66, 1593.
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Лоћика „ - 18. XI 1921. 15.000 - „
Милошево „ - 18. X 1921. 34.760 - „
Праћина „ - 11. IX 1921. 3.490 7.050 “
Багрдан - Вишег

суда
8. XII 1921. 16.641 15.774 извршено

Винорача Првостепе
ног суда

- 15. IV 1921. 4.960 - извршено

Бунар - Вишег
суда

9. XII 1921. 22.400 - извршено

Ланиште Првостепе
ног суда

- 21. X 1921. 13.350 - није
извршено

Врановац „ - 25. X 1921. 16.800 - „
Деоница „ - 29. VIII

1921.
14.200 - „

Глоговац „ - 25. XI 1921. 20.968 - „
Рибаре13 „ - 7. XII 1921. 11.930 - „
Главинци „ - 10. XI 1921. 7.200 - извршено
Трешњевица „ - 1. X 1921. 3.300 750 “
Јагодина - Вишег

суда
22. XII
1921.

50.978 28.630 „

Канцеларија
школског
надзорника

- „ 24. XII
1921.

10.060 - “

Статистички
преглед школа у беличком срезу

за 1918/1919. годину14

Р.б. Школа Број
одељења

уч
ит

ељ
и

уч
ит

ељ
иц

е

Број
ђака

Примедбе

1. Багрдан 3 1 2 170 Почет рад
7. I 1919.

2. Буковче 2 1 1 130 18. III 1919.
3. Винорача 1 1 - 57 3. III 1919.
4. Врановац 1 1 - 70 24. II 1919.

13 Вредност оштећене имовине школе у Рибару износила је 14.600 динара: зграде 2.500 динара, 20
клупа 2.000 динара, два ормана 800 динара, два стола 400 динара, пет столица 200 динара,
књижница 6.000 динара, наставна средства 700 динара, архиве 1.000 динара, две пећи 1.000
динара. Имовину су уништили Аустријанци.
14 АЈ, 66, 1593.
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5. Глоговац 2 1 1 - Није радила јер
је била

порушена
6. Главинци 2 1 1 71 3. III 1919.
7. Дубока 2 1 1 102 9. III 1919.
8. Деоница 2 1 1 - Није била

оправљена
9. Драгоцвет15 2 1 1 117 14. V 1919.
10. Јовац 3 1 2 137 14. VI 1919.
11. Лоћика 2 1 1 108 17. III 1919.
12. Ланиште 2 1 1 - Није била

оправљена
13. Мајур 1 1 - 49 14. II 1919.
14. Мијатовац 1 - 1 54 23. I 1919.
15. Милошево 2 1 1 95 30. IV 1919.
16. Праћина 1 1 - 44 19. VI 1919.
17. Трешњевица 1 - - - Није било

учитеља
С в е г а 30 15 14 1.204

Због тешкоћа у настави уведени су курсеви у појединим местима. Курсеви
су уведени у Црнчу и Лозовику, јер су ова села одвојена од својих дотадашњих
школских општина, у В. Сугубини, Г. Сабанти и Слатини, јер нису имале
учитеље, и у школским општинама у Белици са Мишевићем и Рибару са
Пањевцем, јер су школе у Белици и Рибару, због дотрајалости школских зграда
биле затворене.16 Црнче са Каленовцем припадало је деоничкој односно
врановачкој, а Лозовик са Јошаничким Прњавором беличкој школској општини.
Успешан рад имали су течајеви у Багрдану и Винорачи. У Багрдану је три течаја
похађало 50 ученика и 17 ученица, а у Винорачи један течај похађало је седам
ученика.

15 ИАЈ, Ф 178, кутија 3. Школску општину у Драгоцвету чинила су још села: Шуљковац, Међуреч,
Ковачевац, Трнава. Године 1919. Драгоцвет је имао 656 становника, мушке и женске деце од 3 до
7 година 161, писмених 82, неписмених 413;  Шуљковац 660 становника, мушке и женске деце од
3 до 7 година 175, писмених 261, неписмених 224; Међуреч 619 становника, мушке и женске деце
од 3 до 7 година 132, писмених 280, неписмених 207; Ковачевац 231 становника, мушке и женске
деце од 3 до 7 година 41, писмених 62, неписмених 128; Трнава 294 становника, мушке и женске
деце од 3 до 7 година 52, писмених 38, неписмених 204. Школска општина бројала је 2.460
становника. Настава у првом одељењу првог разреда, који је водио Чедомир Нешић, отпочела је
14. маја са 66 ученика, док је друго одељење првог разреда, са 48 ученика и 3 ученице, које је
водила Јелена Станковић, отпочело са радом 1. јуна 1919. године.
16 Вредност уништене имовине школе у Белици износила је 49.500 динара (према судској пресуди
42.400 динара): зграде 30.000 динара, 10 клупа 3.000 динара, пет столица 200 динара, књижнице
10.000 динара, наставних средстава 2.000 динара, архива 500 динара, четири пећи 800 динара.
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Школа у Лозовику отворена је први пут 10. марта 1920. године. Радила је у
приватној кући Живадина Прокића из Лозовика. У тој кући радила је све до 17.
септембра 1922. године, када је премештена у зграду која је грађена за школу.
Поред Лозовика, који је имао 106 домова и 148 пореских глава, школској општини
припадао је и Јошанички Прњавор. У згради су постојале две учионице величине
167,70 м³ и 116,18 м³, канцеларија величине 27 м³ , две собе за стан учитеља од
27,88 м³ и 21,28 м³ и кухиња величине 39,18 м³. Школа није имала другог имања,
осим школског дворишта, које је износило 385 м². На двадесетак метара од школе
постојала је сеоска чесма.17

Учитељ Милосав Милићевић са ђацима III и IV разреда
школе у Мајуру 1938. године

Одлуком Министра просвете од 26. маја 1919. године Мали Поповић је
одвојен од глоговачке школске општине и припојен школској општини у Дубокој.

Почетком 1919. године и село Дулене је поднело молбу за отварање школе
у селу. До 1914. године Дулене је припадало школској општини у Великој
Пчелици. Пошто школа није радила, јер је школска зграда била доста оштећена, а
и Дулене је било удаљено око 10 километара, због чега ни једно дете није
похађало школу, молба је поднета 18. фебруара 1919. године. Дулене је имало око
60 ђака и припремљену зграду за привремену школу. Школа у Дулену је

17 АЈ, 66, 1593.
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привремено радила 1916. године, и од тада су сачуване школске потребе. Због
тога школа је могла да отпочне са радом већ марта исте године. За школу је била
предвиђена зграда покојног Саве Марковића из Дулена. Према налогу окружног
инжињера извршене су преправке. Велика соба, која је била предвиђена за
учионицу је патосана даскама, поред три прозора постављена су још два прозора
и кухиња је преграђена једним зидома тако да је добијена још једна соба и
канцеларија. На основу мишљења школског надзорника и извештаја окружног
инжињера, Министар просвете је 9. септембра 1919. године донео одлуку о
отварању школе у Дулену.18

Молба одборника школе у Црнчу, да се Црнче и Каленовац одвоје од
дотадашњих школских општина и образују једну школску општину поднета је 9.
јануара 1919. године. Црнче је до рата припадало школи у Деоници, а Каленовац
школи у Врановцу. Међутим, током окупације једну школску општину
сачињавала су села Црнче и Врановац. Школске потребе биле су сачуване у
великој мери, тако да је школа могла брзо да почне са радом. Одлука о оснивању
школе у Црнчу донета је 9. септембра 1919. године. Школа је за време окупације
радила у кући Живојина Арсића из Црнча. Иста зграда је била предвиђена и за
привремену школу. Зграда је имала две собе и кухињу. Није одговарала за школу,
јер је била ниска. Једино је требало прихватити, јер су ова села била доста
удаљена од дотадашњих школских општина. Према налогу окружног инжињера
било је нужно урадити следеће: срушити зид између соба да би се добила једна
просторија дужине 9,50 метара, ширине 9,50 метара и висине 2,50 метара, у соби
поставити патос од дасака, пробити још два прозора, поставити пећ у овој
просторији и ходник претворити у собу за ђаке. У дворишту је постојала пијаћа
вода и башта за учитеља. Учионица је била величине 120 м³. Осим учионице
зграда је имала и канцеларију. Двориште је износило 3.500 м². У близини се
налазио бунар. Од септембра 1922. године до септембра 1923. године школа је
била затворена.19

Школа у Црнчу, за коју је предвиђена приватна кућа, није била поправљена
до 1. септембра, па је новопостављена учитељица Ангелина Ђорђевић постављена
за привремену учитељицу у Лозовику, где је приватна зграда била преправљена
према упутствима окружног инжињера. Школа у Лозовику први пут је основана
10. марта 1920. године. Радила је у кући Живадина Прокића из истог села. У тој
кући радила је до 17. септембра 1922. године, када је прешла у нову зграду, која је
подигнута за школу. Зграда је имала две учионице од 167,70 м³ и 116,28 м³,
канцеларију од 27 м³, две собе за становање од 27 м³ и 21 м³, и кухињу од 39,18 м³.
Школско двориште било је величине 385 м².20

Почетком шолске 1919/20. године све школе су биле оправљене, мада не
све у потпуности, али настава је могла да се одвија. Највећи проблем је

18 АЈ, 66, 1593.
19 АЈ, 66, 1593.
20 АЈ, 66, 1593.
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представљао недостатак школског намештаја, пре свега клупа, и то у: Ланишту,
Слатини, Пчелицама, Дубоки и Црнчу. И даље је већина школа била без
одговарајуће ограде.

Јула 1920. године радиле су 24 школе, док једна није радила. У Багрдану је
било 197 ђака, 151 ученик и 46 ученица. У селима било је 1.918 ученика и 177
ученица. Дорасле, а не уписане деце било је у Багрдану 30, а у селима 355 дечака
и 775 девојчица.

Учитељ Властимир Ковачевић са задругарима
Земљорадничко-набављачке задруге у Дубокој 1931. године

Школске 1918/1919. године у школама у Врановцу, Главинцима,
Мијатовцу и Деоници постојала су по два одељења, са по два учитеља. Због
недостатка учитеља укинуто је по једно одељење са по једним учитељем. Поново
је почетком школске 1920/1921. године, због великог броја ученика, отворено још
по једно одељење у школама у Мијатовцу, Деоници, Врановцу и Главинцима. У
Врановцу је било уписано 110, а у Главинцима 103 ученика.

Школа у Белици је затворена 26. октобра 1919. године, јер је била склона
паду. Поново је отворена 30. августа 1920. године. Зграда је имала четири
одељења: две учионице по 156 м², канцеларију 48 м², служитељску собу 48 м² и
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ходник 47 м². Током 1923. године постојао је фонд за подизање школске зграде са
капиталом од 4.500 динара.21

Према предлогу школског надзорника из децембра 1920. године, требало је
отворити нове школе у Пањевцу, Мишевићу и Драгошевцу. Пањевац је припадао
школској општини у Рибару, које је имало малу и дотрајалу школску зграду, док
су Мишевић и Драгошевац удаљени од Белице и Лоћике, где су њихови ђаци
похађали школу.

Ђаци III и IV разреда школе у Мајуру са учитељем
Милијом Милићевићем 1940. године

 Школа у Секуричу отворена је 1891. године. Затворена је 1921. године,
али исте године и отворена. Имала је девет одељења. Две учионице имале су по
192 м³. Двориште је било величине 2 .000 м². У дворишту се налазио бунар.
Школска башта била је исте површине. Обрађивали су је учитељи.

Школа у Течићу основана је 1880. године. Поред Течића, школској
општини припадала су и села: Кавадар, Вукмановац и Рабеновац. Школа је имала
три учионице од 160 м³, 147 м³ и  136 м³, канцеларију од 84 м³, собу за учитеља од
105 м³, кухињу од 63 м³ и оставу од 84 м³. Двориште је  било величине 2.000 м².
Исте величина била је и башта, коју су обрађивали учитељи.

21 Школа у Белици први пут је била затворена 18. новембра 1914. године одлуком Министра
просвете. Сва имовина школе дата је на чување општинском суду.
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Школске 1922/23. године у Беличком срезу било је 29 сеоских и једна
градска школа. Од 1920. до 1923. године основане су три школе.

Школа у Шуљковцу отворена је први пут 11. априла 1922. године.
Налазила се у приватној кући Милоша Костића. Кућа је била нова и зидана од
тврдог материјала. Имала је једну учионицу величине 150 м³, ходник од 75 м³,
кухињу 60 м³ и собу 30 м³. Стан за учитеља налазио се у самој згради, и састојао
се од два мања одељења. Двориште је било величине 400 м². У њему се налазио
бунар. Тада је Шуљковац имао 69 ђака у школи у Драгоцвету, и у самом селу још
53 неуписана детета. Мештани Шуљковца су одлучили да добровољним
прилозима прикупе 33.900 динара за изградњу нове школе.22

Школа у Шантаровцу отворена је априла 1922. године. Радила је у
приватној кући Будимира Ристића. Кућа је била подесна за привремену школу, а
грађена је од мешовитог материјала. Соба, која је служила као учионица, била је
широка 4,5 м., дугачка 7 м. и висока 2,5 м, односно имала је 79,13 м³. Канцеларија
је имала 15,86 м³, а кухиња 30 м³. Двориште је износило 2.250 м²  и било је
довољно пространо за ученике. У самој згради постојала је и једна соба са
кухињом, што је могло да послужи за стан учитеља самца. У случају да се постави
учитељ са породицом, обезбеђена је једна кућа у близини школе. Из Шантаровца
је  бунарску школу учило 66 ђака, а у селу је било још 60 неуписане деце. Учитељ
Милан Петровић уведен је у дужност 14. септембра 1922. године. Септембра исте
године први разред је уписало 18 ђака, а из бунарске школе преведено је: први
разред два ученика, други разред 15 ђака, трећи разред 19 ђака и четврти разред
13 ђака.23

Министар просвете је 3. септембра 1926. године донео одлуку о оснивању
школе у Горњем Штипљу. До тада је ово село припадало врановачкој школској
општини, која је од тада имала у свом саставу и даље села: Врановац, Доње
Штипље и Горњи Рачник. За привремену школску зграду узета је приватна кућа у
селу. Кућа је имала две собе, ходник и подрум. Двориште је било довољно велико
за ђаке.24

Дозволу за формирање школске општине у Међуречу дао је министар
просвете 19. марта 1928. године, а основана је 9. августа исте године. На збору
одржаном 27. јануара 1928. године у порти цркве у Међуречу одлучено је да се
затражи одвајање села из школске општине у Драгоцвету и образовање сопствене
школске општине. Од 167 гласача збору је присуствовало 98. Oд тога за отварање
школе гласало је 81, док је 17 било против. Сагласност за одвајање школе дали су
и представници Драгоцвета са образложењем: 1. Село Међуреч удаљено је од
школе у Драгоцвету 5-6 километара. Није било регулисаних путева, а нарочито
тешкоћу је представљало прелажење преко реке Јошанице, и то нарочито после
сваке кише; 2. Међуреч је имао довољан број деце за школовање. Из села школу у

22 АЈ, 66, 1593.
23 АЈ, 66, 1593.
24 АЈ, 66, 1594.
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Драгоцвету похађа 33 ђака, а сваке године уписивало би се још 22 нова ђака; 3.
Међуреч је имао услове за подизање нове школске зграде, а тако и за издржавање
школе, јер је плаћало порез од 2.353,96 динара; 4. Што је село имало довољно
добрих кућа које су могле да послуже за привремену школу, од којих су понуђене
без кирије куће Милована Николића и Живојина Миловановића.

Ученице IV разреда школе у Шуљковцу
1926/27. године

Група мештана Међуреча успротивила се предлогу о издвајању из школске
општине у Драгоцвету. За сам збор тврдили су да је одржан незаконито, јер није
омогућено свима да говоре. Против отварања школе у Међуречу били су из
разлога, што је село мало, са свега 140 пореских глава, и да није било сеоског
имања са кога би се убирао приход за издржавање школе. Затим су тврдили да
није нађена зграда за привремену школу, и да је Међуреч од Драгоцвета удаљен
само три километара. И ова група мештана била је за отварање школе и изградњу
школске зграде када се привредне прилике буду поправиле. Уз допис приложен је
списак са именима 69 мештана, међу којима је било и 25 потписника за отварање
школе. Подршку за отварање школе дао је и велики жупан Моравске области.
Дозволу за отварање школе у Међуречу дао је Министар просвете 19. марта 1928.
године. За привремену школску зграду предложена је кућа Алексе Милановића,
која се налазила у средини села, поред главног пута. Кућа је имала једну собу за
учионицу величине 7,80 са 3,80 метра, предсобље и канцеларију. За пријем зграде
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било је потребно патосирати све просторије даскама и прозор са северне стране
преместити на јужни зид. Поред ове зграде налазила се зграда са два одељења,
која је служила за стан учитеља. Двориште је било довољно пространо. У њему се
налазио бунар.25

Одлука о отварању другог одељења у Рибару донета је 12. септембра 1921.
године. У молби је наведено: 1. да је у 1920/21. години  било у првом и другом
разреду 70 ђака; 2. да је за школску 1921/22. годину уписано нових 35 ђака; 3. да
је учионица са потребним намештајем у свему спремљена; 4. да је стан за другог
учитеља осигуран. Једно одељење имало је 112,5 м², а друго 90 м².

Друго одељење у Белици отворено је 6. септембра 1921. године. Предходне
године у школи је учило 54 ђака, а за ову школску годину уписано је још 42 ђака.
Друга учионица била је припремљена, а стан за учитеља обезбеђен је у близини
школе.

 Одлука о отварању трећег одељења у Драгоцвету донета је 2. октобра
1921. године. У молби је наведено: 1. да први разред има 60 ђака, други разред 60
ђака, трећи разред 54, четврти разред 96, што је укупно 276 ђака; 2. да је учионица
у свему припремљена и снабдевена потребним намештајем; 3. да је спремљен стан
за учитеља. Издвајањем ђака из Шуљковца јула 1922. године, затворено је треће
одељење школе у Драгоцвету. Четврто одељење у Багрдану отворено је 20.
октобра 1921. године.

Статистички
преглед школа у беличком срезу

за 1921/22. годину
на дан 1. октобра 1921. године26

р.б. школа одељења учитеља учитељица број ђака
1. Багрдан 3 1 2 248
2. Бунар 2 1 1 179
3. Винорача 1 1 - 92
4. Врановац 2 1 1 110
5. Глоговац 2 1 1 118
6. Главинци 2 1 1 112
7. Дубока 2 1 1 169
8. Деоница 2 1 1 109
9. Драгоцвет 2 1 - 270
10. Јовац 3 1 2 198
11. Лоћика 2 1 1 178

25 АЈ, 66, 1594. Школски одбор формиран је 26. марта 1928. године. За председника изабран је
Вујица Андрејић, кмет Међуреча, за чланове Коста Миливојевић и Душан Симић, а за
привременог пословођу, до постављења учитеља, Радомир Исаиловић.
26 АЈ, 66, 1593.
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12. Ланиште 2 1 1 134
13. Лозовик 1 1 - 70
14. Белица 2 1 1 103
15. Мајур 1 1 - 75
16. Мијатовац27 1 1 - 121
17. Милошево 2 1 1 176
18. Праћина28 2 1 1 107
19. Пањевац 1 1 - 57
20. Рибаре 2 2 - 105
21. Трешњевица 1 - 1 76
22. Црнче 1 - 1 59

Укупно 39 22 16 2866

Школа у Пањевцу је отворена 12. априла 1921. године. Налазила се у
приватној кући. За њено отварање заслужни су: Димитрије Димитријевић,
школски надзорник, резервни мајор Милан Стефановић, Петар Милетић, Светозар
Димитријевић, председник општине пањевачке и још неколико виђенијих људи из
села. Зграда је имала учионицу величине 85 м³, кухињу од 50 м³, собу за учитеља
од 28 м³ и канцеларију од 34 м³. Двориште је износило 1.775 м². У дворишту се
налазила пумпа за воду. Први учитељ био је Станислав Марковић.

Одлука о отварању трећег одељења у Лоћики донета је 5. септембра 1921.
године. У молби је наведено: 1. број ученика за 1921/22. годину је 178 и то: први
разред 50, други разред 44, трећи разред 50, четврти разред 37; 2. да је учионица
за треће одељење спремљена и снабдевена потребним намештајем; 3. да је стан за
трећег учитеља спремљен.

Одлука о отварању трећег одељења у Јовцу је донета 1. августа 1921.
године. У молби школског одбора наведено је, да ће са новоуписаним ђацима
укупно бити 192 ђака, док је тада било уписано: први разред 49, други разред 29,
II-а 44, II-б 36, трећи седам, четврти разред један.

Треће одељење у Драгоцвету, које је отворено 5. октобра 1921. године, по
предлогу школског одбора и школског надзорника, затворено је 24. јула 1922.
године. Тада је престала потреба за трећим одељењем, јер је Шуљковац добио
своју школу.

Септембра 1923. године школа у Секуричу издвојена је из школског среза
беличког и придодата школском срезу темнићском, а школе у Горњој Сабанти и
Пчелицама из темнићког придодате су беличком школском срезу.

27 Септембра 1921. године први разред је уписало 32 ђака, други разред 28, трећи разред 22 и
четврти разред 39 ђака.
28 Друго одељење у Праћини отворено је 7. септембра 1921. године.
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Статистика основних школа
у беличком срезу

Р.б. школа Број
одељења у

1922/23.

Број
одељења у
1923/24.

Примедба

1. Белица 2 2 Са 4 разреда
2. Бунар 2 2 „
3. Багрдан 4 4 „
4. Винорача 1 1 „
5. Врановац 2 2 „
6. Глоговац 2 2 „
7. Главинци 2 2 „
8. Драгоцвет 2 2 „
9. Деоница 2 2 „
10. Дубока 2 2 „
11. Јовац 3 3 „
12. Ланиште 2 2 „
13. Лоћика 3 3 „
14. Лозовик 1 1 „
15. Мајур 1 1 „
16. Мијатовац 2 2 „
17. Милошево 2 2 „
18. Праћина 2 2 „
19. Пањевац 1 1 „
20. Рибаре 2 2 „
21. Секурич 2 2 Из политичког

среза левачког
4 разреда

22. Слатина 1 1 „            „
23. В. Сугубина29 1 1 „            „
24. Ратковић 2 2 „            „
25. Течић 3 3 „            „
26. Трешњевица 1 1 4 разреда
27. Шуљковац 1 1 „
28. Шантаровац 1 1 „
29. Црнче ! 1 „

29 АЈ, 66, 1954. Друго одељење у В. Сугубини отворено је 28.септембра 1928. године. Те године
школу је уписало 68 ђака: први разред 28, други разред 29, трећи разред шест, четврти разред пет.
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Школске 1923/24. године било је укупно 52 одељења, а све школе биле су
са четири разреда.

Због смањења броја ђака, трећа одељења у Јовцу, у коме је радила Десанка
Сретеновић, и у Лоћики, у коме је радила Јелица Николић, затворена су јула 1924.
године. Тада је, за школску 1924/25. годину, у Јовцу било уписано 96 ђака: први
разред 25, други разред 16, трећи разред 24, четврти разред 31, а у Лоћики 90 ђака:
први разред 10, други разред 23, трећи разред 27, четврти разред 30. Треће
одељење поново је отворено 26. септембра 1927. године. За школску 1927/28.
годину било је уписано 85 ученика и 66 ученица: први разред 34 ученика и 51
ученица, други разред 26 ученика и 10 ученица, трећи разред 16 ученика и четири
ученице, четврти разред девет ученика и једна ученица. Четврти разред завршило
је јуна 1927. године 12 ученика.30

Учитељи Милија и Милосава Милићевић са ђацима III и IV разреда
Школе у Мајуру 1939. године

Школски одбор у Белици, јула 1925. године предложио је да се затвори
друго одељење због малог броја ђака. Први разред уписао је само један ученик,
други разред уписало је 22 ђака, трећи разред 13 и четврти разред седам ђака. По
извршеном упису, септембра 1925. године било је уписано: први разред три
ученика, други разред 15 ученика и шест ученица, трећи разред 10 ученика и две
ученице, четврти разред шест ученика и две ученице. Током септембра редовно је
похађало школу укупно 38 ђака: први разред није имао ђаке, други разред 15

30 АЈ, 66, 1593.
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ученика и пет ученица, трећи разред девет ученика и две ученице и четврти
разред шест ученика и једна ученица. Школски надзорник је поништио ову
одлуку и наредио да у школи и даље постоји друго одељење. Сматрао да ће се
следеће године повећати број деца, а наложио је и упис све деце дорасле за
школу. Тада је уписано девет ученица од 7 до 10 година, које су остале неуписане
због сиромаштва или болести, мада је било укупно 25 детета дораслих за школу.31

Иницијатива за оснивање школе у Драгошевцу покренута је на седници
општинског одбора одржане 30. марта 1925. године. Школа у Драгошевцу је
отворена одлуком окружног школског одбора округа моравског од 17. августа
1925. године. За привремену школску зграду одређена је приватна кућа Радомира
Николића, коју је комисија одобрила 1. августа 1925. године. Потребно је било
извршити неке преправке, као: патосирање учионице и наставничке собе даскама,
намештање прозора и врата, кречење и још неке мање преправке. Пијаћа вода
налазила се око 30 метара од куће. Мештани су обећали да ће ископати бунар до
саме школе. У кући је постојало једно одељење величине 6,5 м. са 5 м. и
кубатуром од 81,25 м³, које је служило за учионицу, затим једно које је
коришћено као канцеларија и још једно одељење. На учионици су се налазила
четири прозора на источној и јужној страни, величине 1,4 са 1 метар. Двориште је
износило 0,20 хектара. Одлуку је потврдио Министар просвете фебруара 1926.
године. Школу у Драгошевцу похађали су и ђаци из Ивковачког Прњавора. У
дотадашњој лоћичкој школској општини и даље су остала села: Лоћика, Беочић,
Медојевац и Топола. Све док се није отворила школа у Драгошевцу, ђаци су и
дање похађали школу у Лоћики. Почетком септембра 1925. године из Драгошевца
и Ивковачког Прњавора 21 ђак  је учио школу у Лоћики. Осим њих, у овим
селима било је дорасло за школу још 11 дечака и 11 девојчица. Министар
просвете је 21. јануара 1926. године потврдио одлуку окружног школског
одбора.32

Први пут предлог о отварању школе у Малом Поповићу донет је на збору
мештана села 3. фебруара 1924. године. Како по молби ништа није рађено, нова
молба упућена је 14. јуна 1924. године. У њој је предлажено упућивање комисије
за преглед зграде, коју су мештани одредили за привремену школу. У молби се
наводи број ученика из Малог Поповића, који су похађали школу у Дубокој: први
разред седам ученика из Дубоке, шест ученика из М. Поповића; други разред
девет ученика из Дубоке, три ученика из М. Поповића; трећи разред 21 ученик из
Дубоке, четири ученика из М. Поповића; четврти разред 13 ученика из Дубоке,
три ученика из М. Поповића.

Тада је село Дубока плаћало 2.366,62 динара непосредног пореза, а М.
Поповић 1.359,62 динара. У новој молби је наведено, да се у близини куће
предвиђене за школу, налазила кућа у којој је могао да станује учитељ.

31 АЈ, 66, 1593.
32 АЈ, 66, 1594.
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После извршених захтева око преправке зграде, школска општина упутила
је 18. јуна 1924. године позив за преглед обављених радова и давање дозволе за
отварањем школе.

Решење о издвајању села Мали Поповић из школске општине дубочке, и
образовању сопствене школске општине, донео је окружни школски одбор 7.
септембра 1924. године. Међутим, док се не подигне школска зграда, обезбеди
стан за учитеља и док се школа не снабде потребним намештајем и училима, деца
из М. Поповићаи и даље ће се школовати у Дубокој.

Комисија за преглед зграде формирана је тек августа месеца. За чланове
комисије, пошто окружни инжињер није могао да учествује, изабрани су:
Димитрије Димитријевић, школски надзорник за срез белички, Петроније
Јовановић, учитељ у Глоговцу и Драгољуб Поповић, учитељ у Дубокој.

Они су извештај завршили 16. септембра 1924. године. У извештају су
констатовали:

I
1. Да се зграда налази на сеоском земљишту и то у средини села, у

непосредној близини пута.; да се налази на сувом земљишту, које је са свих
страна изложено ваздуху и светлости.

2. Зграда има четири одељења и то:
ходник дужине 8,9 м., ширине 3 м. и висине 2,5 м. Запремина је износила 66,75 м³.
Једна соба дужине 4,5 м., ширине 3,5 м., висине 2,5 м. Запремина 39,37 м³.
Друга соба дужине 4,5 м., ширине 2,4 м. И висине 2,5 м. Запремина 25,87 м³
трећа соба дужине 4,5 м., ширине 2,6 м., и исте висине. Запремина 29,25 м³.

Запремина свих одељења износила је 161,25 м³.
3. Зграда је од слабог материјала, али са оправкама може у потпуности да

послужи за привремену школу. Комисија је предложила оправку на овај начин: да
се постојећи ходник прошири деловима осталих одељења, да би се добила
учионица дужине 8,9 м., ширине 5м. и висине 2,5 м. Прозори би се налазили на
источној страни, да буду висине 1,5 м. и ширине 1 м. Од осталих соба направила
би се канцеларија дужине 3,5 м., ширине 2,5 м. и 2,5 м. висине, као и ходник
дужине 5,4 м. , ширине 2,5 м. и исте висине.

II
Око помоћне сеоске зграде налази се земљиште које ће се уступити школи

на употребу величине 17,85 м². До овог земљишта налази се једна њива, коју би
мештани, ако би се отворила школа, дали за њене потребе.

Чланови комисије су сматрали да, после поправке зграде, треба отворити
привремену школу са једним одељењем у М. Поповићу, за време док се не
подигне нова школа, пошто су, како су на крају изјавили „грађани одушевљени за
помагањем школе и просвете“.33

33 АЈ, 66, 1593.
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Истог дана, када је комисија послала свој извештај, кмет села Александар
Милосављевић упутио је другу молбу министру у име свих мештана

Нова комисија за преглед зграде формирана је тек следеће године. У свом
извештају од 10. септембра 1925. године, предложила је неке оправке и неопходне
набавке за рад школе, и то:

1. Да се на средини учионице подупре таван једним општивеним диреком,
јер при земљотресу може да попусти;

2.Да се поставе дупли прозори на целој згради, јер је школа изложена
северу и кошави, и зими се не би могла загрејати;

3. Да се направи зграда до школе са две мале собе по 4 м. дужине и 4 м.
ширине, као и шупа за дрва од 4 м. дужине и 4 м. ширине, пошто учитељ има само
једну собицу и кујницу;

4. Да се направи бетонски зид на бунару, као и да се удеси добар капак за
затварање бунара;

5. Да се купи кофа са добрим конопцем;
6. Да се набаве две добре пећи;
7. Бакрач који може за захвати 20 литара воде;
8. Добро корито за прање прозора и кречење школе;
9. Шафољ дрвени или плехани за прање патоса;
10. Шафољ омален дрвени или плехани за брисање прашине са клупа и

прозора:
11. Пет четака за рибање патоса и једну за кречење;
12. Ђубровник од плеха за купљење ђубрета при чишћењу школе;
13. Ватраљ и машице;
14. Четири пљувачнице;
15. Једну секиру тешку и велику;
16. Једну тестеру са гвозденим луком.

Почетком школске 1925/26. године из Малог Поповића школу у Дубокој
уписало је 17 ученика и пет ученица: први разред два ученика и пет ученица,
други разред седам ученика, трећи разред пет ученика, четврти разред три
ученика. Школу је редовно похађало само 17 ученика.

Школски одбор је 20. септембра 1925. године поново упутио молбу
Министру просвете. У молби је наведено да су извршене све преправке и
набављене све ствари за школу, па су на основу тога предложили постављање
учитеља. На основу предлога школског надзорника среза беличког од 19.
новембра 1925. године, Министар просвете је донео одлуку о отварању школе у
Малом Поповићу 2. децембра 1925. године. Уједно је одобрио да се привремена
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школска зграда може користити у наредних пет година, за које време школска
општина је дужна да подигне прописну школски зграду.34

У Горњем Штипљу отворена је основна школа 3. септембра 1926. године.
Нешто пре тога, решењем школског одбора области Моравске од 8. јуна 1926.
године, образована је нова школска општина под називом „Горњо Штипљанска“.
Тада је издвојена из дотадашње врановачке школске општине, коју су и даље
чинила села: Врановац, Доње Штипље и Горњи Рачник.

34 АЈ, 66, 1593.
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Зграда коју је комисија предложила за привремену школу саграђена је
1925. године од мешовитог материјала. Налазила се у средини села. Имала је две
собе, предсобље и подрум испод целе зграде. Већа соба, која је предвиђена за
учионицу била је величине 6 х 5 метара, мања соба, у којој је требало сместити
канцеларију 3 х 3 метра. Предсобље је било дугачко 3 а широко 2 метра. Зграда је
била окренута југоистоку и била је добро осветљена. На већој соби налазила су се
три прозора, на мањој два, а на ходнику један прозор. Двориште је било довољно
пространо. У истом дворишту могли су да се уреде станови за наставнике. До
самог дворишта налазио се извор са добром пијаћом водом.35

Четврто одељење у Багрдану отворено је 26. септембра 1927. године. Тада
је школу уписало 183 ђака: I-1 разред 40 ђака, I-2 разред 40 ђака, II разред 48 ђака,
III и IV разред 55 ђака. Школска општина предложила је да се за учитеља у том
одељењу постави Стојадин Петровић, учитељ у срезу кључком, иначе родом из
Ловаца. У међувремену отворено је пето одељење, које је затворено због малог
броја ђака 13. фебруара 1929. године. Вероватно је смањење броја ђака наступило
када је Министар просвете, својом одлуком од 8. априла 1929. године издвојио
село Стрижило из школске општине у Багрдану и оформио школску општину у
Стрижилу.36

Треће одељење у Милошеву отворено је 10. септембра 1928. године. Тада
је школу уписало 137 ђака: први разред 47 ђака, други разред 46 ђака, трећи
разред 26 ђака, четврти разред 18 ђака. Треће одељење чинили су ђаци трећег и
четвртог разреда. За смештај трећег одељења узета је под кирију зграда Милуна
Павловића. Соба која је служила за учионицу била је димензија 6,5 са 5,5 метара.
На соби су се налазила четири прозора Од школе била је удаљена око 50 метара.
Неодговарајући стан за учитеља био је у саставу старе зграде, због чега је
општина плаћала учитељу део станарине.37

Друго одељење у школи у Мајуру отворено је 7. септембра 1928. године.
То одељење чинили су ђаци другог и четвртог разреда. Почетком школске
1928/29. године укупно је уписано 95 ђака: први разред 39 ученика и девет
ученица, други разред 23 ученика и једна ученица, трећи разред осам ученика и
четири ученице, четврти  разред 11 ученика.38

Збор гласача Мишевића донео је одлуку 18. марта 1928. године о издвајању
из школске општине села Белице и формирање сопствене школске општине.
Одлука о отварању школе у Мишевићу донета је 25. маја 1928. године, а школа је
отпочела са радом 1. децембра исте године. Убрзо после добијања дозволе за
формирањем школске општине, комисија за утврђивање услова за отварање
школе извршила је преглед предложене зграде. Врло брзо су отклоњене све

35 АЈ, 66, 1594.
36 АЈ, 66, 1594. Поновна одлука о затварању петог одељења у Багрдану донета је 11. октобра 1931.
године.
37 АЈ, 66, 1594.
38 АЈ, 66, 1594.
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примедбе, али до одуговлачења, како су тврдили у Мишевићу, дошло је због
школског надзорника. До тада је Мишевић припадао школској општини у Белици.
Издвајањем Мишевића, у Белици је остало 49 ђака: први разред 11 ученика и осам
ученица, други разред 14 ученика и шест ученица, трећи разред четири ученика и
три ученице, четврти разред два ученика и једна ученица.39

Комисија, која је прегледала зграду у Мишевићу потврдила је 28. октобра
1928. године да је школска зграда потпуно уређена и опремљена за одржавање
наставе, као и стан за учитеља, који се састојао од две собе и кухиње. После
поновне молбе, Министар просвете је 16. новембра 1928. године, отворио школу у
Мишевићу.

На молбу мештана села Вољавча и среског школског надзорника за срез
белички, обласни школски одбор моравске области донео је 8. марта 1927. године
решење да се Вољавче издвоји из школске општине деоничке и образује школску
општину под називом „Вољевачка школска општина“. Издвајање је важило од 7.
фебруара 1928. године, од одлуке Министра просвете.40

Школска општина у Дражмировцу основана је 17. маја 1928. године.
Одлука о оснивању школе донета је 25. августа 1928. године. Школа се
привремено налазила у кући Борисава Илића из Дражмировца. Зграда се налазила
у средини села поред главног путa. На око 50 метара налазио се извор чисте воде.
Граћена је од мешовитог материјала. Да би послужила за школу извршене су неке
преправке. Учионица је патосана и избијен је један преградни зид. На источној

39 АЈ, 66, 1594.
40 АЈ, 66, 1594.
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страни  избијен је још један прозор. На послетку окречена је и споља и изнутра.
Школа је била четвороразредна са једним одељењем. До тада је 18 ђака похађало
школу у Глоговцу. Oд 1. септембра 1917. до 1. септембра 1918. године укупно је
44 детета рођено у Дражмировцу.41

Треће одељење у Лоћики отворено је 12. септембра 1929. године. Тада је
школу уписало 156 ђака: први разред 56 ученика и шест ученица, други разред 27
ученика и седам ученица, трећи разред 35 ученика и шест ученица, четврти разред
13 ученика и шест ученица. Прво одељење чинили су ђаци првог разреда, друго
одељење ђаци другог и четвртог разреда и треће одељење ђаци трећег разреда.
Учионица за ово одељење била је потпуно опремљена. Набављени су потребан
намештај и учила.42

Школске 1929/30. године белички срез имао је 33 школе. Следеће 1930/31.
године био је исти број школа. Једна школа је долазила на 15,27 км², на 259
домова и 1.450 становника.

Друга одељења током 1930. године отворена су 4. октобра у Лозовику, и у
Винорачи 26. септембра.

Треће одељење у Рибару отворено је 15. октобра 1931. године.
Истовремено је дозвољена употреба зграде просветно-задружног дома за
привремену школску зграду, до изградње нове школске зграде.43

Одлуком Бана Моравске бановине школа у Беочићу отворена је 18. јануара
1932. године. Очекивао се упис 104 ђака. До постављања учитеља ђаци из овог
села и даље су похађали школу у Лоћики.

Следеће школске 1932/33. године радило је 34 школа.
Треће одељење у Глоговцу отворено је 21. септембра 1932. године. Друго

одељење у Пањевцу отворено је 21. септембра 1932. године. У школи је било 110
ученика. Настава се до тада изводила полудневно. Друго одељење у Међуречу
отворено је 17. августа 1932. године, јер је школу учио 101 ђак. Друго одељење у
Шуљковцу отворено је 22. октобра 1932. године. Тада је школу учило 102
ученика.

Село Трнава је 5. маја 1936. године издвојено из дотадашње школске
општине у Драгоцвету и припојено школи у Јагодини.

Одлука о отварању школе у Ракитову донета је 26. октобра 1936. године.
Имала је једно одељење и привремено се налазила у кући Љубише Милића. До
краја октобра није постављен учитељ, већ је 38 ђака и даље похађало школу у
Праћини.44

41 АЈ, 66, 1594.
42 АЈ, 66, 1594.
43 АЈ, 66, 1595.
44 АЈ, 66, 1597.
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Школа у Лукару отворена је 2. августа 1936. године са једним одељењем.
За привремену школску зграду употребљена је кућа Борислава Милосављевића из
Лукара.45

Учитељ Властимир Ковачевић са ђацима II и IV разреда
школе у Дубокој 9. новембра 1931. године

Треће одељење у Лоћики затворено је 1. септембра 1937. године.
У Медојевцу је школа са једним одељењем, за Медојевац и Тополу,

отворена 14. новембра 1936. године. За привремену школску зграду употребљена
је кућа Драгутина Јефтића из Медојевца. Те године школа је имала 42 ђака. До
постављења учитеља ђаци из Медојевца и Тополе похађали су и даље школе у
Лоћики и Драгошевцу.46

Друго одељење у Драгошевцу укинуто је 4. августа 1938. године. Пошто
нико од учитеља није премештен, извршена је подела ђака. Круна Андрејевић
водила је одељење са ђацима првог и четвртог, а Божидар Антић одељење са
ученицима другог и трећег разреда. Неколико мештана Драгошевца и Ивковачког
Прњавора, и осталих који су чинили школску општину, упознали су Министра

45 АЈ, 66, 1597.
46 АЈ, 66, 1597.
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просвете са њиховим виђењем догађаја око затварања другог одељења. Септембра
1937. године било је уписано 126 ученика, од којих је школу редовно похађало 56.
Остали ученици нису изостајали кривицом родитеља, већ управитеља школе
Божидара Антића и учитељице Зорке Васић. Од почетка школске  године па
следећих шест месеци, док је Зорка Васић била у школи, управитељ није ни
покушавао да окупи ђаке, јер је намеравао да затвори одељење. За сво време
трајала је свађа између учитеља. У молби мештани су затражили поновно
отварање одељење, јер се очекивао упис 144 ђака.

Четврто одељење у Рибару отворено је почетком школске 1938/39. године.
Тада се очекивао упис око 280 ученика. Рибаре, које је чинило школску општину,
имало је 350 домова, 351 пореску главу и 2.550 становника. Годишњи порез
износио је 60.766 динара.47

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ
за крај школске 1939-1940. године48

школа учитељи

раз. Одељ. М ж свега м ж
Багрдан 4 4 130 112 242 2 2
Белица 4 2 42 42 84 1 1
Беочић 4 2 45 68 113 1 1
Буковче 4 1 55 41 96 1 -
Бунар 4 2 63 67 130 2 1
Вољавче 4 2 42 41 83 1 1
Винорача 4 1 39 59 98 1 -
Врановац 4 2 135 29 164 1 1
Главинци 4 2 80 38 118 - 1
Глоговац 4 3 101 81 182 1 2
Г. Штипље 4 1 56 75 131 1 -
Деоница 4 2 82 73 155 1 1
Драгоцвет 4 2 97 84 181 2 1
Драгошевац 4 1 50 37 87 1 -
Дубока 4 2 77 54 131 2 1
Јагодина-
вежбаоница

4 16 367 332 699 11 11

Јовац 4 5 189 133 322 2 3
Каленовац 2 1 25 17 42 1 -
Коларе 4 1 31 28 59 - 1

47 ИАЈ, Ф 195, Записник седница Школског одбора 1932-1944. године.
48 АЈ, 66, 2846.
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Кочино Село 4 2 73 70 143 1 1
Ланиште 4 2 114 107 221 1 1
Ловци 4 1 75 56 131 1 1
Лозовик 4 2 58 46 104 1 1
Лоћика 4 2 48 51 99 2 1
Лукар 4 1 17 22 39 1 -
Мајур 4 2 102 61 163 1 1
М. Поповић 4 1 28 28 56 1 -
Медојевац 4 1 17 33 50 - 1
Међуреч 4 2 53 38 91 2 1
Мијатовац 4 3 125 93 218 3 1
Милошево 4 3 107 71 178 3 1
Мишевић 4 1 43 31 74 1 -
Праћина 4 2 134 180 314 2 -
Равново 4 1 59 36 95 - 1
Ракитово 4 1 69 62 131 1 -
Рибаре 4 4 139 116 255 3 1
Стрижило 4 1 127 71 198
Трешњевица 4 2 196 197 393 - 2
Црнче 4 1 39 36 75 1 -
Шантаровац 4 2 43 44 87 1 1
Шуљковац 4 2 58 44 102 1 1

Свега 91 3430 2904 6334 57 44

Децембра 1940. године нису радиле школе у Каленовцу и Стрижилу, јер су
се њихови учитељи налазили на војној вежби. Осим њих, на војној вежби
налазили су се и: Милорад Димитријевић из Јовца, Светомир Ђорђевић из
Лоћике, Милосав Милићевић из Мајура
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3. ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ49

Убрзо по ослобођењу, школски надзорник издао је наређење
председницима општинских судова, да се школске зграде и наставнички станови
доведу у исправно стање, како би школе од 2. јануара 1919. године могле
отпочети са радом. Из извештаја председника општинских судова, школске зграде
биле су сувише упропашћене и нису могле брзо да се оправе. Није било ни
новаца, ни материјала ни радне снаге. Општински прирез није убиран, јер су
општине тек у другој половини 1919. године усвајале своје буџете. Осим
добровољног рада и добровољних прилога, није било других могућности за
обновом оштећених зграда. Станарина за учитеље ретко се исплаћивала. У
Беличком срезу, осим у Јагодини, дугови за станарине износили су преко 11.000
динара.50

Од 22 школске зграде, од којих су две биле приватне куће, најмање су биле
оштећене школе у Праћини, и делимично у Багрдану, Мајуру, Главинцима и
Мијатовцу. Поред ових зграда, у доста добром стању, биле су и зграде у: Бунару,
Г. Сабанти, Винорачи, Драгоцвету и Милошеву. Све остале школе, неке више
неке мање, биле су оштећене. Нису имале врата, прозоре, школски намештај,
учила. У слатинској школи скинут је патос. У појединим селима школе нису
штитили ни сами мештани. Често се догађало да су они из својих школа односили
многе ствари. Такође, и школске ограде су уништаване и од непријатеља, али и од
мештана. Једино су школе у Главинцима, Бунару и Дубоки имале какве такве
школске ограде. Школе које су делимично поправљене, и са бар једном
оспособљеном учионицом, налазиле су се у: Врановцу, Лоћики, Дубокој, В.
Пчелици, Ратковићу и Јовцу. Школе, које нису могле бити поправљене биле су
школе у: Деоници, Ланишту, Глоговцу, В. Сугубини, Слатини и Трешњевици. Ове
последње три школе, пошто нису имале учитеље, нису ни поправљане. Школа у
Трешњевици радила је у приватној кући. Јуна 1919. године власник куће није

49 Закон о народним школама из 1904. године: „ Сиромашним општинама притичу у помоћ срез,
округ и држава при подизању школских зграда. Министар просвете, у споразуму с Министром
грађевина прописује угледне планове и правила за грађење школа. Према тим плановима школске
се зграде могу поделити на више класа. – Планове школских грађевина за поједина места одобрава
окружни школски одбор. Школска општина може подићи школу у својој режији по одобрењу
Министра просвете. Кад општина нема потребно земљиште за подизање школа, може га откупити
по закону о експропријацији имања...Надлежне власти могу одобрити, да се за грађење школа
могу употребити радне снаге и материјал којима располаже општина, срез, округ и држава“.
50 АЈ, 66, 1993.
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желео да продужи закуп, али је после месец дана поново пристао да школа ради у
његовој кући.51

Због таквог стања, школски надзорник затражио је од Министра просвете,
да се школске општине, где су школске зграде биле у већој мери оштећене,
новчано помогну. За помоћ су предложене школе у: 1. Лоћики са 1.000 динара,
2.Слатини са 2500 динара, 3. Глоговцу са 2.500 динара, 4. Ланишту са 1.000
динара, 5. Деоници са 500 динара, 6. Јовцу са 2.500 динара, 7. Врановцу са 1.000
динара, 8. В. Сугубини са 500 динара, 9. Ратковићу са 1.000 динара, 10. В.
Пчелици са 1.000 динара. Школске 1918/1919. године фондови за подизање
школских зграда постојали су у Милошеву у висини од 5.578,94 динара, и у Г.
Сабанти у висини од око 9.000 динара.52

У току школске 1919/1920. године у школском срезу било је 25 школских
зграда. Зграде од тврдог материјала и погодне за школу, биле су зграде у:
Багрдану, Бунару, Винорачи, Главинцима, Деоници, Драгоцвету, Јовцу, Лоћики,
Мијатовцу, Праћини, В. Сугубини, Ратковићу и Слатини. Зграде од мешовитог
материјала налазиле су се у: Врановцу, Дубокој, Ланишту, Мајуру, Милошеву и
В. Пчелици. Школа у Мајуру била је новијег датума, али доста мала и тескобна.
Скоро да су дотрајале зграде у Милошеву, Ланишту и Дубокој.

Почетком школске 1920/21. године све школске зграде биле су довољно
оправљена за одржавање наставе, осим школе у Глоговцу, где је требало градити
нову школску зграду. Школа у Глоговцу радила је у преправљеној општинској
судници од почетка 1919. године, док је дотадашња школска зграда узета за
општинску судницу. Једино је мало школско двориште било ограђено. Ова
привремена школска зграда подигнута је 1912. године, а налазила се на самој
обали Велике Мораве. Имала је две учионице, један ходник и једну собу, коју су
користили учитељи.53

За разлику од школских зграда, много лошије стање било је код
учитељских станова. Од 22 школе, прописане станове за два учитеље имале су
школе у: Јовцу, Лоћики, Милошеву и Дубокој. За једног учитеља постојали су
станови у: Бунару, Винорачи, Главинцима, Праћини, Мајуру и Пањевцу.
Непотпуни станови за једног учитеља постојали су у Драгоцвету и Рибару.
Школске станове нису имале школе у: Багрдану, Врановцу, Глоговцу, Деоници,
Ланишту, Лозовику, Мијатовцу, Трешњевици, Црнчу и Белици.54

51 АЈ, 66, 1593.
52 АЈ, 66, 1593. Допис је послат 16. јула, али на њега није одговорено до почетка школске године,
па је молба за помоћ поновљена септембра месеца.
53 ИАЈ, Ф 172, кутија 2/43.
54 АЈ, 66, 1593. Према закону из 1904. године: „У местима где у школској згради или школском
дворишту или на даљини до 500 метара од школе нема станова за наставнике, општне им дају
накнаду у новцу за стан и огрев уједно...Стан мора имати најмање две собе с кујном и потребним
стајама“.
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У школама су и 1920/21. године постојали фондови за подизање школских
зграда и станова за учитеље. За подизање зграда постојали су фондови у
Милошеву са 7.816,61 динар и за подизање станова у Драгоцвету са сумом од
1.570,45 динара. Прва је била на чувању у месној Земљорадничкој задрузу, а друга
у каси начелника среза беличког. Фонд за подизање школске зграде постојао је и у
Дубокој. Током 1923. године средства су износила 22.000 динара и налазила су се
код Хипотекарне банке у Београду. Осим тога, држава је доделила школи помоћ у
висини од 8.000 динара.

Учитељ Милан Николић са ђацима школе
у Белици 1927. Године

Школска зграда у Белици била је поправљена и спремљена за наставу до
маја 1920. године. Зграда је имала две учионице, собу за ђаке и канцеларију.

Школске 1921/22. године најбоље школске зграде имала су села: Багрдан,
Бунар, Винорача, Главинци, Драгоцвет, Јовац, Лоћика, Мијатовац и Праћина. У
другу групу школских зграда, спадале су зграде у: Белици, Врановцу, Дубокој,
Ланишту, Милошеву, Мајуру, Рибару. Једва су могле да се користе зграде у
Ланишту, Милошеву и Рибару. Привремене зграде имале су школе у: Глоговцу,
Лозовику, Пањевцу, Трешњевици, Црнчу и Шуљковцу. Од привремених
школских зграда најбоље су биле зграде у Шуљковцу и Глоговцу. Школа у
Глоговцу преправљена је од општинске суднице у току 1919. године, и са успехом
је могла да послужи све док се нова не подигне. Остале су обичне сеоске куће,
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које су узете под кирију, и само за кратко време могу послужити. Изузетак је
чинила школа у Црнчу. Она је отворена 1919. године, са обавезом да село после
две године подигне нову зграду. Међутим, од тада није ништа рађено на томе.
После више опомена мештанима Црнча, школски надзорник је предложио
затварање школе.55

Школске 1922/23. године постојало је 29 школских зграда. Од тог броја 18
су биле новијег датума, грађене од тврдог материјала и у свему су одговарале
својој намени. То су биле зграде у: Багрдану, Бунару, Белици, Винорачи,
Врановцу, Главинцима, Деоници, Драгоцвету, Јовцу, Лоћики, Лозовику56,
Мијатовцу, Праћини, Слатини, В. Сугубини, Ратковићу, Секуричу и Течићу.
Зграде у Мајуру, Дубокој, Ланишту, Милошеву и Рибару биле су старије зграде и
од мешовитог материјала. Привремене школске зграде постојале су у Глоговцу,
Лозовику, Трешњевици, Рибару, Пањевцу, и Црнчу. Осим зграда у Рибару и
Трешњевици, остале су се налазиле у приватним кућама, и узимане су под кирију.
Од ових зграда једино зграде у Мајуру и Дубокој могле су још да се користе, а у
Ланишту, Милошеву  и Рибару биле су дотрајале и ни у чему нису одговарале
потребама. Нарочито се то односило на зграду у Рибару, која је два пута
затварана, 1911. и 1920. године, али је ипак добијана дозвола за њено коришћење,
мада је као таква штетила здрављу ученика. Привремене школске зграде биле су
смештене у приватним сеоским кућама, и у ничему нису одговарале намени. И
ове године школа у Глоговцу радила је у преправљеној општинској судници,
пошто је стара зграда била порушена од стране Бугара. Најлошија таква зграда
била је у Црнчу. Због њене неупотребљивости предлагано је да се школа затвори.
О томе није донета одлука, али школа је престала са радом, јер се дуго није
постављао учитељ, а власник је после истека закупа,  користио за своје потребе.57

Ове 1922/23. године, од 23 школе, по два учитељска стана имале су школе
у: Јовцу, Милошеву, Лоћики, Дубокој, Бунару, Врановцу. Стан за једног учитеља
имале су школе у: Винорачи, Главинцима, Праћини, Мајуру, Рибару и Пањевцу.
Са једним непотпуним станом, уз могућност коришћења канцеларије, биле су
школе у: Белици, Деоници, Трешњевици и Шуљковцу. Станове нису имале школе
у: Багрдану, Глоговцу, Драгоцвету, Ланишту, Лозовику, Мијатовцу и Црнчу.58

Школске 1923/24. године било је 30 школских зграда. Од тврдог
материјала зидано је 16, а од слабог 14 школа. Одговарало је намени 20 зграда, а
10 није одговарало. У добром стању било је 19 зграда, у средњем пет и у лошем
стању шест школских зграда, углавном привремене школске зграде. Од зграда,
које су грађене од мешовитог материјала, могле су још да се користе зграде у
Мајуру и Дубоки. У Ланишту, Милошеву и Рибару већ су биле дотрајале, и ни у
чему нису одговарале за школу. Хигијенским условима одговарало је 24, а шест

55 АЈ, 66, 1593.
56 Школска зграда у Лозовику довршена је 1922. године.
57 АЈ, 66, 1593.
58 АЈ, 66, 1593.
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зграда није. Ове школске године довршена је зграда у Лозовику. Црнче је у овој
години остало без школске зграде, пошто је сопственик, после истека уговора,
почео да је користи за сопствене потребе. Од 30 сеоских школа школске 1923/24
године, прописне станове за два учитеља имале су школе у: Бунару, Врановцу,
Јовцу, Лоћики, Дубокој и Секуричу. За једног учитеља станове су имале школе у:
Винорачи, Главинцима, Праћини, Слатини, В. Сугубини, Течићу, Ратковићу,
Мајуру, Милошеву и Рибару. Непотпуне станове за једног учитеља имале су
школе у: Деоници, Драгоцвету, Мијатовцу, Трешњевици, Пањевцу, Шуљковцу,
Белици, док у Багрдану, Ланишту, Глоговцу, Шантаровцу и Г. Сабанти није било
никаквих учитељских станова.59

Зграда основне школе у Драгоцвету

Због суше и града у 1922/23. години мештани Шантаровца нису били у
могућности да направе нову школу без помоћи државе. Држава је јула 1924.
године доделила 10.000 динара за подизање школе. Априла 1924. године, од свих
понуђених плацева, изабран је плац Јована Јанковића. За набавку креча закључен
је договор са Живком Младеновићем из Црнча. Према договору, требало је: 1. Да

59 У извештају од јула 1921. године школа у Бунару имала је стан за једног учитеља.
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се за 100 килограма креча плати 45 динара; 2. Да се сав камен, који се у кречу
нађе врати по цени која је плаћена за креч; 3. Да школи не сме да се изда мање
креча од 5.000 килограма. Израда цигле уговорена је са Миланом Миленковићем
из Власотинаца, под условима: 1. Да одсече у Шуљковцу 50-55 хиљада цигала за
школу; 2. Да исту циглу општина шантаровачка превезе о свом трошку непечену
на школском месту у Шантаровцу, где ће се испећи; 3. Сва цигла која се поломи у
превозу и до места где ће се пећи неће се плаћати, за печену циглу има се платити
180 динара за хиљаду. За стругање грађе припремљене за зидање нове школске
зграде, уговор је закључен са Михајлом Јевтићем из Шантаровца: 1. За сваки
метар дужине иструганих греда или дасака да му се плати 1,50 динара; 2. Храну
при раду да даје општина шантаровачка; 3. Поменута грађа мора да се иструже
најкасније за 15 дана; 4. Да се на име капаре да 1.000 динара, а остатак кад се
грађа испоручи. За зидање школске зграде, 25. јануара 1925. године, уговор је
закључен са Вилимоном Петровићем, зидаром из Шантаровца, који је зидао и
школу у Шуљковцу: 1. Школска зграда треба да буде по плану и распореду школе
шуљковачке; 2. Погодба је закључена за 40.000 динара; 3. Рад око зидања има да
буде сав Вилимонов, осим сејања песка, што има да уради општина; 4. Храну
Вилимоновим радницима има да даје село Шантаровац; 5. Новац ће се издавати
овим редом-одмах на име капаре 10.000 динара, 5.000 динара кад Вилимон уради
пола тишлераја, а ресто у сразмери рада, а 5.000 динара да му се дају пошто преда
кључеве школском одбору; 6. Прозори на згради да буду шири од прозора
шуљковачке школе; 7. Распоред просторија школе у Шантаровцу одбор по
нахођењу може мењати, само обим мора остати исти. Школско двориште
ограђено је радом мештана, који су искористили неупотребљене греде и летве.60

Због заслуга око подизања школских зграда у 1923/24. години, поред
тројице учитеља, фебруара 1928. године, од стране школског надзорника
предложени су за добијање ордена: 1. Грујица Ђурђевић, председник општине у
Врановцу; 2. Игњат Јовановић, благајник школе из Дубоке; 3. Живко Урошевић,
председник општине дубочке; 4. Милосав Стајић, председник општине рибарске;
5. Павле Милутиновић, благајник школе у Рибару.61

У току 1924. године при школи у Мијатовцу саграђен је стан за учитеља,
који се састојао од четири собе, две кухиње и два подрума. Имао је два улаза, тако
да је могао да служи за два учитеља. Стан је саграђен за свега шест месеци. Према
изјави учитеља Ђорђа Васића, заслуге за изградњу стана имали су мештани
Мијатовца, и то: Владимир Тасић, председник школског одбора, Никола
Благојевић, школски благајник, Љубомир Станковић, кмет, Митар Бранковић,
општински благајник и Вукашин Вулић, општински деловођа. Они су 15. јануара
1925. године награђени похвалницом од стране Министра просвете.62

60 ИАЈ, Ф 168, Записници са седница школског одбора.
61 АЈ, 66, 1594.
62 АЈ, 66, 1593. На предлог учитеља Ђорђа Васића, они су од стране Министра просвете добили
похвалнице 15. јануара 1925. године.
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Током 1924. године завршена је зграда у Шуљковцу, која је комисијски
примљена 30. јануара 1925. године. Грађена је од тврдог материјала и имала је
девет одељења: једна учионица, две собе, канцеларија, кухиња, предсобље, шпајз,
ходник и подрум. Та зграда је задовољавала потребе до 1931. године, када се
приступило доградњи још једне учионице.63 За допринос у изградњи школске
зграде, 27. фебруара 1925. године, награђени су похвалницом од стране Министра
просвете Радисав Живковић и Љубисав Јаковљевић, обојица из Шуљковца.
Велики допринос у томе имали су и Марко Милановић и Милан Димитријевић,
такође мештани Шуљковца.64

План за школску зграду у Шуљковцу

63 ИАЈ, Ф 178, кутија 3. Поред новца који је обезбедила општина, сами мештани су добровољним
прилозима помагали изградњи школске зграде. Средства у висини од 505 динара поклонило је 55
мештана Шуљковца, а јула 1925. године Обрен Стојадиновић поклонио је 200 динара за исту
намену. За изградњу и доградњу школске зграде утрошено је 78.594 динара: 1922. године 2.048
динара, 1923. године 9.570 динара, 1925. године 44.920 динара, 1926. године 5.670 динара и 1931.
године 16.386 динара. Окружни школски одбор доделио је за изградњу школе 6.000 динара 1924.
године.
64 АЈ, 66, 1593.
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Школске 1924/25. године такође је било 30 сеоских и једна градска школа.
Општинске својине биле су 25, а приватне пет зграда. За школу су зидане 23
зграде, а за друге намене седам зграда. Од тврдог материјала зидано је 11 зграда, а
19 од слабог. У добром стању налазило се 13, у средњем седам и лошем 10 зграда.
Учитељске канцеларије имало је 16 зграда. Својој намени одговарало је 20 зграда.
Са једном учионицом било је 11 школа, са две учионице 15, са три учионице три
школске зграде и са четири учионице једна зграда. У овој години у групу
одговарајућих зграда нису билe школскe зградe у Секуричу и Врановцу. Оне су
сврстане у старе зграде, од којих су најлошије биле у Рибару и Милошеву, а
нешто мало боље биле су зграде у В. Пчелици, Дубокој и Ланишту. Само су
школе у Мајуру и Врановцу могле још да послуже. Привремене школске зграде
налазиле су се у: Глоговцу, Трешњевици, Пањевцу, Шуљковцу, Шантаровцу, Г.
Сабанти и Црнчу. Једино су зграде у Шуљковцу и Глоговцу могле да послуже. Од
свих привремених зграда најлошија је била у Црнчу, коју је требало затворити. На
почетку школске године у фонду за подизање школских зграда било је укупно
58.690 динара, а на крају школске године 68.600 динара. 65

Школске зграде 1924/25. године биле су у бедном стању. Ове године 28
зграда биле су општинска, а три зграде приватна својина. Поједине школе су
током времена доста оронуле, јер није ништа издвајано за њихово издржавање. У
многим местима нису задовољавале основне потребе, јер се повећао број деце. У
тим местима, због малих и оронулих зграда, ни 30% дорасле деце није похађао
школу. Нова зграда подигнута је у Шуљковцу. Нужно је било подићи нове
школске зграде у: Црнчу, Трешњевици, Рибару, Глоговцу, Дубоки, Пањевцу,
Ланишту, Милошеву и Шантаровцу, где је отпочео рад на подизању школе. На
почетку ове школске године у свим фондовима за подизање школских зграда било
је 70.500 динара, док је на крају школске године било 100.500 динара.66

До школске 1926/27. године подигнуто је пет школских зграда. Осим у
Шуљковцу, нове зграде подигнуте су и у Шантаровцу и Горњој Сабанти. Свака
поједина зграда коштала је између 300 и 350 хиљада динара. После изградње ових
зграда, у срезу је 2/3 школа имало врло добре зграде, а остале, мада су биле
лошије, могле су да приме тадашњи број ђака. За следећу годину планирано је
подизање још осам школских зграда, и то у: Трешњевици, Дубокој, Црнчу,
Врановцу, Глоговцу, Пањевцу, Буковчу и Вољавчу. Фондови за подизање
школских зграда постојали су у: Црнчу са капиталом од 13.000 динара, Белици са
6.500 динара, Драгоцвету са 16.028 динара, Глоговцу са 10.000 динара, Дубокој са
53.770 динара. Подизање школских зграда највише је ометано недостатком новца,
али велике тешкоће стварало је и непостојање довољне и квалитетне дрвене грађе.
Тражена је помоћ државе, и то нарочито за зграду у Црнчу. Према извештају

65 АЈ, 66, 2845.
66 АЈ, 66, 2845.
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школског надзорника истакнуто је, да је „народ осетио потребу подизања школе,
те и сам својом иницијативом иде напред, да у свом месту подигне школу“. 67

СТАЊЕ ШОЛСКИХ ЗГРАДА
1926/27. године68
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67 АЈ, 66, 1594.
68 АЈ, 66, 1594.
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123
Слатина да - да - да да 1 224 1 - - - 1911
Трешњевица - да да - не не 1 71 1 - - - -
Течић да - да - не да 3 130

100
150

1 1 - - 1878

Лозовик да - да - да да 2 116
167

1 - - - 1920

Црнче - да да - да не 1 65 - - - - 1896
Шантаровац да - да - да не 1 209 1 - - - 1925
Шуљковац - да да - да да 1 196 1 - - - 1924
Г. Штипље - да - да да да 1 127 1 - - - 1926
В. Пчелице да - - да да да 2 по

240
- - - - 1865

Сугубина да - - да да да 1 150 - - - - 1908
Ланиште - да - да не не 2 по 60 - - - - 1896
Ратковић да - да - да да 2 по

216
1 - - - -

Мајур да - - да да не 1 140 - - - - 1907

Школске 1926/27. године фондови за подизање школских зграда постојали
су у пет општина: у Црнчу са капиталом од 13.000 динара, у Белици са капиталом
од 6.500 динара, у Драгоцвету са 16.028 динара, Глоговцу са 10.000 динара. Новац
фонда школе у Дубокој од 53.770 динара налазио се код Хипотекарне банке, а
осталих општина у Јагодинским новчаним заводима.

Школска 1926/27. година69
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Окружни школски одбор донео је 28. марта 1927. године решење о
оснивању школске општине под именом „Буковичка школска општина“. Нову
школску општину чинила су села Буковче и Рибник. До тада су ова села била у
саставу школске општине у Ланишту. Новоотворена школа у Буковчу имала је
једну учионицу величине 72 м³. Привремена школска зграда саграђена је од
слабог материјала, била је својина Борисава Јовановића из Буковча. Саграђена је
1924. године. У саставу зграде налазио се један учитељски стан са три одељења.
Стан је могао да се пронађе и у селу на удаљености од 100 до 150 метара.
Двориште је износило 0,01 хектар. Није постојало игралиште и градина, као и
школска радионица.70 У следећој 1928/29. години можда је школа радила у згради
Животе Арсића из Рибника. Ова зграда је имала једну учионицу величине 58,40
м³, и још четири друга одељења. Кућа је грађена од тврдог материјала 1923.
године. У овом извештају се наводи да је школа поседовала игралиште величине
8,10 ари и градину 10,50 ари.71

Иницијатива за градњу школе у Дубокој покренута је приликом прославе
Светог Саве 27. јануара 1926. године. За ову годину планиран је школски буџет од
235.880 динара. Од почетка 1927. године почело се са реализацијом изградње
школе. На дан 12. маја 1927. године отпочети су радови. По предрачунској
вредности изградња школе коштала је 389,359 динара. Тада је добијена дозвола да
се подигну средства општине дубочке од 53.770 динара, које су биле депоноване у
филијали Хипотекарне банке у Јагодини. Од Окружног школског одбора у
Ћуприји добијено је 7.000 динара, а од Министарства шума одобрење да општина
може да изврши бесплатну сечу око 30 стабала јела у једној планини код Краљева,
што је требало да износи 80 до 90 м³. Пошто општина није имала око 3.500 динара
за сечу и превоз дрвета, то није искоришћено. Новац за завршетак школске зграде,

70 АЈ, 66, 1594.
71 АЈ, 66, 1594.
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поред приреза и добровољног рада мештана, дало је Министарство просвете у
висини од 5.000 динара.72 У темељу школе са источне стране стављена је повеља
са текстом:

У име Оца и Духа и Св. Духа
- Амин –

Данас 12 ог маја (29 априла по ст. К.) 1927 године за владе Њ.В. Краља
Срба, Хрвата и Словенаца Александра I Карађорђевића и Поглавара Српске
Православне Цркве Њ. Светости Патријарха Српског Г. Димитрија I грађани
села Дубоке освећују темељ народне основне школе о свом трошку.

Освећење темеља извршено је од стране надлежног пароха г. Петра
Коруновића, пароха војиштанског г. Миодрага Миленковића, управитеља школе г.
Властимира Ковачевића, председника општине Живка Урошевића, кмета
Милорада Обрадовића, деловође Милена Богосављевића и учитељице Катарине
Ковачевић.

Одбор за градњу школе:
Секретар упр. Школе,  Председник
Властимир Ковачевић Милоје Савић

Потпреседник
Чедомир Симоновић

Чланови: Драгољуб Савић, Љиљана Марковић, Љубинка Николић, Милан
Вулић, Радмила Петровић, Светомир Милојковић, Светислав Милојевић и
Светолик Јовановић73.

Освећење школске зграде извршено је 26. новембра 1927. године уз учешће
свих мештана и многобројних гостију. Водо-освећење су извршили пароси
глоговачки и војиштански.

*
После решења обласног школског одбора моравске области о отварању

школе у Вољавчу, и пре коначне одлуке Министра просвете, покренута је
иницијатива за изградњу школске зграде. Током марта 1927. године извршен је
избор земљишта. Министарство просвете је 7. маја 1927. године дало одобрење.
За изградњу школе на терет школског приреза издвојено је 146.141,10 динара.
Предузимачу је за изградњу зграде исплаћено 75.537,10 динара. Ради довршења
школе, Вољавче је 24. јуна 1927. године тражило помоћ у новцу од Министарства
просвете у висини од 15 до 20.000 динара. Министарсво је после месец дана
доделило помоћ у висини од 5.000 динара. Школа је била завршена крајем 1927.
године. Комисија је половином  јануара 1928. године примила школску зграду. У
школи је постојала једна велика учионица величине 8,50 са 6 метара, и стан за

72 АЈ, 66, 2356. Дубока је 1927. године имала 160 домова, 920 становника, од којих је порез
плаћало 250. За 1927. годину порез је износио 2.558 динара, а од издавања утрина добијано је око
3.000 динара.
73 Летопис школе у Дубокој. (ЗМЈ) Предвиђена сума за изградњу школе износила је 389.359,24
динара. Превоз материјала и вршење простих радова обављали су мештани добровољно.
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учитеља. Стан је имао четири одељења.  Двориште око школске зграде износило
је 0,20 хектара. У међувремену, тачније 18. јануара, пошто су набављени школски
намештај и потребна учила, затражено је постављење учитеља.74

*
Пошто место где се налазила стара школска зграда у Глоговцу није

одговарала за подизање нове школе, јер се налазило у близини Мораве, општина
је утврдила договор са Славком и Радојком Јевремовићем, браћом из Глоговца о
замени плацева. Стари плац од 24 ара замењен је за плац од 30 ари. За ту замену
општина глоговачка још је исплатила браћи 5.000 динара за пренос зграде са
њиховог земљишта и доделила један хектар сеоске земље. Дозволу за то дао је
Министар просвете јула 1928. године, као и за предрачун радова који је износио
383.658,66 динара. Копање темеља за нову школу у Глоговцу и бетонирање
започето је јуна 1929. године. У току септембра и октобра исте године школска
зграда је озидана и покривена, а омалтерисана током 1930. године. Тек 17. априла
1932. године учитељи и ђаци започели су рад у новој школи.75

74 АЈ, 66, 1594.
75 ЗМЈ, Летопис школе у Глоговцу. Најзаслужнији за почетак изградње школе били су: Петроније
Јовановић, управитељ школе, Сретен Милетић, председник општине, Радивоје Обрадовић, кмет,
Ђорђе Милосављевић, члан грађевинског одбора, Ранко и Арсеније Јанковић.
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(Скица учитеља Петронија Јовановића)
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Школске 1928/29. године, због повећања броја ђака, неке школе нису
одговарале за одржавање наставе. То су биле школе у: Трешњевици, Црнчу,
Драгошевцу, Ланишту, Мајуру, Малом Поповићу и Мишевићу. Школе у Ланишту
и Црнчу биле су скоро готове, јер је предстојало малтерисање и постављање
столарије. За школу у Драгошевцу прикупљан је грађевински материјал. Само се
у Малом Поповићу и Мишевићу није радило ништа на подизању школских
зграда. Фондови за подизање школских зграда 1928/29. године имали су укупно
око 140.000 динара.

Од 33 школе, 16 школа је имало станове у школској згради, у школском
дворишту шест школа, до 500 метара од школе пет станова. Шест школа није
имало учитељских станова. По један стан имало је 18 школа, по два стана седам,
по три стана две школе. Са једном собом било је девет станова, са две собе 12, и
са три собе шест станова. Само четири школе имале су станове за послужитеље.76

Нова школска зграда у Црнчу започета је током 1928. године. На молбу
школског одбора Министар просвете је одобрио да општина може да подигне из
Хопотекарне банке своја средства од 40.033 динара, за наставак изградње. Осим у
Црнчу, започете су зграде и у Рибару и Пањевцу77, а планирано је започињање
школски зграда и у Трешњевици, Драгошевцу, Дражмировцу, Ланишту, Мајуру и
М. Поповићу. Осим у М. Поповићу, у осталим местима мештани су допремали
грађевински материјал. За подизање нове школске зграде у Малом Поповићу
Обласни одбор области моравске, као помоћ, доделио је општини 5.000 динара
половином 1927. године.78

Врло брзо по отварању школе у Горњем Штипљу септембра 1926. године,
започето је са припремама за изградњу школске зграде, јер је рад отпочела у
приватној кући. Према плановима школа је била дугачка 12, а широка 8 метара.

76 АЈ, 66, 2845. Закон о народним школама из 1929. године: „Министар просвете у споразумом са
Министром грађевина и Министром социјалне политике и народног здравља прописује уредбом
одредбе о подизању школских зграда и учитељских станова, о намештају, о уређењу школских
вртова, дворишта и друго, као и односне угледне планове за школске зграде. Зграде народних
школа морају бити на подесним и здравим местима, морају бити суве и светле, и имати довољно
простора за ученике. Где општина нема довољно подесног земљишта може га набавити путем
експропријације. Свака школа мора поред стана управитељевог имати у близини школе онолико
прописних станова за наставнике колико има посебних одељења, као и стан за једног
послужитеља. План за подизање школске зграде одобрава бан. Оним општинама, које немају
прописних школских зграда нити имају материјалне могућности да их саме подижу, помагаће
бановина и држава при подизању школских зграда. Из Државног школског фонда при Државној
хипотекарној банци даваће се зајмови само за грађење нових зграда за школе и станове учитеља.
Сиромашим школским општинама у којима је најмање 60% неписмених, позајмица се даје са
мањом каматом или без камата са роком до 20 година. Школска зграда и школско двориште не
могу се употребити ни за шта друго осим за школу“.
77 Ради завршетка школске зграде у Пањевцу Министар просвете је маја 1928. године одобрио
пањевачкој општини да може да повуче свој новац из Државне хипотекарне банке у висини од
7.837 динара.
78 АЈ, 66, 1594.
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Учионица је имала димензије 8,70 х 5,50 м., канцеларија 4 х 2,50 м., две собе
величине 4 х 4 м., ходник 4 х 2,50 м. Постојао је и подрум величине 4 х 4 м.
Висина зграде износила је 3,70 метара од темеља. Прозори су били величине 2 х
0,90 м. У учионици је било шест прозора, у канцеларији и ходнику по један, а по
два у собама. Цела зграда је патосана даскама, осим ходника. На вратима су
постојале дупле браве, а на прозорима оков. Изградња зграде укупно је коштала
око 60.000 динара. Општина се задужила 30.000 динара, али није могла потпуно
да заврши зграду. Због малог пореза, а и због враћања дугова, општина је 1.
децембра 1926. године била принуђена да од Министарства просвете тражи помоћ
од 30.000 динара. Половином 1927. године Министарство просвете је, са 5.000
динара, помогло завршетак школе у Горњем Штипљу. Са истом сумом помогнута
је и врановачка општина.79

Иницијатива за подизање школске зграде у Милошеву покренута је на
општинском збору одржаном 4. марта 1928. године. У грађевински одбор за
изградњу школе изабрани су: Ђурђе Јевтић, Драгутин Радошевић, Дамјан
Стојадиновић, Илија Петровић, Радисав Срећковић, Христивоје Ристић, Милија
Манојловић, Љубисав Рајковић, Василије Пунтовић, Милосав Павловић, Радосав
Богојевић и Живота М. Ристић. Према плановима, школа је требало да има четири
учионице, једну канцеларију, једну салу и у сутурену једну собу за ручавање.
Међутим, даље активности настављене су тек 1934. године. Одлучено је да се
лицитацијом  изабере предузимач за зидање темеља, зидова, постављање крова и
нивелацију земљишта. Општина је била обавезна да обезбеди превоз грађевинског
материјала од станице у Багрдану до градилишта, и просту радну снагу из села.
На првој лицитацији зидање школске зграде било је поверено Милутину Гајићу,
предузимачу из Јагодине. Због непристајања на неке захтеве општине, одлучено је
да се изградња повери другом предузимачу. Тада је за предузимача изабран
Драгутин Аировић, такође предузимач из Јагодине. До августа 1934. године
прикупљено је само 77.601 динара, а потребна средства износила су око 140.000
динара.

У току 1935. године завршени су грађевински радови. Крајем исте године
малтерисана је једна учионица, канцеларија, сала и ходник. Исте године погођена
је израда врата и прозора. За прославу Светог Саве, у новој згради извршено је
сечење славског колача. Септембра 1936. године у новој згради отпочела су рад
два одељења, док је треће и даље радило у старој згради. Споро су се одвијали
радови на завршетку нове зграде. Тек маја 1940. године бановински школски
одбор наложио је месном школском одбору да изврши потпуно пресељење у нову
зграду, и затварање старе зграде.

79 АЈ, 66, 2356. Горње Штипље је те године имало 75 домова и 480 становника. Порез је плаћало
165 мештана, који је износио 1.760 динара.
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 Школске 1929/30. године подигнуте су школске зграде у Ланишту и
Црнчу. Започете су, али још нису биле завршене зграде у Глоговцу, Драгошевцу,
Мајуру, Трешњевици, Дражмировцу и Мишевићу.

За школску 1930/31. годину, због великог прираштаја деце, већина
школских зграда није одговарала потребама. У тим школама предвиђено је
дограђивање нових одељења. У овој школској години нове школске зграде
подигнуте су у Драгошевцу и Трешњевици, а започете су у: Мајуру, Међуречу и
Глоговцу. Подизању школских зграда највише је штетила општа привредна криза,
која је довела до лошег материјалног стања народа. Фондови за подизање
школских зграда постојали су у Буковчу, Драгоцвету, М. Поповићу, Врановцу,
Деоници, Међуречу, Мијатовцу и Милошеву. Сви фондови имали су укупно око
140.000 динара.80

Школске 1932/33. године станове за наставнике имало је 28 школа, док пет
школа их није имало. Станове у школским зградама имало је 20 школа: 15 са
једним станом, четири са два стана и једна школа са три стана. У школском
дворишту станове је имало седам школа, три са по једним станом, а четири са по
два стана. Ове школске године од 35 школских зграда, 32 су биле општинске
својине, а три школе су радиле су приватним зградама. За школу је грађено 28
зграда, а за друге намене осам зграда. Исти број зграда је одговарао за школу, док
осам зграда није одговарао.81

Следеће школске 1933/34. године било је 37 школа. Од тога су четири
школе радиле у приватним зградама. У добром стању налазило се 20 зграда. Од
тврдог материјала грађено је 28 школских зграда, које су и одговарале за школу.

Школске 1935/36. године, по један стан у школској згради имало је 16
школа, по два стана шест школа и са три стана једна школа. У школском
дворишту, по један имале су четири школе, а по два стана три школе. Ове године
је забележено да је једна школа имала салу. Канцеларије је имало у 26 школа, пет
школа је имало посебне просторије за књижнице, и једна школа посебну
просторију за трпезарију.82

Припреме око подизања нове школске зграде у Рибару покренуте су још
1922. године. Те године 9. октобра Министарство грађевина дало је дозволу за
изградњу школе и коришћење средстава школског одбора у висини од  340.119, 98
динара, која су се налазила у Државној хипотекарној банци. После добијања
дозволе почело се са припремама. Набављен је целокупни материјал за зграду,
погођен је мајстор, одређен је надзорни инжињер и започети су неки радови.
Школски одбор донео је 1. априла 1927. године решење о повлачењу новца из
Државне хипотекарне банке како би се наставили радови. Из буџета за 1927/28.
годину, држава је за помоћ рибарској општини ради подизања школске зграде,
доделила 5.000 динара. У току 1934. године у Рибару је озидана нова школска

80 АЈ, 66, 1594.
81 АЈ, 66, 2845. .
82 АЈ, 66, 2845.
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зграда. За довршење општина није имала средстава, јер је отплаћивала кредит из
1928. године, који је утрошен за довршење тадашње старе школске зграде. За
довршење нове школске зграде Школски одбор се фебруара 1935. године обратио
бану Моравске бановине за новчану помоћ. Зграда је била озидана и покривена, а
за довршење било је потребно још омалтерисати, урадити каратаван и подове,
извршити столарске и лимарске радове и набавити школски намештај.
Предрачунска вредност зграде процењена је на 165.146,50 динара. За довршење
зграде било је потребно још око 50.000 динара, а општина је намеравала да из
пореза прикупи између 20 и 40.000 динара. У буџет за 1936. годину планирано је
да се за зграду утроши 20.000 динара општинских пара. Вероватно је школа
завршена у потпуности 1936. године, јер у буџетима за наредне године нису
планирана средства за изградњу школе.83

Школски одбор у Мајуру 12. новембра 1935. године донео је одлуку да се
стара зграда сруши и да се од употребљивог материјала и новчане помоћи,
сагради друга нова зграда. Стара зграда саграђена је 1908. године од слабог
материјала. Пошто се становништво, где се налазила та зграда иселило у нови
Мајур, ту је 1931. године подигнута нова школска зграда од тврдог материјала са
две учионице и једним станом. Новембра 1928. године Министар просвете је
одобрио школском одбору да може да подигне уложени новац од 26.208 динара
ради подизања нове школске зграде, како би се почетком 1929. године отпочело
са градњом. Стара зграда остала је удаљена око три километра. Пошто није
употребљавана почела је нагло да пропада. Потреба за изградњом још једне
зграде је постојала, јер је школу редовано похађало 160 до 180 ђака. Због великог
броја ђака обављала се полудневна настава. Министар просвете је 30. новембра
1935. године одобрио рушење старе зграде и изградњу још једне нове школске
зграде са још једном учионицом и једним станом за учитеља.84

До септембра 1930. године, школска зграда у Међуречу сазидана је до
крова, и због недостатка новца стало се са градњом. Према извештају техничког
одбора школа није грађена према техничким документима. Пре свега темељ није
добро урађен, што је могло да доведе до оштећења целе зграде. На то је указано
школском одбору у допису од 19. септембра исте године, приликом додељивања
20.000 динара као помоћ за завршетак школске зграде.85

Школски одбор у Малом Поповићу донео је 2. августа 1935. године
одлуку, да се стара зграда од слабог материјала, у којој се налазила једна
учионица, једна мала собица и ходник, прода и да се тај новац искористи за
довршење нове школске зграде. Ако новац не би био довољан, онда би се

83 ИАЈ, Ф 195, Записник седница школског одбора школе у Рибару.
84 АЈ, 66, 1597.
85 ИАЈ, Ф 178. кутија - 1. У молби наведена су неколико података о Међуречу: 1. Село Међуреч
бројало је 774 становника; 2. У селу је било 190 детета школског и предшколског узраста; 3.
Проценат неписменог становништва износио је 70%; 4. Село има своје утрине и то под ситном
шумом 2 хектара и 1,09 ари ораће њиве; 5. У селу има 123 дома.
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оспособила половина нове зграде, што је било неопходно за обављање наставе.
Министар просвете је 11. септембра 1935. године одобрио ову одлуку школског
одбора у Малом Поповићу.86

Убрзо после отварања школе у Буковчу почело се са припремама на
подизању нове школске зграде. Првих година прикупило се свега око 6.000
динара, и та средства су дата на штедњу Државној Хипотекарној банци.
Општинска управа намеравала је да са градњом отпочене 1937. године.
Прикупљен је камен, креч и песак за подизање темеља. Исте године прикупљена
су средства од око 52.000 динара, која су такође дата на штедњу. У међувремену
затражена је израда планова са предрачунском вредношћу. Због одуговлачења у
изради планова, општинска управа је намеравала да се за помоћ обрати и
престолонаследнику Петру II. Вероватно због упорности, планови са предрачуном
били су завршени 14. фебруара 1938. године. Предрачунска вредност износила је
170.175 динара. Међутим, тада су се појавиле тешкоће око подизања средстава из
Хипотекарне банке.87

Школске 1937/38. године по један стан у школској згради имало је 18
школа, по два стана пет школа и по три стана две школе. У школском дворишту
по један стана имале су три школе, по два стана две школе. На мањој удаљености
од школе становао је само један учитељ. Школска дворишта имале су све школе,
10 школа имало је игралишта, девет земљиште за практичну наставу, 18 школа
учитељске вртове. Укупна површина износила је 14 хектара и 14 ари. Исте
године, од 41 школске зграде, 37 су биле општинска својина, а четири зграде
приватна својина.88

Школске 1939/40. године у беличком срезу постојале су 44 школске зграде.
Три школске зграде биле су изнајмљене. За школу је грађено 35 зграда. Намени је
одговарало 37, а није одговарало седам зграда. У добром стању се налазило 26
зграда, средњем 15, а три зграде у лошем стању. У свим школским зградама
укупно је било 88 учионица, од којих девет нису одговарале за одвијање наставе.
У 33 школе постојала су 44 учитељска стана. Станове није имало осам школа.

*
До 1918. године изграђено је 12, а од 1919. до 1940. године изграђене су 32

зграде: 1919. године једна, 1920. године једна, 1922. године једна, 1924. године
једна, 1925. године две, 1926. године једна, 1927. године четири, 1928. године две,
1929. године једна, 1930. године једна, 1931. године три, 1932. године две, 1933.
године једна, 1934. године две, 1935. године две, 1936. године две, 1937. године
три, 1938. године једна, 1939. године једна.89

86 АЈ, 66, 1597.
87 АЈ, 66, 1597.
88 АЈ, 66, 2846.
89 АЈ, 66, 2846.
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4. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛА

Поред оштећења зграда, и велики део школске имовине био је уништен.
Требало је набавити пећи, а нарочито скамије, јер су у већини школа ђаци седели
на својим троношцима или на поду. Најоскудније са клупама биле су школе у:
Ланишту, Слатини, Пчелицама, Дулену и Црнчу. Школа у Драгоцвету, септембра
1919. године, имала је: 14 клупа са скамијама од 2 ½ метра дужине, пет  клупа са
скамијама од два метра дужине, једну таблу са ногарима, две просте рачунаљке,
једну канту за воду, једно лонче за воду, једну четку за пајање, један плехани
лавор, две четке за рибање, једна метла, један стари шпорет, 12 дасака од два
метра дужине.90

Ратом оштећене школе у Беличком срезу
I

(у динарима)

место Вредност
оштећене
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Дубока 4500 10 1500 2 300 3 600 4 200
Бунар 3000 28 7000 2 1200 - - 8 400
Секурич 5000 6 1200 1 500 2 200 4 200
Ратковић 9600 - - - - 3 300 - -
Слатина 7140 3 1000 1 600 1 200 2 80
Багрдан 17.415 40 8000 2 1500 6 1200 10 800
Трешњевица 900 10 1000 - - - - - -
Праћина 16.000 12 3000 1 1000 2 500 10 500
Мијатовац 2000 10 2000 2 1000 3 300 5 250
Мајур 7100 5 1000 - - 2 300 3 300
Винорача 6170 16 2100 - - 1 200 2 160
Врановац 2000 36 3600 1 400 2 400 5 150
Белица 30.000 10 3000 - - - - 5 200
Глоговац 40.000 27 6300 2 1500 5 750 6 300
Драгоцвет 5000 20 3400 2 2000 5 600 4 240
Рибаре 2500 20 2000 2 800 2 400 5 200
Ланиште 6850 25 5000 1 500 - - - -
Лоћика 6000 5 2500 1 800 2 400 6 240

90 ИАЈ, Ф 178, кутија 3.
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В. Сугубина 3000 2 200 1 800 1 100 5 500
Милошево 5700 18 900 4 600 3 300 4 200
Јовац 114.280 70 18.380 6 4800 5 750 10 350
С в е г а 294.155 373 74.850 31 18.300 48 7200 98 5270

Ратом оштећене школе у Беличком срезу
II

место
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Оштета
судом
досуђена
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Дубока 4600 450 1000 2 500 13.650 - Оштећено од
Бугара

Бунар 3000 3000 600 8 8000 26.200 22.400 Оштећено од
Аустријанаца

Секурич 600 1000 - 1 100 8800 6300 „
Ратковић 2000 - - 3 1500 13.400 13.400 „
Слатина 1000 500 500 3 1000 12.020 11.580 „
Багрдан 500 1200 - 6 1800 32.415 32.415 „
Трешњевица 500 850 500 - - 4050 3300 „
Праћина 1200 1000 1000 5 2500 26.700 10.540 „
Мијатовац 500 100 50 3 500 7000 - „
Мајур 1000 1000 300 - - 14.690 - „
Винорача 200 1400 - 2 600 10.830 496'0 „
Врановац 1000 1500 500 2 1000 10.550 16.800 „
Белица 10.000 2000 500 4 800 49.500 42.400 „
Глоговац 8000 4000 4000 5 6000 70.890 20.968 Оштећено од

Бугара
Драгоцвет 3500 680 500 5 1950 17.870 32.530 Оштећено од

Аустријанаца
Рибаре 6000 700 1000 2 1000 14.600 11.930 „
Ланиште 1500 1000 500 - - 16.350 13.350 „
Лоћика 4000 6000 1500 2 1000 21.440 15.000 „
В. Сугубина 1500 500 500 5 500 7600 5540 „
Милошево 2000 3300 1000 5 750 16.550 15.315 „
Јовац 4000 2500 1500 11 5500 152.030 160.045 „
С в е г а 56.900 32.680 14.100 74 35.300 535.755 438.773

Пре рата све школе су имале добро уређене и снабдевене књижнице. После
рата ни у једној школе није постојала школска књижница. Чак није било ни
трагова да су раније постојале. Школске 1918/19. године настојало се, колико је
било могуће, да се одвоје суме за набавку препоручених књига, часописа и
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листова, али ни један примерак није набављен, јер се школски прирез није
сакупљао.91

Почетком школске 1920/21. године оскудевало се у школском намештају,
нарочито клупама. Такав случај је био најизраженији у школама у: Ланишту,
Слатини, Пчелицама, Дубокој и Црнчу. За набавку било је потребно од 1.500 до
2.000 динара за сваку школу.92

Из школских буџета 1921. године издвојене су суме за набавку књига и
листова ради формирање школских књижница. Све школе су добијале листове:
„Просветни гласник“, „Учитељ“, „Народна просвета“, „Тежак“, „Пчелар“.
Обнављање народних књижница налазило се у самом зачетку. Заслуга за њихово
обнављање нарочито је припадала Министарству просвете, јер их је оно
снабдевало најпотребнијим књигама. Без помоћи министарства вероватно ни
једна народна књижница не би била обновљена. Народне књижнице отворене су у
Багрдану, Јовцу, Лоћики, Глоговцу и Драгоцвету, а извршене су припреме за
отварање у још неким местима. Од свих најбоље је напредовала књижница у
Багрдану.

Душан Радивојевић, школски надзорник, са учитељима и ђацима школе у
Врановцу 1939/40. године

91 АЈ, 66, 1593.
92 АЈ, 66, 1593.
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И школске 1921/22. године ишло је споро са обнављањем књижница.
Готово све школе биле су претплаћене на: „Просветни гласник“, „Учитеља“,
„Народну просвету“, „Наш лист“, „Тежака“, „Пчелара“, а неке и на „Мисао“,
„Књижевну задругу“ и друго. Ове године народне књижнице постојале су у:
Багрдану, Јовцу, Лоћики, Драгоцвету, Белици, Главинцима, Праћини и Глоговцу.
Ђачке књижнице постојале су у школама у: Белици, Багрдану, Праћини, Јовцу,
Бунару, Пањевцу, Глоговцу, Винорачи и Трешњевици.

Исте школске 1921/22. године у свим школама нису постојали услови за
уређење угледних школских башти. То се пре свега односило на школе у: Мајуру,
Рибару, Главинцима, Багрдану и Дубоки. У тим школама је целокупно школско
двориште коришћено за дечија игралишта. Школске баште нису уређиване ни при
привременим школама, које су радиле у приватним кућама, узетим под закуп. То
су школе у: Црнчу, Лозовику, Пањевцу, Глоговцу, Шуљковцу и Трешњевици.
Због недостатка ограда, школске баште нису формиране у Деоници, Винорачи,
Врановцу и Ланишту. Само су школе у: Милошеву, Драгоцвету, Праћини, Јовцу,
Бунару и Мијатовцу име добро уређене огледне школске баште.

Школске књижнице 1922/23. године налазиле су се у самом зачетку, али се
њихов број стално повећавао. Планирано је да у следећој години свака школа има
књижницу. У овој години ђачких књижница било је у: Јовцу, Багрдану, Бунару,
Пањевцу, Лозовику, Слатини, Деоници, Мајуру, Глоговцу, Праћини, Драгоцвету,
Белици и Винорачи. Књиге из ђачких књижница углавном су користили ђаци
старијих разреда. Народне књижнице такође су се налазиле у зачетку. И даље су
зависиле од помоћи министарства, јер да их није министарство снабдевало
књигама, вероватно би тешко ишло са њиховим опстанком. Народне библиотеке
постојале су у: Јовцу са 75 књига, Багрдану са 137 књига, Лоћики са 195 књига,
Главинцима са 58 књига, Глоговцу са 108 књига и Драгоцвету са 93 књига.

Ове године у школским буџетима била су предвиђена средства за набавку
књига. Та средства су углавном била скромна. Осим за набавку препоручених
књига, у буџете су унете претплате за: „Просветни гласник“, „Учитеља“,
„Народну просвету“, „Књижевну задругу“, „Наш лист“, „Народно здравље“,
„Пчелар“, „Тежак“. Већина школа је и примала ове листове за своје школске
књижнице.93

Школске 1922/23. године у беличком срезу намештај је довољно имала 21
школа, а мало девет школа. Намештај је био добар у 23 школе, а лош у седам
школа. Наставна средства за поједине предмете углавном су недостајала. За
математику било је довољно у 21 школи, мало у девет школа; за очигледну
наставу било је довољно у 21 школи, а мало у девет школа; за земљопис било је
довољно у 21 школи, а мало у девет школа; за историју било је довољно у девет
школа, а мало у 21 школи.

93 АЈ, 66, 1593.
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Ове школске године, према оцени школског надзорника, једина права
угледна школска башта постојала је у Милошеву, захваљујући учитељу Младену
Обреновићу. Све остале баште биле су најобичније баште засађене поврћем које
је било потребно сваком сеоском учитељу. Разлог оваквог стања школских башти,
лежао је у додељивању лошег и недовољног земљишта, али и у неспремности
учитеља.

Снабдевеност наставним средствима 1923/24. године и даље није било
добро. Довољно наставних средстава било је у 18, а у 12 школа недовољно.
Наставних средстава за наставу рачуна и земљописа било је довољно у 25, а
недовољно у пет школа, за цртање и лепо писање у 25 довољно у пет школа мало.
Школског намештаја било је у довољној мери. Многе школе, поред довољног
броја скамија, столова и столица, поседовале су и ормане за смештај књига и
других ствари.

Обнављање књижница 1923/24. године ишло је доста тешко. Све школске
књижнице имале су 627 књига, ђачке књижнице 963 и народне књижнице 166
књига. Захваљујући Министарству просвете ђачке књижнице биле су
најснабдевеније. Скоро све школе примале су: „Учитеља“ и „Народну Просвету“,
а јаче школске општине још и „Просветни Гласник“, „Књижевну Задругу“,
„Мисао“, „Пчелара“, „Венац“ и „Тежака“. Поред овога, набављане су према
могућностима, и важније препоручене књиге.94

Исте школске 1923/24. године, угледну школску башту имала је једна
школа. Обичне баште постојале су при 18 школа, а 11 школа није имало баште.

Школски намештај 1924/25. године налазио се у лошем стању. Мали број
школа поседовао је добре и хигијенске клупе. Остали намештај био је у лошијем
стању. Мало школа је имало ормане за смештај наставних средства и школских
књига.

Наставна средства готово да нису ни постојала. Учитељи су сами
израђивали поједина мања наставна средства, као сливове, карте разних области.
За очигледну наставу у 13 школа било је довољно, а у 17 школа недовољно, за
земљопис у девет довољно у 21 недовољно, за историју  мало у четири, док 26
нису имале ништа, за природопис у три мало, у 27 нимало, за рачун у шест школа
довољно у 24 мало, за цртање мало у четири, нимало у 26 школа.95

94 АЈ, 66, 2845. Према другом извештају књига за учитеље било је 449, а за ученике 887 примерака,
односно укупно 1.336 књига.
95 АЈ, 66, 2845.
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Прво полугодиште 1924/25. године96

школе Број књига у
књижницама

читаонице Број одржаних Фондови
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подизање

зграда

(дин.)

За
помагање

сиром.
ученика
(дин.)

Багрдан 50 - - - - - - 3.500
Белица 38 40 - - 3 1 6.500 2.000
Бунар 15 36 - - - - - 386
Винорача 51 32 - - 2 1 - -
Врановац 8 4 - - 1 - - 861,60
Деоница 14 44 - - - - - 500
Драгоцвет 85 28 - - 1 1 - 563
Дубока 15 - - - - 2 100.000 500
Главинци 54 78 - - - - - -
Глоговац 100 106 32 24 - - 35.000 -
Јовац 40 30 75 - - - - 1.000
Ланиште 44 - - - - - - -
Лоћика 20 85 - - - - - -
Лозовик 19 22 - - - - - -
Мајур 295 - - - - - - -
Мијатовац 120 - - - - - - -
Милошево - - - - - - 14.517 7.295
Пањевац 4 18 - - 1 - - -
Праћина 140 62 - - - - - -
Рибаре 80 - - - 3 2 40.000 -
Шантаровац 95 - - - - - - 794
Шуљковац 10 - - - 2 3 - -
Трешњевица 73 35 - - - - - -
Црнче 16 - - - 2 - 10.000 -

Ове године је нешто повећан број књига, и износио је 1.840. За учитеље
било је 1.095 примерака, за ђаке 745 примерака. Школске читаонице махом нису
постојале. У неким местима постојале су народне књижнице са читаоницама. У
њима су највише читане дневне новине.

96 АЈ, 66, 2845.
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Прво полугодиште школске 1925/26. године97

(Белички школски срез)

школа Број књига у
књижницама

Читаонице Број одржаних Фондови
За
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ељ
е За

ђаке
За

ђаке
За народ
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сиром.
ученка

Багрдан 85 150 - - - - - 1
Винорача 53 30 - - 3 1 - -
Црнче - - - - - - 13.000 -
Ланиште 25 30 - - - - - -
Шуљковац 65 25 - - - - - 209
Белица 43 50 - - - 1 6.500 1.400
Милошево 51 29 - 200 - - 16.028 10.120
Драгоцвет 185 - - - 2 1 - -
Деоница 8 42 - - 1 - - -
Слатина 8 5 - - - - - -
В. Пчелица - - - - - - -
Рибаре 100 - - - - 2 - -
Пањевац 11 22 - - - - - -
Врановац 14 17 - - - - - -
Г. Сабанта 38 - - - - - - -
Лозовик - 33 - - - - - -
Трешњевица - - - - - - - -
Главинци 18 34 - - - - - -
В. Сугубина - - - - - - - -
Јовац 60 70 - - - - - -
Ратковић 6 - - - - - - -
Праћина 21 62 - - - - - -
Мијатовац - 158 - - - - - -
Шантаровац 14 48 - - - - - -
Глоговац 110 112 54 24 - - 40.000 -
Дубока 20 - - - - - 153.770 331
Мајур 25 37 - - 1 - - -
Лоћика 30 - - - - - - -
Бунар 70 20 - - - - 306 -
Течић 156 - - - - - - -
М. Поповић - - - - - - - -
Драгошевац - - - - - - - -
Свега 1216 974 54 224 7 5

97 АЈ, 66, 1313.
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Прво полугодиште школске 1926/27. године98

школа Бриј књига у
књижницама

Читаонице Број одржаних Фондови

За
учите

ље

За
ђаке

За
 н

ар
од

За
ђаке

Родитељ
ских

састан.

Предава
ња за
народ

За
подизање

зграда

За помоћ.
сиром.
ђацима

Багдрдан 50 80 - - - - - има
Бунар 100 20 - - - 2 - има
Белица 50 54 - - 1 1 постоји постоји
Врановац 30 20 - - - - - -
Винорача 84 25 - - 3 2 - -
Главинци 68 - 70 - - 3 - -
Г. Сабанта 20 6 - - 1 1 - -
Глоговац99 156 118 29 91 - - 76.156,50 -
Дубока 30 - - - 1 - 50.770 331,21
Деоница 18 25 - - 3 - - има
Драгоцвет 200 50 - - - 2 - 2.600
Драгошевац 20 - - - - - - -
Јовац 55 24 основ

ана
- - - - има

Лоћика 35 - - - - - - -
Милошево 73 40 156 - - - 28.000 12.000
Мијатовац 9* - - - - 1 - -
М. Поповић 21 - - - - - - -
Праћина 15 50 - - - - - -
Пањевац 14 23 - - - - - -
Рибаре 107 - - - - 2 46.000 -
Слатина 25 40 - - - - - -
Трешњевица 20 22 - - 1 - - -
Течић 40 15 - - - 3 - -
Лозовик 32 31 - - 3 - - -
Црнче 23 12 - - - 2 - -
Шантаровац 21 13 - - 1 3 - 1.200
Шуљковац 30 14 - - - - - -
Г. Штипље 25 14 - - 1 1 - -
Мајур 74 - - - - - постоји -
В. Пчелице - - - - - - 20.000 -
Сугубина 20 10 - - - - - -
Ланиште - - - - - - - -
Ратковић 57 22 - - 1 2 - -

98 АЈ, 66, 1594.
99 Ове школске године ђачка књижница у Глоговцу је имала 209 књига. У 1926. години купљено је
8 књига и 47 листова. За куповину је утрошено 1.080 динара. При школи је још новембра 1920.
године основана народна књижница и читаоница. Због недовољне помоћи од стране мештана, који
нису волели књигу, убрзо је престала са радом.
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Свега 1513 828 255 91 16 25 220.926 16.431,21

* Школа у Мијатовцу имала је само: „Књижевни Гласник“, „Мисао“ и „Учитељ“
за 1923, 1924 и 1925. годину.

Основна школа у Дубокој

Најпотребнијег школског намештаја школске 1926/27. године имале су све
школе. Само осам школа имало је довољно намештаја. Међутим, намештај је у
већини школа био у лошем стању. Клупе су биле расклиматане и без наслона. У
неким школама биле су сувише високе, а у некима ниске и узане. Табле су у
већини школа биле искривљене. Ни једна школа није имала довољно прописаног
намештаја. У прописан намештај спадало је: по један орман за сваку учионицу, по
два ормана за школску и ђачку књижницу, довољан број столица и столова, клупе
за одмор ђака у дворишту, један бакрач за прање учионица, канте или бурад са
славином за воду.100

И ове школске 1926/27. године школе нису имале довољно ни наставних
средстава. Учитељи су се углавном трудили да сами праве очигледан средства, и
то углавном из математике и земљописа.

Школске 1926/27. године школске књижнице постојале су у свим школама,
осим у новоотвореним и привременим. Биле су у добром стању. Књиге су
углавном набављене у периоду од 1923 до 1925. године. За усавршавање учитеља

100 АЈ, 66, 1594. Према другом извештају, у 33 учитељске књижнице било је 1.279 књига, у 33
ђачке књижнице 1.046 књига и у једној књижници за народ 224 књига.
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било је 1.216 књига, а за ђаке 964 књиге. За ђаке је постојала само једна читаоница
са 54 књиге, а за народ две читаонице са 224 књиге.101

Књижнице и читаонице
1927/28. године

Број књига Читаонице Број одржаних Фондовишколе
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Багрдан 114 65 - - - - - постоји
Белица 120 60 - - - 3 7.617 2.506
Буковче - - - - - - 20.000 -
Бунар 120 20 - - - - - -
Винорача 93 58 постоји 2 2 - -
Вољавче - - - - - - - -
Врановац 337 42 - - 1 1 - постоји
Главинци 40 50 - - 2 5 - -
Глоговац 329 209 постоји - - 2 88.122 -
Г. Штипље 4 - - - 2 1 - -
Деоница 31 49 - - - - - 1.436
Драгоцвет 120 30 - - - - 3.016 -
Драгошевац 4 10 - - 3 2 - 159
Дубока 41 - - 155 - 1 - 1.547
Јовац 66 24 основана - - - - 622
Ланиште 2 - - - 2 3 - -
Лозовик 45 32 - - - - - -
Лоћика 55 - - - - - - -
Мајур 84 - - - 2 7 постоји -
М. Поповић - - - - - - - -
Мијатовац 31 - - - 1 1 - -
Милошево - 63 постоји - - - - 12.500
Пањевац 22 24 - - 1 1 - -
Праћина - - - - - - - -
Рибаре 50 - - - - 2 - -
Трешњевица 30 28 - - - - - -
Црнче 103 - - - 8 13 40.033 -
Шантаровац 10 - - - 2 1 - 978
Шуљковац 45 38 - - - - - -

Школске 1927/28. године укупно је било 2.932 књиге: у 24 учитељске
књижнице 1.792 књиге, у 15 ђачких 736, и у четири народне књижнице 225 књига.

101 АЈ, 66, 1594.
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Током године на читање је узимано 2.095 књига од стране 594 читаоца. Школе
или појединици били су претплаћени на укупно 20 листова. Највише
претплатника било је за: „Народну просвету“, „Просветни гласник“ и „Учитеља“,
а било је претплатника и на: „Српско Косово“, „Књижевну задругу", „Здравствени
покрет“, „Гласник Трезвене младежи“, „Зорица“, „Народна просвета“, „Нова
Европа“, „Пчелар“, „Воља“, „Гласник Подмлатка Црвеног крста“, Народна
енциклопедија, „Искра“, „Мисао“, „Књижевни гласник“, „Народни пријатељ“ и
Летопис Матице српске.102

Наставна средства 1927/28. године103

у појединим школама

За довољно мало нимало
Очигледну наставу  3 19 7
Обраду буквара 2 16 11
Веронауку 3 9 17
Земљопис 5 21 3
Историју 5 12 12
Природопис 3 14 12
Рачун и геометрију 2 20 7
Цртање и лепо писање 5 12 12
Гимнастику и лепо писање 2 3 24
Мушки ручни рад - 6 23
Пољопривреду - 14 15

У школској 1927/28. години довољно намештаја имало је пет школа, а мало
24 школе. У 15 школа намештај је био добар, у 14 лош.

Школске 1928/29. године углавном није било довољно наставних
средстава. За очигледну наставу било их је довољно у две школе, мало у 23, а
осам школа није их имало. За обраду буквара три школе имале су довољно
наставних средстава, 21 мало, а девет није их имало. За веронауку у четири школе
је било довољно средстава, у 10 мало, а 19 није их имало. Наставних средстава за
земљопис пет школа имало је довољно, 22 мало, а шест их није имало. За историју
четири школе имале су довољно наставних средстава, 20 мало, а четири ни мало.
За наставу природописа довољно наставних срдстава било је у две школе, мало у
19, а 12 школа их није имало. За рачун и геометрију у четири школе било је
довољно, у 22 мало, а у седам их није било. Наставних средстава за цртање и лепо
писање било је довољно само у две школе, мало у 12, а 19 школа их није имало.
Довољна наставна средства за гимнастику имала је само једна школа, пет мало а

102 АЈ, 66, 2845.
103 АЈ, 66, 2845.
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27 школа није поседовала наставна средства. Слично стање било је и код
наставних средстава за мушки рад, јер их је само једна школа имала, три мало, а
29 школа их није имало, и за пољопривреду јер су постојала у довољном броју
само у две школе, у 14 мало а 17 школа није имало наставна средства за
пољопривреду. Исте школске 1928/29. године довољно намештаја имале су само
три школе, док 30 школа мало. У 17 школа намештај је био у добром стању, у 16
лошем.104

Књижнице и читаонице
школске 1928/29. године105

Број књига у
књижницама
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690 - - - - - - 490

Багрдан 461 66 - - - - - 1
Белица 161 59 - - - - 7.617 2.004
Буковче - - - - 3 1 24.952 1.100
Бунар 138 30 - - - - - -
Винорача 96 56 - 60 2 3 - -
Вољавче - - - - - - - -
Врановац 370 30 - - - 1 - 1
Главинци 75 55 - - 1 2 - -
Глоговац 457 210 1 - 1 1 95.463 1.156
Г. Штипље 6 - - - - - - -
Деоница 35 56 - - 2 2 1 -
Драгоцвет 40 160 1 - - 4 6.000 4.050
Драгошевац 20 - - - 7 3 - 159
Дубока 47 - - 79 1 1 - 1.500
Јовац 53 37 1 100 - 2 - 2.361
Ланиште 50 - - - 2 - 27.595 -
Лозовик 45 32 1 1 4 3 - -
Лоћика 55 - - - - - - -
Мајур 91 - - - 4 3 - -
М. Поповић - - - - 1 - 12.896 -
Међуреч 13 2 - - 2 1 - -

104 АЈ, 66, 2845.
105 АЈ, 66, 1594.



Мр Добривоје Јовановић - Основне школе у беличком срезу 1918-1941. године

85

Мијатовац 34 - - - 1 1 - -
Милошево 193 63 - 1 - - 23.000 13.000
Мишевић 6 8 - - - - - -
Пањевац 25 27 - - 2 3 - -
Праћина 20 40 1 1 - 1 - -
Рибаре 86 - - - 1 2 - -
Трешњевица106 70 15 - - 1 1 - -
Црнче 160 - - - 7 3 - -
Шантаровац 18 - - - 2 1 - 1.229
Шуљковац 66 - - - - 1 - -
В. Пчелице 106 33 - - 1 1 - -
В. Сугубина 130 - - - - 2 - -
Г. Сабанта 84 - - - - - - -
Ратковић 101 - - - 3 3 - -
Слатина 28 - - - 2 2 - -
Течић 54 - - - 6 3 - -

Школске књижнице школске 1928/29. године биле су богатије књигама.
Укупан број књига у школским књижницама износио је 5.058 примерака.
Књижнице за учитеље имале су 4.031, а за ђаке 1.027 примерака. Народне
читаонице постојале су у: Винорачи, Дубоки, Јовцу, Лозовику, Праћини и
Милошеву. У читаоницама било је 468 књига. На читање је узимано 3.197 књига
од стране 708 читаоца.107

Обрађене школске вртове, школске 1928/29. године, имало је 16 школа,
необрађене три школе. У сврху наставе обрађивано је 13 вртова. Укупна
површина свих школских вртова износила је 125, 96 ари.108

106 ИАЈ, Ф 202, кутија 17. Према извештају школе у Трешњевици, за 1928/29. годину у ђачкој
књижници је било 50 књига. Све су узимане на читање од стране 25 ђака. Школа је била
претплаћена на: „Учитеља“, Народну енциклопедију, Народну просвету, Просветни гласник.
107 АЈ, 66, 1594.
108 Према допунама занона од 7. јула 1930. године, „уз сваку сеоску народну школу, мора бити
школски врт, који има служити за опште наставне сврхе а нарочито за наставу из природних
наука, практично вежбање ученика у пољској привреди као и школска кухиња за вежбање ученица
у кућанству. Приход од свих вртова припада наставницима“.
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Књижнице и читаонице 1929/30. године109

Број књига у
књижницама
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600 100 - - - - - 1.700

Багрдан 465 66 - - - - - да
Белица 177 57 - - - 1 7.611 2.723
Буковче - - - - 2 1 50.000 200
Бунар 157 25 - - - - - -
Винорача 100 58 - 1 1 3 - -
Вољавче - - - - 2 - - -
Врановац 371 - - 1 1 - да да
Главинци 95 40 - - 8 5 - -
Главинци 95 40 - - 8 5 - -
Глоговац 512 137 1 - - - - -
Г. Штипље 6 2 - - - - - -
Деоница 32 56 - - 4 2 да да
Драгоцвет 147 29 - 1 - 2 15.000 5.000
Драгошевац 5 10 - - 3 2 - -
Дражмировац 18 4 - - 1 1 - -
Дубока 47 - - 1 - 2 - 1.500
Јовац 53 37 1 1 - 1 - 2.660
Ланиште 45 15 - - 2 2 - -
Лозовик 52 34 1 1 4 2 - -
Лоћика 79 - - - - - - -
Мајур 99 7 - - - - - -
М. Поповић - - - - 1 1 39.000 -
Међуреч 34 - - - 2 - да -
Мијатовац 51 - - - 1 1 да -
Милошево 228 62 - - - - 23.000 13.000
Пањевац 54 45 - - - - - -
Праћина 43 51 1 1 - - - -
Рибаре 70 - - - - 2 - да

109 АЈ, 66, 1595.
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Трешњевица 50 30 - - 2 2 - -
Црнче 170 - - - 2 2 - -
Шантаровац 18 - - - 3 - - 1.229
Шуљковац - - - - - 2 - -
В. Пчелице - - - - - - - -
В. Сугубина 157 - - - 1 2 - -
Г. Сабанта 82 - - - 2 1 - -
Ратковић 135 - - - 4 3 - -
Слатина 29 - - - 3 3 - -
Течић 28 - - - 2 1 - -

Школска 1930/31. година110

школа Број књига Читаонице Број
одржаних
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840 - - - - - - 3.100

Багрдан 471 180 - - - 2 1 1
Белица 190 64 - - - - 1 1
Буковче - - - - 2 1 1 1
Бунар 166 - - - - - - -
Винорача 106 - - 1 2 3 - -
Вољавче 20 - - - 3 2 - -
Врановац 436 35 - 1 - - - 1.400
Главинци 95 40 - - 2 5 - -
Глоговац 501 113 1 - - 1 - -
Г. Штипље 2 2 - - - 2 - -
Деоница 47 - - - 4 - - -
Драгоцвет 260 23 - 1 - 2 16.350 6.111
Драгошевац 15 7 - - 3 - - -
Дубока 47 - - 1 - 2 - 2.400
Јовац 53 37 1 1 - 2 - 3.000
Ланиште 45 15 - - 3 - - -

110 АЈ, 66, 1595.
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Ловци - - - - - 1 - -
Лозовик 55 34 - 1 4 4 - -
Лоћика 74 - - - - - - -
Мајур 133 - - - - - - 114
М. Поповић 12 - - - - - 1 -
Међуреч 20 4 - - 1 4 - -
Мијатовац 52 - - - - 3 - -
Милошево 237 63 - - - - 25.500 15.000
Мишевић 59 - - - - - - -
Пањевац 39 56 - - - - - 1.924
Праћина 43 51 1 1 - - 1 -
Рибаре 289 - - - - - - 200
Трешњевица 40 30 - - 2 2 - -
Црнче 125 - - - 4 7 - -
Шантаровац 20 - - - 3 1 - 1
Шуљковац111 78 - - - 2 2 -
В. Пчелице - - - - - - - -
В. Сугубина 436 35 - - - - - -
Г. Сабанта 102 - - - - - - -
Ратковић 121 - - - - - - -
Слатина 31 - - - 2 2 2.000 350
Течић 80 40 1 - 3 4 - -

Народне књижнице и читаонице у 1930/31. години постојале су у: Јовцу,
Винорачи, Лозовику, Праћини, Врановцу, Дубокој и Драгоцвету. У њима је било
укупно 608 књига и 80 листова и часописа. Куповином су набављене 22 књиге, а
једна је поклоњена. За куповину је утрошено 100 динара. У току године било је
257 читалаца, а на читање је дато 396 књига. У 26 библиотека за учитеље било је
укупно 2.629 књига и брошура, 1.676 листова и часописа, четири слике и 30

111 У Шуљковцу је 1934. године било 68 књига. Међу књигама налазиле су се: „Завичај“ Свете
Милосављевића, „Зраци“ Владе Петровића, „Учитељ“ Михаила Станојевића, „Венац“ Јеремије
Живковића, „Народна просвета“ М. Станковића, „Српско Косово“ Ст. Димитријевића, „Основна
настава“ Одељења за основну наставу, „Лист народне просвете“ М. Станковића, Лист народне
просвете Ст. Станишића, „Венац“ Јеремије Живковића, „Народна енциклопедија“ Ст. Станојевића,
„Венац“ за 1922, 1926, 1927. годину Јеремије Живковића, „Учитељ“ за 1926 и 1927. годину
Удружења Југословенског учитељства, „Гласник Подмлатка Црвеног крста“ за 1927 и 1928.
годину, „Чувар здравља“ за 1925 и 1926. годину, Наставни програми за сва четири разреда за 1926
и 1927. годину, Основи за реорганизацију Југословенског учитељства, Историјски албум, Основи
дечије психологије, „Жижа“ за 1827. годину, „Здравље“ за 1927. годину, „Хигијена села“,
„Пчелица“, „Просветни гласник“ за 1926, 1927 и 1928. годину, „Гласник Црвеног крста“ за 1923,
1924, 1926, 1891. годину, Извештај Црвеног крста за 1928 и 1929. годину, Књига записника
одборских седница, Школски летопис, Дечије песме.
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планова и карата. Током године купљено је 125 књига, за укупно 4.886 динара, а
поклоњено је 19 књига.Током године 62 учитеља је читало 259 књига.112

Школа у Шуљковцу, 1931. године имала је од намештаја: 10 новијих и
седам старијих скамија, једну велику и једну малу таблу, један сто, пет столица,
једну полицу, шест фуруна и сав потребан алат. Од наставних средстава школа је
имала: једну малу руску рачунаљку, мапу Балканског полуострва, карту
Краљевине СХС, 12 мапа речних сливова, слике Светог Саве и Краља
Александра, Културну карту Краљевине СХС, мали лењир, малу карту Моравске
бановине. Интересантно да је школа имала и школску позорницу са седам кулиса
и завесом из два дела. Исте школске године, за награду добрим ученицима, јуна
месеца 1931. године, подељене су следеће књиге: „Милош Обилић“, „Краљевић
Марко“, „Српско хајдуковање“, „Старе јуначке песме“, „Ружица“, „Наш друг“,
„Златно доба“, „Ђердан“, „Из 1001 ноћи“, „Велимир и Босиљка“, Арапске
приповетке, Наше животиње, „За мога унука“, „Зимовање на леду“, „Кроз
пустињу и прашуму“, „Црни дани“, „Краљевић и просјак“, „Васкрс српске
државе“, „Биљана“, „Моје летовање“, „Ризница“, „Мала позорница“, „Дедина
књига“, „Пред сванућем“, Гримове приче, „Нови дани“, „Иконија везирова мајка“,
„Божја реч“, „Вечност“, „Рат 1912. године Дневник наших победа“, „Кумова
клетва,“ Дечја поезија, „Варош која плива“, Библиотека Малог позоришта,
„Стари Дорјан и Дорјанско језеро“.113

Ове школске 1931/32. године довољно намештаја имале су само две школе.
Добар намештај постојао је у 16 школа, док је у 17 био лош. Само четири школе
имале су довољно наставних средстава, 17 мало, а две школе нису имала никаквих
наставнних средства. Алат за ручни рад постојао је у три школе, и то недовољно,
док 30 школа није ни имало алат. Учитељске библиотеке постојале су у 22 школе,
а ђачке у осам школа. У учитељским библиотекама било је 2.109 књига и
брошура, листова и часописа 1.333, рукописа 33, слика 12, карата и 19 планова.
Куповином је набављено 96 књига, а поклоном три књиге. За куповину је
утрошено 1.596 динара. Укупно је било 204 читаоца, а на читање је узимано 708
књига. Исте године у осам школа постојале су ђачке библиотеке. У њима је било
589 књига и брошура, 46 листова и часописа. Три књиге су купљене, а једна је
поклоњена. Књиге је користило 222 ђака, а прочитано је 175 књига. За куповину
књига утрошено је 35 динара. Школска дворишта имале су све школе, игралишта
11 школа, земљиште за практичну наставу девет школа, а 20 школа имало је
учитељске вртове.114

 Наставних средстава, ни школске 1933/34. године, није било довољно.
Географски кабинети имали су 20 слика и један рељеф, историјски кабинети 58

112 АЈ, 66, 1595.
113 ИАЈ, Ф 178, кутија 4.
114 АЈ, 66, 2845. Већа група  ђака у Трешњевици, школске 1930/31. године користила је своје
троношце, јер због бројности није било довољно клупа.
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слика, кабинети за физику 12 исправних апарата, у кабинетима природних наука
49 слика, осам препарата у течности и четири сува препарата.

Исте школске године у учитељским књижницама било је 3.656 књига и
брошура, 1.031 листова и часописа, 85 слика и 37 планова и карата. Куповином је
набављено 110 књига, а поклоном 32 књиге. Укупно 75 учитеља је током године
узимало на читање 537 књига. У 11 школа су постојале ђачке књижнице са укупно
508 књига и брошура и 57 листова и часописа. У току године купљено је пет
књига, а једна је поклоњена. Укупно 247 ђака прочитало је 347 књига.115

Школске 1933/34 године наставничка библиотека у Трешњевици имала је
96 књига, седам листова и часописа, осам слика и једну карту. У току године било
је 25 читалаца. Током следеће године купљене су две нове књиге. Школске
1935/36. године наставничка књижница имала је 107 књига, седам листова и
часописа, осам слика и једну карту. Свега 18 књига је узимано на читање током
године. Следеће школске године у наставничкој књижници било је 80 књига и
брошура.116

Следеће 1934/35. године у 29 учитељских књижнице било је 3.900 књига и
брошура, 1.923 листова и часописа, 19 слика и 11 карата и планова. Куповином је
набављено 106 књига, а поклоном 11 књига. У 12 ђачких књижница било је 541
књига и брошура, 37 листова и часописа. Ове године је купљено 19 књига, за које
је плаћено 200 динара. Укупно 89 учитеља је прочитало 604 књига, а од ђака, њих
200 користило је 255 књига.117

Школске 1935/36. године само пет школа је имало довољно наставних
средстава, 26 школа мало, а четири школе нису имале наставна средства. Алата за
ручни рад мало је имала само једна школа, док 34 их није имало. Ове године две
школе су имале радио апарат. Довољно школског намештаја имало је шест школа,
а мало 29 школа. Сада је доброг намештаја било у 21 школи, а лошег у 14 школа.
Исте године постојало је 27 учитељских књижница са укупно 3.454 књига и
брошура, 2.034 листова и часописа, 20 слика и 11 планова и карата. Током године
купљено је 167 књига, а поклоњено је 15 књига. Укупно је било 137 читаоца, а
прочитали су 386 књига. Исте године у 10 ђачких књижница налазило се 529
књига и брошура и четири листова и часописа. Током године купљено је 17, а
поклоњене су четири књиге. Укупно је 208 ђака прочитало 220 књига.118

Ове школске 1936/37. године повећан је број учитељских књижница. Сада
је било 30 књижница са укупно 4.538 књига, 1.293 листова и часописа, 72 слика и
22 карата и планова. Куповином је набављено 170 књига, а поклоном 181 књига.
Током године било је 186 читаоца, а прочитана је 481 књига. Ове године било је
11 ученичких књижница са 779 књига, 19 листова и часописа и 100 слика. Ове

115 АЈ, 66, 2845.
116 ИАЈ, Ф 202, кутија 17.
117 АЈ, 66, 2845.
118 АЈ, 66, 2845.
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године купљене су 52 књиге. У току године било је 447 читаоца, а прочитано је
476 књига.119

Следеће 1937/38. године смањен је број учитељских и ђачких књижница.
Ове године постојало је 28 учитељских и 10 ученичких књижница. У учитељским
књижницама било је 4.155 књига, 1.308 листова и часописа, 22 слике и 14 карата и
планова. Куповином је набављено 39, а поклоном 24 књиге. Укупно је било 114
читаоца, а прочитали су 288 књига. Ученичке књижнице имале су укупно 601
књигу и 26 листова и часописа. Током године купљена је 31 књига, а поклоњене
су две књиге. Укупно је 210 читаоца прочитало 191 књигу. Опремљеност
наставним средствима није промењена ни школске 1937/38. године. Само су их
две школе имале довољно, 35 мало, а једна школа није их имала. Алат за ручни
рад само су три школе имале недовољно, док га 35 школа није имало.120

Следеће школске 1938/39. године такође је било 28 учитељских књижница,
али сада са 5.325 примерака, 925 листова и часописа, 67 слика и 22 карте.
Куповином је набављено 54 књига, а поклоном 86 књига. Укупно је било 127
читаоца и 359 прочитаних књига. Ове године, ученичких књижница било је 11 са
укупно 658 књига и 17 листова и часописа. Куповином је набављено 68, а
поклоном 13 књига. Укупно 220 ученика прочитало је 133 књиге.121

Школске 1939/40. године довољно наставних средстава било је у девет
школа, док у 32 школе није их било довољно. Школског намештаја било је
довољно у 10 школа, а мало у 31 школи. Добар намештај имало је 33, а лош осам
школа. Наставничких књижница било је 30 са 5.498 књига, а за ђаке 12 књижница
са 759 књига.

119 АЈ, 66, 2846.
120 АЈ, 66, 2846.
121 АЈ, 66, 2846.
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5.  ИЗДРЖАВАЊЕ ШКОЛА

После првог светског рата важио је Закон о народним школама Србије из
1904. године. Према том закону школске општине су биле дужне да издржавају
школе. Према члану 13 тог закона, школска општина била је дужна да: 1.
Обезбеди потребно земљиште за школско двориште и игралиште, а у селима и
најмање пола хектара земље за школску башту, 2. Подиже и оправља школске
зграде, у којима мора бити потребан број учионица и радионица, удешене према
хигијенским и педагоким правилима, станови за учитеље и послужитеље, и собе
за спавање, трпезарија и кухиња са потребним инвентаром у местима где ученици
зими станују у школи, 3. Набавља школски намештај, 4. Обезбеђује огрев за
школу, за учитеље и послужитеље, и то увек почетком школске године, 5. Плаћа
школске послужитеље, 6. Рукује школском касом, 7. Се стара да што већи број
деце похађа школу, 8. Издржава дечја забавишта, и да, по могућству помаже све
просветне установе којима се шири писменост у народу. Школски одбор руковао
је школским имањем и школским фондовима. У почетку сваке школске године
састављао је школски буџет за ту школску годину, који је морао да одобри
окружни школски одбор. Школском благајном управљао је благајник школског
одбора. Средства су се састојала из: сума које је давао окружни одбор или
политичка општина, прихода од школског имања, или другог рада што је радила
школа, прихода од новчаних казни, добровољних прилога или од завештања.122

У прво време рада по ослобођењу, издржавање школа је било врло лоше.
Бројна оштећења током рата довела су до знатних повећања потребних трошкова
ради поправке и опремања порушених и опљачканих школских зграда. Због
сиромаштва становништва, ретко где је школски прирез прикупљан. Од 22 школе
ни једна није на време снабдевена потребама. Учитељи су већину свог рада
посвећивали опремању школе, а мањи део раду са ђацима. Узроци у лошем
издржавању школа, према школском надзорнику, су у томе, што: „непросвећени и
нешколовани брину и решавају о издржавању школе“. По њему је само један
излаз, а то је да се брига о школама узме из руке непросвећене масе и стави у руке
државе, која би о издржавању школа бринула, све дотле док народ не почне да
цени важност и значај школе.

Током прве половине 1920. године, ни једна  школска општина није
предала на име школског приреза ни петину од онога што је била дужна да преда.

122 Закон о народним школама из 1904. године.
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Ретко која школа је имала свог служитеља преко целе године, јер их није могла
плаћати. О плаћању странарине учитељима није се могло ни говорити.

Утрошена средства за издржавање школа у 1919/20. години: Багрдан 2.146,
67 динара, Бунар 1.270,50 динара, Белица – није радила, Винорача 1.700 динара,
Глоговац 3.485, 60 динара, Главинци 2.540, 30 динара, Драгоцвет 2.035, 37 динара,
Деоница 3.061,10 динара, Дубока 3.348 динара, Јовац 4.001,50 динара, Лозовик
1.086,50 динара, Лоћика 2.094 динара, Ланиште 1.150 динара, Милошево 1.824, 95
динара, Мијатовац 2.030 динара, Мајур 1.063,80 динара, Праћина 823,60 динара,
Трешњевица 1.063 динара, В. Сугубина 200 динара за оправку школе, В. Пчелице
2.841,15 динара, Ратковић 2.659,10 динара, Г. Сабанта 1.547,30 динара, Слатина
255 динара, Врановац 1.340 динара.

Буџет основне школе у селу Црнче за 1920. годину износио је 4.292 динара.
Средства су добијена од општине деоничке. Ова средства су употребљена за: 1.
Додатак за стан учитеља 360 динара, 2. Плату служитеља 600 динара, 3. Огрев
школе 540 динара, 4. Осветљење школе за вечерње курсеве 60 динара, 5.
Подизање нове школске зграде 2.000 динара, 6. Оправку школске зграде 100
динара, 7. Набавку школских књига и листова за ђачку књижницу 100 динара, 8.
Канцеларијске потребе 100 динара, 9. Набавку и оправку школских учила 100
динара, 10. Набавку и оправку школског намештаја 100 динара, 11. Набавку и
оправку школског покућанства 100 динара, 12. Сиромашне ученике 60 динара, 13.
Дуг учитељу за станарину 72 динара.123

За рачунску 1920. годину за рад школе у Драгоцвету било је предвиђено
15.764 динара, а издато је 4.127,00 динара, и то за: школски намештај 105,55
динара, карте за оба одељења 40 динара, остала школска учила 225 динара,
канцеларијски материјал 183 динара, прибор за одржавање чистоће 76 динара,
прибор за воду 40 динара, материјал за рад у школи 12 динара, оправку и
одржавање школске зграде  824,30 динара, станарину за два учитеља за 1920.
годину 330 динара, плату служитељу за 1920. годину 510 динара, дуговану
станарину учитељима за 1919. годину 120 динара, дуг служитељу за 1919. годину
130 динара, огрев за 1920. годину 1.411 динара и за прославу Светог Саве 120
динара. Предвиђена средства буџетом нису исплаћена за: књиге за школску
библиотеку, сиромашне ученике и награду за успех, канцеларијски намештај,
дуговања за станарину за 1915, 1916, 1917 и 1918. годину, дуг за огрев, школску
ограду, оправку школске шупе, осветљење за вечерње курсеве.124

На издржавање школа 1920/21. године учињен је мали напредак, али је
финансирање и даље било недовољно. Ни једна општина није у целини предавала
припадајући школски порез школама, јер је прикупљан на основу добре воље
мештана.125

123 ЗМЈ, А XXII, Ф 1, Р 1, К 9.
124 ИАЈ, Ф 178, кутија 3.
125 Министар просвете је крајем новембра 1920. године издао наредбу: 1 „Да школски надзорници
уложе нарочито старање да се издржавање народних школа побољша што пре и што јаче. 2. Тога
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Преглед
Предвиђених сума за издржавање народних школа у беличком срезу
за 1921. годину као и колико је од тога дато појединим школама126

Р.Б.  Ш К О Л Е ПРЕДВИЂЕНА
СУМА БУЏЕТОМ

ЗА 1921.

У ТОКУ ГОДИНЕ
ПРЕДАТО
ШКОЛИ

ПРИМЕДБЕ

1. ЛАНИШТЕ 10.630 3.794,70

2. ДУБОКА 9.403 3.792

3. РИБАРЕ 25.350 6.948 20 ХИЉАДА
ПРЕДВИЂЕНО ЗА

ЗИДАЊЕ НОВЕ
ШКОЛЕ

4. ПРАЋИНА 5.679 1.080

5. БУНАР 13.724 1.005

6. БЕЛИЦА 4.780 3.727,28

7. ЛОЗОВИК 9.770 2.156,93

8. ГЛАВИНЦИ 4.960 1.754

9. МАЈУР 5.420 1.333

10. ДЕОНИЦА 10.740 1.600

11. ЈОВАЦ 13.511 3.730

12. БАГРДАН 12.611 4.681

13. МИЛОШЕВО 8.155 3.200

14. ЦРНЧЕ 6.610 1.550

15. ГЛОГОВАЦ 6.910 3.990

16. ДРАГОЦВЕТ 22.628 6.540

17. ЛОЋИКА 10.247 2.935

18. ТРЕШЊЕВИЦА 13.025 2.700 7 ХИЉАДА ЗА
ЗИДАЊЕ НОВЕ

ШКОЛЕ

19. ВИНОРАЧА 5.629 1.270

20. МИЈАТОВАЦ 8.860 4.830

21. ВРАНОВАЦ 13.490 1.003 НИЈЕ РАДИЛА
ВИШЕ ОД 3
МЕСЕЦА. 8

ХИЉАДА ЗА
ЗИДАЊЕ

СТАНОВА

22. ПАЊЕВАЦ 22.985 2.500 ПОЧЕЛА РАД
АПРИЛА. 15
ХИЉАДА ЗА

ЗИДАЊЕ
ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ

ради сваки школски надзорник биће дужан водити сталну и тачну евиденцију о издржавању
народних школа свога среза. Школски надзорник ће наредити да му школски управитељ на
почетку сваког месеца поднесе нарочите месечне извештаје о издржавању школе за прошли
месец“.
126 АЈ, 66, 1593.
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Узрок слабог прикупљања и предавања школског приреза био је у
недовољној енергичности општинских председника, и нарочито зато што се до
тада наплата није вршила принудним мерама. Најнеуреднији председници
саслушавани су и кажњавани. Ипак, неуредно прикупљање пореза наставило се и
даље. Зато је поново долазило до нових саслушања и кажњавања.127

Фондови за помагање сиромашних ученика, школске 1918/19. године
постојали су у школама у: Багрдану са 2.050 динара, Милошеву са 760,05 динара,
Главницима са 303,80 динара и Праћини са 70 динара.128

Школске 1921/22. године дошло је до мањег напретка, али недовољног.
Прикупљање школског приреза ни у овој години није било задовољавајуће. Од 22
школске општине, само пет школа је добило до краја 1921. године сав школски
прирез. Предузимане су разне мере, али порез није могао да буде прикупљен у
већем обиму.129

Издржавање школа било је доста тешко и школске 1922/23. године. Због
тешкоћа у привређивању, нарочито сеоског становништва, надлежне власти биле
су принуђене да одустану од потпуног прикупљања пореза, па су они у врло
малом обиму и прикупљани.

За помагање сиромашних ученика 1922/23. постојали су фондови при
школама у: Јовцу са 648,57 динара, Багрдану са 3.300 динара, Бунару са 310
динара130, Врановцу са 430 динара, Деоници са 500 динара, Глоговцу са 400
динара, Драгоцвету са 512 динара, Милошеву са 4.571 динара, Шантаровцу са 709
динара и В. Сугубини са 240 динара. Ове суме су углавном сакупљане приликом
прослава Светог Саве, а даване су под камату месним Земљорадничким и
Кредитним задругама. Из ових фондова помагани су сиромашни ученици у оделу
и обући.

*
Правила

Фонда сиротних ученика
основне школе беличке131

Чл. 1
При основној школи беличкој оснива се фонд за материјално помагање

ученика, који ће носити назив: фонд сиротних ученика основе школе беличке.
Чл. 2

127 АЈ, 66, 1593. За неуредно похађање школе, ђачки родитељи су кажњавани са по 0,20 динара по
дану.
128 АЈ, 66, 1593.
129 АЈ, 66, 1593.
130 У Бунару није постојао фонд, а овај новац је прикупљен приликом обележавања Светог Саве, и
за тај новац купљене су књиге за сиромашне ученике.
131 АЈ, 66, 1593.
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Из овог фонда набавиће се сиротним ученицима књиге и по нешто од
одеће или обуће. Књиге ће се давати у почетку школске године а одело и обућа на
дан прославе Св. Саве сваке године.

Чл. 3
Приход овог фонда састојаће се:
а) Од помоћи добрих људи, који се упишу за чланове добротворе или

утемељаче овог фонда,
б) Од добровољних прилога о Св. Сави,
в) Од помоћи од школске општине беличке, која ће се за овај циљ уносити

сваке године извесну суму у школски буџет, и
г) Од улога редовних чланова.

Чл. 4
Чланова фонда има: добротвора, утемељача и редовних чланова.
Чланови добротвори улажу по 100 динара једном за свагда, а чланови

утемељачи улажу 50 динара једном за свагда; редовни чланови улажу 20 динара
сваке године.

Чл. 5
Чланом добротвором или утемељачем може постати сваки грађанин у

свако време, пошто испуни услове из предходног члана.
Чл. 6

Редовним чланом може постати сваки грађанин у свако доба. Но, ако би се
неко уписао у другој половини године, плаћа члананрину за целу текућу годину.

Чл. 7
Имена чланова добротвора, утемељача и редовних чланова прочитаће се

увек на дан Св. Саве. Њихова имена биће урамљена и чуваће се у школи.
Чл. 8

Фондом управља одбор састављен од пет чланова, које из своје средине
бирају чланови фонда на својој годишњој скупштини. Њихов избор важи једну
годину дана. Чланови одбора бирају из своје средине председника и благајника.

Чл. 9
Право гласа на годишњој скупштини имају чланови добротвори, чланови

утемељачи и редовни чланови, који су положили улог за ту годину.
Чл. 10

Фондова година рачуна се од Св. Саве једне до Св. Саве друге године.
Чл. 11

Избор новог одбора пада увек на Св. Саву и тиме чини један део
свечаности.

Чл. 12
Одбор фонда на својој седници решава већином гласова, а решења доноси

у споразуму са управитељем школе.
Чл. 13

Дужности председника одбора:
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а) Да по потреби сазива одбор на седницу; но он је дужан сазвати седницу
увек, кад то захтевају два члана одбора,

б) Да са управитељем школе оверава све приходе и расходе фонда, и
в) Да представља одбор фонда у свима службеним односима.

Чл. 14
Дужности су благајника:
а) Да рукује фондовом благајном,
б) Да прикупља редовну чланарину,
в) Да врши све набавке по решењима одбора фонда и да снабдева

исправним документима за издат новац,
г) Да води дневник касе прихода и расхода,
д) Да на крају године склапа годишњи рачун фонда и објављује на

скупштини о Св. Сави.
Чл. 15

Рачуне фонда прегледа одбор фонда а одобрава их скупштина, коју
представљају пет писмених чланова ван одбора фонда.

Благајна фонда и годишњи рачуни подлеже контроли свих школских
власти.

Чл. 16
Дужности чланова одбора фонда су:
а) Да уредно далазе на седнице одбора,
б) Да раде да се фондови приходи увећавају, и
в) Да бар један од тројице оверава издатке фонда.

Чл. 17
Одбор фонда врши своју дужност бесплатно.

Чл. 18
Дужност је свију других чланова да долазе на годишњу скупштину и да

раде, да се што већи број чланова упише у чланство фонда.
Чл. 19

Приход фонда распоређује се овако:
а) Улози чланова добротвора и утемељача дају се државном заводу или

месној земљорадничкој задрузи на приплод као главница фонда.
Б) Добровољни прилози, редовна чланарина, и помоћ од школске општине

предвиђена чл. 3 под в. Сматрају се као редовни приходи и употребљавају се на
фондове годишње потребе предвиђене у чл. 2 ових правила.

Чл. 20
Ако се на крају године буде указала уштеда од редовних прихода (чл. 19,

под б) онда се и она даје државном заводу или месној земљорадничкој задрузи на
приплод.

Чл. 21
Ако у некој години буду били мањи редовни приходи, да не могу покрити

потребне издатке у тој години, а у заводу буде била главница фонда прешла суму
од (2.000) две хиљаде динара, онда се на решење одбора фонда а по одобрењу
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Мин. Просвете (школског надзорника) може из фонда узети извесна сума за
покриће расхода у тој години и то највише (500) пет стотина динара у једној
години.

Чл. 22
Кривице чланова одбора фонда извиђа Министарство просвете (школски

надзорник) на тужбу којега члана фонда или по званичној дужности, и према
природи кривице кажњава кривце или их доставља Мин. Просвете за казну.

Чл. 23
Ова се правила могу мењати по указаној оправданој потреби а по одобрењу

Мин. Просвете (школског надзорника).

Чланови фонда
Утемељачи: Добротвори:
Живојин Миленковић Христивоје Јаковљевић
Милан Миљковић Драгутин Гвозденовић
Јеремија Стевановић Милутин Јовичић
Чедомир Стевановић Ст. Лазаревић
Борисав Јеремић
Душан М. Радивојевић
Павле Кузмановић
Ђурђе Миловановић

*
Школске 1923/24. године за рад школа укупно је утрошено 1.256,776

динара. Од тога државна средства су износила 855.429 динара. Општинска
средства износила су 396.040 динара, а односила су се на редовне личне исплате у
износу од 122.829 динара, редовне материјалне трошкове од 171.594 динара и на
ванредне издатке од 101.617 динара. Из других извора примљено је 1.507 динара и
из школских фондова 3.800 динара. Просечно на једног ученика трошено је 492
динара.132

Школски буџети и примања
у 1924. години133

школа Колики је
општински

буџет у
1924. год.

Колики је
школски

буџет

Колико је
општина

примила у
1924. год.

Колико је
од тога
предато
школи

Колико је
требало
предати
школи

Колико је
остало не
предато

по буџету
Багрдан 211.917 41.506 168.115 37.595 41.506 3.910

132 АЈ, 66, 2845.
133 АЈ, 66, 2845.
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Белица 64.343 19.300 52.431 13.000 14.431 1.431
Бунар 59.659 26.904 44.444 16.924 26.914 10.000
Винорача 54.547 15.155 46.925 12.000 15.155 3.155
Врановац 45.449 13.490 41.186 11.552 12.704 1.151
Деоница 68.032 11.420 61.007 7.630 9.450 1.820
Драгоцвет 171.477 34.734 135.260 26.575 34.634 8.059
Дубока 105.654 44.230 74.481 31.000 44.230 13.230
Главинци 47.493 20.416 39.536 14.740 20.416 5.666
Глоговац 194.444 104.416 97.894 51.406 104.406 53.000
Јовац 116.149 31.736 105.046 14.855 29.601 14.746
Ланиште 115.534 17.980 97.033 13.122 17.980 4.857
Лоћика 91.741 22.006 76.639 19.332 21.006 2.674
Лозовик 132.375 23.500 116.438 18.607 19.425 817,75
Мајур 41.000 11.970 39.177 9.500 9.937 437
Мијатовац 112.520 61.450 112.390 61.450 61.450 -
Милошево 77.281 30.050 50.666 13.840 30.050 16.210
Пањевац 31.412 20.955 22.719 5.916 20.955 15.039
Праћина 71.402 21.550 31.591 15.070 21.550 6.480
Рибаре 46.373 19.430 23.723 9.479 19.430 9.951
Шантаровац 94.767 84.109 50.132 33.000 81.668 51.109
Шуљковац 178.000 66.580 155.000 55.000 66.080 11.000
Трешњевица 93.264 56.610 31.282 6.610 56.610 50.000
Црнче 68.032 18.530 61.007 13.430 18.530 5.150

За рад школа школске 1924/25. године дато је 1.509.384 динара. Држава је
уложила 938.095 динара, општине 552.130 динара, из других средстава
прикупљено је 4.759 динара и из школских фондова 14.400 динара. Просечан
издатак за једног ђака износио је 632,86 динара.134

Школски буџети за 1925. годину на време су састављени и одобрени. У
њих је унето само оно што је било нужно за рад школа. Ипак, и ове године школе
нису примиле припадајући део по буџету. Поред умањених исплата, било је
школа које нису примиле ништа у периоду од 1. јануара до 30. јуна 1925. године.
Школски надзорник је покушавао и преко полиције да примора поједине општине
на измирење трошкова по буџету, али ни полиција није довољно помогла.

Један од председника општине кажњен је са 150 динара. Он је покушао
после тога да створи мржњу између народа и учитеља. Окупио је збор и саопштио
окупљеном народу, да је он платио казну, али да је успео општини да уштеди
6.000 динара, јер толико није предао школи.

134 АЈ, 66, 2845.
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ШКОЛСКИ БУЏЕТИ У 1925. ГОДИНИ 135

Р.б Школа Општински
буџет

за 1925.

Школски
буџет

Колико је
прикупила
општина од
1.I до 30.VI

1925.

Колико је
предато
школи

Колико
је

требало
да се
преда

1. Багрдан 193.980 25.526 80.066 11.956 8.896
2. Бунар 38.769 29.351 43.855 11.600 18.795
3. Белица 32.780 13.267 6.255 - 1.790
4. Винорача136 42.562 10.800 33.298 10.800 6.659
5. Врановац 25.840 10.551 9.557 2.500 2.730
6. Главинци 32.026 16.535 10.375 2.370 3.458
7. Глоговац 229.243 115.994 33.495 4.000 11.165
8. Деоница 34.610 11.020 9.756 - 2.439
9. Драгоцвет 55.969 32.124 13.000 2.280 4.875
10. Дубока 165.580 44.490 18.581 10.000 3.718
11. Јовац 69.662 29.430 49.111 2.000 14.733
12. Ланиште 99.024 16.510 17.840 2.450 2.973
13. Лоћика 78.818 16.301 27.308 6.673 4.511
14. Лозовик 69.835 11.305 36.436 - 5.205
15. Мајур 42.327 10.808 3.705 3.600 741
16. Мијатовац 78.250 19.563 24.400 5.560 4.880
17. Милошево 22.637 27.660 28.952 3.300 15.085
18. Праћина 14.750 17.655 8.975 3.400 3.590
19. Пањевац 22.500 16.150 9.557 2.500 3.981
20. Рибаре 65.803 22.020 29.517 357 7.379
21. Трешњевица 40.000 116.100 8.385 3.768 6.288
22. Шантаровац 14.160 147.567 32.390 9.000 29.450
23. Шуљковац 55.969 28.430 13.000 6.500 4.333
24. Црнче 34.610 65.620 9.756 1.700 6.504
25. Слатина 29.560 7.853 10.096 1.500 2.019
26. В. Сугубина 26.404 33.076 10.214 3.070 5.675
27. В. Пчелица 24.875 7.008 9.856 6.300 2.464
28. Г. Сабанта 17.167 312.042 38.757 30.000 36.702
29. Ратковић 27.000 7.800 - - -
30. Течић 77.458 18.101 11.950 6.205 2.391

Укупно 1.772.177 1.240.763 638.452 153.589 266.023

135 АЈ, 66, 1593.
136 АЈ, 66, 1593. За целокупни прикупљени школски прирез за 1925. годину, похвалницом
Министра просвете за уредно старање о школи  награђени су 14. априла 1925. године Милан
Цветковић, председник општине и Миленко Аранђеловић, општински благајник, обојица из
Винораче.
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Ове школске 1924/25. године, забележено је да су и школске баште
доносиле мање приходе. Школа у Багрдану имала је једну башту од 23 ари, која је
доносила годишњи приход од око 1.000 динара. Школа у Милошеву, са једне
њиве од 50-60 ари имала је годишњи приход од 1.300 динара, а школа у Праћини,
је од њиве у „Великом Гају“ приходовала 3.900 динара годишње. Остале школе
нису имале баште.137

Учитељ Душан Радивојевић са ђацима школе у Винорачи
1932/33. године

Следеће школске 1925/26. године такође је слабо прикупљањан порез.
Узрок томе је невреме које је захватило срез. Од 22 општине у срезу, град је,
током 1925. године, у 11 општина потпуно уништио летину. И поред тога, предаја
пореза у неким општинама је била нешто побољшана. Ипак у већини општина
прикупљање пореза било је врло лоше. Школски надзорник је у почетку
покушавао личним контактима са председницима општина да побољша прилив
новца, а када није успео у томе, покушао је преко полицијски власти. То је
донекле помогло.

137 АЈ, 66, 1593.
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Школски буџети и примања
у 1926. години138
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Багрдан 240.095 30.216 1:7,94 190.366 22.901 30.210 7.314
Бунар 65.911 36.139 1:8,2 45.396 15.251 36.139 20.888
Белица 62.251 16.360 1:3,80 56.511 15.286 16.360 -
Врановац 82.183 69.340 1:1,18 75.512 42.990 53.111 10.121
Винорача 52.989 11.550 1:4,58 39.489 10.450 11.550 1.100
Главинци 30.600 28.018 1:1,09 37.079 10.816 28.018 17.191
Г. Сабанта 38.884 317.000 1:3,60 166.000 166.000 216.678 56.678
Глоговац 99.974 121.090 1,29:1 158.583 46.090 121.090 75.000
Дубока 84.652 128.479 1:0,66 95.500 28.090 128.479 99.989
Деоница 18.980 17.480 1,08:1 99.680 15.500 17.480 1.980
Драгоцвет 89.322 32.960 1:2,71 65.980 19.000 32.960 13.960
Драгошевац 38.721 19.710 1,99:1 32.691 5.200 19.710 14.210
Јовац 154.106 50.950 1:3,02 116.910 35.355 50.950 15.097
Лоћика 79.125 17.222 1:4,59 56.053 11.124 12.197 5.308
Милошево 121.000 27.000 1:4,5 60.000 22.364 22.364 -
Мијатовац 102.000 24.020 4,24:1 60.000 12.913 27.020 11.107
М. Поповић 213.132 29.946 7,10:1 93.583 29.946 29.946 -
Праћина 96.765 21.955 4:1 43.762 13.500 21.955 8.455
Пањевац 53.174 13.775 1:3,86 28.686 6.959 13.775 6.816
Рибаре 86.004 22.560 1:3,81 64.949 16.000 17.036 6.560
Слатина 75.127 21.805 1:3,4 70.248 6.397 9.546 3.149
Трешњевица 35.284 130.100 1:4 51.000 17.000 19.100 113.100
Течић 113.659 45.377 2,5:1 69.070 21.707 45.377 23.665
Лозовик 162.118 18.005 4:1 142.260 17.184 18.005 820
Црнче 8.118 65.410 1:8 36.985 21.582 32.539 28.425
Шантаровац 93.099 79.571 1:1,16 17.751 4.616 79.571 74.954
Шуљковац 122.282 17.637 6,95:1 77.015 10.000 11.835 7.637
Г. Штипље 36.263 13.936 1:2,80 21.987 8.680 13.936 5.254
Мајур 62.575 23.850 1:262 58.983 22.175 23.175 1.000
В. Пчелице 28.072 14.014 2:1 19.797 11.537 14.014 2.477
Сугубина 24.155 22.844 1:1,15 41.130 3.000 22.844 19.844
Ланиште 82.908 28.564 1:2,90 64.966 9.611 28.564 18.953
Ратковић 45.580 15.980 1:2,35 38.360 3.478 15.980 34.881

Свега 2.708.221 1.552.475 2.299.172 1.414.706 1.552.475 137.768

138 АЈ, 66, 1594.
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Управитељ школе у Винорачи Петар Стојиловић предложио је
председника исте општине Живојина Стојковића за писмену похвалу од стране
Министарства просвете, због његовог односа према школи и „велике љубави
према народном просвећивању“. Живојин Стојковић, одмах по избору за
председника општине, успео је да прикупи целокупни школски прирез од 8.000
динара по буџету за 1926. годину, и целокупни буџет за 1927. годину већ до 9.
фебруара 1927. године.139

Школске 1926/27. године фондови за помагање сиромашних ученика
постојали су у: Шуљковцу са капиталом од 209 динара, у Белици са 1.400 динара,
у Милошеву са 10.120 динара и Дубокој са 331 динар. Само се новац школе у
Милошеву налазио код тамошње земљорадничке задруге, новац осталих фондова
код новчаних завода,.140

Буџет и примања у 1927. години141
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Багрдан 271.291 28.961 9,3 : 1 35.324 2.000 14.580 26.961
Белица 63.500 22.743 2,75 : 1 5.976 833 3.008 21.910
Буковче 57.160 31.100 1,83 : 1 2.933 100 31.100 54.226
Бунар 25.954 38.245 1 : 1,47 10.213 2.600 1.913 16.532
Винорача 62.084 10.390 6 : 1 22.455 5.500 мање -
Вољавче У саставу

деоничке
општине

23.000 - - - - 23.000

Врановац 59.415 20.600 1 : 2 8.847 2.150 10.292 18.450
Главинци Није

састављен
13.515 - 8.272 2.092 - 11.423

Глоговац 281.230 146.018 1,92 : 1 31.878 1.500 73.005 144.510
Г. Штипље 36.000 12.000 3 : 1 18.000 5.000 12.000 7.000
Деоница 213.163 66.060 3,27 : 1 - 28.150 60.618 32.468
Драгоцвет 135.177 32.400 4,55 : 1 88.425 24.687 32.400 7.713
Драгошевац Није

састављен
52.538 - - 2.950 31.265 28.315

Дубока 161.753 135.831 1 : 1,12 208.797 128.411 185.831 57.429
Јовац без

Остриковца
88.500

28.030 - без
Остриковца

20.292

- 14.010 27.980

139 АЈ, 66, 1594.
140 АЈ, 66, 1594.
141 АЈ, 66, 1594.
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Ланиште - 215.438 - 11.589 1.760 - -
Лозовик 148.843 11.180 13 : 1 14.221 2.940 5.577 2.637
Лоћика 52.574 26.287 1 : 2 14.373 1.800 6.500 11.343
Мајур 92.154 25.160 3,66 : 1 88.356 28.160 2.000 25.160
М.Поповић Дубока - - - - - -
Мијатовац 107.322 22.445 4,78 : 1 18.260 4.455 3.820 17.880
Милошево 102.702 28.220 3,34 : 1 99.886 19.765 - -
Пањевац - - - - - - -
Праћина - - - - - - -
Рибаре 136.799 53.910 - 30.758 22.240 - 31.670
Трешњевица 36.933 129.642

Са сумом
за

изградњу
школе

1 : 4 15.911 20.100 113.730 51.950

Црнче 213.163 58.410 4 : 1 12.014 1.500 29.705 56.910
Шантаровац - 65.977 - 46.879 16.071 65.977 49.900
Шуљковац 142.818 23.203 6,18 : 1 2.625 250 - -

Од 1. јула 1926 до 30. јуна 1927. године држава је издвојила за личне
издатке 576.729 динара и 20.000 динара за ванредне издатке. Општинска средства,
у истом периоду, износила су 112.625 динара за личне издатке, 247.271 динар за
материјалне издатке и за ванредне уздатке издвојено је 132.233 динара. Месечни
издатак за једног ђака износио је 42,90 динара.142

Школски прирез у 1928. години није на време предаван и не у довољној
мери. Узрок неуредном прикупљању и предавању школског приреза је неродна
година, а у мањем броју општина нехат председника општина. За личне издатке
држава је издвојила 713.519 динара, а општине 89.068 динара. За материјалне
издатке држава је издвојила 750 динара, док су општине издвојиле 206.000
динара. Из школских фондова издвојено је 61.464 динара, а из других фондова
44.955 динара. Укупно издвојена средства износила су 1.528.758 динара.
Просечни годишњи издатак за једног ученика износио је 708 динара.143

Школски буџет и примања у 1928. години144

школа Колики је
општин.

буџет

Колики
је

школ.
буџет ср

аз
ме

ра

Колико је
општина
примила
у 1928.

Колико је
од тога
предала
школи

Колико је
требало да
се преда

Колико
је остало

да се
преда

Багрдан 111.064 29.676 1 : 3 31.204 15.433 29.676 13.523
Белица 63.483 22.743 2,8 : 1 48.992 13.933 22.773 6.740

142 АЈ, 66, 2845.
143 АЈ, 66, 2845.
144 АЈ, 66, 1594.
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Буковче 57.160 31.100 - 41.420 7.500 31.100 23.100
Бунар 43.189 21.010 2,05 : 1 44.977 5.711 21.010 15.299
Винорача 62.084 10.390 6 : 1 57.666 6.850 8.600 3.440
Вољавче 50.000 23.200 2 : 1 135.784 15.600 23.200 7.600
Врановац 58.693 20.600 - 47.234 16.150 - 12.513
Главинци 47.095 13.515 3,48 : 1 31.734 8.482 9.018 5.032
Глоговац 135.220 146.010 0,92 : 1 101.036 9.500 52.400 136.510
Г. Штипље 28.000 16.400 - 28.010 8.415 16.400 7.954
Деоница 49.655 63.870 - 115.784 43.718 63.260 16.542
Драгоцвет 142.818 43.300 3,20 : 1 105.806 29.297 43.900 14.003
Драгошевац 74.945 52.947 - 23.582 7.736 52.947 45.211
Дражмировац - 3.780 - - - - -
Дубока 176.296 62.380 1 : 2,62 8.530 10.425 62.810 52.385
Јовац145

Остриковац
88.500
53.380

20.342
7.689

-
75.215

20.342
4.000

20.342
7.689

1.400
15.882

Ланиште - - - 137.489 83.606 -
Лозовик146 42.500

42.655
11.180 4 : 1

5 : 1
48.992

125.774
8.311 11.180 1.873

995
Лоћика 79.861 29.637 2,73 : 1 59.635 11.052 21.664 18.585
Мајур 94.265 50.546 - 94.035 44.546 50.546 6.000
М. Поповић - 23.196 - - 1.10 - -
Међуреч Ново отворена школа
Мијатовац 107.322 22.445 1 : 4,48 63.970 13.035 13.383 12.410
Милошево 149.149 78.060 - 106.696 31.000 78.060 52.060
Мишевић Ново отворена школа
Пањевац 158.846 181.960 1,14 : 2 144.778 92.150 103.460 11.310
Праћина 139.000 14.200 9 : 7 92.000 7.900 11.400 3.500
Рибаре 139.222 53.910 2,80 : 1 103.041 30.590 33.942 23.320
Трешњевица 159.077 117.716 1 : 1 7.170 117.716 48.060 110.546
Црнче 50.000 28.210 2 : 1 135.784 27.974 74.210 46.246
Шантаровац 82.233 56.497 1 : 2,19 35.399 12.416 24.312 44.081
Шуљковац 142.818 23.203 - - - - -
В. Пчелице 65.699 65.675 1 : 1 61.858 2.220 30.929 43.475
В. Сугубина 62.059 33.064 1,87 : 1 47.379 14.700 25.336 18.364
Г. Сабанта 59.347 36.050 2 : 1,8 32.106 11.700 36.050 24.350
Ратковић 119.941 22.125 - 93.672 12.000 - 10.125
Слатина 42.086 15.016 1 : 7,5 4.139 4.139 - 10.877
Течић 79.594 32.158 1 : 3 41.000 13.148 33.158 20.010

Фондови за помагање сиромашних ученика 1928/29. године имали су
укупно око 57.000 динара. Ови фондови су отварани углавном од стране мештана.

Школске 1928/29. године укупно је издвојено за рад школа 1.802.693
динара. Држава је издвојила 1.039.855 динара, општине 666.714 динара, из

145 Део буџета одвајали су Доњи и Горњи Јовац, а део Остриковац, Дворица и Равново.
146 Део буџета издвајали су Белица и Лозовик, а део Деоница и Јошанички Прњавор.
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школских фондова уплаћено је 51.505 динара и из осталих фондова 49.618 динара.
Просечни издатак за једног ђака износио је 610 динара.147

Према закону из 1929. године свака школска општина морала је да има свој
буџет. Школски буџет је састављала школска општина појединих школа. Када је
бановински школски одбор одобрио буџет, достављао га је одбору надлежне
општине да га уврсти у годишњи буџет. У буџету су предвиђане суме за редовно
издржавање школа. Повећања нису могу да пређу 10% ранијег школског буџета.
Веће оправке и инвестиције могле су да се учине само ако их одобри
Министарство просвете и Министар финансија.

Школски буџети и примања
у 1929. години148
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Багрдан 264.568 31.025 8 : 1 4.350 4.350 16.000 11.650
Белица 33.620 9.700 3,4 : 1 15.849 5.100 - 8.460
Буковче 211.370 173.492 - 32.115 12.390 86.746 74.356
Бунар 69.611 39.829 1,5 : 1 12.161 4.710 39.899 35.119
Винорача 54.910 9.170 6 : 1 24.731 6.540 6.540 2.530
Вољавче 186.648 12.402 15,04 : 1 25.028 4.271 6.098 8.131
Врановац 55.653 24.513 1 : 2 2.680 2.480 12.000 22.033
Главинци 54.822 14.857 3,09 : 1 4.624 - 1.249 14.857
Глоговац 472.308 230.569 1,04 : 1 17.532 2.000 115.284 228.569
Г. Штипље 45.000 15.000 2 : 1 10.000 2.500 15.000 6.400
Деоница 86.000 20.750 4,14 : 1 25.028 4.370 60.260 16.542
Драгоцвет 243.668 106.700 2,28 : 1 3.505 2.000 45.800 1.274
Драгошевац - 111.441 - 22.761 6.500 104.941 104.941
Дражмировац 183.385 163.960 1,1 : 1 58.645 42.265 163.960 121.695
Дубока 115.011 54.610 2,1 : 1 18.352 5.000 24.316 52.385
Јовац 143.556 48.690 3 : 1 30.823 6.610 12.000

10.000
23.890
13.382

Ланиште 323.239 153.595 2,50 : 1 15.000 2.600 98.000 117.438
Лозовик 108.461 10.939 9,5 : 1 38.650 1.650 - -
Лоћика 86.141 27.920 3 : 1 15.910 3.710 20.500 14.610
Мајур 101.538 61.835 2 : 1 4.155 2.600 30.917 59.215
М. Поповић 151.010 35.996 3,22 : 1 10.145 1.400 - -
Међуреч 243.668 68.800 3,37 : 1 - 1.250 34.440 33.190

147 АЈ, 66, 2845.
148 АЈ, 66, 1594.
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Мијатовац - 34.257 - 26.596 8.640 - 25.617
Милошево 164.600 89.700 2 : 1 25.000 10.000 78.000 45.000
Мишевић 33.620 28.580 1,10 : 1 15.849 3.000 14.286 25.580
Пањевац 155.911 19.880 6,84 : 1 91.865 2.360 9.936 9.936
Праћина 105.000 15.790 6,15 : 1 24.600 3.400 7.895 4.495
Рибаре 126.440 34.360 3,5 : 1 40.877 7.898 11.431 26.461
Трешњевица 162.882 122.810 1,40 : 1 19.326 4.300 61.405 118.510
Црнче 65.000 38.259 1,5 : 1 25.000 4.650 74.586 46.612
Шантаровац 91.430 54.724 1,8 : 1 7.308 5.650 27.360 20.710
Шуљковац 243.668 19.120 22,8 : 1 3.505 1.000 9.559 8.559
В. Пчелице 120.412 60.215 2 : 1 16.500 1.200 8.250 7.050
В. Сугубина 67.659 33.540 2,01 : 1 14.409 8.000 7.168 25.540
Г. Сабанта 74.000 50.750 1,5 : 1 - - - -
Ратковић 61.505 19.085 3,22 : 1 5.452 3.780 1.693 -
Слатина 83.475 18.270 4,56 : 1 18.480 3.169 6.106 6.470
Течић 72.426 28.706 2,52 : 1 18.432 3.992 3.992 24.714

У 1929. години од укупно 4.798.817 динара планираног пореза,
прикупљено је 726.816 динара. За рад школа требало је издвојити 2.077.478
динара, а предато је само 195.356 динара.

Школске 1931/32. године укупни приходи износили су 1.728,919 динара.
Држава је издвојила редовна средства у висини од 1.212, 235 динара и 10.000
субвенција, општине 440.545 динара и субвенције од 5.500 динара, и бановина
35.000 динара субвенција. Укупни расходи износили су 1.688,317 динара.149

Школски буџети и примања
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школа

К
ол

ик
и 

је
оп

ш
ти

нс
ки

 б
уџ

ет
у 

19
31

.г
од

ин
и

К
ол

ик
и 

је
ш

ко
лс

ки
 б

уџ
ет

С
ра

зм
ер

а 
из

ме
ђу

ш
кп

лс
ко

г 
и

оп
ш

ти
нс

ко
г

К
ол

ик
о 

је
це

ло
ку

пн
о

пр
им

ањ
е 

оп
ш

ти
не

К
ол

ик
о 

је
 п

ре
да

то
ш

ко
ли

К
ол

ик
о 

је
 т

ре
ба

ло
да

 с
е 

пр
ед

а

К
ол

ик
о 

је
 о

ст
ал

о
не

пр
ед

ат
о

Багрдан 210.097 41.420 5 : 1 145.421 32.503 20.710 1.864
Белица 186.130 32.050 5,8 : 1 14.823 2.500 16.025 13.525
Буковче 102.201 71.743 1,42 : 1 12.998 2.650 8.221 19.093
Бунар 73.090 38.127 1,95 : 1 11.429 3.350 33.120 33.962
Винорача 54.910 12.910 4 : 1 17.350 5.500 5.500 6.256
Вољавче 150.000 9.988 15 : 1 17.470 1.740 4.440 2.700
Врановац 70.870 51.710 1,3 : 1 3.020 - 25.854 51.710
Главинци 49.645 15.036 3,3 : 1 9.164 1.030 7.518 14.006

149 АЈ, 66, 2845.
150 АЈ, 66, 1595.
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Глоговац 161.995 222.767 1 : 1,5 50.763 33.500 62.474 158.449
Г. Штипље 30.000 11.000 3 : 1 20.000 5.270 5.500 5.730
Деоница 150.000 15.210 9,86 : 1 16.442 1.400 5.070 10.240
Драгоцвет 202.951 47.500 4,25 : 1 6.474 3.000 1.489 -
Драгошевац 69.698 25.285 2,8 : 1 11.269 6.705 15.000 15.580
Дубока 107.191 25.807 4,15 : 1 20.107 2.020 12.903 10.883
Јовац 61.320 22.800 6 : 1 41.816 4.600 10.724 6.124
Ланиште 140.649 44.277 5 : 1 24.041 7.800 - -
Ловци 86.243 30.000 3 : 1 2.035 579 15.000 14.521
Лозовик 150.000 17.206 5 : 1 16.650 1.100 8.603 6.753
Лоћика 92.343 23.206 3 : 1 16.981 1.929 4.259 9.673
Мајур 46.884 42.657 1 : 1 7.339 1.277 21.328 41.379
М. Поповић 107.191 50.663 2 : 1 20.069 3.500 - -
Међуреч 202.951 81.100 2,5 : 1 6.744 4.500 40.550 35.050
Мијатовац 144.416 19.000 7,5 : 1 49.630 8.220 9.500 780
Милошево 103.000 20.000 5 : 1 33.000 4.500 9.500 2.000
Мишевић 134.828 79.350 2 : 1 77.544 24.800 72.848 48.048
Пањевац 101.205 92.994 1,1 : 1 - 5.250 7.136 15.812
Праћина 150.000 60.000 2,5 : 1 55.630 25.350 30.000 4.650
Рибаре 229.158 55.926 4 : 1 74.537 12.951 27.963 42.834
Трешњевица 44.860 35.682 1,2 : 1 12.509 2.569 11.841 9.272
Црнче 5.583 50.971 1 : 9 35.000 24.500 31.112 26.491
Шантаровац 74.753 34.200 2 : 1 8.895 3.000 3.591 9.000
Шуљковац 202.951 39.650 5 : 1 6.774 - 640 19.979
В. Пчелице 70.957 61.233 1,15 : 1 15.843 3.000 7.368 58.283
В. Сугубина 44.204 18.000 2,47 : 1 12.513 3.060 5.065 14.875
Г. Сабанта 88.077 53.040 1,66 : 1 42.960 11.400 53.040 41.640
Ратковић 84.756 18.571 4,5 : 1 9.544 3.479 9.285 5.806
Слатина 60.000 12.000 5 : 1 14.786 1.000 2.957 11.000
Течић 100.809 30.988 3,5 : 1 20.715 6.170 - 9.324

Укупна средства за рад школа у 1933/34. години износила су 2.140.432
динара. Држава је издвојила 1.674,646 динара, општине 453.811 динара, од камата
фондова 5.180 динара, разних прилога 3.795 динара и бановинске субвенције од
3.000 динара. Током године за одржавање зграда утрошено је 309.301 динар, за
плате учитеља 1.125,526 динара, за додатке на скупоћу 549.120 динара, за личне
дохотке административног и другог особља 133,959 динара и за учила 5.275
динара. Неутрошена средства пренета су у буџет за наредну годину. Ове године
општински буџети су планирани у вредности од 6.810,880 динара, а школски 1.064,368
динара. Општине су прикупиле 4.837,160 динара, а школама предале 453.811 динара.151

Општински буџети 1934/35. године планирани су у висини од 3.394,840
динара. Исте године школе су планирале буџет од 943,108 динара. Општине су

151 АЈ, 66, 2845.
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прикупиле средства у висини од 1.738,251 динара, а школама су предали 349,896
динара. Исте године школе су утрошиле 490,184 динара.152

Годишњи рачун за 1933. годину
основне школе у Милошеву:153

П р и х о д Предвиђено
буџетом

Добијено Укупно

Интерес од 34 ком.
Ратне штете

843 843

Приход од
школског имања

350 350 1193

Дуговани школски
прирез од општине
милошевске

7.232,50 7.232,50

Текући школски
прирез од општине
милошевске

7.187,50 5.050 12.282,50

С в е г а 15.613 13.475,50 13.475,50

Расход Одређено
буџетом

Издато Укупно

I Дуговања
Неизмирени издаци
за 1932. годину

4.143 2.970 2.970

II Редовни издаци
А. Лични издаци

Награда пословођи
школског одбора

360 360

Награда благајнику
школског одбора

360 360

Плата школском
служитељу

3.000 2.480 3.200

Б. Материјални
издаци

На поправку
школске зграде

800 756,50

На огрев школе и
наставника

4.000 3.787,50

152 АЈ, 66, 2845.
153 АЈ, 66, 2845.
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На намештај 500 500
На одржавање
чистоће

300 261,50

На канцеларијски
материјал

400 400

На часописе и
листове

150 -

На прославу Св.
Саве

100 100

Кирија за трећу
учионицу

1.500 1.500

С в е г а 15.613 13.475,50

Укупни општински буџет 1935. године у општини драгоцветчкој износио
је 50.480,33 динара. Од те суме школи у Драгоцвету предато је 13.124 динара,
школи у Шуљковцу 7.572 дианра, школи у Међуречу 6.562 динара.154

Школске 1935/36. године држава је уложила 1.318.006 динара, а општине
318.381 динар. За редовна давања издато је 1.580.503 динара. За одржавања зграда
утрошено је 141.123 динара, за редовне принадлежности наставника 988.859
динара на име додатка на скупоћу 329.147 динара, за редовне принадлежности
административног особља 111.095 динара и за учила 10.278 динара. Општински
буџети планирани су да износе 1.579.569 динара, а школски у висини од 647.344
динара. За општинске буџете прикупљено је 1.235.418 динара, а школама је од
тога предато 315.431 динар.155

*
Фонд за помагање сиромашних ђака школе у Мајуру основан је 19. марта

1936. године.156

Правила
за помагање сиромашних ђака

Члан 1.
Наставници Државне народне школе у Мајуру оснивају фонд за

потпомагање сиромашних ђака Државне народне школе у Мајуру, среза беличког,
који ће се звати: „Фонд за потпомагање сиромашних ђака основне школе у
Мајуру“.

Члан 2.
Циљ фонда: да потпомаже сиромашне ђаке нарочито оне без родитеља, у

оделу, обући и ђачким потребама.

154 ИАЈ, Фонд 178, кутија 2.
155 АЈ, 66, 2845.
156 АЈ, 66, 1594.
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Члан 3.
Да би фонд могао стварити свој циљ предвиђају се ови приходи:
1. Суме, које месни школски одбор својим буџетом предвиђа за потребе

фонда.
2. Приходи од приређених забава, концерата и предавања.
3. Улози редовних чланова.
4. Улози великих добротвора, добротвора и утемељача.
5. Поклони и завешзања.
6. Интерес од капитала фонда.

Члан 4.
Чланови фонда могу бити:
1. Велики добротвори, који улажу једном за свагда 200 динара.
2. Добротвори, којим уложе једном за свагда 100 динара.
3. Утемељачи, који уложр једно за свагда 50 динара.
4. Редовни чланови који улажу месечно 1 динар.

Члан 5.
Фондом управља Месни школски одбор. Управу чине председник,

благајник, секретар и чланови.
Члан 6.

Дужност председника:
1. да сазива седнице и да њима председава:
2. Да се стара о извршењу одлука управе;
3. Да оверава сва документа примања и издавања као наредбодавац

Члан 7.
Дужност благајника:
1. Да води дневник касе фонда:
2. Да прикупља приходе  поступа са њима по чл. 9, 10 и 11 ових правила;
3. Да саставља буџет и годишњи рачун и пошто их управа фонда прегледа

и овери, доставља их Бановинском школском одбору на преглед и одобрење.
4. Да врши исплате само по одлукама управе фонда у границама одобреног

буџета.
Члан 8.

Дужност секретара:
1. Да води записнике седнице управе фонда;
2. Да води сву преписку фонда;
3. Да чува архиву фонда;
4. Да води књигу фонда.

Члан 9.
Управа фонда мора водити ове књиге:
1. Записник седнице;
2. Дневник касе;
3. Књигу извршених набавки и додељене помоћи;
4. Књигу чланова фонда.
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Члан 10.
Седнице управе фонда држе се увек у школској канцеларији. Одлуке су

пуноважне, кад је на седници присутно од укупног броја половина више један
члан. У случају једнаке поделе гласова решава она страна на којој је председник.

Одсутност председника замењује у дужности најстарији члан управе
Члан 11.

Основни капитал фонда у динара 394,80 и 8% предат је на чување
Поштанској Штедионици.

Капитал фонда чине сви приходи по чл. 3. тач. 4, 5, 6 ових правила и они се
не могу трошити на редовне потребе већ служе за тстално повећање фонда.

Члан 12.
Приходи предвиђени по чл. 3. тач. 1,2 и 3 ових правила вршиће се на

редовне потребе само 2/3 а остало ће служити на повећање фонда све дотле док
капитал фонда не достигне суму од 5.000 динара....

Члан 20.
Издаци из касе фонда могу се чинити само на помоћ сиромашним ђацима у

оделу, обући и набавкама ђачких потреба и минимални расход за потребе
предвиђене чл. 25 ових правила и на ништа више.

Члан 21.
Набавка одела, обуће и осталих потреба за помоћ сиромашних ђака втшиће

се само путе, оферата (понуда).
Позив за подношење оферата (понуда) чини управа фонда, која одлучује

која је понуда најповољнија и доноси одлуку о набавци најповољнијег понуђача.
Члан 22.

Наставници школе достављају спискове сиромашних ђака, а управа
одлучује које требада помогне и чиме најдаље до 15. октобра сваке године, а
подела одела и обуће извршиће се најдаље до 15. новембра сваке године.

Члан 23.
Из фонда се не смеју чинити никакви зајмови, ни давати новац приватним

лицима и новчаним заводима нити куповати акције приватних предузећа.
Члан 24.

Приликом прославе Св. Саве прочитаће се имена свих новоуписаних
чланова фонда у току протекле године, извештај и годишњи рачун.

Члан 25.
Свима умрлим члановима фонда даваће се парастос и то у Мајурској

основној школи, о Св. Сави – 27. јануара.
Члан 26.

Чланови управе фонда вршиће своју дужност бесплатно.
Члан 27.

Школски надзорник птиликом прегледа школе прегледаће и рад управе
фонда.

На случај злоупотребе школски надзорник ће о томе поднети извештај
Бановинском школском одбору.
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Члан 28.
Управа фонда дужна је, да најдаље до 1. марта сваке године пошаље

Бановинском школском одбору буџет за текућу и рачуне за протеклу годину на
преглед и одобрење.

Члан 29.
Ако се школа у Мајуру подели, онда ће о имовини фонда решавати

Бановински школски одбор, ако школски одбори не постигну спозазум о деоби.
Чл. 30.

Ако се школа у Мајуру затвори и споји са неком другом школом, онда ће
се помоћ чинити само деци из Мајура.

Секретар             Председник
Мил. З. Милићевић                чланови       С. Миладиновић

Мирче Николић, Живојин Милојевић,Живојин Миловановић, Мијаило Васић
Мијајло Т. Јовановић

*
Уредбом о издржавању народних школа од августа 1936. године

обезбеђена је већа сигурност у издржавању школа. Према овој Уредби банске
управе су у своје буџете уносила потребна средства за подмиривање школских
потреба, као што су: 1. Оправке и кречење школских зграда; 2. Кирије за
изјамљене школске зграде; 3. Обезбеђење огрева и осветљења за школске
просторије; 4. Одржавање чистоће; 5. Одржавање школског врта и игралишта; 6.
Набавка и одржавање школског намештаја; 7. Набавка и одржавање учила; 8.
Канцеларијски материјал за школу и школски одбор; 9. Набавка књига за
књижнице; 10. Претплата за „Просветни гласник“ и препоручене педагошке
листове; 11. Издаци за школске прославе и екскурзије; 12. Помоћ за набавку
уџбеника и школског прибора за сиромашне ђаке; 13. Набавка препоручених
књига за награде ђацима; 14. Плаћање школског послужитеља; 15. Плаћање
станарине учитељима; 16. Огрев за учитеље и послужитеље који станују у
школској згради; 17. Огрев учитељима по селима; 18. Остали потребни издаци. По
овој Уредби банске управе су тромесечно исплаћивале школама средства која су
била утврђена за сваку школу, без обзира на динамику прикупљања школског
приреза.

Школске 1936/37. године укупна средства за рад школа износила су
1.620.966 динара. Од тога држава је уложила 1.259.195 динара, општине 350.561
динар и бановина 5.000 динара. Од редовних прихода спадали су још: прилози од
грађана 211 динара, камате 2.632 динара, пренос новца из предходне године 2.136
динара, интерес од ратне штете 904 динара и закуп од школских имања 235
динара. Ове године за одржавање зграда и набавку материјала утрошено је
163.981 динар, за плате наставника 988.725 динара, за додатак на скупоћу 270.420



Мр Добривоје Јовановић - Основне школе у беличком срезу 1918-1941. године

115

динара, за редовне принадлежности административног и другог особља 113.925
динара, за учила 2699 динара.157

Укупно је школске 1938/39. године, приходовано 2.336.966 динара. Држава
је издвојила 1.933.613 динара, бановина 360.460 динара и општине 72.526 динара.
Ванредна примања износила су 10.367 динара. За одржавање зграда утрошено је
180.610 динара, за плате наставника 1.473.387 динара, за додатке на скупоћу
420.228 динара, за плете административног и другог особља 198.896 динара и за
учила 10.080 динара.158

157 АЈ, 66, 2846. Буџет општина за 1936/37. годину планиран је у износу 3.262.195 динара. Од тога
је требало издвојити за школе 859.009 динара. Прикупљена средства у општинама износила су
1.274.847 динара, а школама је предато 340.841 динар.
158 АЈ, 66, 2846.
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6.  РАД УЧИТЕЉА

Школске 1918/19. године радило је 16 учитеља и 14 учитељица. Од
учитеља 15 је било сталних, а један вршилац дужности. Сталних учитељица је
било 12, а две су биле вршиоци дужност. Те године радило је 16 школа, док шест
нису започеле са радом. Укупно је било седам мушких и 34 мешовитих одељења.
За следећу године било је предвиђено укидање седам одељења.159

Школске 1919/20. године радили су следећи учитељи и учитељице: Живка
Станковић од 1918. године у Багрдану, Драгољуб Ракић од 1912. године у
Багрдану, Катарина Вучковић од 1911. године у Багрдану, Софија Атанацковић од
августа 1914. године у Бунару, Радивоје Гајић од 16. марта 1919. године у Бунару,
Петар Стојиловић од 22. августа 1911. године у Винорачи160, Душан Петровић од
1. октобра 1919. године у Врановцу, Бисенија Николић од августа 1908. године у
Глоговцу, Милун Коруновић од 1918. године у Глоговцу, Ђорђе Васић161 од 1912.
године у Главинцима, Војислав Ђорђевић од 3. марта 1918. године у Деоници,
Десанка Сретеновић од 14. септембра 1919. године у Драгоцвету, Флора
Михаиловић од 1913. године у Дубокој, Босиљка Радосављевић од 19. марта 1920.
године у Дубокој, Милева Кузмановић од 11. фебруара 1914. године у Јовцу,
Драгољуб Кузмановић од 11. фебруара 1914. године у Јовцу, Драгиња
Анђелковић од 24. децембра 1919. године у Лоћики, Момчило Милетић од 18.
марта 1918. године у Лоћики, Љубица Стојчевић од 1913. године у Ланишту,
Димитрије Станковић од 5. децембра 1913. године у Ланишту, Спасоје
Михајловић од 5. марта 1920. године у Лозовику, Наталија Радосављевић од
октобра 1920. године у Мијатовцу, Милан Лазаревић од 1919. године у Мајуру,

159 АЈ, 66, 1593.
160 Петар Стојиловић, учитељ у Винорачи, демобилисан је као капетан прве класе, командир друге
чете, трећег батаљона 15. пешадијског пука „Стеван Синђелић“, 15. децембра 1918. године. На
дужност је ступио 2. јануара 1919. године. Због оштећења зграде и учила настава је отпочета 3.
марта 1919. године.
161 Ђорђе Васић био је оптужен за ширење комунистичких идеја после доношења „Обзнане“.  По
казни је премештен априла 1921. године за учитељ у Мијатовцу. Две године је био председник
удружења учитеља Беличког среза. Као делагат учествовао је на првом југословенском
учитељском конгресу. У својој одбрани навео је за сведоке: Живка Анђелковића, управитеља
школе у Јагодини, Перу Стојиловића, учитеља у Винорачи и Момчила Милетића, учитеља у
Лоћики, који су били и чланови управе беличког учитељског удружења. На збору учитељског
удружења среза беличког донета је одлука да се од Министра просвете затражи слање једног
изасланика да испита кривицу Ђорђа Васића. У „Пуномоћју“ издато учитељима Радивоје Гајићу и
Александру Гајићу да могу да заступају „Групу учитеља комунаца беличког среза“ налази се
потпис Ђорђа Васића. Одлука о премештају Радивоја Гајића је поништена, а Ђорђе Васић је
премештен у Мијатовац. То је довело до противљења школског надзорника Беличког среза.
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Персида Обреновић од 30. јануара 1915. године у Милошеву, Младен Обреновић
од 1896. године у Милошеву, Милан Вукелић постављен за управитеља школе у
Праћини 12, јуна 1919. године, Ђорђе Младеновић 2. септембра 1919. године у
Праћини, Катарина Марковић 22. октобра 1919. године у Праћини, Александар
Станковић од августа 1919. године у Трешњевици, Ангелина Ђорђевић од 25.
септембра 1919. године у Црнчу, у Великој Сугубини није било учитеља162,
Ружица Наумовић од 10. децембра 1907. године у Пчелицама, Милојка Николић
од 15. марта 1920. године у Пчелицама, Велимир Трифуновић од 5. марта 1920.
године у Горњој Сабанти, који је до јула исте године напустио школу, Петар
Ђорђевић од 16. марта 1920. године у Дулену, Зорка Вукићевић од 15. марта 1920.
године у Ратковићу, Никола Вујић од 3. октобра 1919. године у Ратковићу,
Вукосав Жунић од марта 1920. године у Слатини.163

Учитељица Јелена Фортомарић, родом из Охрида, радила је у Лоћики од
1914. године. У току рада њено понашање било је врло непристојно. Када се 19.
фебруара 1919. године вратила на рад у Лоћики, општински суд тражио је њено
смењивање. У захтеву упућеном 28. фебруара школском надзорнику наведено је:
1. У време окупације јавно је говорила да је Бугарка, 2. Често се налазила, а и
становала у кафанама у Јагодини, где је неморал највећи, 3. Живела је у блуду са
неким жандармом, 4. Имала је ванбрачно дете, коме се није знао отац. Против
учитељице Јелене Фортомарић писао је 21. фебруара 1919. године и управитељ
школе Душан Јовичић. Он је чак понудио и оставку, ако се учитељица не смени.
Одлуком Министра просвете учитељица је 22. марта 1919. године разрешена
учитељске дужности.164

Од свих учитеља у срезу највише су се истакли: Драгољуб Ракић, учитељ у
Багрдану, Софија Атанацковић, учитељица у Бунару и Милутин Коруновић,
учитељ у Глоговцу.

Својим радом ван школе највише су се истакли Младен Обреновић,
учитељ у Милошеву и Драгољуб Ракић, учитељ у Багрдану. Младен Обрадовић
био је један од најбољих пољопривредника. Бавио се виноградарством,
воћарством и пчеларством. Његова школска башта била је најбоља у срезу. Поред
овога, основао је Земљорадничку задругу у селу, у којој је и радио. Драгољуб
Ракић основао је Земљорадничку задругу и Потрошачку задругу, у којима је и
радио. Био је и добар пчелар. Осим њих, земљорадничке задруге су основали и
радили у њима: Петар Стоиловић, учитељ у Винорачи, Наталија Радосављевић,
учитељица у Мијатовцу и Димитрије Станковић, учитељ у Ланишту.165

162 Дужност је почетком априла 1920. године напустио Милован Момировић.
163 АЈ, 66, 2845.
164 АЈ, 66, 1593.
165 АЈ, 66, 1593.



Мр Добривоје Јовановић - Основне школе у беличком срезу 1918-1941. године

119

Учитељ Радоје Ивковић са ђацима школе у Драгошевцу
1931. године

Због неједнаког почетка рада, недостатка наставних средстава и ђачких
потреба, ни скраћени програм није могао бити пређен подједнако у свим школама.
У школама у Багрдану, Врановцу, Мајуру, Мијатовцу, Главинцима и Винорачи, и
делимично у Бунару и В. Пчелицама пређен је програм и знање добро утврђено.
Неостваривање целокупног програма је нарочито важило за школе које су касније
почеле са радом, а то су школе у: Слатини, Ратковићу, Дуленима и Лозовику, као
и у неким школама које су имале полудневну наставу, а то су школе у: Мијатовцу,
Главинцима, Врановцу, Дубоки, Милошеву и  Драгоцвету. Учитељ првог течаја у
Глоговцу, а исто тако учитељ другог и трећег течаја у Бунару свршили су до краја
фебруара програм из првог односно другог течаја. Од марта су обрађивали
програм из другог и трећег течаја.У неким школама само се прешло по неколико
слова. Тако је било у: Лоћики, Дубокој (I-2 одељење), Милошеву (припремно
одељење), Драгоцвету, Ратковићу, Јовцу и Праћини. Посебно је Јелена
Фортомарић-Станковић, учитељица другог одељења првог разреда у Драгоцвету,
због своје лоше спреме, врло мало имала успеха.166

За одржавање реда у школама учитељи су се служили педагошким мерама
и саветима. Ни у једној школи није жалби ђачких родитеља на сувише строго
понашање учитеља. Није било ни једног случаја сукоба међу учитељима, а тако
исто ни између учитеља и ђачких родитеља. Учитељи су у довољној мери

166 АЈ, 66, 1593.



Мр Добривоје Јовановић - Основне школе у беличком срезу 1918-1941. године

120

обраћали пажњу на васпитну страну. Старали су се да примерима утичу на
ученике. Осуђивали су лоше примере, а истицали све што је било позитивно.
Захтевали су од ђака да буду чисти, уредни, вредни и послушни.

Поред редовне школе у Багрдану и Винорачи постојали су течајеви. У I, II
и III течају у Багрдану учило је 50 мушких и седам женских полазника, а у III
течају у Винорачи учило је седам девојака. Други течај у Багрдану почео је са
радом 7. јануара 1919. године са 18 ученика и 15 ученица. Ове ђаке водила је
Катарина Вучковић.

Школске 1919/20. године градиво није у потпуности пређено у свим
школама.

Неколико школа је радило нередовно. Школа у В. Сугубини није имала
учитеља, у Јовцу се није радило због шарлаха, у Трешњевици учитељ је дуго био
на боловању, у Дулену школа је убрзо била распуштена због малих богиња. Од
краје јануара па до половине фебруара, због епидемије грипа све школе нису
радиле три недеље. Од 25 школа радила је 21 школа и школа за домаћице.

Због великог броја ђака, школске 1919/20. године многи учитељи су
морали да раде полудневном наставом. То су били учитељи: 1. Драгољуб Ракић у
Багрдану са 120 ђака, 2. Десанка Сретеновић у Драгоцвету са 120 ђака, 3.
Станимир Ђокић у Драгоцвету са 96 ђака, 4. Драгољуб Кузмановић у Јовцу са 94
ђака, 5. Спасоје Михаиловић у Лозовику са 65 ђака, 6. Младен Обреновић у
Милошеву са 87 ђака, 7. Персида Обреновић у Милошеву са 94 ђака, 8. Милун
Симоновић у Праћини са 105 ђака, 9. Милојка Николић у Г. Сабанти са 78 ђака,
10. Радивој Гајић у Бунару са 84 ђака, 11. Други учитељ у Бунару са 101 ђаком,
12. Флора Михаиловић у Дубоки са 90 ђака.167

Према приликама, извршено је скраћивање наставног програма. Настојало
се, да се пређу одређени главни делови програма, без којих се не би могло
прелазити у старије разреде. Учитељ првог течаја глоговачке школе, који је радио
са ученицима од 10 и 11 година, и учитељ бунарске школе, који је радио са
другим и трећим течајем, свршили су до краја фебруара 1920. године програм из
нижих разреда и од марта обрађивали програм из старијих разреда. Њихови
ученици су за годину дана свршили први и други течај у Глоговцу, и други и
трећи течај у Бунару.168

Школа за домаћице постојала је у Багрдану. Рад је отпочет 8. децембра
1919. године. У почетку су биле 32 ученице, од којих 22 нису биле писмене. На
испиту је било 16 ученица. Остале су отпале због пољских радова и оскудице у
материјалу за женске радове. Рачун је предавао Драгољуб Ракић, управитељ
школе у Багрдану, српски језик Живка Станковић, учитељица исте школе, а

167 Учитељи у Г. Сабанти и Лозовику радили су са мањим бројем ђака. Школе у овим местима
радиле у приватним кућама, учионице су биле мале и нису могле да приме више од 30-35 ђака.
168 АЈ, 66, 1593.



Мр Добривоје Јовановић - Основне школе у беличком срезу 1918-1941. године

121

домаћу економију, ручни женски рад, кројење и шивење на машини Босиљка
Аћимовић.169

Учитељ Душан Радивојевић са ђацима III и IV разреда
Школе у Винорачи 1937/38. године

Школске 1919/20. године радило је 15 учитеља и 17 учитељица. Тројица
учитеља оцењена су чистом одличном оценом, седморица одличном оценом с
обзиром и четворица повољном оценом. Од 17 учитељица две су оцењене чистом
одличном оценом, 13 одличном оценом с обзиром и четири повољном оценом. У
овој школској години највише су се истакли Драгољуб Ракић, учитељ у Багрдану,
Софија Атанацковић, учитељица у Бунару, Петар Стоиловић, учитељ у Винорачи,
Наталија Радосављевић, учитељица у Мијатовцу, Димитрије Станковић, учитељ у
Ланишту и Милутин Коруновић, учитељ у Глоговцу. Њихов рад био је у свему
правилан и методски исправан. Дисциплина ученика била је одлична. Поред рада
са великим бројем ђака, приређивали су и школске свечаности. Ипак као најбољи
учитељи оцењени су Драгољуб Ракић и Младен Обреновић. Ђаци Драгољуба
Ракића имали су лепо држање и понашање, били су ведри и весели, слободни и
сигурни у стечено знање. У Багрдану је основао Земљорадничку и потрошачку
задругу. У раду ван школе нарочито се истакао Младен Обреновић, учитељ у

169 Домаћински течај постојао је и 1939/40. године. Током пет месеци 12 девојака је похађало течај.
Укупно је за организовање течаја утрошено 8.000 динара.
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Милошеву. Био је одличан виноградар, воћар и пчелар. Његова школска градина
са поврћем била је најбоља у срезу. Ранијих година основао је Земљорадничку
задругу. Поред Драгољуба Ракића и Младена Обреновића, земљорадничке задруге
оснивали су и њима руководили: Петар Стоиловић, учитељ у Винорачи, Наталија
Радосављевић, учитељица у Мијатовцу и Димитрије Станковић, учитељ у
Ланишту.170

Школске 1920/21. године у 22 мешовите школе радило је 15 учитеља и 18
учитељица. Од учитеља тројица су оцењена пуном одличном оценом, деветорица
одличном са обзиром и тројица повољном оценом. Од 18 учитељица три су
оцењене са пуном одличном оценом, десет одличном са обзиром и пет повољном
оценом.

Школске 1920/21. године нарочито су се истакли у раду:
1. Драгољуб Ракић, учитељ у Багрдану. Установио је народну књижницу,

Пољопривредни клуб деце и омладине од 10 до 18 година. Ова деца су под
његовим надзором, свако појединачно, одвојили по једну парцелу, припремали је,
засадили и старали се њој се. Основао је позоришну дружину, која је са певачким
хором бројала око 50 чланова. Приређивао је преко године позоришне представе,
које су биле добро посећиване. Приход од 2.000 динара унет је у фонд за
помагање сиромашних ученика. Установио је кредитну и потрошачку задругу.

2. Милица Славковић, учитељица у Белици. Установила је Пољопривредни
клуб, Друштво хришћанске заједнице, Друштво против алкохола, и у другој
учионици подигла је провизорну позорницу, где су ученици изводили лаке
патриотске комаде.

3. Младен Обреновић, учитељ у Милошеву, један је од најистакнутијих
пољопривредника, који је много урадио за своју околину. Одличан је био
виноградар, воћар и пчелар. Његова школска башта била је најбоља у срезу. Међу
првима је установио земљорадничку и пољопривредну задругу, у којима је и даље
радио.

4. Десанка Драговић, учитељица у Трешњевици истицала се својим лепим
песмама и декламацијама. Приређивала је преко године концерте, који су били
врло добро посећивани. Приход са концерата био је намењен ратним сирочадима
исте школе.

У раду у школи највише су се истакли: Драгољуб Ракић у Багрдану,
Милица Славковић у Белици, Персида Обреновић у Милошеву, Живота
Здравковић у Рибару, Војислава и Настасије Ђорђевић у Деоници.

170 АЈ, 66, 1593.
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Учитељи Вујана и Милан Николић испред школе у Бунару
1935. године

И остали учитељи дали су велики допринос својим радом. Њиховом
заслугом установљени су културни одбори у: Рибару, Праћини, Мајуру,
Главинцима, Винорачи, Милошеву и Багрдану. Повремену су приређивана
предавања за народ, и осниване народне књижнице и читаонице. Оне су основане
у: Багрдану, Јовцу, Лоћики, Глоговцу и Драгоцвету.

Тек школске 1920/21. године постигнут је значајнији успех из појединих
предмета:

Хришћанска наука предавана је махом методски, и доста се пазило на
буђење религиозних и моралних осећања, што је и било најважније. Слабији
учитељи држали су се слепо уџбеника, па је у тим школама било мање користи од
предавања овог предмета.

Српски језик предаван је у већини школа најтемељитије. Читање чланака
било је правилно са разумевањем. Прочитано је лепо препричавано, а у неким
школама ученици су изводили моралне поуке. Граматика је у овој школској
години у мањем обиму предавана, јер су махом постојали први и други разреди, у
којима је граматика и самим програмом мало обухваћена. Ђаци млађих разреда
знали су да разликују имена и радње, реченичке облике и главне делове у њима.
Писању је поклањана довољна пажња, и поред тога што је недостајао материјал за
писање. Млађи ученици су писали махом на таблицама, а касније и у писанкама.
Писали су доста лепо и правилно. Ученици старијих разреда у почетку су
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преписивали текстове из читанки, а касније су вежбали са лакшим писменим
саставима. Декламације су извођене у свим школама, али не и са подједнаким
успехом. Код једног дела учитеља декламације су се изводиле без довољно
топлине, па и разумевања. У извођењу декламација са ђацима највише су се
истакли Милица Славковић из Белице и Драгољуб Ракић из Багрдана. Успеха су
имали и Десанка Драгићевић из Трешњевице и Војислав и Настасија Ђорђевић из
Деонице. Милица Славковић и Драгољуб Ракић изводили су декламације са
својим ђацима савршено. Они су приређивали и позоришне комаде са великим
успехом. Избор декламација био је махом у патриотском духу и прикладан
дечијем развоју

Рачуну са геометријским облицима поклоњена је велика пажња.
Предавања су у већини школа била правилна. Упознавање са геометријским
облицима: тачком, линијом, површином, телом, углом и друго било је
заступљено, и то нарочито у старијим разредима.

Српска историја предавана је у овој години само у бунарској школи у
четвртом разреду. За овај предмет није било никаквих наставних средстава. И
поред тога постигнут је добар успех.

Земљопис је предаван од другог разреда. У почетку недостатак учила је
правио тешкоће. Касније су учитељи сами цртали карте, што су пренели и на своје
ученике. Због тога је постигнут велики успех. Најбољи успех је постигнут са
ученицима трећег разреда у Драгоцвету и Багрдану.

Познавање природе у већини школа није предавано како је требало.
Уместо да се изучавање природе учи у самој природи, многи учитељи држали су
предавања у учионицама. Зато и успех није био довољно добар. Ученици су знали
само оно што су научили у учионицама.

Цртање је и ранијих година било највише занемариван предмет. У овој
години посебно, због сиромаштва и велике скупоће цртаћег прибора. И најбољи
учитељи, који су знали важност овог предмета, често су због обимности програма,
на часовима цртања предавали неке друге предмете. Цртанке су се обично
попуњавале пред испит.

Певање се обрађивало по свим школама, са много бољим успехом од
цртања. Предавано је највише у један глас. Изузетак су чинили учитељи у
Деоници, Глоговцу и Драгоцвету, који су обрађивали песме у два гласа. Ученици
су певали лепо и складно.

Гимнастика је била заступљена преко дечијих игара. Само су ученици
трећег и четвртог разреда по мало вежбали ритмичке покрете главе, руку, ногу.
Постигнут успех био је доста добар. Дечије игре најбоље је изводила учитељица у
Трешњевици, а соколске вежбе учитељ трећег разреда багрданске школе.

Сметњама у настави 1920/21. године  допринеле су разне болести. Заразе
су се нарочито шириле октобра, новембра и децембра. После интервенција лекара,
нису се више појављивале. Шарлахом су биле захваћене школе у: Јовцу, Праћини,
Багрдану, Главинцима, Драгоцвету, Црнчу. Срдобоља се појавила у Дубокој и
Глоговцу. Од грипа је боловало неколико учитељица. Због ових болести, све ове
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школе нису радиле од 15 до 20 дана, осим у Јовцу која није радила 45 дана, у
Драгоцвету школа није радила 40 дана, а у Црнчу 30 дана.171

У школама у Врановцу и Пањевцу није извршен превод ученика. У
Врановцу није било учитеља. Од Божића до марта месеца 1921. године промењена
су четири учитеља. Школа у Пањевцу отворена је тек априла исте године, па
наставно градиво није довољно обрађено. Министар просвете одобрио је да се рад
у овим школама настави и у наредној школској години, до прве половине
новембра. Тада би се извршило испитивање ученика и превођење у старије
разреде.

Код спремнијих учитеља при предавању хришћанске науке нарочито се
радило на буђење моралних поука. Слабији учитељи углавном су се држали
уџбеника.

Из осталих предмета рад и успех био је на нивоу предходне године. Нешто
више успеха показано је у певању. Сада се у два гласа певало у Белици, Багрдану,
Деоници, Глоговцу и Трешњевици, и то доста добро. Гимнастика и дечије игре
предавани су у свим школама, али не са подједнаким успехом. Дечије игре
најбоље је изводила учитељица у Трешњевици, а соколске вежбе учитељ четвртог
разреда у Багрдану.

Радивоје Гајић, дотадашњи учитељ у Бунару, поново је постављен за
учитеља у истом селу 7. маја 1921. године, када је отворено друго одељење. Он је
одлуком Министра просвете нешто раније, премештен за учитеља у окружје
пожаревачком. Одмах по сазнању о премештају мештани Шантаровца и Бунара
упутили су молбе Министру просвете да учитеља Радивоја Гајића остави у селу.
Молбу села Шантаровца потписало је 104 мештана. Мештани Бунара упутили су
молбу Министру просвете са потписима 25 мештана. У молби су навели: 1. Од
када је дошао у школу гајићев рад у школи тече потпуно правилно и ђаци су добро
спремни и задовољни њиме, 2. Школа је била без скамија и кад је дошао г. Гајић,
он је својим заузимањем успео да увери народ у потребу помагања школе и
прикупио из народа добровољни прилог и направио потребан број скамија те
тако олакшао и себи и ђацима, 3. Г. Гајић ради у нашој земљорадничкој задрузи и
од када је он дошао задруга нам знатно напредује, 4. Г. Гајић је образовао пре 2
месеца певачку дружину у селу и редовно ради у њој, што нам пак служи за углед
према осталим селима, 5. Г. Гајић се у овој општини апсолутно не бави
политиком нити се меша у наше послове општинске, сем што нас кад год
потпомогне у каквом послу.172

У Мијатовцу је дошло до осуде учитеља тамошње школе Марка
Буратовића. Њему се замерало лоше понашање према ђацима, школској згради и
ђачким родитељима. Од ђака, који су похађали вечерње курсеве тражио је новац
пре сваког часа. Због тога су ђаци врло брзо напуштали курсеве, не научивши

171 АЈ, 66, 1593.
172 АЈ, 66, 1593.
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ништа. Школска зграду била је доста запуштена. Школске нужнике је сам
растурио. Децу, која су бежала од школе, спроводио је везане од њихових кућа.
Ни после више опомена од стране школског одбора, учитељ није променио своје
понашање. У захтеву од 3. јуна 1921. године тражено је његово премештање. У
свом извештају о раду учитеља, школски надзорник је предложио да се смени
учитељ, јер ни својом спремом ни понашањем није заслужио да буде учитељ.
Поред тога, учитељ је проневерио 2.850 динара Југословенске Матице, због чега
је тужен суду, и очекивало се да буде затворен. На основу мишљења школског
надзорника, Министар просвете је 19. јула 1921. године отпустио Марка
Буратовића из учитељске службе.173

Учитељица Вујана Николић са ђацима I и II разреда
школе у Бунару 30. маја 1935. године

У беличком школском срезу 1921/22. године било је 29 школа, јер је из
политичког среза левачког придодато још пет школа. У ових 29 школа радило је
преко целе године 29 учитеља и 23 учитељице. Само школа у Течићу није имала
учитеља преко целе године. 174

У беличком срезу прегледане су 22 школе. Школа у Шуљковцу је отпочела
рад у другој половини маја, па се више пажње обратило на припреми школе за

173 АЈ, 66, 1593.
174 АЈ, 66, 1593.
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наредну школску годину. У овим прегледаним школама радило је 25 учитеља и 18
учитељица. Пуном одличном оценом оцењено је девет учитеља и учитељица,
одличном оценом са обзиром 21, а 13 учитеља и учитељица повољном оценом.
Општи успех у настави оцењен је врло добром оценом.175

 Највише су истакли ови учитељи и учитељице: 1. Персида Обреновић у
Милошеву, 2. Витомир Милошевић у В. Сугубини, 3. Душан Радивојевић у
Белици, 4. Младен Обреновић у Милошеву176, 5. Божин Станимировић у
Лозовику, 6. Милутин Коруновић у Глоговцу, 7. Душан Марковић у Мајуру, 8.
Милева Кузмановић у Јовцу. Сви учитељи су, према приликама у својим местима
стално тежили да се укључују у рад појединих установа. Оснивали су народне и
ђачке читаонице, културне одборе, земљорадничке и потрошачке задруге и
аналфабетске течајеве, као у Шуљковцу и Шантаровцу.

Списак
Учитеља који ће продужити рад полудневном наставом

и после 1. априла, па до 15. јуна 1921. године

Р.б. Име и презиме место У ком
разреду

ради Бр
ој

уч
ен

ик
а Од кад је

почео
радити

примедбе

1. Драгољуб
Ракић

Багрдан трећем 91 1.9.1920.

2. Десанка
Сретеновић

Драгоцвет првом и
другом

120 15.9.1920.

3. Станимир
Ђокић

Драгоцвет трећем 96 19.9.1920.

4. Драгољуб
Кумановић

Јовац првом,
другом,
трећем

94 1.10.1920.

5. Станоје
Михаиловић

Лозовик првом и
другом

65 15.9.1920. мала
учионица

6. Персида
Обреновић

Милошево првом и
другом

94 1.9.1920.

7. Милојка
Николић

Г. Сабанта првом,
другом,
трећем

78 1.10.1920. мала
учионица

8. Радивоје Гајић Бунар трећем и 84 15.9.1920.

175 АЈ, 66, 1593.
176 Младен Обреновић, до тада једини одликовани учитељ у срезу, одликован је ореденом Светог
Саве V степена.
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четвртом
9. Босиљка

Трајковић
Бунар првом и

другом
101 15.11.192

0.
10. Флора

Михаиловић
Дубока првом и

другом
90 1.9.1920.

11. Момчило
Милетић

Лоћика другом и
трећем

85 1.10.1920.

Живка Николић, учитељица у Врановцу премештена је у Својново у срезу
темнићском априла 1922. године.

Ученици и учитељи основне школе у Белици са школским надзорником
Душаном Радојевићем 1940. године

*
Школске 1921/22. године у 23 школа Беличког среза радили су следећи

учитељи: Багрдан – Драгољуб Ракић, Живка Станковић, Катарина Вучковић177;
Бунар – Босиљка Трајковић; Белица – Милица Славковић; Винорача – Петар
Стојиловић; Врановац – Витослава Коруновић; Главинци - ; Глоговац – Милутин

177 Катарину Вучковић је од 17. фебруара 1922. године заменила Мара Враничевић, а већ школске
1922/23. године други разред је водила Живка Станковић. Њу је већ следеће школске године
мењала Видосава Марковић.
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Коруновић; Деоница – Војислав Ђорђевић, Настасија Ђорђевић; Драгоцвет –
Станимир Ђокић, Десанка Сретеновић; Дубока – Босиљка Радосављевић, Флора
Михаиловић, Димитрије Антоновић; Јагодина – Димитрије Димитријевић,
замењује га Велимир Димитријевић, Тома Милојковић, Живко Анђелковић,
Владимир Теодосић; Јовац – Драгољуб Кузмановић, Милева Кузмановић;
Ланиште – Димитрије Станковић, Софија Михајловић, Љубица Стојчевић; Јовац –
Драгољуб Кузмановић, Милева Кузмановић; Лоћика – Момчило Милетић,
Драгутин Поповић, Драгиња Анђелковић; Лозовик – Спасоје Михајловић; Мајур –
Милан Лазаревић; Мијатовац – Марко Буратовић; Милошево – Младен
Обреновић, Персида Обреновић; Праћина – Милун Симоничић; Трешњевица –
Десанка Драговић; Црнче – Ангелина Ђорђевић; Рибаре – Живота Здравковић;
Глоговац – Милутин Коруновић, Евстатије Марковић; Пањевац – Станислав
Марковић.178

*
Наставно градиво није било могуће прећи у свим школама. Ово је важило

за школе које су касније отпочеле рад, и за школе у којима се одвијала полудневна
настава. У тим школама школски надзорник је, са учитељима, одређивао наставно
градиво које се морало савладати, без чега се није могло извршити превод ђака у
старије разреде. У свим осталим школама програм је пређен и наставно градиво
добро утврђено.

Учитељ у Пањевцу Станислав Марковић није могао да пређе сав програм.
Ипак је оцењен одличном оценом, мада је радио само четири месеца. Програм у
потпуности није пређен ни у Врановцу, због честих промена учитеља.

Највише пажње било је посвећено учењу српског језика, рачуна, српске
историје и земљописа. Од вештина најмање пажње посвећено је цртању. Пун
успех из свих предмета постигнут је у: Главинцима, Деоници, Белици у другом и
трећем разреду, Драгоцвету у четвртом разреду, у Милошеву у првом и другом
разреду, у четвртом разреду у Багрдану и у трећем разреду у Праћини.

Рад на народном просвећивању 1921/22. године био је нешто бољи него
предходне године. Учитељи су отварали аналфабетске течајеве, народне
читаонице и књижнице, земљорадничке и потрошачке задруге, држали корисна
предавања за народ, нарочито о штетности алкохолизма и друго. У овоме су се
нарочито истакли: Драгољуб Ракић, учитељ у Багрдану, који је одржавао са
великим успехом ђачко позориште и приређивао представе за народ, Душан
Радивојевић из Белице, Младен Обреновић и Нада Обреновић из Милошева, Сима
Ђокић из Драгоцвета и Милун Симонићић из Праћине. У почетку је покренуто
осам аналфабетских курсева, а до краја редовно је радило пет, и то: у Дубокој,
Глоговцу, Јовцу и Лоћики за мушку и женку омладину. У њима је описмењено 84
полазника, 17 девојака и 67 младића. Ове године готово у свим местима

178 Државни календар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за годину 1921. Београд 1921, стр.
217-218.
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установљени су месни одбори за народно просвећивање. Њихов рад се састојао у
приређивању корисних предавања за народ. То није дало очекиване резултате.
Чак ни на Видовданску прославу-дан народног просвећивања нису долазили
мештани, јер је то за њих био радни дан. Слично је било и са народним
књижницама.

Рад је прекидан у Праћини 20 дана због шарлаха, а у Лоћики 15 дана,
такође због исте болести. Поред ових школа, рад није текао уредно и у школама у
Рибару, Деоници и Праћини због велике зиме и мразева и због недостатка огрева.

У успешном раду у школи највише су се истакли: Драгољуб Ракић, учитељ
четвртог разреда у Багрдану, Сима Ђокић, учитељ четвртог разреда у Драгоцвету,
Персида Обреновић, учитељица првог и другог разреда у Милошеву, Витомир
Милошевић, учитељ трећег и четвртог разреда у Главинцима, Радојка
Драгојловић, учитељица првог и другог разреда у Главинцима, Душан
Радивојевић, учитељ у Белици, Милун Симоничић, учитељ трећег разреда у
Праћини, Војислав Ђорђевић учитељ трећег разреда  у Деоници и Анастасија
Ђорђевић, учитељица првог и другог разреда у Деоници.

Према оцени школског надзорника рад ових наставника био је у свему
правилан и методичан. Њихови ђаци имали су добро држање и понашање, били су
ведри и весели, и слободни и сигурни у стечено знање.179

Школске 1922/23. године радило је 29 учитеља и 23 учитељице у 28 школа.
Школа у Црнчу није радила јер није имала учитеља. Од 29 учитеља њих 20 је
добило одличну оцену, и то петорица пуну, а остали одличну са обзирима.
Повољном оценом оцењено је девет учитеља. Од 23 учитељице две су оцењене
пуном одличном оценом, 10 одличном оценом са обзирима и 11 учитељица
повољном оценом. У овој школској години највише су се истакли учитељи:
Персида Обреновић у Милошеву, Витомир Милошевић у В. Сугубини, Душан
Радивојевић у Белици, Младен Обреновић у Милошеву, Божин Станимировић у
Лозовику, Милутин Коруновић у Глоговцу, Душан Марковић у Мајуру и Милева
Кузмановић у Јовцу.180

Наставно градиво није могло да буде пређено у свим школама. Ово је
важило за школе које су касније почеле са радом. То су биле школе у
Трешњевици, која није имала учитеља све до почетка фебруара 1923. године, у
Глоговцу због болести учитеља до половине фебруара исте године, у Течићу и
Ратковићу, у којима је радио по један учитељ до јануара 1923. године, када су
постављени други учитељи. Наставно градиво није пређено у целини и у школама
где су учитељи радили полудневном наставом. То су школе у: Бунару, Винорачи,
Дубокој, Драгоцвету, Лозовику, Мајуру и Милошеву. По свим другим школама
углавном је програм обрађен, а наставно градиво добро утврђено. Најбољи успех

179 АЈ, 66, 1593.
180 АЈ, 66, 1593.
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је постигнут из српског језика, рачуна и историје. Из земљописа, због опширности
није обрађено целокупно градиво.

Углавном су сви учитељи били укључени у ван школске активности. Сви
су према својим месним приликама оснивали и радили у народним и ђачким
књижницама, културним одборима, земљорадничким и потрошачким задругама.
У Шуљковцу и Шантаровцу учитељи су водили аналфабетске курсеве.181

Школске 1923/24. године радило је 34 учитеља и 20 учитељице у 30 школа.
Све школе су имале потребан број наставника. Од 34 учитеља пуном одличном
оценом оцењена су двојица: Душан Радивојевић, учитељ у Белици и Драгољуб
Кузмановић, учитељ у Јовцу. Од учитељица пуном одличном оценом оцењене су:
Персида Обреновић, учитељица у Милошеву, Милева Кузмановић и Десанка
Сретеновић, обе учитељице у Јовцу. Одличном оценом са обзиром оцењено су 22
учитеља и 10 учитељица, пуном повољном оценом пет учитеља и четири
учитељице и повољном оценом са обзиром пет учитеља и три учитељице.

У овој школској години, у раду са ђацима, највише су се истакли учитељи:
Персида Обреновић у Милошеву, Душан Радивојевић у Белици, Младен
Обреновић у Милошеву, Петар Стојиловић у Винорачи, Драгољуб Кузмановић у
Јовцу.

У културном раду сви учитељи су давали значајан допринос. То се
нарочито односило на старије учитеље. Учествовали су у раду књижница,
земљорадничких и потрошачких задруга. Ове године организовани су
аналфабетски курсеви за одрасле у Шуљковцу и Шантаровцу. Најактивнији
учитељи у културном раду, били су: Младен Обреновић, учитељ у Милошеву,
Петар Стојиловић, учитељ у Винорачи и Драгољуб Кузмановић, учитељ у Јовцу.
Од млађих учитеља најактивнији су били Душан Радивојевић, учитељ у Белици и
Персида Обреновић, учитељица у Милошеву.

Наставни програм готово у свим школама био је изведен у потпуности.
Једино градиво из земљописа, због своје обимности, није био у потпуности
обрађено. У прелажењу програма било је проблема у Багрдану марта 1924.
године, због појаве малих богиња, док у Течићу школа није радила 40 дана због
срдобоље. Код свих учитеља највећа пажња је поклањана српском језику, рачуну,
српској историји и земљопису. Из ових предмета је у већини школа показан врло
добар успех. Из српског језика, рачуна и историје у ¾ школа је постигнут врло
добар успех. Из земљописа, због обимности, није пређено сво градиво, а оно што
је обрађено добро је научено. Писање је код већине учитеља било у довољној
мери заступљено. Ученици нижих разреда писали су лепо и правилно речи и
реченице, а у вишим разредима преписивали краће текстове и вежбали са
писменим саставима.

У васпитном погледу учитељи су се старали да поукама утичу на ђаке,
мада нису имали увек сарадњу са њиховим родитељима. Врло често су избегавали

181 АЈ, 66, 1593.
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долазак на родитељске састанке, изговарајући се пословима. Учитељи су
захтевали од ђака да буду чисти, уредни, вредни, пажљиви, послушни. Сузбијали
су мане и пороке. Ђаци млађих разреда углавном су редовно похађали наставу,
али ђаци старијих разреда често су одсуствовали или сасвим престали да долазе,
јер су их родитељи задржавали на пољопривредним пословима. За одржавање
реда у школама учитељи су се служили подесним педагошким мерама и саветима.
Ни у једној школи није било жалби родитеља на грубо поступање од стране
учитеља. Међусобни односи учитеља, са изузетком бунарске школе, били су
добри. Током целе године није било ни једног случаја сукоба међу учитељима, а
ни учитеља са ђачким родитељима.182

Због васпитног значаја школских излета, учитељ у Бунару Радивоје Гајић
намеравао је да, током јуна месеца 1924. године, организује тродневни излет са
својим ђацима до Сењског Рудника и Параћина. Планирао је да на пут крену 36
ученика трећег и четвртог разреда са једним учитељем. За реализацију овог излета
тражио је од министра просвете помоћ у висини од 600 динара. Већ после три
дана министар је донео одлуку о пружању помоћи за „извођење научне
екскурзије“, и вероватно да је та екскурзија и одржана.183

У културном раду млађи учитељи нису се много истицали. Углавном су
том раду били посвећени старији учитељи. Они су и даље оснивали
земљорадничке и потрошачке задруге, читаонице и друго. Највише су од старијих
учитеља пружили Младен Обреновић184, учитељ у Милошеву, Петар Стојиловић
из Винораче и Драгољуб Кузмановић из Јовца, а од млађих Душан Радивојевић,
учитељ у Белици и Персида Обреновић, учитељица у Милошеву.

Група мештана Бунара 27. новембра 1923. године упутили су жалбу на рад
њиховог учитеља Радивоја Гајића. Тражили су да се премести из Бунара, јер је
ширио идеје комунизма. Према тужби других људи, он је ширио идеје
републиканизма. На основу захтева Радивоја Гајића да није комуниста, Суд
општине бунарске издао је 9. децембра 1923. године уверење: 1. Да Радивоје Гајић
није комуниста нити је агитовао за комунистичку партију, 2. Да је приликом
последњих избора агитовао за кандидате Демократске странке и на посланичким
и општинским изборима..

У својој изјави од 16. маја 1924. године Радивоје Гајић побијао је оптужбе
групе мештана Бунара. Са комунизмом је одавно завршио и да је постао

182 АЈ, 66, 1593.
183 АЈ, 66, 1593.
184 Младен Обреновић одликован је орденом Светог Саве V степена јануара 1924. године. Њега је
за одликовање предложио школски надзорник беличког. У образложењу је навео....“ што је
културни радник преко 30 година; што ради и данас са пуно воље и преданости; што је први
основао најуређенију школску башту и виноград са америчком подлогом и тиме утицао на своје
место и околину, те су и сељани постигли врло леп успех у виноградарству и воћарству, и што је
први у срезу пре 20 година основао Земљорадничку и доцније Потрошачку задругу...Његово
одликовање, уверен сам, наћи ће одзива не само међу учитељима, већ и осталим редовима
грађанства“.
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демократа. Као доказ навео је: да је за Демократску странку агитовао у Бунару, да
је дао изјаву Драгутину Пећићу да је члан Демократске странке, да је члан
омладине Демократске странке за Београд од 1922. године. Сматрао је, да је тужба
написана по наговору учитељице у Бунару Босиљке Трајковић, са којом је био у
свађи око једног стана. Пошто су од потписника тужбе, осим двојице, остали су
били чланови Радикалне странке, веровао је да је то њихова освета, јер је на
изборима агитовао против њиховог кандидата.

У свом извештају о учитељу Радивоју Гајићу школски надзорник наводи,
да у поверљивој архиви Министарства просвете постоје документа која потврђују
да је он истицао комунистичка начела и био један од најглавнијих у беличком
срезу међу учитељима. Због тога је неколико пута био премештан, али је преко
пријатеља, успевао да остане у месту где је службовао. Учитеља Радивоја Гајића
оптужила је учитељица у истој школи Босиљка Трајковића, због наводног
физичког напада 185

Тужба за наводну комунистичку делатност поднета је и против учитеља у
Дубокој Драгољуба Марковића. Тужбу против њега поднео је Аранђел
Радивојевић, председник дубочке општине, 31. јула 1923. године. Као сведоке
навео је Милоша Лазаревића, деловођу лаништанске општине и Спасоја
Михаиловића, учитеља у Ланишту. Учитељ је само потврдио да је Драгољуб
Марковић говорио, да је као ђак прихватао комунистичке идеје, али да је то
одавно одбацио. Изјави Милоша Лазаревића се изгледа није веровало, јер је
раније био осуђен на осам година затвора, због фалсификовања и издавања
лажних уверења. Драгољуб Марковић је такође изјавио приликом свог
саслушања, да је као ђак прихватао комунистичке идеје, али „кад сам видео њихов
разоран рад против државе, ја сам јавно дигао руке од тога“. Као главни разлог
тужбе против њега навео је то што је ухватио Аранђела Радивојевића у крађи
школског новца, док је био члан и благајник школског одбора. Против учитеља
укључио се и тадашњи посланик Веља Поповић. Он је од Министра просвете
тражио да се учитељ Драгољуб Марковић, због своје комунистичке делатности
премести из Дубоке. Министар је тражио доказе о томе. Те доказе требало је да

185 АЈ, 66, 1593. Сукоб учитеља у Бунару започео је после одређивања станова за учитеље. Један
стан је био од тврдог материјала, и у њему је становао управитељ са породицом, док је други стан
био од слабог материјала, и у њему је становала учитељица Босиљка Трајковић. После земљотреса
управитељев стан је био доста оштећен и био склон паду. Школски одбор је 27. септембеа 1923.
године донео одлуку да се на стану од слабог материјала уреди стан за управитеља, који би чиниле
две собе, кухиња и остава. За учитељицу, која је живела сама, припремљен је стан са једном собом
и кухињом. Међутим, учитељица је заузела две собе и није хтела да их напусти. Пошто је учитељ
упутио жалбу школском одбору и школском надзорнику, учитељица Босиљка Трајковић почела је
са нападима на учитеља Гајића. Успела је да наговори неке мештане Лукара и Врбе, да оптуже
Радивоја Гајића за ширење комунистичких идеја. Према извештају школског надзорника  од 30.
децембра 1923. године, школски одбор је решио сукоб око станова на обострано задовољство, а да
је учитељ Радивоје Гајић, својим писмом министру желео да скрене пажњу са тужбе, која је
поднета против њега због ширења комунистичких идеја.
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прикупи Аранђел Радивојевић, председник партијског одбора странке Веље
Поповића у свом селу. На молбу Драгољуба Марковића, Суд општине дубочке
издао је 11. септембра 1923. године уверење о његовом раду и понашању. У
уверењу се тврдило да је од постављења за учитеља био одличног понашања и
владања. Никада на зборовима није исповедао комунистичке идеје, и никада није
наговарао људе на непослушност према државним властима. Напротив, у свакој
прилици је помагао општинску власт у свим административним и културним
пословима. Слично је о учитељу известио и школски надзорник. За време од када
је у селу, ни један мештанин није потврдио да је Драгољуб Марковић пропагирао
комунистичке идеје, нити се у Јагодини дружио са комунистима.186

*
Од завршетка Првог светског рата па до 1924. године у Глоговцу су

радили: Бисенија Николић до 30. јула 1920. године до премештаја у Мијатовац,
Милутин Коруновић од почетка 1919. па до 1. септембра 1923. године када је
премештен за Брзан, Драгиња Манојловић од 19. августа до 15. октобра 1920.
године, Јевстатије Марковић од 13. новембра 1920. године до 6. септембра 1921.
Године, Милева Сибиновић од 1. септембра 1921. године до 1. септембра 1923.
Године, Богосав Пејић од 1. септембра 1923. године до 1. септембра 1924. године,
Димитрије Натевић од 1. септембра 1923. године до 1. септембра 1924. године.
Петроније и Анђа Јовановић од 1. септембра 1924. године. Стеван Прокић
постављен је 15. јануара 1933. године.187 Током школске 1933/34. године
постављена је Смиља Стојановић, свршена ученица Учитељске школе у Београду.
Драгољуб Поповић и учитељица Л. Поповић постављени су 1. априла 1935.
године на место Петронија и Анђе Јовановић. Драгољуб Поповић постављен је и
за управитеља школе. У току 1937. године Смиљу Стојановић је заменио Милош
Милошевић из Великог Поповића. Он је радио до 11. новембра 1937. године, до
преласка у Ћуприју. Њега је заменио Цветковић, учитељ из Превешта у срезу
левачком.188

*
Школске 1924/25. године у школама беличког среза радило је 35 учитеља и

20 учитељица, од којих 50 сталних, три привремена, један вршилац учитељске
дужности и један дневничар. Учитељску школу завршило је 54 учитеља.

186 АЈ, 66, 1593.
187 АЈ, 66, 1597. Драгиша Коруновић из Глоговца поднео је новембра тужбу против Стевана
Прокића. У тужби је навео да се Прокић опијао, да је пијан агитовао за разне кандидате на
општинским изборима, да је после избора лупао по кантама, да је лупао на прозор управитељу
школе Петронију Јовановићу, да се непристојно понашао ван школе, да је вређао жену
управитеља. Према изјавама сведока није се закључило да су наводи из тужбе истинити, и учитељ
је ослобођен сваке одговорности марта 1935. године. Тада се налазио у селу Куса Врана у срезу
царибродском. Према изјави Стевана Прокића тужба је поднета зато што је агитовао за листу
Божидара Радисављевића, док су Драгиша Коруновић и управитељ школе Петроније Јовановић
агитовали за избор Милана Милосављевића, на чијој су се листи налазили.
188 ЗМЈ, Летопис школе у Глоговцу.
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Одличном оценом оцењено 23 учитеља и 11 учитељица, повољном осам
учитеља и девет учитељица, лошом два учитеља, а толико је учитеља остало
неоцењено. Током године кажњена су два учитеља. Фемка Грујић из Багрдана
кажњена је укором због повреде старешинства, а Ђорђе Младеновић, учитељ у
Праћини, премештајем због пијанства и нерада.189

Списак наставника основних школа у срезу беличком
и број редовник ученика по одељењима 1924/25. године190

р.
Б.

Назив школе одељења Име наставника Број
ред.
ђака

Примедба

1. Багрданска I
II
III
IV

Видосава Марковић
Фемка Грујичић
Душанка Влајковић
Милан Марковић

27
21
32
34

2. Бунарска I
II

Босиљка Трајковић
Радмило Маршићевић

32
39

3. Беличка I
II

Даница Томић
Душан Радивојевић

33
26

4. Врановачка I
II

Живка Николић
Станисав Николић

36
37

5. Винорачка I Петар Стојиловић 35
6. Главиначка I

II
Бранислава Милетић
Живојин Панић

19
30

7. Глоговачка I
II

Анђа Јовановић
Петроније Јовановић

35
44

8. Деоничка I
II

Миленија Лазаревић
Милан Лазаревић

29
32

9. Дубочка I
II

Наталија Аранђеловић
Драгољуб Поповић

36
38

10. Драгоцвечка I
II

Милица Ђорђевић
Душан Марковић

39
55

11. Јовачка I
II

Милева Кузмановић
Драг. Кузмановић

28
55

12. Лаништанска I
II

Љубица Стојчевић
Спасоје Михаиловић

36
29

13. Лоћичка I
II

Радмила Јовичевић
Радисав Ђорђевић

34
41

На боловању

14. Лозовичка I Божин Станимировић 35
15. Мајурска I Ђорђе Гардашевић 57
16. Мијатовачка I Катарина Васић 32

189 АЈ, 66, 2845.
190 АЈ, 66, 1313.
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II Ђорђе Васић 38
17. Милошевска I

II
Драгослав Тодоровић
Младен Обреновић

34
28

18. Пањевачка I Станислав Марковић 37
19. Праћинска I

II
Десанка Томић
Животије Антонијевић

33
32

20. Рибарска I
II

Зорка Здравковић
Живота Здравковић

41
34

21. Трешњевачка I Живојин Аранђеловић 52
22. Шантаровачка I Милан Петровић 41
23. Шуљковачка I Витомир Милошевић 34
24. Црначка I Александар Милошевић 36

Успех у настави био је осредњи. Нарочитих грешака у настави није било.
Код учитеља почетника постојала је неумешност у раду и брзо прелажење
програма. Посебних грешака било је код наставе буквара, јер се није обраћала
пажња на давање тачног појма о гласу који се учи. Услед тога код таквих учитеља
тешко је ишло и самошчитавање.

Посредни утицај у васпитању ђака вршио се у довољној мери. Већином су
се учитељи у томе служили причама из историје, српског језика и науке
хришћанске. Непосредни утицај на ђаке вршили су највише својим примерима. Са
малим изузецима, сви учитељи су својим понашањем давали леп пример деци.
Школске свечаности су организоване тако да су у великој мери васпитно деловале
на ђаке. Само су гозбе после тих свечаности нарушавале примарни циљ. Често су
се претварале у пијанке, које су се завршавале и свађама.191

Учитељ у Црнчу Александар Милошевић кажњен је 27. октобра 1925.
године са два дана затвора, због туче на улици са Томом Машићем, поткивачем из
Јагодине.

Са три дана затвора о свом трошку или са 30 динара у корист државне
касе, као и са 20 динара за пресуду и 10 динара за сведоке, кажњен је 30. децембра
1924. године учитељ у Праћини Ђорђе Младеновић. Он је 17. децембра око 9 сати
увече у хотелу „Српски Краљ“, са групом мештана Јагодине учествовао у свађи и
тучи.

Дан пред доношења пресуде, односно 29. децембра 1924. године, група
мештана Праћине поднела је жалбу школском надзорнику у којој су тражили
премештај њиховог учитеља Ђорђа Младеновића. У молби су навели, да од када
је постављен почетком школске 1924/25. године, никада није обављао своју
дужност како ваља. Врло често је напустао наставу и одлазио у Јагодину, где је у

191 АЈ, 66, 1593.
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пијанству и коцкању проводио читаве дане. Поменули су и догађај из хотела
„Српски Краљ“. Захтевали су да се учитељ одмах премести из села.192

У одлуци о премештају од 7. априла 1925. године, Министар просвете је
навео разлоге: „Из свих аката види се, да се г. Младеновић у свом месту јако
компромитовао, јер је поред тога што се у пијанству свађа и туче још и повраћа
улицом, те тиме убија углед и себи и школи. Лакомислено се задужује, и то тако,
да долази чак и до претње физичким разрачунавањем...“

Услед тога, а по извештају школског надзорника г. Младеновић је у школи
врло слаб радник...Из свега наведеног Одлучујем да се г. Ђорђе Младеновић,
учитељ у Праћини, премести по казни у Кривељ, срез зајечарски.193

Током првог полугодишта школске 1924/25. године рад је био недовољан.
Аналфабетских течајева није било. Школске станице и вечерње школе нису
постојале, као и курсеви за домаћице. Било је само неколико предавања, за које су
мештани показали слабо интересовање. У овом полугодишту ни један учитељ се
није нарочито истакао. И током другог полугодишта врло мало је рађено на
народном просвећивању. Осим прослава и предавања на њима, није готово ништа
рађено. Кривица није била до учитеља већ до општинских власти, јер нису
обезбеђивали услове ни за нормалан рад у школама.

Школски надзорник је навео да постоји велика разлика између учитеља од
пре и после рата, како у погледу рада у школи, тако и у погледу личног
усавршавања ван школе. После ратни учитељи излазили су са мање спреме и са
мање љубави према позиву.

Ван школе учитељи су у неким местима радили у земљорадничким
задругама. Међутим, пошто су земљорадничке задруге биле у опадању и њихов
рад није био нарочит. Сви учитељи су се укључивали у рад ван школе, али се нико
није нарочито истакао.

Међусобни односи углавном су били колегијални. Мало је било случајева
сплеткарења и међусобног оптуживања. Понашање учитеља ван школе код већине
учитеља било је углавном онако како је доликовало просветним радницима.194

Од стране школског надзорника учитељ у Драгошевцу Живојин Митровић
оцењен је оценом „неповољан“ за рад у школској 1925/26. години. После његове
жалбе, изасланик Министраства просвете је 17. јула потврдио оцену. Према
његовом извештају успех није био добар. Школу је уписало 33 ученика и шест
ученица: први разред 10 ученика и четири ученице, други разред осам ученика,
трећи разред четири ученика, четврти разред пет ученика и две ученице. Школу је
редовно похађало 24 ђака, односно 21 ученик и три ученице. На испиту је било 19
ђака, 17 ученика и две ученице. На испиту нису били: један ученик и једна

192 Тужбу против учитеља поднели су: Владимир Јеремић, Милан Јеремић, Мијаило Стојановић,
Мићић Антонијевић, Антоније Ђурић, Аранђел Јеремић, Сава Јеремић, Велисав Гајић, Антоније
Тодоровић, Драгиша Обрадовић.
193 АЈ, 66, 1593.
194 АЈ, 66, 1593.
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ученица првог разреда, један ученик другог разреда и два ученика трећег разреда.
Они су остављени да полажу испит почетком следеће школске године. Поново су
морали да се упишу, јер нису похађали школу: један ученик и једна ученица првог
разреда, два ученика другог разреда, два ученика трећег разреда и једна ученица
четвртог разреда. Ослобођени су школе један ученик и једна ученица четвртог
разреда. Разреде су поновили сви ученици првог разреда, који су били на испиту и
једна ученик другог разреда. Сви ученици четвртог разреда, који су били на
испиту завршили су са успехом разред. Према показаном успеху, изасланик је
потврдио оцену „неповољан“.195

Преглед
Одељења и ученика на дан 1. децембра 1926. године

у беличком и II левачком срезу196

Белички срез

Р.б. Школа Бројно стање ученика
који стварно походе

школу

Број уписаних
ученика у појединим

одељењима

Име и презиме учитеља
који раде у ком одељењу

1.

Багрдан

I
II
III
IV

40
17
23
16

I
II
III
IV

60
22
23
24

Душанка Влајковић
Љубица Трумбуловић
Олга Христодуловић
Милица Бозовчев

2.
Бунар

I
II

20
15

I
II

22
20

Даница Томић
Милосав Петровић

3.
Врановац

I
II

35
17

I
II

45
28

Драга Миленковић
Милан Миладиновић

4.
Белица

I
II

19
24

I
II

27
27

Емилија Тодоровић
Душан Радивојевић

5. Винорача I 28 I 37 Петар Стојиловић
6.

Главинци
I
II

17
19

I
II

34
35

Десанка Јевђовић
Растимир Јевђовић

7.
Глоговац

I
II

21
32

I
II

38
37

Анђа Јовановић
Петроније Јовановић

8.
Дубока

I
II

16
17

I
II

27
22

Катарина Ковачевић
Властимир Ковачевић

9.
Деоница

I
II

34
28

I
II

47
36

Јевросима Милутиновић
Светомир Милутиновић

10.
Драгоцвет

I
II

28
30

I
II

35
38

Ружица Тодоровић
Драгослав Тодоровић

11.
Јовац

I
II

55
22

I
II

77
27

Милева Кузмановић
Драгољуб Кузмановић

12. Драгошевац I 37 I 37 Драгослав Степановић

195 АЈ, 66, 1594. Преглед рада извршен је без присуства учитеља, јер вероватно намено није желео
да сачека изасланика министарства.
196 АЈ, 66, 1313.
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13.
Лоћика

I
II

15
34

I
II

26
43

Надежда Ђорђевић
Радисав Ђорђевић

14.
Милошево

I
II

36
43

I
II

54
52

Десанка Илић
Драгослав Тодоровић

15.
Мијатовац

I
II

23
18

I
II

62
22

Милунка Недић
Драгољуб Тодоровић

16. Мали
Поповић

I 18 I 18 Руменка Марић

17.
Праћина

I
II

28
17

I
II

64
40

Милица Димитријевић
Радован Николић

18. Пањевац I 34 I 63 Станисав Марковић
19.

Рибаре
I
II

35
39

I
II

48
36

Драгољуб Марковић
Милица Марковић

20. Трешњевица I 58 I 104 Живојин Ђорђевић
21. Лозовик I 33 I 34 Божин Станимировић
22. Црнче I 22 I 55 Александар Милановић
23. Шантаровац I 29 I 40 Радоје Ивковић
24. Шуљковац I 26 I 29 Спасоје Михаиловић
25. Горње

Штипље
I 31 I 31 Милоје Костић

26. Мајур I 47 I 60 Живојин Панић
27.

Ланиште
I
II

35
28

I
II

40
30

Љубица Стојчевић
Драгиња Милетић

Л е в а ч к и с р е з II

1. Г. Сабанта I 32 I 32 Миодраг Јаковљевић
2. Слатина I 13 I 18 Катарина Јовановић
3.

Течић

I
II
III

28
25
16

I
II
III

125
40
25

Милорад Жуњић
Владислав Панић
Драгослав Ерић

4.
В. Пчелице

I
II

37
63

I
II

43
70

Живка Аранђеловић
Живојин Аранђеловић

5. Ратковић I
II

28
24

I
II

40
32

Драгиња Стефановић
Светислав Дугалић

6. В. Сугубина I 19 I 35 Драгомир Аксентијевић

Јован Ерленвајн, учитељ у Врановцу, извршио је самоубиство на сабору
код цркве у Багрдану на Цвети 25. априла 1926. године. Он је био у ванбрачним
односима са Живком Николић, бившом учитељицом у Врановцу, а у време
самоубиства учитељицом у Багрдану. Њен муж Станисав Николић, такође је био
учитељ. Прво у Багрдану па касније у Врановцу. Учитељска места је заменио са
својом женом да би је одвојио од Јована Ерленвајна. Живка Николић је
премештена из Багрдана у срез жупски 4. септембра 1926. године.197

197 АЈ, 66, 1594.
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Школска 1926/27. година198

прво полугође

школа Врсте наставника По квалификацијама По категоријама
ст

ал
ни

пр
ив

ре
ме

ни

У
ч.

За
ст

уп
ни

ци

В
р.

Д
уж

но
ст

и

дн
ев

ни
ча

ри

ве
ро

уч
ит

ељ
и

У
чи

те
љ

ск
а 

ш
ко

ла

Бо
го

сл
ов

иј
а

Ги
мн

аз
иј

а

О
ст

ал
е 

ш
ко

ле

I к
ат

ег
ор

иј
а

II
 к

ат
ег

ор
иј

а

II
I к

ат
ег

ор
иј

а

дн
ев

ни
ча

ри

Багрдан 3 - - - - - 3 - - - - 3 - -
Бунар 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Белица 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Врановац 1 1 - - - - 2 - - - - 1 1 -
Винорача 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
Главинци 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Г. Сабанта 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
Глоговац 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Дубока 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Деоница 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Драгоцвет 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Драгошевац 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
Јовац 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Лоћика 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Милошево 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Мијатовац 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
М. Поповић 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
Праћина 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Пањевац 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
Рибаре 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Слатина 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
Трешњевица 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
Течић 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Лозовик 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
Црнче 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
Шантаровац 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
Шуљковац 1 - - - - 1 - - - - 1 - -
Г. Штипље - 1 - - - - 1 - - - - - 1 -
Мајур 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
В. Пчелица 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Сугубина 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
Ланиште 2 - - - - - 2 - - - - 2 - -
Ратковић 1 1 - - - - 2 - - - - 1 1 -
Свега 50 3 53 50 3

198 АЈ, 66, 1594.
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*
Збор учитеља среза беличког обновљен је 3. октобра 1926. године. Тада је

извршен упис чланства и изабрана управа. Уписано је 40 учитеља и учитељица. За
чланове управе изабрани су: за председника Ђорђе Васић, учитељ из Јагодине, за
потпреседника Милева Кузмановић, учитељица из Јовца, за секретара Драг.
Тодоровић, учитељ из Драгоцвета, за благајника Раст. Јевђовић, учитељ из
Главинаца, и за чланове Петар Стојиловић, учитељ из Винораче и Спасоје
Михајловић, учитељ из Шуљковца. Други састанак збора учитеља одржан је 3.
новембра 1926. године, са дневним редом: 1. Читање записника, 2. Предавање
Дим. Станковића, професора Учитељске школе у Јагодини „О дечијем страху“.
Поред свих учитеља, предавању су присуствовали и ђаци четвртог разреда
Учитељске школе. Трећи збор одржан је 3. децембра 1926. године. Поред
уобичајених послова друштва, одржано је продужено предавање професора
Станковића „О дечијем страху“. На истом збору требало је да буде одржано
предавање Драг. Теодосића, учитеља из Мијатовца „Организација учитеља и
њихова борба“. Пошто није завршена припрема рада, предавање је одложено за
касније. На следећем збору, одржаном 2. фебруара 1927. године, поред
уобичајених послова, одржано је предавање „О положају учитељске класе у
Југославији“, рад Драг. Тодоровића, учитеља из Драгоцвета. Овим поводом донета
је и резолуција. На збору одржаном 2. марта 1927. године одржана је дискусија о
покретању покрајинског дружинског листа, по предлогу Београдског
повереништва, као и предавање „О потреби и значају школе“ од стране
Александра Милошевића, учитеља у Црнчу.199

*
Школске 1926/27. године учитељи су вршили дужност са вољом и

правилним односом према свом позиву. Интензивније су радили у ван школским
активностима. Оснивали су пољопривредне школе, земљорадничке и пчеларске
задруге, држали су разна предавања становништву, оснивали читаонице,
организације Црвеног крста и трезвене младежи. Земљорадњом се бавило 10
наставника, певачким хоровима пет наставника, трезвењаштвом 12, црвеним
крстом осам и ђачким позориштем три наставника.200 У школи у Трешњевици
одржан је Аналфабетски курс, који је трајао четири месеца и окупио 81 дечака
старијих од 15 година. Ове школске године организована су четири аналфабетска
курса. Полазника млађих од 15 година било је 135, а старијих 107. На курсевима
су научили да читају и пишу 220 мушкараца и 22 жене. За организацију курсева
утрошено је 13.440 динара.201

199 АЈ, 66, 1594.
200 АЈ, 66, 1594.
201 ИАЈ, Ф 202, кутија 17.
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Учитељи Анђа и Петроније Јовановић са ђацима школе у Глоговцу
1926. године

Ове школске године, одличном оценом оцењена су 22 учитеља и 12
учитељица, и повољном оценом девет учитеља и девет учитељица.

Међусобни односи између учитеља били су добри. Било је неколико
случајева несугласица, али су они отклоњени. Учитељских кривица било је
четири. Једна кривица била је због туче ђака, друга због повреде учитељице од
стране управитеља, а две су резултат чисто партијске мржње.

Непосредан васпитни утицај према ђацима вршен је поступно, и током
рада у школи и ван школе. Учитељи су се углавном лепо и родитељски односили
према ђацима, осим једног случаја, када је један учитељ тукао и псовао децу.
Остали су својим понашањем и односом према ђацима развијали код њих
позитивне врлине. Школске свечаности, које су такође организоване, утицале су
на васпитање ђака, али и њихових родитеља. Родитељских састанака било је у
већем броју него раније.202

Слично је било и школске 1927/28. године. Покренута су три аналфабетска
течаја. Млађих од 15 година било је 25 полазника, а старијих од 15 година 60
полазника. Сви су научили да пишу и читају, односно 22 мушкараца и 63 жене.
Практично је рађено на женском ручном раду у пет школа, мушком ручном раду у
три школе, повртарству у осам школа, воћарству у седам школа, виноградарству у
три школе, пчеларству у пет школа и свиларству у пет школа. Популарна
предавања за народ скоро сваки учитељ држао је више пута. Иницијативом

202 АЈ, 66, 1594.
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управитеља школе у Дубокој Властимира Ковачевића основана је 1. јануара 1928.
године у истом селу народна књижница и читаоница „Просвета“. Тога дана
уписано је 39 чланова, који су сматрани за осниваче. Министарство просвете
поклонило је 16 књига.203 Друштво „Просвета“ је током 1934. године извело
неколико представа. У Великом Поповићу изведена је „Девојачка клетва“, као и у
Медвеђи, Малом Поповићу и Глоговцу.204

Управитељ школе у Глоговцу Петроније Јовановић успео је да оснује
Кредитну задругу 4. децембра 1927. године, у којој је вршио дужност секретара и
Набављачку задругу 11. децембра 1927. године. Кредитна задруга имала је 54
задругара-оснивача, а Набављачка задруга 65 задругара-оснивача. У овој задрузи
учитељ је вршио дужност књиговође.205 Захваљујући Петронију Јовановићу, у
току 1934. године, подигнута је на спрат са свим просторијама велика зграда
задруге, са једном великом салом, која је служила за предавања. Иницијативом
Петронија Јовановића, а уз помоћ општинске управе, почетком априла 1934.
године, основан је у Глоговцу општински одбор Црвеног крста. На оснивачкој
скупштини Петроније Јовановић је одржао предавање о постанку и значају
Црвеног крста за време рата и мира. Он је изабран за члана управе друштва, као и
учитељица Смиља Стојановић.206

Бројно стање одељења са бројем ученика и учитеља
у срезу беличком

 1927/28. године 207

Р.б. школа Са колико
одељења ради

Број ђака у
одељењу

Име и презиме учитеља

I  одељење 29 Милија Анђелић
II   одељење 29 Стојадин Петровић
III  одељење 44 Радмила Ракић

1. Багрдан208

IV  одељење 38 Милан Станојловић
I одељење 40 Радмила Ђурковић2. Ланиште
II    одељење 15 Петар Ђурковић

3. Мали Поповић I     одељење 40 Руменка Марић
4. Лозовик I     одељење 41 Божин Станимировић

I     одељење 33 Катарина Ковачевић5. Дубока
II    одељење 19 Властимир Ковачевић

203 ЗМЈ, Летопис школе у Дубокој.
204 АЈ, 66, 2845.
205 ЗМЈ, Летопис школе у Глоговцу.
206 Моравски гласник, бр. 97 од 1. априла 1934. године.
207 АЈ, 66, 1594.
208 АЈ, 66, 1594. Тројица учитеља су премештна из Багрдана по казни 14. јануара 1929. године:
Стојадин Петровић, је премештен у В. Денову у срезу левачком, Милан Станојловић у Батинац у
срезу параћинском, а Милија Анђелић у Лесково у окружје пожаревачко.
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I     одељење 40 Милева Бранковић6. Мијатовац
II    одељење 20 Светомир Бранковић
I     одељење 49 Загорка Пешић7. Лоћика
II    одељење 35 Радисав Ђорђевић
I     одељење 49 Десанка Илић8. Милошево
II    одељење 47 Драгослав Тодоровић
I одељење 60 Даница Теодосић
II    одељење 51 Драгољуб Теодосић

9. Јовац

III   одељење 52 Драгољуб Кузмановић209

10. Шуљковац I     одељење 47 Спасоје Михаиловић
I     одељење 55 Косара Николић11. Праћина
II    одељење 24 Радован Николић
I  одељење 66 Ружица Тодоровић12. Драгоцвет
II    одељење 46 Драгослав Тодоровић

13. Трешњевица210 I     одељење 57 Живојин Ђорђевић
I одељење 43 Анђа Јовановић14. Глоговац
II    одељење 29 Петроније Јовановић

15. Шантаровац I    одељење 63 Љубисав Симић
16. Пањевац I одељење 54 Станисав Марковић
17. Буковче I    одељење 51 Милорад Костић

I одељење 40 Десанка Јевђовић18. Главинци
II   одељење 18 Растомир Јевђовић
I    одељење 48 Марија Ивановић19. Бунар
II   одељење 36 Милосав Петровић
I одељење 38 Емилија Тодоровић20. Белица
II   одељење 25 Милан Николић

21. Црнче I   одељење 40 Александар Милошевић
22. Винорача I    одељење 45 Душан Радивојевић211

I    одељење 37 Јевросима Милутиновић23. Деоница
II   одељење 42 Светомир Милутиновић

24. Г. Штипље I    одељење 30 Владислав Панић
I  одељење 35 Милица Марковић25. Рибаре
II   одељење 40 Драгољуб Марковић

26. Драгошевац I    одељење 56 Радоје Ивковић
I одељење 34 Драгиња Вилимановић27. Врановац
II   одељење 35 Велимир Вилимановић

209 АЈ, 66, 1594. Драгољуб Кузмановић одликован је двема Сребрним медаљама за ревносну
службу у ратовима 1912-1913. године, и Златном медаљом за ревносну службу и Албанском
споменицом у Првом светском рату.
210 Одличним успехом завршило је 10 ученика и четири ученице, врло добрим  четири ученика,
добрим осам ученика и две ученице, довољним шест ученика и две ученице. У Трешњевици знало
је да чита и пише 90 мушкараца и пет жена.
211 Душан Радивојевић је током године био активан у просветним активностима, земљорадничкој
задрузи и Црвеном крсту.
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28. Мајур I    одељење 70 Живојин Панић
29. Вољавче I    одељење 30 Војислава Гајтовић

Ван школе просвећивањен се бавило 17 учитеља и девет учитељице,
књижевношћу три учитеља, пољопривредом 14 учитеља и три учитељице,
земљорадничким задругама 14 учитеља, соколством једна учитељица,
трезвенаштвом шест учитеља и две учитељице, црвеним крстом девет учитеља и
три учитељице, ђачким позориштем три учитеља и две учитељице и пчеларством
један учитељ.

Од укупно 32 учитеља и 18 учитељица одличном оценом оцењено је 27
учитеља и 12 учитељица, и повољном оценом 12 учитеља и шест учитељица.
Писменом опоменом кажњени су један учитељ и једна учитељица, а новчано један
учитељ.212

Поводом једне тужбе, учитељ и управитељ школе у Драгоцвету, јула 1928.
године изнео је његове активности у школи и селу. За две године, колико је био
учитељ у Драгоцвету, успео је да побољша рад Кредитне задруге и да увећа њен
капитал од 20 на 70 хиљада динара, да оснује Набављачку задругу и здравствени
одбор, од кога је требало формирати Здравствену задругу. Осим тога, поред рада у
школи, радио је на ширењу трезвености, био је шеф организације учитеља
апстинената за Моравску област, радио је на лепој и педагошкој књижевности,
држао предавања о алкохолизму на Народном универзитету у Јагодини.213

Душан Радивојевић, учитељ у Винорачи, изабран је за председника
Здравственог одбора у селу 21. јуна 1928. године, који је имао дужност да ради на
сузбијању заразних болести, а почетком 1934. године изабран је за председника
беличког учитељског удружења, после Дамјана Рашића.214

Учитељи основних школа у срезу беличком
и II левачком срезу за 1928/29. годину215

Р.б. Име и презиме У коме је срезу Место
службовања

За рад у
1928/29. год.

оцењен оценом
1. Матић Миодраг беличком Дом глувонемих

Јагодина
одличан

2. Поповић Ђорђе „ „ одличан
3. Ристовић Десимир „ „ одличан
4. Матић Савка „ „ одличан
5. Поповић Зорка „ „ одличан
6. Стојановић Љубица „ „ одличан

212 АЈ, 66, 2845.
213 АЈ, 66, 1594.
214 Моравски гласник, од 11. фебруара 1934. године.
215 АЈ, 66, 1594.
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7. Јевтовић Милан „ Багрдан одличан
8. Златић Гвозденија „ Багрдан одличан
9. Петровић Анка „ Багрдан одличан
10. Павловић Драга „ Багрдан одличан
11. Николић Милан „ Белица одличан
12. Петровић Миладин „ Белица одличан
13. Манојловић Миливоје „ Буковче повољан
14. Петровић Милосав „ Бунар повољан
15. Ивановић Марија „ Бунар повољан
16. Радивојевић Душан „ Винорача одличан
17. Михаиловић Спасоје „ Вољавче одличан
18. Вилимановић Велимир „ Врановац одличан
19. Вилимановић Драгиња „ Врановац одличан
20. Јевђовић Растомир „ Главинци одличан
21. Десанка Јевђовић „ Главинци одличан
22. Јовановић Петроније „ Глоговац одличан
23. Јовановић Анђа „ Глоговац повољан
24. Томић Владислав „ Г. Штипље повољан
25. Милутиновић Светомир „ Деоница одличан
26. Милутиновић Јевросима „ Деоница одличан
27. Тодоровић Драгослав „ Драгоцвет одличан
28. Тодоровић Ружица „ Драгоцвет одличан
29. Ивковић Радоје „ Драгошевац повољан
30. Илић Петар „ Дражмировац повољан
31. Ковачевић Властимир „ Дубока одличан
32. Ковачевић Катарина „ Дубока одличан
33. Теодосић Драгољуб „ Јовац одличан
34. Теодосић Даница „ Јовац одличан
35. Лазић Костадинка „ Јовац одличан
36. Вујовић Васа „ Ланиште одличан
37. Вујовић Велика „ Ланиште одличан
38. Станимировић Божин „ Лозовик одличан
39. Ђорђевић Радисав „ Лоћика одличан
40. Пешић Загорка „ Лоћика одличан
41. Панић Живојин „ Мајур одличан
42. Веселиновић Драгиња „ Мајур одличан
43. Марић Руменка „ М. Поповић одличан
44. Милосављевић Радослав „ Међуреч одличан
45. Бранковић Светомир „ Мијатовац одличан
46. Бранковић Милева „ Мијатовац одличан
47. Тодоровић Драгослав „ Милошево одличан
48. Илић Десанка „ Милошево одличан
49. Ракић Радмила „ Милошево одличан
50. Поповић Емилија „ Милошево повољан
51. Марковић Станислав „ Пањевац одличан
52. Николић Радован „ Праћина повољан
53. Николић Косара „ Праћина повољан
54. Марковић Драгољуб „ Рибаре одличан
55. Марковић Милица „ Рибаре одличан
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56. Предојевић Светислав „ Трешњевица одличан
57. Милошевић Александар „ Црнче одличан
58. Симић Љубисав „ Шантаровац одличан
59. Томић Славка „ Шуљковац повољан
60. Матић Милан Левачки В. Пчелице одличан
61. Матић Драга „ В. Пчелице одличан
62. Николић Драгутин „ В. Сугубина одличан
63. Ђурић Наталија „ В. Сугубина одличан
64. Јаковљевић Миодраг „ Г. Сабанта повољан
65. Митровић Чедомир „ Ратковић одличан
66. Митровић Радмила „ Ратковић одличан
67. Степић Симеон „ Слатина повољан
68. Јовановић Александар „ Течић одличан
69. Гачић Миодраг „ Течић одличан

Ђаци сва четири разреда школе у Дубокој са учитељима
Радмилом и Ђорђем Николићем 1933/34. године

Сви учитељи свршили су Учитељску школу. Већина учитеља је 1928/29.
године радила у културним, просветним, привредним и другим институцијама.
Већи број учитеља радио је успешно у Земљорадничким, Набављачким и
Кредитним задругама, Савезу Трезвене младежи, Подмлатку Црвеног крста и
народним читаоницама. Многи учитељи спремали су позоришне комаде, ђачке
хорове и приређивали забаве у корист сиромашних ђака. Прослава празника
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обављана је у свим школама. Извођене су позоришне представе са поучним и
патриотским садржајем.216

Ван школе учитељи су се занимали: књижевношћу два учитеља и једна
учитељица, просвећивањем 16 учитеља и 17 учитељица, пољопривредом 13
учитеља и 12 учитељица, земљорадничким задругама 15 учитеља, соколством
један учитељ, трезвењаштвом девет учитеља и седам учитељица, црвеним крстом
15 учитеља и девет учитељица, ђачким позориштем један учитељ и једна
учитељица и пчеларством један учитељ.

Школске 1928/29. године, у оквиру рада на просвећивању, практично је
рађено на женском ручном раду у осам школа, у мушком ручном раду у пет
школа, на повртарству 11 школа, воћарству пет, пчеларству две, свиларству девет
школа. Организивана су четири аналфабетска течаја, са четири полазника млађим
од 15 година, и 110 поланика старијих од 15 година. Научило је да чита и пише
121 мушкарац и 29 жена. За одржавање течајева утрошено је 7.200 динара.217

Петроније Јовановић, учитељ у Глоговцу, одржао је 16. децембра 1928.
године родитељски састанак, на коме је одржао предавања о задружном покрету и
потреби оснивања здравствених одбора. На прослови Светог Саве говорио је о
Црвеном крсту и о потреби подизања нове школске зграде.218

У Трешњевици је школске 1928/29. године организован Аналфабетски
течај са са осам мушкараца полазника, старости преко 15 година. Учитељ је држао
течај без новчане надокнаде. Осим рада у течају, учитељ Светислав Предојевић
одржао је једно предавање за народ, а са ђацима организовао пет екскурзија у
месту и ближој околини.219

Поводом гласина да ће учитељи Васа и Велика Вујовић да буду
премештени из Ланишта, чланови општинског суда и школског одбора упутили су
26. септембра 1929. године Министру просвете молбу, којом су тражили да ови
учитељи и даље остану у селу: „...Много је учитеља долазило и одлазило и ни
један не упути нас за потребу зидања школе. Сваки се руководио оном народном
ја сам од данас до сутра, зашто да радим за другог. Једини је био г. Васа Вујовић
који је схватио праву учитељску дужност. Од првог дана његовог доласка развио
је живу агитацију међу грађанима о потреби зидања нове школе. Он је једини
знао пута и начина како да почнемо радити један велики и узвишени посао,
скопчан са великим материјалним издацима у време када смо били запали у
тешку економску и материјалну кризу због поплава и суше последњих година.

216 АЈ, 66, 1594. Посебна пажња народном просвећивању дата је законом о народним школама из
1929. године. По овом закону, сва лица од 25 година старости, без школског образовања, била су
обавезна да похађају аналфабетске течајеве, који су морали бити отварани при свим сеоским
основним школама. Одређено је да курсеви трају од 1. новембра па до 1. марта. Законом је било
предвиђено описмењавање у току служења војног рока, као и у женским нижим домаћинским
школама и течајевима за домаћице.
217 АЈ, 66, 2845.
218 ИАЈ, Ф 172, кутија 2.
219 ИАЈ, Ф 202, кутија 17.
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Г. Вујовић није знао за умор, увек је био први у послу, предан са пуно воље и
љубави за оним што ради...и ми смо се дичили њиме. Био је пример и околним
селима. Кога је год познавао познавао га је као поштеног човека и доброг
радника“.220

Децембра 1930. године почео је са радом аналфабетски течај у Глоговцу са
52 полазника старости од 15 до 25 година. Међутим, течај је трајао само две
недеље, јер је већина полазника престала да долази.221

За одликовање, фебруара 1928. године, од стране школског надзорника
предложени су: 1. Станисав Марковић, учитељ у Пањевцу, јер је његовом
иницијативом подигнута нова школска зграда у Пањевцу, 2. Драгољуб Марковић,
учитељ у Рибару, чијом је иницијативом подигнута нова школска зграда у Рибару,
3. Драгољуб Кузмановић, учитељ у Јовцу, јер је његовим енергичним заузимањем
генерално реновирана школска зграда у Јовцу. Поред њих, због заслуга на
подизању школских зграда, предложени су за одликовање и: Игњат Јовановић,
благајник школе у Дубокој, Живко Урошевић, председник општине у Дубокој,
Милосав Стајић, председник општине у Рибару и Павле Милутиновић, благајник
школе у Рибару.222

Оцењени учитељи школске
1930/31. године223

Р.б. Име и презиме Место Срез Оцена
1. Бједов Јаков Дом глувонемих Белички одличан
2. Бранковић Светомир Мијатовац „ одличан
3. Бранковић Милева Мијатовац „ одличан
4. Вилимановић Велимир Врановац „ вр. добар
5. Вилимановић Драгиња Врановац „ одличан
6. Веселиновић Драгиња Мајур „ вр. добар
7. Вујовић Васа Ланиште „ вр. добар
8. Вујовић Велика Ланиште „ вр. добар
9. Вуксановић Арса Дом глувонемих „ одличан
10. Димитријевић Вујана Бунар „ одличан
11. Дивчић Софија Дом глувонемих „ одличан
12. Ђурић Вукосава Јовац „ одличан
13. Ђорђевић Радисав Лоћика „ одличан
14. Жеравичић Предраг Деоница „ добар
15. Жеравичић Даринка Деоница „ неоцењен
16. Задровић Андрина Лозовик „ одличан
17. Златић Гвозденија Багрдан „ одличан

220 АЈ, 66, 1594.
221 ЗМЈ, Летопис школе у Глоговцу.
222 АЈ, 66, 1594.
223 АЈ, 66, 1595.



Мр Добривоје Јовановић - Основне школе у беличком срезу 1918-1941. године

150

18. Ивановић Марија Лоћика „ вр. добар
19. Ивковић Радоје224 Драгошевац „ вр. добар
20. Илић Будимир Дом глувонемих „ одличан
21. Илић Десанка Милошево „ вр. добар
22. Илић Милица Дом глувонемих „ одличан
23. Јевђовић Растомир Главинци „ одличан
24. Јевђовић Десанка Главинци „ одличан
25. Јовановић Петроније Глоговац „ одличан
26. Јовановић Анђа Глоговац „ вр. добар
27. Капетанов Милан Багрдан „ одличан
28. Ковачевић Властимир Дубока „ вр. добар
29. Ковачевић Катарина Дубока „ вр. добар
30. Ковачевић Јован Дом глувонемих „ одличан
31. Лазић Костадинка Јовац „ одличан
32. Марић Руменка М. Поповић „ одличан
33. Манојловић Миливоје Буковче „ добар
34. Марковић Божидар Милошево „ добар
35. Марковић Драгољуб Рибаре „ одличан

36. Марковић Милица Рибаре „ одличан
37. Матић Миодраг Дом глувонемих „ одличан
38. Матић Савка Дом глувонемих „ одличан
39. Милошевић Александар Црнче „ одличан
40. Михајловић Спасоје Вољавче „ одличан
41. Милутиновић Светомир Деоница „ вр. добар225

42. Милутиновић Јевросима Деоница „ вр. добар
43. Николић Милан Белица „ вр. добар
44. Николић Душан226 Ловци „ неоцењен
45. Николић Радован Праћина „ добар
46. Оташевић Живота Пањевац „ одличан
47. Панић Владислав Г. Штипље „ вр. добар
48. Панић Живојин Међуреч „ одличан
49. Пантић Сава Дом глувонемих „ одличан
50. Петровић Стојадин Багрдан „ вр. добар
51. Петровић Анка Багрдан „ вр. добар
52. Петровић Миладин Белица „ вр. добар
53. Петровић Наталија Праћина „ добар

224 АЈ, 66, 1594. Радоја Ивковића, учитеља у Драгошевцу оптужили су Миленко Милановић и
Александар Радосављевић, мештани Драгошевца, 20. фебруара 1933. године за пијанство,
недолично понашање и слаб рад са ђацима, за цело време колико је радио у селу. Учитељ је због
тога кажњен 22. маја 1933. године одузимањем полумесечне плате. После темељније истраге,
утврђено је да су поједини наводи из оптужнице лажни, а поједини претерани, па је то решење
поништено 5. новембра 1935. године.
225 Светомир и Јевросима Милутиновић премештени су у срез лепенички.
226 Николић Душан отпочео је рад 2. јуна 1931. године.
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54. Предојевић Светислав Трешњевица „ одличан
55. Радивојевић Душан Винорача „ одличан
56. Ракић Радмила227 Милошево „ вр. добар
57. Симић Љубисав Шантаровац „ одличан
58. Станимировић Божин Лозовик „ одличан
59. Стојановић Љубица Дом глувонемих „ одличан
60. Стошић Роксанда Бунар „ вр. добар
61. Теодосић Драгољуб Јовац „ одличан
62. Теодосић Даница Јовац „ одличан
63. Тодоровић Драгослав Драгоцвет „ вр. добар
64. Тодоровић Ружица Драгоцвет „ вр. добар
65. Тодоровић Драгослав Милошево „ одличан
66. Томић Славка Шуљковац „ вр. добар
67. Ћетковић Илија Багрдан „ одличан
68. Узелац Марија Винорача „ одличан
69. Цветковић Спасоје228 Лоћика „ неоцењен

Школске 1930/31. године почело се са активностима на повезивању
учитеља Беличког среза са соколима државе. Иницијативом учитеља основана су
соколска друштва у Багрдану и Рековцу, и сеоска соколска чета у Драгоцвету. За
старешину друштва у Багрдану постављен је Илија Ћетковић, а за начелнике
Милан Капетанов и Гвозденија Златић, учитељи у Багрдану.229

Исте 1930/31. године популарна предавања одржавана су у свим школама.
Предавања су већином држана поводом Светог Саве, Видовдана и Дана
уједињења. Видовдан, као дан народног просвећивања, обележен је у већини
школа. Том приликом сакупљено је на име прилога за Фонд народног
просвећивања 1.550 динара, који су послати Министарству просвете. Ове године
одржана је прослава у две школе, поводом десето-годишњице од ступања на
престо краља Александра. Одржано је и седам научних предавања. На њима је
присуствовало 332 посетилаца. За помагање сиромашних ученика одржане су две
забаве на којима је прикупљено 1.130 динара, и две забаве за набавку школских
потреба, на којима је прикупљено 510 динара. Исте школске године, у раду на
просвећивању било је укључено више школа. Женски ручни рад обављан је у 12
школа, мушки ручни рад у 10 школа, повртарство у 12 школа, воћарство у четири
школе, виноградарство у три школе, пчеларство у четири и свиларство у четири
школе. Ван школе просвећивањем се бавило 12 учитеља и седам учитељица,
књижевношћу два учитеља, пољопривредом осам учитеља и једна учитељица,
земљорадничким задругама 17 учитеља, соколством шест учитеља и две
учитељице, трезвењаштвом три учитеља и три учитељице, црвеним крстом осам

227 Ракић Радмила премештена је у расински срез.
228 Цветковић Спасоје премештен је у Јевремовац.
229 АЈ, 66, 1595.
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учитеља и пет учитељица, ђачким позориштем пет учитеља и две учитељице и
пчеларством два учитеља. За рад у школи одличном оценом оцењено је 19
учитеља и 11 учитељица, врло добром 10 учитеља и 11 учитељица и добром
оценом три учитеља и једна учитељица. 230

Радмила Николић са ђацима првог и другог разреда
школе у Дубокој 1940. године

Школске 1931/32 године, ван школе учитељи су се бавили: просвећивањем
15 учитеља и шест учитељица, књижевношћу два учитеља, пољопривредом 10
учитеља и једна учитељица, земљорадничким задругама 16 учитеља, соколством
шест учитеља и три учитељице, трезвењаштвом три учитеља и две учитељице,
црвеним крстом осам учитеља и пет учитељица, ђачким позориштем пет учитеља
и три учитељице, народним књижницама и читаоницама једна учитељица и
пчеларством један учитељ. Одличном оценом за рад оцењено је 16 учитеља и 11
учитељица, врло добром осам учитеља и 10 учитељица и добром шест учитеља и
две учитељице.231

Исте школске 1931/32. године, било је више прослава у којима су
учествовале школе. Рођендан престолонаследника прославило је 12 школа, Дан
уједињења 20 школа, рођендан краља 16 школа, рођендан краљице шест школа,
Светог Саве 30 школа, Штросмајеров дан 11 школа, Зрињског и Франкопана 10
школа, Ћирила и Методија 12 школа и Видов-дан 33 школе. Највише присутних

230 АЈ, 66, 1595. Прилози нису прикупљани у: Дому глувонемих, Багрдану, Буковчу, Вољавчу,
Драгоцвету, Лозовику, Малом Поповићу и Пањевцу.
231 АЈ, 66, 2845.
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било је на прославама Светог Саве, на којима је присуствовало 4.543 људи и
Видовдана са 1.197 присутних.232

Учитељи Радмила и Ђорђе Николић са ученици првог и трећег разреда
школе у Дубокој 1936. године

Школске 1933/34. године одличном оценом оцењено је 30 учитеља и 22
учитељице, врло добром 14 учитеља и 15 учитељица, добром једна учитељица, а
три учитеља није оцењено. Ван школе највише се наставника бавило
просвећивањем, укупно 24 учитеља и 16 учитељица. Пољопривредом се бавило 15
учитеља и једна учитељица, земљорадничким задругама 22 учитеља, соколством
21 учитељ и 16 учитељица, трезвењаштвом два учитеља и једна учитељица,
црвеним крстом 18 учитеља и 12 учитељица, пчеларством три учитеља и
стрељаштвом један учитељ и једна учитељица. Током исте године одржана су
четири научна предавања на којима је било присутно 132 лица, и 26 популарних
предавања са укупно 202 присутних. Током године организовано је и неколико
изложби. Организована је једна ученичка изложба, једна изложба краснописа,
једна изложба цртежа и једна изложба женских ручних радова. У корист фонда
сиромашних ученика организоване су три изложбе, са којих је приходовано 2.000
динара, у корист соколске чете две приредбе са зарадом од 303 динара и једна
приредба у корист црвеног крста са које је приходовано 10 динара. И ове године
највише школа је организовало прославу поводом Светог Саве и Видов-дана. Оба
празника организовало је по 34 школа. Поред празника, који су обележавани по

232 АЈ, 66, 2845.
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налогу Министарства просвете, ове године једна школа је обележила Духове, а
једна сеоску литију.233

Школске 1934/35. године, од 71 наставника, одличном оценом оцењено је
18 учитеља и 10 учитељица, врло добром 20 учитеља и 20 учитељица, добром две
учитељице, док је један учитељ остао неоцењен. Опоменом је кажњена једна
учитељица, а један учитељ кажњен је губитком полумесечне плате.234 Ове године
наставници су одржали пет научних и 22 популарних предавања. На свим
предавањима било је присутно око 630 слушалаца, а прикупљено је 430 динара. И
ове године Свети Сава и Видовдан обележени су у свим школама. На
Светосавским прославама присуствовало је 5.838, а на Видовданским 1.081
људи.235

Школске 1935/36. године, од 77 наставника, одличном оценом оцењено је
16 учитеља и 17 учитељица, врло добром 20 учитеља и 11 учитељица, добром
оценом три учитеља, а остали нису били оцењени. Писменом похвалом награђена
су два учитеља. Ове школске године наставници су одржали девет научних и 20
популарних предавања, једну ученичку изложбу, две приредбе за фонд
сиромашних ученика, са којих је прикупљено 1.130 динара, и једну приредбу за
школу, са које је прикупљено 112 динара.236

Школске 1936/37. године, број оцењених одличном оценом био је већи
него предходне године. У овој години 26 учитеља и 17 учитељица оцењено је том
оценом. Врло добру оцену је добило 12 учитеља и девет учитељице, и добру
оцену четири учитеља и шест учитељице. Једна учитељица остала је неоцењена.237

Ове школске 1937/38. године практично је рађено на: женском ручном
раду у 18 школа, мушком ручном раду у 23 школе, повртарству у 14 школа,
воћарству у 11 школа, виноградарству у три школе, пчеларству у седам школа,
соколству у једној школи. Ове године одличном оценом оцењено је 32 учитеља и
21 учитељица, врло добром 12 учитеља и девет учитељица. Два учитеља
одликовани су орденом. Током године наставници су организовали 12 научних и
62 популарних предавања, један концерт ученичког хора, два драмско-певачка
концерта, две ученичке изложбе и једну изложбу женских ручних радова. За
организовање екскурзија изведене су три приредбе, за сиромашне ученике две
приредбе са којих је сакупљено 46 динара, за школски фонд једну приредбу, за
ученичке набавке једну приредбу са које је прикупљено 55 динара и једну
приредбу за подизање споменика краљу Александру са које је прикупљено 94,50
динара. И ове године све школе су обележиле Светог Саву са 7.110 присутних, и

233 АЈ, 66, 2845.
234 Губитком полумесечне плате кажњен је Радоје Ивковић, учитељ у Драгошевцу, зато што је на
сабору 13. августа 1932. године код Ивковачке цркве у припитом стању правио неред и вређао
неке људе.
235 АЈ, 66, 2845.
236 АЈ, 66, 2845.
237 АЈ, 66, 2846.
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Видов-дан, са 1.103 присутних. Остале празнике обележило је мањи број школа:
рођендан престолонаследника четири школе, дан уједињења 23, рођендан краља
21, рођендан краљице четири, дан Штросмајера девет, дан Зрињског и
Франкопана три, дан Ћирила и Методија осам школа. 238

Катарина и Властимир Ковачевић са ђацима сва четири разреда
школе у Дубокој 1928. године

*
Утицај школе на писменост била је велика.  У Моравском округу 1919.

године укупно је било 37.194 неписмених становника. Од 10 до 15 година
неписмених је било 8.427 становника, од 16 до 20 година 7.643 становника, од 21
до 40 година 16.792 становника и од 41 до 50 године 4.332 становника. У
Багрдану, исте године, било је 45% становништва писмено, а у селима среза
беличког 22,3% становника.

Године 1927/28. у срезу је знало да пише и чита 5.524 мушкараца и 1.033
жена, што је износило 17% становништва старијег од шест година. Само да чита
знало је 728 мушкараца и 141 жена. У школи се описменило 4.829 мушкараца и
961 жена. У војсци се описменило 511 мушкараца, а ван војске и школе 205
мушкараца и 56 жена. Ове године у Винорачи је знало да чита и пише 180
мушкараца и 10 жена, само да чита 200 мушкараца и 30 жена. У школи је научило
да чита 150 мушкараца и 40 жена. Остали мушкарци читање су научили у војсци.
Следеће 1928/29. године било је укупно оних који су знали да читају и пишу
15.096, односно 13.059 мушкараца и 2.037 жена, што је износило 35%

238 АЈ, 66, 2846.
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становништва.  Само да чита знало је 3.160 мушкараца и 552 жене. У школи се
описменило 11.064 мушкараца и 968 жена.239

У 1931. години писмених мушкараца било је 10.685 или 66,19%, а жена
2.786 што је износило 15,84%. Укупно је било писмено 13.471 становник, што је
представљало 39,93%.

Школске 1931/32. године укупно је било писмених 18.365 становника, од
чега 14.188 мушкараца и 4.177 жена. То је износило 47,5%. Само је знало да чита
1.129 мушкараца и 429 жена. У школи се описменило 13.316 мушкараца и 4.217
жена, у војсци 1.464 мушкараца, и ван школе и војске 537 мушкараца и 389
жена.240

Половина писменог становништа достигнута је школске 1933/34. године.
Тада је знало да чита и пише 16.916 мушкараца и 7.994 жена, што је износило
50,16% од укупно 49.670 становника. Само да чита знало је 1.327 мушкараца и
1.678 жена. У школи се описменило 16.206 мушкараца и 8.270 жена. Ван школе и
војске описменило се 678 мушакараца и 1.404 жена.

Следеће школске 1934/35. године повећао се проценат писмених. Од
38.705 становника, знало је да чита и пише 15.760 мушкараца и 4.702 жене, што је
износило 52,75%. Само да чита знало је 828 мушкараца и 318 жена. Скоро сви су
се описменили у школи, и то 15.283 мушкараца и 4.653 жене. У војсци се
описменило 963 мушкарца, а ван школе и војске 377 мушкараца и 367 жена.241

Повећање броја писмених уследило је и следеће 1935/36. године. Тада је
знало да пише и чита 71.015 мушкараца и 5.130 жена, што је износило 57,07%.
Само је знало да чита 1.102 мушкараца и 464 жена. Са њима укупно писмених
било је 18.117 мушкараца и 5.594 жена, односно 61,11% становништва. У школи
се описменило 16.258 мушкараца и 5.064 жена, у војсци 1.372 мушкараца, а ван
школе и војске 487 мушкараца и 531 жена.242

Писменост се повећала и школске 1936/37. године. Ове године знало је да
чита и пише 17.544 мушкараца и 6.190 жена, што је износило 59,2%, од 40.012
становника старијих од шест година. Само да чита знало је 1.227 мушкараца и 555
жена. Свега писмених било је 18.771 мушкараца и 6.745 жена, што је износило
63,6%. У школи се описменило 16.863 мушкараца и 6.058 жена, у војсци 1.971
мушкарац, и ван школе и војске описменило се 437 мушкараца и 687 жена.243

Године 1940. писменост је била знатно већа. Те године било је писмено
23.012 мушкараца, и 10.473 жена. У школи се описменило 20.947 мушкараца и
9.942 жене.Укупно 92,25% песмених се описменило у школи.

239 АЈ, 66, 2845.
240 АЈ, 66, 2845.
241 АЈ, 66, 2845.
242 АЈ, 66, 2845. Број становника, старијих од шест година износио је 38.800.
243 АЈ, 66, 2846.
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Школске 1928/29. године у Трешњевици било је писмено 368 мушкараца и
89 жена, што је износили 32%. Само да чита знало је 20 мушкараца и 15 жена. У
школи се описменило 350 мушкараца и 84 жена, у војсци 20 мушкараца, а ван
школе и војске 10 мушкараца и 20 жена. Већ следеће 1929/30. године у
Трешњевици је било писмено 745 мушкараца и 273 жена, што је износило 54%.
Трешњевица је школске 1930/31. године имала 670 писмених становника, 620
мушкараца и 50 жена, што је износило 52%. Од тог броја да пише и чита знало је
320 мушкараца и 35 жена. Остали су знали само да читају. Трешњевица је те
године имала укупно 1.574 становника, без деце млађе од 6 година 1.255.
Школске 1932/33. године било је укупно писмених 445 мушкараца и 59 жена, што
је износило 34,9%. Од тога да чита и пише знало је 423 мушкараца и 54 жене.
Остали су знали само да читају. Следеће 1933/34. године укупно је било писмено
469 мушкараца и 67 жена. Од тога је само знало да чита 23 мушкараца и 5 жена. У
школи је научило да чита и пише 407 мушкараца и 38 жена. Проценат писмених је
био нешто већи него предходне године, јер је износио 35,7%. Следеће 1934/35.
године проценат писмених износио је 37,7%. Писмено је било 493 мушкараца и 74
жена. Слично је било и школске 1936/37. године. Тада је било писмено 507
мушкараца и 82 жене. У школи су се описменила 492 мештана.244

244 ИАЈ, Ф 202, кутија 17.
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*
Учитељи у Главинцима Љубиша и Катарина Маџарац премештени су

априла 1936. године у Велику Дренову, среза трстеничког. За учитеље су
новембра 1936. године постављени Милица Станимировић и Никола Поповић.245

Учитељ у Винорачи Арса Вуксановић кажњен је априла 1936. године
одузимањем полумесечне плате, јер је крајем 1935. године оптужен да је
немилосрдно тукао ђаке по свим деловима тела. Ученици су због тога били
заплашени, изостајали из школе и боловали.246

Милан Николић, учитељ у Бунару и Александар Милошевић, учитељ у
Црнчу, са још многим учитељима у Моравској бановини, похваљени су од бана за
сакупљање материјала за израду археолошке карте Моравске бановине 27.
фебруара 1936. године.247

Председник општине и одборници у Белици, са 58 житеља истог села,
упутили су молбу Министру просвете 12. новембра 1936. године, у којој су
предложили да се премештени учитељ Милорад Јовановић поново постави за
учитеља у Белици. Он је на интервенцију Делимира Петровића, председника
општине и Југословенске Радикалне заједнице у Јагодини, по наређењу Министра
просвете премештен у Бобовац, у срезу костајничком, савске бановине. За
учитеља Милорада Јовановића су тврдили да је обављао своју дужност на опште
задовољство свих у селу, и да је поступао са мештанима и ђацима као брат и
пријатељ. Сматрају да је министар лоше обавештен о раду учитеља, и то од људи
„ситног духа и партијских интеренџија“. За његов рад и понашање јемчили су
морално и материјално. Његова жена, која је такође била учитељица у Белици,
остала је са децом у селу.248

Учитељ Љубиша Вукићевић је одлуком Министра просвете, 20. јануара
1937. године премештен из Колара. Школски одбор се одмах обратио молбом да
се постави учитељ. Пошто тада није постављен други учитељ, поново су се истом
молбом обратили Министру просвете и крајем марта 1937. године.249

Радмила Петровић, учитељица у Лоћики умрла је 25. марта 1937. године.
До краја школске године није постављан други учитељ на њено место, већ су
њене ђаке прихватила два учитеља у истој школи. Од 1. септембра 1937. године
затворено је треће одељење у Лоћики.

На основу одлуке Школског одбора од 15. новембра 1937. године,
Министар просвете је 26. новембра 1937. године дозволио да школа у Ловцима
носи назив „Милош Обилић“.

245 АЈ, 66, 1594.
246 АЈ, 66, 1597.
247 ИАЈ, Ф 178, кутија 3.
248 АЈ, 66, 1597.
249 АЈ, 66, 1597. У Рековцу је соколско друштво основано иницијативом Крсте Чабрића,
управитеља школе.
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Учитељ у Трешњевици Александар Бабић премештен је марта 1938. године
у срез белопаланачки. Разлог за премештај био је неморално понашање његове
жене. Због тога су често избијале свађе и туче пред ђацима и мештанима. Поред
школског одбора, молбу за премештај упутио је и сам учитељ Александар
Бабић.250

Током школске 1937/38. године, Мића и Маргита Биорацић, учитељи у
Винорачи, били су активни у народној књижници и соколској чети у селу.

Александар Спасић примио је дужност учитеља у Каленовцу 6. јуна 1941.
године, а већ је 30. августа исте године премештен из Каленовца.

У ваншколским активностима највише учитеља било је укључено у
народно просвећивање, њих 60. У Земљорадничким задругама било је укључено
15 учитеља, у Црвеном крсту 40, у пољопривреди 12, у соколским дружинама 15 и
у ђачким позориштима 11 учитеља и учитељица.

Мештани Беочића упутили су молбу Министру просвете 12. августа 1940.
године, у којој су захтевали да се њихов учитељ Драгутин Танасковић хитно
премести из села. У молби су пристали да трошкове пресељења сносе сви
мештани села, и да одобрени кредит од 10.000 динара за довршење школе ставе на
расположење, само да се молби изађе у сусрет. Молбу је потписало 165 мештана
од укупно 255 пунолетних становника села. Као разлог за премештај, тврдили су
потписници да је учитељ својим непристојним понашањем и свађом доводио до
мржње код мештана. Свакодневно је изазивао свађе, тужакања лица код свих
судова, где је често доводио ђаке као сведоке. Његово партијско понашање је
често доводило до свађе и туче међу мештанима. Претио је и тукао ђаке људи са
којима није био у добрим односима.251

*
Списак учитеља среза беличког школске 1939/40. године: 1.Аврамовић

Миодраг – Шантаровац, 2. Андрић Олга – Лозовик, 3. Антић Божидар –
Драгошевац, 4. Биорацић Маргита – Винорача, 5. Биорацић Мића – Винорача, 6.
Бранковић Светолик – Мијатовац, 7. Бранковић Милева – Мијатовац, 8. Вујовић
Васа – Ланиште, 9. Вујовић Велика – Ланиште, 10. Гачић Милена – Врановац, 11.
Димитријевић Миодраг – Јовац, 12. Ђаковић Душан – Буковче, 11. Димитријевић
Милорад – Јовац, 12. Ђаковић Душан – Буковче, 13. Ђорђевић Радисав – Лоћика,
14. Ђорђевић Светомир – Лоћика, 15. Ђуровић Малиша – Ракитово, 16. Живковић
Бојана – Кочино Село, 17. Живковић Љубиша – Кочино Село, 18. Жеравичић

250 АЈ, 66, 1597.
251 АЈ, 66, 1597. Као доказ за тврдње мештана, председник општине Радоје Младеновић послао је
писмо упућено њему од стране учитеља: „Рајо чуо сам да си спремио неки списак за мој
премештај. Ја не знам зашто се служиш тим начином и изазиваш ме да и даље подносим пријаве
против тебе. Ти мораш да настојиш да се село смири. Ако ми докажеш да си спреман да цело
стање поправиш уопште онда ћу и ја према теби бити сажаљив и нећу подносити пријаве. Ако
ли слушаш твога ћату и истина пошљеш списак који спремаш, одмах ћу и ја предузети корак да
ти код суда и власти докажем да сам увек био исправан и затражим задовољење“.
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Даринка – Деоница, 19. Жеравичић Предраг – Деоница, 20. Зоговић Голуб –
Врановац, 21. Ивановић Марија – Медојевац, 22. Илић Вукосава – Јовац, 23.
Јанкићевић Драгутин – Милошево, 24. Јанкићевић Десанка – Милошево, 25.
Јанићијевић Миладин – Каленовац, 26. Јовановић Живота – Рибаре, 27.
Јордановић Владимир – Праћина, 28. Јордановић Круме – Ловци, 29. Кованџић
Радмила – Багрдан, 30. Комарек Славка – Мијатовац, 31. Костић Добрила –
Глоговац, 32. Кочевић Драгиња – Трешњевица, 33. Куборовски Борис – Мали
Поповић, 34. Лазић Богољуб – Белица, 35. Лазић Олга – Белица, 36. Лазаревић
Сава – Шуљковац, 37. Лазаревић Лепосава – Шуљковац, 38. Матић Милан –
Рибаре, 39. Матић Драга – Рибаре, 40. Марковић Божидар – Мишевић, 41.
Марковић Милић - Јовац, 42. Марјановић Костадинка – Јовац, 43. Мариновић
Надежда – Коларе, 44. Милановић Благоје – Багрдан, 45. Милојевић Бранка –
Јагодина (на раду у Дому глувонемих), 46. Милојевић Милан – Јагодина (на раду
у Дому глувонемих), 47. Милићевић Милосав – Мајур, 48. Милосављевић
Велимир – Лукар, 49. Милић Малина – Равново, 50. Милошевић Александар –
Црнче, 51. Митровић Живка – Мајур, 52. Михаиловић Спасоје – Вољавче, 53.
Немец Даница – Јовац, 54. Николић Ђорђе – Дубока, 55. Николић Радмила –
Дубока, 56. Николић Вујана – Бунар, 57. Николић Милан – Бунар, 58. Николић
Мара – Багрдан, 59. Панић Владислав – Горње Штипље, 60. Пауновић Вучић –
Рибаре, 61. Поповић Драгољуб – Глоговац, 62. Поповић Наталија – Глоговац, 63.
Радосављевић Велимир – Лозовик, 64. Ристић Владимир – Драгоцвет, 65. Ристић
Надежда – Драгоцвет, 66. Секулић Наталија – Трешњевица, 67. Стамболић
Милица – Главинци, 68. Стамболић Добрила – Шантаровац, 69. Танасковић
Драгутин – Беочић, 70. Танасковић Станика – Беочић, 71. Теодосић Душан –
Праћина, 72. Тодоровић Драгослав – Милошево, 73. Цветковић Миодраг –
Међуреч, 74. Цветковић Анка – Међуреч, 75. Кузмановић Драгољуб – Јагодина
(на раду у среском начелству).252

*
Правила

Заједнице школских радника Јагодине и среза беличког253

I Име, седиште и циљ удружења
Чл. 1 – Име удружења је Заједница школских радника Јагодине и среза беличког
са седиштем у Јагодини.
Чл. 2 – Округли печат и штамбиљ носе пун наслов Заједнице.
Чл. 3 – Заједници је циљ:

а/ међусобно упознавање њених чланова;
б/ стручно образовање и усавршавање општега карактера;
в/ организовање и усавршавање општега карактера;

252 АЈ, 66, 1597.
253 АЈ, 66, 2846. Правила су донета октобра 1937. године.
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г/ упознавање школских, просветних и културних прилика у земљи и
иностранству;

д/ културно просветни рад у Јагодини и срезу беличком.
Чл. 4 - За постизање овога циља Заједница ће служити:

а/ састанцима, седељкама и другарским вечерима;
б/ стручним предавањима, стварањем заједничке читаонице и књижнице,

организовањем стручних течајева, изложби, школског музеја и сл.
в/ посећивањем школа, педагошких изложби и приредаба у земљи и

иностранству;
г/ помагањем просветних радника у њиховом просветном и културном

раду; сарадњом са културним и просветним установама у Јагодини и срезу
беличком; стварањем и радом разних секција /хор, оркестар, позориште и др./

ђ/ стварањем фонда за излете и екскурзије којим ће се управљати по
Правилнику који ће донети управа у сагласности са члановима Заједнице на
једном састанку;

е/ организовањем летовалишта на мору, на планинама и другим подесним
местима. У ову сврху управа ће израдити правилник који ће одобрити чланови
Заједнице на једном састанку.

II Средства
Чл. 5 – Да би Заједница могла остварити свој циљ служиће јој ова новчана
средства:

а/ чланарина редовних и помажућих чланова;
б/ приходи од разних приредаба Заједнице;
в/ приходи од приредаба школа и просветних установа приређених за

циљеве Заједнице;
г/ прилози и помоћи које заједница добије од појединих лица и установа;
д/ уплате чланова за летовање у колонијама.

III Чланство
Чл. 6 – Чланови Заједнице могу бити:

а/редовни, б/ помажући, в/почасни и г/добротвори.
Редовни чланови могу бити наставници-це свих државних и самоуправних

школа у Јагодини и срезу беличком, активни и пензионисани.
Помажући чланови могу бити сви пријатељи Заједнице.
Почасне чланове бира редовна скупштина за нарочите заслуге у раду за

Заједницу.
Добротвори уплаћују једном за свагда 300 динара.
Сем помажућих члановасви остали имају активно и пасивно право избора.

Редовни чланови уживају све бенефиције које пружа Заједница. Друге повластице
које би Заједница добила а ма са које стране, уживају сви чланови Заједнице и
чланови породица редовних чланова.
Чл. 7 – Висину чланарине редовних и помажућих чланова одређује редовна
скупштина. Висина уплата за летовање одређује сваке године управа Заједнице.
Чл. 8 – Чланство престаје:
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а/ усменом и писменом изјавом; б/ неплаћањем чланарине за 6 узастопних
месеци; в/ премештајем и отсељењем, сем писмене изражене жеље члана да и
даље остаје члан Заједнице; г/ искључењем од стране управе.

Противу искључења члан има право жалбе скупштини.
IV Органи Заједнице

Управни одбор
Чл. 9 – Заједницом управља управни одбор који сачињава:

а/ претседник, б/ потпреседник, в/ I секретар, г/ II секретар, д/ благајник, ђ/
књижничар, е/ 3 члана и ж/ 3 заменика.

Већина чланова управе бира се из Јагодине.
Претседник руководи целокупним радом Заједнице, претставља Заједницу

пред властима, потписује сву преписку са секретаром односно благајником и
издаје налоге за исплату по 200 динара сам, а преко ове суме по решењу управног
одбора.

У случају потребе један од потпреседника замењује претседника.
Секретари воде преписку, записнике седница управног одбора, чувају

печат и архиву и састављају извештај за редовну скупштину.
Благајник води рачуна о прикупљању чланарине као и свима приходима и

расходима, о свима новчаним документима и држи у друштвеној каси до 100
динара. Готовину Заједнице држи на штедној књижици Поштанске штедионице.
На крају године саставља извештај о стању благајне за редовну скупштину.

Књижничар води рачуна о набављању и издавању књига, часописа и
листова и саставља извештај за редовну скупштину.
Чл. 10 – Ако се у току године упразни које место у управном одбору, управни
одбор ће га заменити замеником.
Чл. 11 – Управни бира редовна скупштина. У нови управни одбор могу бити
поново бирани чланови старог управног одбора.
Чл 12 – Управни одбор решава пуноважно ако је присутно најмање 6 чланова.
Одлуке се доносе већином присутних гласова. У случају једнаке поделе гласова
решава глас претседника.

Надзорни одбор
Чл. 13 – Надзорни одбор се састоји од претседника, 2 члана и 2 заменика.
Дужност му је да најмање 2 пута годишње прегледа рад управног одбора и о томе
поднесе извештај редовној скупштини. На случај потребе сазива ванредну
скупштину.

Суд части
Чл. 14 – За решавање спорова међу члановима Заједнице установљује се суд части
од 3 члана и то: по једног члана бира свака спорна страна, а изабрани чланови
бирају трећег, који је претседник суда части. Решења суда части су коначна и обе
стране им се имају покорити. Ко се не покори одлуци суда части, биће искључен
из Заједнице.

Скупштина
Чл. 15 – Редовна скупштина се сазива у првој половини октобра.
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Сазив врши управни одбор на 15 дана раније са навођењем дневног реда.
Чл. 16 – Редовна скупштина обавља ове послове:

а/ бира часништво скупштине: претседника, секретара и 2 оверача
записника; б/ решава о извештајима управног и надзорног одбора и даје
разрешницу; в/ бира нови управни и надзорни одбор; г/ одређује висину
чланарине редовних и помажућих чланова; д/ решава жалбе против одлука одбора
о искључењу; ђ/ тумачи и мења правила; е/ доноси одлуке по свима предлозима
управног одбора и појединих чланова Заједнице, које чланови подносу писмено
на 10 дана пре држања скупштине.
Чл. 17 – Решења скупштине су пуноважна ако је присутно најмање половина
чланова с правом гласа. Ако за први сазив не дође довољан број чланова
скупштина се одлаже за један час доцније са истим дневним редом и тада
пуноважно решава са присутним бројем чланова.
Чл. 18 – Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова. О начину гласања
решава скупштина. У случају једнаке поделе гласова решава глас претседника
скупштине.
Чл. 19 – Предлози који се тичу измене правила морају бити поднети писмено
управном одбору најмање 10 дана пре скупштине и потписани најмање од ¼
редовних чланова.
Чл. 20 – Одлуке о измени правила пуноважне су ако за њих гласају најмање 2/3
присутних чланова.
Чл. 21 – У случају потребе управни или надзорни одбор могу сазвати ванредну
скупштину, на којој се решава само о ономе ради чега је сазвана.
Чл. 22 - Ванредну скупштину може тражити и једна трећина чланова уз
образложење писменим путем. Управни одбор мора најмање у року од месец дана
од пријема претставке да сазове ванредну скупштину. Ако то управни одбор не
учини, скупштину сазива надзорни одбор.

V Престанак Заједнице
Чл. 23 – Ако би настале такве прилике које онемогућавају даљи опстанак  рад
Заједнице, управни одбор ће сазвати ванредну скупштину, ради доношења одлуке
о престанку Заједнице.
Чл. 24 – Одлуку о престанку Заједнице доноси проста већина свих редовних
чланова Заједнице. У овом случају управни одбор подноси завршни извештај о
своме раду као и тачан извештај о целокупној имовни Заједнице.
Чл. 25 – У случају престанка Заједнице целокупна њена имовина предаје се на
чување оном сталешком удружењу у Јагодини које има највећи број чланова
Заједнице. Ако се у року од 2 године Заједница обнови, имовина се враћа
Заједници. Ако се у овом року Заједница не обнови целокупна имовина поделиће
се наставничким сталешким организацијама у Јагодини, сразмерно броју чланова
тих организација у Заједници на дан њеног престанка. Деобу имовине Заједнице
врши одбор од по једног представника сваке сталешке организације у Јагодини и
среза беличког.

*
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Учитељи Беличког среза одржали су током школске 1933/34. године седам
зборова, на којима се дискутовало о издржавању основних школа и о новом
наставном програму. Све зборове укупно је пратило 180 учитеља и 100
учитељица.

Током школске 1935/36. године учитељи Беличког среза одржали су више
састанака на којима се расправљало о више тема: 1. Проблеми народног
просвећивања, 2. Школски музеј, 3. Човек као машина, 4. О правопису, 5. Говорне
слике, 6. Појам рада у новој школи, 7. О деци која се тешко васпитавају, 8. Правни
и материјални положај учитеља.

Следеће школске 1936/37. године одржано је седам учитељских зборова, а
обрађиване су четири теме: 1. Очигледност и ручни рад у настави, 2. Утицај
школе на васпизање, 3. Морално васпизање, 4. Зашто рђави примери више делују
него добри.

Школске 1938/39. године одржано је пет зборова, а разговарало се о три
теме: 1. Школска дисциплина, 2. Наслеђе и васпитање, 3. Избор позива.254

254 АЈ, 66, 2846.
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7.  ЂАЦИ

Према закону из 1904. године, који је важио после рата, у први разред
уписивала су се варошка деца кад напуне седам година, а сеоска кад напуне осам
година. Упис деце у први разред вршио је школски одбор, према списку који му
свештеник поднесе од 1. до 16. маја. Школски одбор уписивао је најпре најстарију
децу, па онда млађу, док се не попуни прописан број ученика.

Почетком школске 1919/20. године у беличком срезу, без Јагодине, било је
укупно 1.318 ученика и 149 ученица. У варошици, односно у Багрдану било је 179
ђака: 141 ученик и 38 ученица. У селима је било 1.177 ученика и 111 ученица, што
је укупно износило 1.288 ђака. Дорасле а неуписане деце у Багрдану је било 63
дечака и 70 двојчица, а у селима среза 1.575 дечака и 1.895 девојчица. Укупно у
срезу, осим Јагодине неуписаних а за школу дораслих дечака било је 1.638, а
девојчица 1.965.255

Бројно стање ђака за 1919/20. школску годину
у Беличком срезу256

Број ђака Примедбар.б. Место
мушких женских укупно

1. Багрдан 151 46 197 На крају године
2. Бунар 154 33 187 „
3. Винорача257 61 12 73 „
4. Врановац 69 3 72 „
5. Глоговац 103 - 103 „
6. Главинци 81 7 88 „
7. Деоница 54 1 55 „
8. Драгоцвет 145 13 158 „
9. Дубока 114 11 125 „
10. Лоћика 118 7 125 „
11. Ланиште 87 1 88 „
12. Лозовик 47 6 53 „
13. Мијатовац 67 7 74 У почетку године

86 + 7 = 93

255 АЈ, 66, 1593.
256 АЈ, 66, 1593.
257 ИАЈ, Ф 196, Уписница 1911-1933. године. Школске 1918/19. године школу у Винорачи уписало
је: први разред 11 ђака, први течај 40 ђака, други разред шест ђака и трећи течај седам ученика.
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14. Мајур 54 4 58 На крају године
15. Милошево 130 16 146 52 + 7 = 59 ђака

су из зимског
течаја, остали

редовно
16. Праћина 67 8 75 У почетку 77 + 8

= 85 ђака
17. Црнче 44 7 51 На крају године
18. В. Пчелица 95 9 104 „
19. Г. Сабанта 49 3 52 „
20. Ратковић 64 6 70 „
21. Слатина 30 3 33 „

Свега 1784 203 1987 На крају године

22. Дулене 37 2 39
23. Јовац 122 22 144
24. Трешњевица 86 11 97
25. В. Сугубина 40 5 45

У ове четири
школе нису
могли бити

одржани испити.
Свега 285 40 325 У почетку

школске године

*
Наставни план за скраћено школовање

ученика-ца народних школа258

Предмети I течај II течај III течај IV течај
Хришћанска наука 2 2 2 2
Српски језик 7 7 7 7
Рачун с геометријом
Српска историја - - - 2
Земљопис - - 2 2
Познавање природе - - - 2
Певање 2 2 1 -
Гимнастика 2 2 1 -
Свега 18 18 18 19

258 Први течај трајао је од 1. фебруара до 31. маја 1919. године, а зимски течај од 1. новембра до
краја фебруара следеће године; други течај од 16. јуна до 15. октобра 1919. године; трећи течај од
1. новембра 1919. до краја фебруара 1920. године; четврти течај од 16. марта до 15. јула 1920.
године.
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Наставни програм
I течај

Хришћанска наука – „Оче наш“ и по једна молитва пре и после учења.
Рођење Христово. Христов долазак у Јерусалим. Страдање и смрт Христова.
Ускрс.

Српски језик – Читање: савлађивање механичких тешкоћа читања и
вежбања у правилном говору о ономе што се буде читало из буквара и читанчице
или на основу посматрања најближе околине. Писање: писање малих и великих
слова и лаких реченица по прегледу с табле. Декламовање: научити напамет две
три лаке и кратке песме.

Рачун – Стварање појмова о бројевима од 1-100 и усмено рачунање у све
четири рачунске радње.

Певање – Неколике лаке световне песме.
Гимнастика – Дечачке игре с певањем.

II течај
Хришћанска наука – Главни црквени празници: М. Госпођа, Ваведење, Св.

Никола, Св. Јован, Богојављање, Спасовдан, В. Госпођа, Тајна вечера, Причешће,
Ускрс, Духови.

Српски језик – Читање: течније и логичније читање с правилним нагласком
и разумевањем штива из читанке за II разред. Слободно исказивање прочитаног.
Писање: преписивање појединих чланака из читанке и писање онога што се зна
напамет. Граматика: разумевање речи које казују име, својства и радњу,
разликовање једнине и множине, делење речи на слогове. Декламовање: научити
напамет две три лаке песме и два три прозна става.

Рачун – Писмено рачунање с бројевима од 1-100 у све четири рачунске
радње. Познавање ½, ¼ и.т.д. до десетине.

Певање – Неколико лаких световних песама, а од црквених „Рождество
твоје“.

Гимнастика – Дечачке игре с певањем, ритмично кретање главе, руку и
ногу.

III течај
Хришћанска наука – Народни празници. Црквена слава и заветина.

Крштење Срба, Ћирило и Методије. Крсно име. Оснивање Српске Патријаршије.
Свети Сава.

Српски језик – Читање: течно, лако и лепо читање с разумевањем штива из
читанке за III разред. Слободно и правилно исказивање проученог штива. Писање:
што је могуће лепше преписивање из читанке, исписивањем онога што се зна
напамет и по диктату. Граматика: о реченици потврдној, упитној и одречној.
Упознавање са заменицама: ја, ти, он, она, оно, ми, ви, они, оне, она. Вежбање у
употреби садашњег, прошлог и будућег времена. Употреба тачке, запете и знака
питања. Употреба великог почетног слова. Декламовање: научити напамет
неколико песама и краћих прозних штива.
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Рачун – Усмено и писмено рачунање са бројевима од 1-1000. Рад са више
именованим бројевима, метарске мере и новци десетног система. Упознавање са
главнијим геометријским облицима: тачка, линија, површина, тело, угао, троугао,
четвороугао.

Земљопис – Стране света. Годишња времена. Путеви по најближој
околини. Најглавнији географски предмети из околине. Упознавање с најближом
географском области дотичне школе. Саобраћај по тој области. Управне власти.
Главнији историјски догађаји везани за ову област. Укупан преглед Србије у
погледу величине, насељења, границе, главних река и планина, знатних места,
производа. Општина и општинска управа. Срез и округ и њихова управа.

Певање – Световно неколико песама међу којима од патриотских „Химна“
и „Ускликнимо с љубављу“, од црквених „Тјело Христово“ и „Општеје
Воскросеније“.

Гимнастика – Извођење ритмичких хигијенских покрета главом, рукама и
ногама. Прегибање тела у разним правцима. Маршовање.

IV течај
Хришћанска наука – Основни појам о разним хришћанским црквама, о

мухамеданској и мојсијевој вери. Све најглавније хришћанске заповести о љубави
према Богу  ближњима растумачених на причама о Милостивом Самарићанину, о
богаташу и Лазару, о неваљалом сину и о сејачу.

Српски језик – Читање: течно, лепо и логично. Вежбање у слободном
исказивању темељно читаног и протумаченог штива из читанке за IV разред.
Писање: што лепше и правилније записивање добро познатих мисли. Писмени
састави у виду описивања поређених предмета и препричавање лаких ствари.
Граматика: стварање појма о роду и броју. Вежбање у самосталном склапању
разноврсних реченица и у употреби главнијих знакова интерпункције.
Декламовање: научити напамет коју дужу народну песму са потпуним
разумевањем и правилним наглашавањем, две три уметничке патриотске  и два
три краћа прозна става.

Рачун – Усмено рачунање са обичним разломцима, усмено и писмено
рачунање с десетним разломцима на најобичнијим задацима из живота. Мерење
линија и углова и израчунавање површина у троугла, квадрата и правоугаоника,
израчунавање запремине коцке и квадрата.

Историја – Стара и нова постојбина Јужних Словена. Прелаз у
хришћанство. Немања и Св. Сава уз претходни кратак преглед живота српског
народа у жупаниском добу. Душан Силни уз кратак претходни преглед државног
развитка под краљевима из лозе Немањића. Кнез Лазар и Бој на Косову. Патње
под Турцима. Први и Други устанак. Кратак преглед живота Срба под Аустро-
угарском. Јачање српске државе: ратови за ослобођење и балкански рат.
Уједињење Срба, Хрвата и Словенаца.

Познавање природе – Разговор о природним појавама у разним годишњим
временима. Неговање здравља на основу познавања с природом човечијег тела. О
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животу и нези најважнијих биљака и животиња. О употреби најпотребнијих
метала и стена.259

*

Ђаци основне школе у Багрдану са учитељицом Радмилом Ракић
школске 1928/29. године

Бројно стање ученика на крају 1919/1920. године:

1. Багрдан: I разред 45 ученика и 11 ученица, II-1 разред 59 ученика и 16 ученица,
II-2 разред 20 ученика и 5 ученица, IV течај 27 ученика и 14 ученица. Укупно 197
ђака у три одељења.
2. Бунар: I разред 46 ученика и 18 ученица, II разред 65 ученика и 8 ученица, III
течај 33 ученика и 5 ученица, IV течај 9 ученика и две ученице. Укупно 186 ђака у
два одељења.
3. Белица: школа није радила 1919/20. године.
4. Винорача: I разред 11 ученика и 6 ученице, II разред 43 ученика и 7 ученица, III
разред 6 ученика. Укупно 79 ђака у једном одељењу.
5. Глоговац: I-1 разред 46, ученика I-2 разред 53 ученика. Укупно 99 ученика у два
одељења.
6. Главинци: I разред 37 ученика и 3 ученице, II разред 52 ученика. Укупно 92
ђака у једном одељењу.

259 ИАЈ, Ф 178, кутија 3.



Мр Добривоје Јовановић - Основне школе у беличком срезу 1918-1941. године

170

7. Драгоцвет: I разред 36 ученика и 11 ученица, II-1 разред 43 ученика и две
ученице, II-2 66 ученика. Укупно 152 ђака у два одељења.
8. Деоница: I разред 58 ученика и једна ученица. Укупно 59 ђака у једном
одељењу.
9. Дубока: I разред 42 ученика и једна ученица, II-1 разред 32 ученика и 4
ученице,  II-2 разред 35 ученика и 4 ученице. Укупно 118 ђака у два одељења.
10. Јовац: I-1 разред 31 ученик и 21 ученица, I-2 разред 42 ученика и једна
ученица, II разред 39 ученика, III разред 3 ученика. Укупно 137 ђака у два
одељења.
11. Лозовик: I разред 47 ученика и 6 ученица. Укупно 51 ђак у једном одељењу.
12. Лоћика: I разред 71 ученик и 4 ученице, II разред 55 ученика и 4 ученице, III
разред 1 ученик. Укупно 135 ђака у два одељења.
13. Ланиште: I-1 разред 35 ученика и једна ученица, I-2 разред 36 ученика 5
ученица, II разред 3 ученика. Укупно 79 ђака у два одељења.
14. Милошево: I-1 разред 42 ученика и 7 ученица, I-2 разред 36 ученика и две
ученице, I течај 59 ученика и 4 ученице, III течај 5 ученика и 4 ученице. Укупно
159 ђака у два одељења.
15. Мијатовац: I разред 18 ученика и две ученице, II разред 37 ученика и 5
ученица, III разред 10 ученика. Укупно 72 ђака у једном одељењу.
16. Мајур: I разред 9 ученика и једна ученица, II разред 44 ученика и 3 ученице.
Укупно 57 ђака у једном одељењу.
17. Праћина: I разред 72 ученика и 10 ученица, II разред 4 ученика. Укупно 86
ђака у једном одељењу.
18. Трешњевица: I разред 75 ученика и 5 ученица. Укупно 80 ђака у једном
одељењу.
19. Црнче: I разред 42 ученика и 7 ученица, II разред 2 ученика. Укупно 51 ђака у
једном одељењу.
20. В. Сугубина: I разред 36 ученика и 7 ученица. Школа је радила само 10 дана.
Исти број је уписан и почетком 1920/21. године.
21. В. Пчелице: I-1 разред 17 ученика, I-2 разред 15 ученика и 3 ученице, II-1
разред 31 ученик и 6 ученица, II-2 разред 31 ученик, III разред 1 ученик. Укупно
104 ђака у два одељења.
22. Дулени: I разред 37 ученика и две ученице. Укупно 39 ђака у једном одељењу.
23. Ратковић: I разред 38 ученика и 8 ученица, II разред 41 ученик и 3 ученице.
Укупно 90 ђака у два одељења.
24. Г. Сабанта: I разред 9 ученика и две ученице, II разред 35 ученика и једна
ученица. Укупно 47 ђака у једном одељењу.
25. Слатина: I разред 27 ученика и две ученице, II разред 3 ученика и једна
ученица. Укупно 33 ђака у једном одељењу.
26. Врановац: I разред 18 ученика и две ученице, II разред 51 ученик и једна
ученица. Укупно 72 ђака у једном одељењу.
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Ђаци основне школе у селу Ловци
пред Други светски рат

Све школе имале су прве и друге разреде, осим школа у: Винорачи са шест
ученика, Јовцу три ученика, Лоћики један ученик, Мијативцу 10 ученика, В.
Пчелице један ученик. У Милошеву организован је први течај са 59 ученика и
четири ученице и трећи течај са пет ученика и четири ученице. У Бунару је био
организован трећи течај са 33 ученика и пет ученица и четврти течај са девет
ученика и две ученице.

Ученици у Јовцу и Трешњевици преведени су у старије разреде у
новембру, а у В. Сугубини и Дулену уписан је исти број ученика, пошто у овим
школама нису одржани испити јуна 1920. године.

Бројно стање ђака у почетку школске 1920/21. године:

Багрдан: I разред 75 ученика и 7 ученица, II разред 48 ученика и 10 ученица, III
разред 77 ученика и 21 ученица – укупно 238 ђака;
Бунар: I разред 36 ученика и 3 ученице, II разред 58 ученика и 14 ученица, III
разред 46 ученика и 7 ученица, IV течај 31 ученик и 5 ученица – укупно 210
ђака;260

260 Априла 1921. године отворено је друго одељење школе у Бунару и за учитеља је постављен
Радивоје Гајић. За његово постављење, односно за наставак рада у истој школи, молбу је
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Белица: I разред 52 ученика и 4 ученице – укупно 56 ђака;
Винорача: I разред 10 ученика и 5 ученица, II разред 14 ученика и 5 ученица, III
разред 41 ученик и 7 ученица – укупно 87 ђака;
Глоговац: I разред 16 ученика и 5 ученица, II-1 разред 23 ученика, II-2 разред 20
ученика, III разред 40 ученика – укупно 104 ђака261;
Главинци: I разред 20 ученика и 3 ученице, II разред 33 ученика и две ученице, III
разред 48 ученика – укупно 106 ђака262;
Драгоцвет: I разред 56 ученика и 11 ученица, II разред 45 ученика и 11 ученица,
III разред 94 ученика и две ученице – укупно 219 ђака;
Деоница: I разред 42 ученика и 3 ученице, II разред 54 ученика и једна ученица –
укупно 96 ђака263;
Дубока: I разред 48 ученика и 4 ученице, II разред 37 ученика и једна ученица, III
разред 63 ученика и 8 ученица – укупно 161 ђак;
Јовац: -
Лозовик: I разред 16 ученика и 4 ученице, II разред 39 ученика и 6 ученица –
укупно 65 ђака;
Лоћика: I разред 33 ученика и 7 ученица, II разред 65 ученика и 3 ученице, III
разред 46 ученика и 4 ученице – укупно 158 ђака;
Ланиште: I разред 46 ученика и 3 ученице, II разред 68 ученика и једна ученица,
III разред 3 ученика – укупно 121 ђак;
Милошево: I разред 37 ученика и 10 ученица, II-1 37 ученика и две ученице, II-2
39 ученика и 7 ученица, I течај 23 ученика и две ученице, II течај 41 ученик ио две
ученице – укупно 200 ђака;
Мијатовац264: I разред 41 ученик и 5 ученица, II разред 18 ученика и две ученице,
III разред 37 ученика и 5 ученица, IV разред 10 ученика – укупно 118 ђака;
Мајур: I разред 8 ученика, II разред 9 ученика и две ученице, III разред 45 ученика
и 3 ученице – укупно 67 ђака;
Праћина: I разред 30 ученика и 5 ученица, II разред 59 ученика и 8 ученица, III
разред 3 ученика – укупно 105 ђака;

потписало 104 мештана Шантаровца. Мештани Бунара, који су такође упутили молбу да се учитељ
не премешта из Бунара, навели су следеће разлоге: 1. Од када је дошао у бунарску школу Гајићев
рад у школи тече потпуно правилно и ђаци су добро спремни и задовољни са њиме, 2. Школа је
била без иједне скамије и кад је дошао г. Гајић, он је својим заузимањем успео да увери народ у
потребу помагања школе и прикупио из народа добровољни прилоги направио довољни број
скамија те тако олакшао и себи и ђацима, 3. Г. Гајић ради у нашој Земљорадничкој задрузи и од
када је он дошао задруга нам знатно напредује, 4. Г. Гајић је образовао пре три месеца певачку
дружину у селу и редовно ради у њој, што нама служи за углед према осталим селима, 5. Г. Гајић
се у овој општини апсолутно не бави политиком нити се меша у наше послове општинске.
261 Друго одељење у Глоговцу отворено је 25. октобра 1920. године.
262 Друго одељење у Главинцима отворено је 25. октобра 1920. године. Истовремено и школа у
Врановцу добила је још једно одељење.
263 Друго одељење у Деоници отворено је 14. јула 1920. године.
264 Друго одељење у Мијатовцу отворено је 31. августа 1920. године. За учитељицу постављена је
Бисенија Николић, учитељица у Глоговцу.
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Трешњевица: -
Црнче: I разред 9 ученика и једна ученица, II разред 42 ученика и 7 ученица, III
разред 2 ученика – укупно 61 ђак;265

В. Сугубина: -
В. Пчелица: I разред 26 ученика и две ученице, II разред 37 ученика и 3 ученице,
III разред 62 ученика и 6 ученице, IV разред 1 ученик – укупно 137 ђака;
Дулени: -
Ратковић: I разред 24 ученика и 5 ученица, II разред 30 ученика и 3 ученице, III
разред 38 ученика и 3 ученице, IV разред 1 ученик – укупно 104 ђака;
Г. Сабанта: I разред 24 ученика и једна ученица, II разред 9 ученика и две
ученице, III трећи разред 35 ученика и једна ученица – укупно 72 ђака;
Слатина: I разред 9 ученика и две ученице, II разред 26 ученика и 4 ученице, III
разред 4 ученика и једна ученица – укупно 46 ђака;
Врановац: I разред 23 ученика и две ученице, II разред 34 ученика и једна
ученица, III разред 51 ученик и једна ученица – укупно 112 ђака.266

Подаци о школовању деце у беличком срезу
у 1921/22. години267

Број уписане
деце у први

разред

Број уписане
у осталим
разредима

Број дорасле
а неуписане

деце због
простора

Политичка
општина

Места која чине
пол. Општину

Бр
ој

 д
ом

ав
а

муш жен муш жен муш жен
В. Багрдан268 В. Багрдан 50 43 13 167 32 25 35
Белица Белица. 312 26 22 56 3 4 6

265 Пошто мештани Црнча нису до краја октобра 1919. године оправили понуђену зграду за школу,
Министар просвете је учитељицу Ангелину Ђорђевић, која је у Црнчу постављена новембра исте
године, преместио у Лозовик, а школу у Црнчу затворио. Међутим, до премештаја није дошло, је
су у међувремену мештани Црнча оправили зграду, која је комисијски примљена. Пошто
Ангелина Ђорђевић није ни започела рад у Лозовику, она је поново фебруара 1920. године враћена
у Црнче, а школа поново отворена.
266 АЈ, 66, 1593. У школи у Врановцу није могао бити одржан испит и превођење ученика, јер
школа није имала учитеља од Божићног распуста. До Божића радио је апсолвент филозофије
Ђорић. До априла школа није имала учитеља. Према извештају школског надзорника први разред
је уписало 49 ученика и три ученице. До краја године школу је похађало 39 ђака, а на испиту је
било 32. Два ђака је поновило разред. Други разред уписало је 33 ученика и две ученице. На
испиту је било 15 ученика и једна ученица. Један ученик је поновио разред. Трећи разред уписао је
51 ученик. На испиту је било 19 ученика, и сви су преведени у четврти разред. Успех је оцењен
једна повољном оценом. Нешто је бољи успех показан у другом и трећем разреду, и то
захваљујући новопоставеном учитељсу Николићу.
267 АЈ, 66, 1593.
268 Школској општини припадале још општине: С. Багрдан, Ловци и Стрижило, а од 1923. године и
Д. Рачник
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Мишевић,
Лозовик

Бунар269 Бунар, Врба,
Лукар

204 31 5 120 22 9 13

Винорача Винорача 123 13 6 60 16 4 1
Врановац270 Врановац,

 Г. Рачник
310 50 19 92 2 27 39

Главинци Главинци,
Коларе, Бресје

162 26 2 78 8 - 15

Глоговац Глоговац,
Дражмировац

336 25 2 93 4 12 19

Драгоцвет Драгоцвет,
Ковачевац.
Међуреч,
Трнава

488 59 8 182 20 28 6

Деоница Деоница,
Вољавче,
Сиковац, Црнче,
Каленовац

231 13 4 90 3 17 39

Дубока271 Дубока, М.
Поповић

242 39 12 127 12 20 35

Јовац272 Г. и  Д. Јовац,
Дворица

280 34 6 136 22 20 38

Ланиште273 Ланиште 230 27 3 102 1 19 39
Лоћика274 Лоћика 173 35 15 113 14 25 40
Лозовик прип. Беличкој

општини
119 57 10 11 16

Милошево Милошево 364 37 12 109 19 15 35
Мајур Мајур 190 14 1 64 4 12 19
Мијатовац Мијатовац 185 25 9 80 9 2 6
Праћина Праћина,

Ракитово
273 18 7 77 5 10 34

Пањевац275 Пањевац 136 5 2 46 2 2 18
Рибаре Рибаре 300 17 10 53 9 3 12
Трешњевица Трешњевица, 217 29 1 49 4 45 36

269 Политичкој општини припадала је и општина шантаровачка.
270 Од 1923. године и Горње и Доње Штипље припадали су школској општини у Врановцу.
271 Школској општини припадале су и М. поповићска и гладњанска општина.
272 Припадала и општина остриковачка.
273 Припадала и општина буковачка.
274 Лоћичкој школској општини припадале су још и беочићка и драгошевачка општина.
275 Школу, која је почела са радом априла 1921. године, уписало је 38 ученика и 7 ученица. На
испиту је било 34 ученика и две ученице, а у старији разре преведено је 33 ученика и две ученице.
Два ученика су накнадно полагали испит, а један поновац и 7 ученика, који нису похађали школу,
поново су уписали исти разред.
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Сињи Вир
Црнче припада

деоничкој
општини

179 5 - 47 9 15 27

С в е г а 5104 422 123 1998 230 325 528

Учитељ Мијалко Симић са ђацима школе у Ракитову
1936/37.године

Бројно стање ђака почетком школске 1921/22. године276

Багрдан: I разред 43 ученика и 13 ученица, II разред 50 ученика и 5 ученица, III
разред 43 ученика и 10 ученица, IV разред 71 ученик и 16 ученица;
Бунар: I разред 31 ученик и 5 ученица, II разред 38 ученика и 5 ученица, III разред
43 ученика и 11 ученица, IV разред 39 ученика и 6 ученица;
Белица: I разред 26 ученика и 22 ученице, II разред 53 ученика и 3 ученице, III 1
ученик.
Винорача: I разред 13 ученика и 6 ученица, II разред 11 ученика и 5 ученица, III
разред 24 ученика и 7 ученица, IV 25 ученика и 4 ученице;
Врановац: I разред 30 ученика и 8 ученица, II разред 34 ученика и две ученице, III
разред 51 ученик, IV разред 19 ученика;

276 АЈ, 66, 1593.



Мр Добривоје Јовановић - Основне школе у беличком срезу 1918-1941. године

176

Глоговац: I разред 25 ученика и две ученице, II разред 17 ученика и 4 ученице, III
42 ученика, IV разред 34 ученика;
Главинци: I разред 25 ученика и две ученице, II разред 19 ученика, III разред 26
ученика и 7 ученица, IV 34 ученика;
Деоница: I разред 11 ученика и 4 ученице, II разред 36 ученика и 3 ученице, III
разред 54 ученика;
Драгоцвет: I разред 61 ученик и 6 ученица, II разред 49 ученика и 10 ученица, III
разред 45 ученика и 9 ученица, IV разред 91 ученик и једна ученица;
Дубока: I разред 33 ученика и 12 ученица, II разред 40 ученика и 3 ученице, III
разред 34 ученика и једна ученица, IV разред 55 ученика и 7 ученица;
Јовац: I разред 34 ученика и 6 ученица, II 46 ученика и 10 ученица, III разред 69
ученика и 12 ученица, IV разред 10 ученика;
Ланиште: I разред 27 ученика и 3 ученице, II разред 44 ученика и једна ученица,
III разред 55 ученика, IV разред 3 ученика;
Лозовик: II разред 15 ученика и 7 ученица, III разред 41 ученик и 6 ученица, IV
разред 1 ученик;
Мијатовац: I разред 25 ученика и 9 ученица, II разред 26 ученика и 3 ученице, III
19 ученика и 4 ученице, IV разред 38 ученика и једна ученица;
Мајур: I разред 14 ученика и једна ученица, II разред 11 ученика и једна ученица,
III разред 11 ученика и две ученице, IV разред 42 ученика и 3 ученице;
Милошево: I разред 36 ученика и 12 ученица, II разред 33 ученика и 11 ученица,
III разред 76 ученика и 8 ученица;
Праћина: I разред 18 ученика и 7 ученица, II разред 27 ученика и две ученице, III
разред 50 ученика и 3 ученице;
Пањевац: I разред 5 ученика и две ученице, II разред 43 ученика и две ученице, III
разред 3 ученика;
Рибаре: I разред 16 ученика и 6 ученица, II разред 50 ученика и 6 ученица, III
разред 2 ученика и 3 ученице;
Трешњевица: I разред 29 ученика и једна ученица, II разред 10 ученика и две
ученице, III разред 39 ученика и две ученице;
Црнче: I разред 5 ученика, II разред 9 ученика и једна ученица, III разред 36
ученика и 8 ученица, IV разред 1 ученик;
Лоћика: I разред 33 ученика и 15 ученица, II разред 33 ученика и 6 ученица, III
разред 46 ученика и две ученице, IV разред 31 ученик и 3 ученице.

У школама беличког среза школске 1922/23. године било је уписано у
почетку школске године 2.310 ученика и 411 ученица. У пет школа левачког среза
било је уписано 428 ученика и 89 ученица. Укупно уписаних било је 2.738
ученика и 500 ученица. Успешно је завршило разреде 1.988 ученика и 350
ученица. У Багрдану било је уписано 210 ђака: први разред 55, други разред 56,
трећи разред 52, четврти разред 47 ђака.
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Учитељица Вујана Николић са ђацима I и II разреда
школе у Бунару 30. маја 1935. године

Почетком школске године, у школама беличког среза било је уписано 2.310
ученика и 411 ученица, односно 2.721 ђак. У пет школа левачког среза било је
уписано 428 ученика и 89 ученица. Укупно уписаних ђака у беличком школском
срезу износило је 2.738 ученика и 500 ученица. Прешли у старије разреде или
завршили школовање 1.988 ученика и 350 ученица.

Извештај Министарству просвете
од 20. јуна 1923. године277

Р.б. школа Број ученика
који

завршавају IV
разред

Број који ће
ступити у
гимназију

У коју
гимназију

1. Рибаре 8 - -
2. Глоговац 40 4 Јагодинску
3. Дубока 11 4 „
4. Ланиште 38 5 „
5. Пањевац 6 2 „

277 АЈ, 66, 1593.



Мр Добривоје Јовановић - Основне школе у беличком срезу 1918-1941. године

178

6. Багрдан 50 5 „
7. Милошево 69 4 „
8. Праћина 40 3 „
9. Мијатовац 14 1 „
10. Јовац 56 12 „
11. Трешњевица 21 2 „
12. Деоница 50 6 „
13. Винорача 22 5 „
14. Лозовик 40 2 „
15. Врановац 11 1 „
16. Мајур 11 1 „
17. Главинци 14 4 „
18. Шуљковац 11 1 „
19. Секурич 26 3 „
20. Драгоцвет 32 6 „
21. Шантаровац 13 2 „
22. Бунар 35 3 „
23. Белица 1 1 „
24. Слатина 29 2 „
25. Ратковић 22 1 „
26. Течић 45 4 „
27. Лоћика 33 3 „

Свега 748 87

Школске 1923/24. године било је укупно уписано 2.922 ђака: 2.384 ученика
и 538 ученица. У току године отпали су 291 ученик и 88 ученица, због: смрти 15
ученика и 7 ученица, болести 31 ученик и 15 ученица, престарелости 47 ученика и
19 ученица, сиромаштва 59 ученика и 16 ученица, пресељења 23 ученика и 10
ученица, других узрока 116 ученика и 21 ученица. На крају је остало 2.100
ученика и 454 ученица, односно укупно 2.554 ђака. Дораслих за школу, а нису
били уписани, било је 88 дечака и 126 девојчица.

Одличним успехом завршило је 373 ученика и 79 ученица, врло добрим
409 ученика и 105 ученица, добрим 891 ученик и 124 ученице, слабим 84 ученика
и шест ученица и рђавим два ученика. Остали су неоцењени 341 ученик и 140
ученица.278

Настава је 1923/24. године одржавана редовно без прекида. Прекида је
било само у Багрдану, због епидемије малих богиња и у Течићу, где се појавила
болест срдобоља. У осталим школама појављивале су се мале богиње, али у

278 АЈ, 66, 2845.
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малим размерама па нису ни прекидале са радом. Школе у Ратковићу и В.
Пчелицама прекидале су са радом краће време због огрева.

На почетку школске 1923/24. године у фондовима за помагање
сиромашних ученика било је 4.470,65 динара, а на крају исте школске године
5.198,65 динара.

Учитељ Радоје Ивковић за ђацима I, II и III разреда школе
 у Драгошевцу 1931. године

Бројно стање ђака у 1924/25. години279

Уписани и досељени

I II III IV Укупно
м ж м ж м ж м ж м ж

462 268 418 80 555 120 569 103 2004 579 2.583

Отпали

I II III IV У к у п н о
м ж м ж м ж м ж м ж
19 32 19 2 51 21 43 12 132 66 198

279 АЈ, 66, 1593.



Мр Добривоје Јовановић - Основне школе у беличком срезу 1918-1941. године

180

Похађање школе од стране ђака није било задовољавајуће. Казне за
непохађање школе биле су ништавне. Услед тога многи управитељи нису ни
изрицали казне, већ су покушавали разговорима да приволе народ да шаље децу у
школу. Они управитељи који су кажњавали ђачке родитеље наилазили су на
препреке код општинских власти, јер нису месецима желели да извршавају казне.
Среске власти су такође биле неактивне по питању кажњавања родитеља.

Здравље ђака било је добро. Заразних болести није било. Сеоски ђаци су
углавном оскудевали у ђачким потребама, јер њихови родитељи нису се
интересовали да их набављају.

Ред код ђака при долажењу и одлажењу из школе у већини случајева је био
примеран. Ђаци су по двоје улазили и излазили из школе. За време одмора ђаци
су се обично играли игара, које су имале васпитни утицај. За време одмора по
један учитељ је обавезно обављао надзор над ђацима. Примењиване су углавном
блаже казне, као: забрана играња, стајање, јавна опомена и укор. Ређе су
примењиване теже казне, као што је затвор.280

Школска 1924/25. година281

(почетак школске године)

I II III IV Укупношкола
м ж м ж м ж м ж м ж

Багрдан 29 12 32 5 42 2 33 10 136 29 165
Бунар 12 12 5 5 13 7 19 3 49 27 76
Белица 19 13 9 4 10 4 16 7 54 28 82
Врановац 21 2 16 1 16 2 24 1 77 6 83
Винорача 5 11 2 - 8 7 13 4 28 22 50
Глоговац282 22 6 14 1 25 1 23 3 84 11 95
Главинци 16 9 9 1 26 1 25 1 76 12 88
Дубока 20 9 10 3 10 4 18 7 58 23 81
Деоница 16 1 18 - 28 3 29 3 91 7 98
Драгоцвет 26 17 32 7 33 6 29 4 120 34 154
Јовац 18 16 19 1 34 6 34 5 105 28 133
Лоћика 17 2 14 7 21 6 17 11 69 26 95
Ланиште 26 4 26 2 24 2 13 2 89 10 99
Лозовик 3 7 12 3 10 2 3 - 28 12 40
Мијатовац 19 23 12 5 18 5 15 5 64 38 102

280 АЈ, 66, 1593.
281 АЈ, 66, 1593.
282 ЗМЈ, Летопис школе у Глоговцу. Јуна 1925. године положило је испит: I разред 17 ученика и
две ученице, II разред 13 ученика и једна ученица, III разред 22 ученика, IV разред 17 ученика и
две ученице. По успеху: I разред – одличних 3 ђака, врло добрих 5 ученика и једна ученица, II
разред –одличних 5 ученика, врло добрих 3 ученика и једна ученица, добрих 5 ученика, III разред
– одличних 7 ученика, врло добрих 5 ученика, добрих 10 ученика и слабих 2 ученика и једна
ученица, IV разред – одличних 5 ученика и једна ученица, врло добрих 4 ученика, добрих 8
ученика и једна ученица.
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Мајур 15 1 13 1 19 1 18 1 65 4 69
Милошево 1 1 28 9 13 3 39 7 81 20 101
Пањевац 12 4 17 2 14 3 5 - 48 9 57
Праћина 18 12 13 4 15 8 20 2 66 26 92
Рибаре 16 7 20 2 17 7 13 4 66 20 86
Трешњевица 18 4 19 4 12 1 32 - 81 9 90
Црнче 13 - 16 1 10 - 14 1 53 2 55
Шуљковац 3 5 3 2 8 6 9 1 23 14 37
Шантаровац 4 10 1 - 14 7 13 2 32 19 51
Слатина 2 3 4 0 4 2 8 1 18 6 24
В. Сугубина 1 5 10 2 8 1 11 1 30 9 39
Г. Сабанта 8 8 5 1 8 2 7 - 28 11 39
В. Пчелица 12 2 17 2 43 7 24 3 96 14 110
Ратковић 16 3 9 4 11 2 8 5 44 14 58
Течић 41 55 23 8 47 7 36 8 147 78 225

Укупно 449 264 428 87 561 115 568 102 2006 568 2574

.

Учитељи Вујана и Милан Николић са ђацима I и II разреда
школе у Бунару 14. маја 1936. године

Током школске 1924/25. године из школе је изостало 198 ђака: због смрти
шест ученика и две ученице, болести 28 ученика и 24 ученица, престарелости 70
ученика и 27 ученица, сиромаштва 17 ученика и пет ученица, због пресељења 11
ученика и осам ученица, и остали из других разлога. На испиту било 1.826
ученика и 491 ученица, а у старији разред прешло је 1.314 ученика и 288 ученица.
Разреде су поновила 512 ученика и 203 ученице. Одличним успехом положило је
297 ученика и 75 ученица, врло добрим 367 ученика и 121 ученица, добрим 650
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ученика и 92 ученице, слабим 57 ученика и шест ученица, рђавим два ученика,
док је остало неоцењено 499 ученика и 219 ученица. У старије разреде прешло је
1.602 ђака, док је понављало 502 ученика и 213 ученица. Први разред за следећу
школску годину уписало је 503 ученика и 271 ученица.283

Почетком школске 1924/25. године у фондовима за помагање сиромашних
ученика било је 3.634 динара, а на крају године 5.179 динара.

Школска 1924/25. година
Редовно похађају школу током првог полугодишта284

На 100 ђака
походе школу

На једног
наставника

долазе ђаци који
похађају школу

Школе I II III IV

уредно не-
уредно

уредно не-
уредно

Багрдан 27 21 32 34 78 22 22 12,7
Белица 22 11 9 17 95 5 29,5 1,5
Бунар 22 10 18 21 93 7 36 3
Винорача 14 - 8 13 83,3 16,7 35 5
Врановац 20 16 12 25 85 15 37 7
Деоница 15 14 23 9 62 38 31 18
Драгоцвет 27 32 29 26 76 24 59 18
Дубока 23 13 13 20 90 10 37 4
Главинци 10 9 14 16 51 49 24,5 19,5
Глоговац 20 15 25 19 86 14 26 18
Јовац 12 16 25 30 68 32 41,5 19,5
Ланиште 14 22 19 10 65 35 32,5 17
Лоћика 17 17 19 22 80 20 37,5 9,5
Лозовик 9 15 11 - 88 12 31 4
Мајур 14 12 18 13 89 11 57 7
Мијатовац 17 15 17 21 70 30 35 14,5
Милошево - 32 2 28 60 40 31 20
Пањевац 15 14 8 - 65 35 37 21
Праћина 17 16 16 16 70 30 32,5 13,5
Рибаре 19 22 17 17 85 15 57,5 5,5
Шантаровац 9 - 19 13 80 20 41 10
Шуљковац 8 5 11 10 96 4 34 1
Трешњевица 15 19 - 18 58 42 52 39
Црнче 11 17 4 4 93 7 36 3
Слатина 2 2 4 5 55 45 13 11

283 АЈ, 66, 2845.
284 АЈ, 66, 2845.
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В. Сугубина 2 11 8 12 85 15 33 6
В. Пчелица 8 9 9 13 35 65 17,5 35,5
Г. Сабанта 7 3 7 7 60 40 24 15
Течић 30 20 37 35 54 46 40 28
Ратковић 11 10 9 10 68 32 19,5 9
укупно 437 418 443 489 74% 26% пр.34 пр.13

Ученици основне школе у Рајкинцу са учитељицом
Смиљом Љубисављевић 1939. године

Школске 1925/26. године укупно је било уписаних  2.291, а са досељенима
2.300 ђака. Први разред је уписало 426 ученика и 303 ученице, други разред 362
ученика и 96 ученица, трећи разред 489 ученика и 98 ученица, четврти разред 434
ученика и 83 ученице. Дорасле за школу а неуписане деце било је 97 дечака и 105
девојчица. Током године отпало је 402 ђака, и то највише због престарелости. На
крају године остало 1.467 ученика и 403 ученице. Од њих је разреде успешно
положило 1.167 ученика и 276 ученица, док је разреде поновило 275 ученика и
148 ученица.285

285 АЈ, 66, 2845.
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Бројно стање ђака
школска 1926/27. година286

I II III IV Укупношкола
м ж м ж м ж м ж м ж

Багрдан 51 11 19 3 24 8 21 3 115 25 140
Бунар 8 14 13 7 14 6 8 7 43 34 77
Белица 9 12 5 3 14 3 9 1 37 19 56
Врановац 29 3 16 1 17 - 11 - 73 4 77
Винорача 8 9 1 - 5 11 1 2 15 22 37
Главинци 18 14 7 4 16 1 16 2 57 21 78
Г. Сабанта 10 2 2 2 3 3 10 7 25 14 39
Глоговац287 15 14 5 4 18 1 16 2 54 21 75
Дубока 6 13 5 5 9 3 5 5 25 26 51
Деоница 24 13 9 - 16 2 19 2 68 17 85
Драгоцвет 32 8 18 1 22 7 24 6 96 22 118
Драгошевац288 16 9 4 - 8 - 8 - 28 9 37
Јовац 28 28 16 5 12 1 13 1 69 55 104
Лоћика 11 10 19 3 9 4 8 5 47 22 69
Милошево 26 11 23 3 13 4 22 6 84 24 108
Мијатовац 20 33 8 2 8 2 10 1 46 38 84
М. Поповић 2 7 2 - 7 - 6 - 17 7 24
Праћина 23 27 11 5 18 7 12 1 64 40 104
Пањевац 7 6 9 1 17 4 18 1 51 12 63
Рибаре 21 14 13 6 19 3 15 - 68 26 94
Слатина 4 4 3 3 2 - 2 - 11 7 18
Трешњевица 16 12 15 6 22 1 30 2 83 21 104
Течић 30 28 16 9 7 5 4 2 57 44 101
Лозовик 10 3 - - 3 2 13 3 26 8 34
Црнче 12 - 6 5 4 4 6 7 28 16 44
Шантаровац 3 9 6 8 5 6 2 1 16 24 40
Шуљковац 2 5 5 5 3 5 2 2 12 17 29
Г. Штипље 20 8 - - 2 - 1 1 23 9 32

286 АЈ, 66, 1594.
287 ЗМЈ, Летопис школе у Глоговцу. Према летопису разреде је уписало 80 ђака: I разред 10
ученика и 8 ученица, II разред 18 ученика и две ученице, III разред 16 ученика и две ученице, IV
разред 24 ученика
288 Према извештају школског надзорника из јуна 1926. године, школу у Драгошевцу уписало је 27
ученика и 6 ученица. На испиту је било 19 ђака: I разред 8 ученика и две ученице, II разред 5
ученика, III разред - нико, IV разред 4 ученика. Сви су положили разреде. За ову школску годину
учитељ Живојин Митровић добио је оцену „неповољан“.
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Мајур 13 7 14 - 12 - 13 1 52 8 60
В. Пчелица 23 18 24 3 40 7 20 3 107 31 138
Сугубина 4 8 4 3 7 - 8 1 23 12 35
Ланиште 29 16 19 5 19 3 20 3 87 27 114
Ратковић 15 6 8 7 7 3 4 3 34 19 53

Свега 545 385 325 109 401 107 369 81 1640 682 2322

Ученици основне школе у селу Ловци са учитељем
Крумом Јордановићем 1937. године

У старије разреде је прешло 1.174 ученика и 328 ученица, а поновило је
разреде 452 ученика и 322 ученица. Одличним успехом положило је 264 ученика
и 81 ученица, врло добрим 372 ученика и 120 ученица, добрим 343 ученика и 89
ученица, довољним 148 ученика и 20 ученица и недовољним 88 ученика и 34
ученица. Остало је неоцењено 430 ученика и 310 ученица. Ове школске године за
школу је дорасло још 38 дечака и 73 девојчица, али су остали неуписани. Ове
школске године било је много случајева обољења код ђака. Укупно је боловало
током године 477 ученика и 125 ученица. Највише се боловало од грипа, од чега је
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боловало 420 ученика и 125 ученица, а боловало се још од маларије, богиња,
шарлаха и трахома.289

Редовно похађају наставу
1926/27. године290

I II III IV Укупно На 100 ђака
походе школу

На једног
учитеља

долазе ђака
који

походе

Школа

м ж м ж м ж м ж м ж

ур
ед

но

не
ур

ед
но

ур
ед

но

не
ур

ед
но

Багрдан 34 9 15 2 20 3 13 3 82 14 70,71 29,29 33 13
Бунар 7 7 13 6 11 5 5 5 36 23 76.62 23,38 29,50 9
Белица 7 4 3 2 13 3 8 - 31 9 71,42 28,58 20 8
Врановац 22 1 15 1 12 - 6 - 55 2 74,02 25,98 28,50 10
Винорача 8 7 - - 5 8 - - 13 15 75,67 24,33 28 9
Главинци 12 5 6 4 9 1 8 1 35 11 58,97 42,03 23 14

½
Г. Сабанта 10 2 2 2 3 3 10 7 25 14 100 - 39 -
Глоговац 13 1 5 2 15 1 14 2 47 6 70,66 29,34 26,50 11
Дубока 5 3 3 5 9 1 5 3 22 12 66,66 33,34 17 8

½
Деоница 24 7 9 - 15 1 17 1 65 9 87,05 12,95 37 5

½
Драгоцвет 20 8 15 4 20 5 19 9 74 26 84,74 15,24 50 9
Драгошевац 14 6 2 - 3 - - - 19 6 67,56 32,44 25 12
Јовац 26 10 15 4 9 1 12 - 62 15 74,03 25,97 38,50 13

½
Лоћика 9 1 19 3 5 1 7 2 40 7 68,11 31,89 23,50 11
Милошево 24 7 20 3 4 - 16 4 64 14 72,22 27,78 39 30
Мијатовац 12 2 8 2 8 2 10 1 38 7 53,57 46,43 22,50 19

½
М. Поповић 2 1 2 - 7 - 6 - 17 1 75 25 18 6
Праћина 18 2 8 3 11 1 6 1 43 7 48,76 51,24 25 27
Пањевац 4 - 5 - 8 3 12 1 29 4 52,38 47,62 33 30
Рибаре 13 4 12 5 16 1 11 - 52 10 56,14 43,86 31 16
Слатина 4 1 1 3 2 - 2 - 9 4 72,22 27,78 13 5
Трешњевица
291

14 2 12 4 10 - 14 2 50 8 55,76 44,24 58 16

Течић 30 28 16 9 7 5 4 2 57 44 100 - 50,50 -
Лозовик 10 3 - - 3 2 12 3 25 8 97,05 2,95 33 1
Црнче 12 - 6 5 4 4 6 7 28 16 100 - 14 -

289 АЈ, 66, 2845.
290 АЈ, 66, 1594.
291 Разреде је укупно завршило 57 ђака: 15 одличним, 16 врло добрим, 10 добрим и 14 довољним
успехом.
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Шантаровац 3 7 5 7 4 4 - - 12 18 75 25 30 10
Шуљковац 2 3 5 5 3 5 2 1 12 14 89,65 10,35 26 3
Г. Штипље 19 6 - - 2 - 1 1 22 7 90,62 9,38 29 3
Мајур 11 4 10 - 11 - 10 1 42 5 78,33 21,67 47 13
В. Пчелице 10 10 13 2 6 - 4 1 33 13 33,33 66,67 23 46
Сугубина 3 2 3 2 3 - 6 1 15 5 57,14 42,86 20 15
Ланиште 17 3 10 5 9 2 11 1 47 11 50,87 49,13 29 28
Ратковић 15 6 8 7 7 3 4 3 34 19 100 - 26,50 -

Похађање школе било је различито од завршетка рата. У сиромашнијим
општинама било је далеко слабије, него у богатијима. И даље су се женска деца у
много мањем броју школовала. Током године нарочито много одсуствовања је
било у време јесењих и пролећних пољопривредних радова.

Ђаци су иначе оскудевали у многим потребама, и то нарочито у писаћем и
цртаћем прибору. Ђачке установе тек су почеле да се оснивају. Оснивана су
Соколска друштва, Трезвене младежи, Црвеног крста, а у мањем броју школа
ђачка позоришта.

Школске 1926/27. године у школи у Дубокој било је уписано 52 ђака: први
разред седам ученика и 13 ученица, други разред пет ученика и пет ученица,
трећи разред девет ученика и три ученице, четврти разред пет ученика и пет
ученице.292

Школске 1926/27. године у Глоговцу је уписано 54 ученика и 21 ученица:
први разред 15 ученика и 14 ученица, други разред пет ученика и четири ученице,
трећи разред 18 ученика и једна ученица, четврти разред 16 ученика и две
ученице. Подмладак Црвеног крста у школи је основан  25. децембра 1926.
године. Школске 1926/27. године укупно је било учлањено 38 ученика и четири
ученице. Рад се састојао у здравственим и соколским вежбама и играма са
певањем. Од чланарине купљена је машина за шишање, са којом су шишани ђаци.
Посебна пажња обраћана је на чистоћу ђака и школе. 293

Бројно стање ђака
1927/28. године294

Уписаних и досељених у разреду
I II III IV

Укупношколе

м ж м ж м ж м ж м ж свега
Багрдан 63 12 38 11 21 5 25 5 147 33 180
Белица 23 18 8 3 2 2 13 3 47 26 73
Буковче 26 3 9 - 6 2 4 2 45 7 52

292 ЗМЈ, Летопис школе у Дубокој.
293 ЗМЈ, Летопис школе у Глоговцу. На крају школске године подељене су књиге одличним
ученицима, а најбољи ђак четвртог разреда Радич Јовановић добио је Уложну књижицу
Поштанске штедионице са сумом од 100 динара, које је могао да користи кад постане пунолетан.
294 АЈ, 66, 1594.
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Бунар 19 21 8 8 16 6 12 7 55 42 97
Винорача295 12 10 9 7 1 3 5 8 27 28 55
Вољавче 8 6 6 - 3 - 1 1 18 7 25
Врановац 41 23 19 2 17 1 12 - 89 26 115
Главинци 29 30 9 4 12 9 17 3 67 46 113

Глоговац 32 15 13 1 8 2 15 1 68 19 88
Г. Штипље 3 3 18 4 - - 2 - 27 3 30
Деоница 30 25 22 4 10 - 24 2 86 31 117
Драгоцвет 46 16 13 2 16 1 11 3 86 22 108
Драгошевац 13 11 16 6 6 - 3 - 38 17 55
Дубока 12 17 4 3 6 6 5 2 27 28 55
Јовац 47 50 26 10 16 4 9 1 98 65 163
Ланиште 33 12 14 3 11 2 11 2 69 19 88
Лозовик 10 13 10 3 - - 3 2 23 18 41
Лоћика 38 13 12 2 19 7 6 3 75 25 100

Мајур 28 5 11 4 11 11 11 - 59 9 69
М. Поповић 9 13 4 2 2 - 7 - 22 15 37
Мијатовац 26 1 11 2 8 2 7 3 52 8 60
Милошево 26 26 26 8 21 6 8 - 83 40 123
Пањевац 9 17 8 - 6 - 11 3 34 20 54
Праћина 54 38 14 4 15 9 17 1 100 52 152
Рибаре 24 6 13 4 12 5 15 1 64 16 80
Трешњевица 26 30 13 4 24 5 26 - 89 40 129
Црнче 17 7 7 2 8 1 11 - 43 10 53
Шантаровац 14 21 3 6 5 7 4 4 26 38 64
Шуљковац 10 17 2 3 5 5 3 6 20 31 51

295 АЈ, Ф 197, статистика – 70. У школи у Винорачи током године отпало је 11 ђака. Одличним
успехом завршило је четири ученика и пет ученица, врло добрим 10 ученика и девет ученица,
добрим три ученика и три ученице, довољним три ученика и четири ученице. У раду Црвеног
крста било је укључено 17 ученика и 18 ученица.
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Ученици основне школе у селу Ловци 1941. године

Похађање наставе школске 1927/28. године било је доста слабо. После
убеђивања и кажњавања неколико родитеља, похађање је знатније поправљено.
На крају године остало је 1.519 ученика и 641 ученица. Разреде је завршило 1.187
ученика и 364 ученице. Одличним успехом завршило је 282 ученика и 105
ученица, врло добрим 349 ученика и 113 ученица, добрим 371 ученика и 98
ученица и довољним успехом 181 ученик и 48 ученица. Први разред поновило је
105 ученика и 118 ученица, други разред 27 ученика и 10 ученица, трећи разред 47
ученика и 12 ученица и четврти разред 17 ученика и четири ученице. Здравље
ђака било је повољно, мада је у пет школа дошло до епидемије шарлаха. Због тога
је у тим школама обустављена настава од 10 до 15 дана. Услед новчане кризе ђаци
су оскудевали у многим нужним потребама. У девет школа постојала су Друштва
трезвене младежи са 204 члана, у 18 Подмладак Црвеног крста са 400 чланова, а у
појединим било је чланова и Соколског друштва. Ове године организовано је 64
научних и 62 забавних екскурзија. Све су биле полудневне или једнодневне.296

296 АЈ, 66, 2845.
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Бројно стање ђака
1928/29. године297

I II III IV
Укупношкола

м ж м ж м ж м ж м ж ђака
Дом
глувонемих

12 1 9 - 6 1 17 - 44 2 46

Багрдан 75 51 43 12 39 12 20 1 177 76 253
Белица 27 26 23 11 6 3 2 2 58 42 100
Буковче 13 4 23 1 9 2 7 1 52 8 60
Бунар 29 42 14 11 9 8 13 8 65 69 134
Винорача 15 8 11 6 8 7 1 - 35 21 56
Вољавче 13 11 7 6 8 - 2 1 30 18 48
Врановац 47 28 31 2 20 2 14 - 112 32 144
Главинци 26 26 18 7 12 4 5 3 61 40 101
Глоговац 34 9 28 4 16 1 6 2 84 16 100
Г. Штипље 15 5 1 1 17 3 - - 33 9 42
Деоница 17 18 18 12 16 4 6 - 57 34 91
Драгоцвет 38 35 25 7 12 2 6 1 81 45 126
Драгошевац 15 11 13 6 18 3 1 - 47 20 67
Дражмировац 11 11 7 - 5 - 2 - 25 11 36
Дубока 23 16 11 11 5 5 5 6 44 38 82
Јовац 66 69 32 20 27 8 14 2 139 99 238
Ланиште 28 28 30 5 16 3 5 2 79 38 117
Лозовик 15 11 12 9 10 2 - - 37 22 59
Лоћика 33 12 32 5 16 6 15 6 96 29 125
Мајур 39 7 20 1 8 4 11 - 78 12 90
М. Поповић 16 16 11 1 4 2 2 - 33 19 52
Међуреч 14 14 13 - 4 - 6 - 37 14 51
Мијатовац 32 7 22 3 11 1 5 2 70 13 83
Милошево 30 25 26 21 19 7 16 2 91 55 146
Мишевић 20 12 6 5 3 - - - 26 17 46
Пањевац 14 13 7 6 5 - 3 - 29 19 48
Праћина 47 66 36 3 21 8 12 4 116 81 197
Рибаре 36 26 22 6 16 6 18 4 92 42 134
Трешњевица298 36 41 9 7 26 6 23 1 94 55 149
Црнче 9 6 20 3 7 - 7 1 43 10 53
Шантаровац 15 17 12 13 3 8 5 5 35 43 78
Шуљковац299 12 7 10 13 2 3 5 6 29 29 58

297 АЈ, 66, 1595.
298 ИАЈ, Ф 202, кутија 17. Разреде је у Трешњевици завршило укупно 38 ученика и 19 ученица. Од
ђачких организација постојао је Црвени крст са 35 ученика и 19 ученица и Трезвена младеж са 17
ученика и 9 ученица.
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В. Пчелице 26 15 38 6 42 17 31 4 137 42 179
В. Сугубина 17 16 22 6 7 3 6 2 52 27 79
Г. Сабанта 16 18 12 4 10 2 4 - 42 24 66
Ратковић 23 24 14 6 8 4 7 1 52 35 87
Слатина 8 9 6 5 4 1 1 3 19 18 37
Течић 54 51 39 14 39 10 20 4 152 79 231

Укупно 1016 812 733 259 514 158 323 74 2586 1303 3889

У току школске 1928/29. године године школу је напустило 156 ученика и
104 ученице. На крају године остало је 3.630 ђака, односно 2.430 ученика и 1.200
ученица. У почетку школске године похађање наставе од стане ђака било је доста
слабо. Касније се поправило, јер су родитеље обилазили учитељи, саветовали их,
говорили о значају школе, а где то није помогло указивали су на могућа законска
кажњавања. Нарочито се после кажњавања неких родитеља поправило похађање
наставе. Разреде је успешно завршило 1.508 ученика и 564 ученица. Одличним
успехом завршило је 385 ученика и 141 ученица, врло добрим 389 ученика и 166
ученица, добрим 573 ученика и 191 ученица и довољним успехом 221 ученик и 66
ученица. Здравље ђака, и поред појаве шарлаха и малих богиња, било је добро. За
то је био најзаслужнији срески лекар, који је увек влаговремено реаговао на
појаву болести. Због његовог савесног рада заразе су биле брзо угушиване. Услед
кризе ђаци су били лоше снабдевени ђачким потребама. У местима ближе вароши,
ђачке потребе набављали су родитељи ђака, а у удаљеним местима учитељи. Од
ђачких установа постојала су Подмладак Црвеног крста са 502 ученика и 204
ученице и Трезвене младежи са 327 ученика и 124 ученице. Постојала је и
организација сокола, у којој је било укључено 30 ученика. Ове године било је
организовано 74 научних и 59 забавних екскурзија. Све су биле полудневне или
целодневне, осим једне која је трајала два дана.300

У Вољавчу школа није радила од 18. до 28. новембра 1929. године због
епидемије шарлаха и тифуса, а у Пањевцу од 28. новембра до 7. децембра 1929.
године због појаве шарлаха и дифтерије.301

Према Закону о школама из 1929. године, у школу су се уписивала сва
способна деца, која су до краја календарске године пунила седму годину. Телесно
и душевно развијена деца могла су бити уписана у школу и са навршеном шестом
годином, ако у школи има довољно места. Упис ученика вршио је месни школски
одбор најдаље до 1. јула сваке године, на основу лекарског прегледа.

299У Шуљковцу је на крају године остало 28 ученика и 24 ученица. Одличним успехом завршило је
11 ученика и осам ученица, врло добрим седам ученика и девет ученица, добрим шест ученика и
пет ученица и довољним два ученика и две ученице.Те године у селу је било писмених 150
мушкараца и 38 жена, односно 30% становништва. Сви су се описменили у школи.
300 АЈ, 66, 1594.
301 АЈ, 66, 1594.
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Ученици првог и трећег разреда школе у Дубокој са
 учитељицом Катарином Ковачевић 1931. године

Бројно стање ђака
1929/30 године302

Уписаних  и  досељених у разреду
I II III IV Укупно

Школа

м ж м ж м ж м ж м ж
Багрдан 83 48 34 18 46 12 30 8 193 86 279
Белица 5 13 13 7 14 6 4 3 36 29 69
Буковче 11 2 16 2 19 3 9 1 55 8 63
Бунар 24 28 28 22 11 10 8 10 71 70 141
Винорача 1 - 11 8 9 6 8 6 29 20 49
Вољавче 4 6 13 11 7 6 7 - 31 23 54
Врановац 63 26 28 8 36 3 16 1 142 38 180
Главинци 32 28 14 6 21 8 8 3 75 45 120
Глоговац 24 9 26 6 20 4 8 1 78 20 98
Г. Штипље 5 - 12 2 1 - 16 3 34 5 39
Деоница 17 16 18 13 17 10 15 4 67 43 110
Драгоцвет 29 36 24 9 20 5 12 2 85 52 137
Драгошевац 23 23 12 7 16 4 13 2 64 36 100

302 АЈ, 66, 1594.
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Дражмировац 10 9 11 10 7 - 5 - 33 19 52
Дубока 14 14 18 11 9 11 4 5 45 41 86
Јовац 45 9 50 18 27 14 19 4 141 45 186
Ланиште 27 18 19 14 24 5 9 4 79 41 120
Лозовик 5 2 15 7 11 9 9 1 40 19 59
Лоћика 56 6 27 7 36 6 12 6 131 25 156
Мајур 17 1 35 2 20 1 8 4 80 8 88
М. Поповић 3 3 18 - 11 1 4 2 36 6 42
Међуреч 7 5 15 10 13 - 5 - 40 15 55
Мијатовац 14 7 30 7 22 2 7 1 73 17 90
Милошево 16 19 29 20 26 16 15 6 86 57 143
Мишевић 6 16 14 4 4 5 3 - 27 25 52
Пањевац 14 15 11 3 8 6 3 - 36 24 60
Праћина 60 65 30 6 38 8 21 2 149 81 230
Рибаре 31 20 27 11 26 7 18 4 102 42 144
Трешњевица 43 55 20 11 24 7 24 4 111 77 188
Црнче 10 11 4 6 12 3 4 - 30 20 50
Шантаровац 4 10 10 8 11 12 5 5 30 35 65
Шуљковац 10 7 11 4 10 12 2 4 33 27 60
В. Пчелице 26 18 18 6 21 4 5 10 70 38 108
В. Сугубина 18 12 18 10 22 6 6 3 64 31 95
Г. Сабанта 12 19 11 9 13 4 11 1 47 33 80
Ратковић 17 22 13 11 14 6 8 4 52 43 95
Течић 63 49 36 12 35 12 38 10 172 83 255
Слатина 4 11 10 3 4 5 4 1 22 20 42
Дом
глувонемих

19 7 10 1 10 - 4 1 43 9 52

Укупно 872 616 759 330 694 739 407 126 2732 1356 4088

Школска 1929/30. година303

Редовно походе разред На сто ђака
походе школу

На једног
учитеља долази

ђака који
походе школу

школа

I II III IV

м ж м ж м ж м ж

уредно не-
уредно

уредно не-
уредно

Дом
глувонемих

19 7 10 1 10 - 4 1 100% - 5,55 -

Багрдан 58 19 28 16 39 9 21 7 70 30 39,4 16,2
Белица 5 8 11 7 14 6 4 3 92 8 29 2,5
Буковче 10 - 15 3 19 1 7 - 87,3 12,7 55 7
Бунар 21 13 26 22 10 10 7 8 82,9 7,9 58,5 9
Винорача 1 - 11 8 9 6 8 6 100 - 49 -

303 АЈ, 66, 1595.
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Вољавче 4 6 13 10 6 6 7 - 100 - 52 -
Врановац 33 4 20 7 25 2 11 1 58 42 51,5 34
Главници 22 9 14 6 16 5 8 3 69 31 41,5 13
Глоговац 22 8 26 5 19 3 7 1 92 8 45,5 2
Г. Штипље 3 - 12 2 - - 13 5 89,74 10,26 35 4
Деоница 17 16 18 10 16 10 15 4 96,36 3,64 50 2
Драгоцвет 17 8 23 7 20 5 11 2 67,32 32,68 46,5 19,5
Дражмировац 18 13 9 4 10 2 10 1 68,75 31,25 67 22
Дубока 13 7 18 8 9 8 3 2 79,20 21 34 7
Јовац 37 11 49 16 23 13 19 4 91,07 8,03 58 5
Ланиште 25 5 18 12 21 5 7 4 80 20 48,5 9,5
Лозовик 5 2 15 7 11 9 9 1 100 - 59 -
Лоћика 46 1 25 7 30 3 8 2 78,2 21,8 40,65 10,66
Мајур 17 1 35 2 20 1 8 4 100 - 44 -
М. Поповић 2 3 15 2 10 1 4 1 79 21 38 10
Међуреч 7 6 14 11 13 - 3 - 100 - 54 -
Мијатовац 13 4 28 6 17 2 7 3 86 14 40 5,5
Милошево 16 8 26 17 22 13 15 6 86 14 41 6
Мишевић 3 8 13 4 4 5 2 - 75 25 39 10
Пањевац 11 4 9 2 6 4 3 - 64 36 39 -
Праћина 36 4 23 4 27 - 11 - 47,70 52,28 52,5 57,5
Рибаре 25 5 25 10 18 4 9 4 68,75 31,25 50,5 21,5
Трешњевица304 18 16 17 9 9 5 8 4 45,74 54,26 86 100
Црнче 10 5 4 6 11 3 4 - 86 14 43 7
Шантаровац 3 2 10 7 10 10 4 3 75,38 24,65 49 14
Шуљковац305 10 5 11 4 10 8 2 3 88,33 11,77 53 7
В. Пчелице 25 15 17 6 21 3 5 8 90 10 50 3
В. Сугубина 18 7 17 10 18 6 3 2 85,26 14,74 40,5 7
Г. Сабанта 11 8 11 7 12 3 8 - 75 25 60 20
Ратковић 16 16 12 11 15 6 8 4 90,72 9,28 44 2
Течић 50 11 35 12 29 5 20 4 64,34 35,66 55,3 30
Слатина 4 5 8 3 4 4 4 - 76,19 23,81 32 10

Ове школске године, поред Трезвене младежи и Подмлатка Црвеног крста,
у више школа постојала је и Ђачка штедионица. Школске 1931/32. године ђачка
штедња је постојала у три школе. Штедело је 19 ученика и 12 ученица, а укупна
сума износила је 285 динара. Из фондова за помагање сиромашних ученика
утрошено је 2.600 динара, а помогнута су 30 ученика и 23 ученице.306

304 Старост ђака у Трешњевици кретала се од 8 година до 18 година, колико су имали неки
ученици четвртог разреда.
305 У Шуљковцу је укупно свршило разреде 29 ученика и 19 ученица, а остало је да понове четири
ученика и осам ученица. Одличним успехом завршило је 10 ученика и седам ученица, врло добрим
девет ученика и седам ученица и добрим 10 ученика и пет ученица.
306 АЈ, 66, 2845.
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Учитељица Вујана Николић са ђацима првог и другог разреда
школе у Бунару 28. априла 1939. године

*
 У Глоговцу је први и други разред водила Анђа Јовановић, а трећи и

четврти Петроније Јовановић. Школске 1930/31. године уписано је 153 ђака: први
разред 26 ученика и 40 ученица, други разред 23 ученика и осам ученица, трећи
разред 22 ученика и пет ученица, четврти разред 19 ученика и три ученице, пет
разред шест ученика и једна ученица. Због великог броја ученика првог разреда
Анђа Јовановић радила је полудневном наставом. Школске 1931/32. године у сва
четири разреда уписано је 158 ђака. Због уписа великог броја ђака извођена је
полудневна настава. Школске 1932/33. године уписано је укупно 186 ђака: први
разред 72 ђака, други разред 49 ђака, трећи разред 43 ђака, четврти разред 22 ђака.
Ђаке првог и другог разреда водила је Анђа Јовановић. Радила је полудневном
наставом. Ђаке трећег и четвртог разреда водио је Петроније Јовановић. Трећи
учитељ Стеван Протић постављен је  15. јануара 1933. године. Он је водио треће
одељење које су чинили ђаци трећег разреда.307

*
Школске 1930/31. године укупно је било 4.674 ђака, односно 2.887 ученика

и 1.787 ученица. Први разред уписало је 838 ученика и 792 ученице, други разред
514 ученика и 192 ученице, трећи разред 538 ученика и 241 ученица, четврти
разред 442 ученика и 149 ученица. Током године отпало је укупно 437 ђака, и то:
преласком у друге школе 99 ученика и 46 ученица, болести 45 ученика и 114

307 ЗМС, Летопис школе у Глоговцу.
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ученица, престарелости 41 ученик и 16 ученица, смрти 26 ученика и 17 ученица и
из других разлога 19 ученика и 14 ученица. Разреде је завршило 2.002 ученика и
967 ученица. Одличним успехом 362 ученика и 225 ученица, врло добрим 602
ученика и 295 ученица и добрим успехом 1.038 ученика и 447 ученица. Разреде је
поновило 192 ученика и 91 ученица. Право на даље школовање, због понављања
више пута, изгубио је један ученик и шест ученица.308

Редовно походе школу
1930/31. године309

I II III IV V Укупношкола
м ж м ж м ж м ж м ж м ж

Дом
глувонемих

8 6 7 5 11 1 - - - - 51 20 71

Багрдан 69 19 38 15 24 10 24 7 1 1 156 52 208
Белица 14 10 5 7 11 7 14 6 4 3 48 33 81
Буковче 25 28 13 - 15 5 16 2 6 - 75 35 110
Бунар 34 30 17 9 26 18 8 11 - - 85 68 153
Винорача 19 17 - - 11 6 8 4 - - 38 27 65
Вољавче 16 9 5 6 13 9 6 6 - - 40 30 70
Врановац 71 33 40 6 29 7 27 3 - - 167 49 216
Главинци 40 53 22 6 15 9 16 3 - - 95 51 144
Глоговац 26 33 22 7 22 3 19 3 - - 89 46 135
Г. Штипље 7 13 3 1 12 2 1 - 15 3 38 19 57
Деоница 22 29 16 10 20 9 11 8 8 3 77 58 135
Драгоцвет 38 54 16 10 23 9 19 3 - - 96 76 172
Драгошевац 13 26 16 16 14 6 13 3 9 1 65 52 117
Дубока 19 25 11 7 16 7 9 5 - 1 55 45 100
Јовац 54 18 37 13 47 14 18 12 - - 156 57 213
Ланиште 27 36 24 5 18 11 21 6 - - 90 58 148
Ловци 31 10 20 3 2 8 10 - 4 - 67 21 88
Лозовик 12 19 5 3 14 7 11 9 - - 42 38 80
Лоћика 42 37 43 1 26 8 30 4 7 2 148 52 200
Мајур 47 49 26 1 33 2 16 2 2 - 124 54 178
М. Поповић 14 6 1 2 11 2 8 1 - - 34 11 45
Међуреч310 15 24 9 4 12 11 13 - - - 49 39 88
Милошево 17 32 19 9 24 15 20 13 - - 80 69 149

308 АЈ, 66, 2845.
309 АЈ, 66, 1595.
310 Школу у Међуречу, већ крајем септембра 1930. године, редовно је похађао 71 ђак. Изостајали
су само ђаци првог разреда.
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Мишевић 12 13 5 8 12 4 5 5 - - 34 30 64
Пањевац 14 13 12 4 10 3 6 3 - - 42 23 65
Праћина 51 55 41 6 24 5 27 1 - - 143 67 210
Рибаре 41 63 25 6 32 13 25 4 - - 123 86 209
Трешњевица311 54 69 19 14 19 10 12 4 4 3 108 100 208
Црнче 18 23 8 6 5 5 10 3 - - 41 37 78
Шантаровац 21 15 8 8 7 4 9 8 - - 46 30 76
Шуљковац 17 17 12 5 11 6 8 8 - - 48 36 84
В. Пчелице 41 39 21 11 15 7 15 5 - - 92 62 154
В. Сугубина 12 18 16 5 20 10 20 6 3 1 71 46 111
Г. Сабанта 22 26 5 8 11 6 15 4 - - 53 44 97
Ратковић 22 31 15 14 12 10 15 6 - - 64 61 125
Течић 68 42 45 9 34 10 29 5 - - 176 66 242
Слатина 5 11 4 5 8 3 4 5 2 - 23 24 47

Ове школске 1930/31. године  у рад Подмлатка Црвеног крста било је
укључено 380 ученика и 245 ученица. У рад осталих удружења било је укључено
мање ђака: у Савез Трезвене малдежи 33 ученика и 18 ученица и у Соколском
друштву 75 ученика и 33 ученице. Исте године организовано је 72 научних и 100
забавних екскурзија. Све су реализоване у месту или ближој околини.312

*
 Школске 1930/31. године, школу у Шуљковцу, од уписаних 49 ученика и

44 ученица, разреде је завршило 42 ученика и 26 ученица. Одличним успехом
завршило је девет ученика и 12 ученица, врло добрим 14 ученика и пет ученица и
добрим 19 ученика и девет ученица. Школске 1931/32. године школу у Шуљковцу
уписала су 102 ђака. Први разред уписало је 14 ученика и 28 ученица, други
разред 14 ученика и 11 ученица, трећи разред 15 ученика и осам ученица и
четврти разред осам ученика и четири ученице. Разреде је завршило 38 ученика и
32 ученице, а разреде је поновило девет ученика и шест ученица. Следеће
школске 1932/33. године, од уписаних 63 ученика и 58 ученица, на крају године
остало је 60 ученика и 40 ученица. Разреде нису завршили два ученика и две
ученице. Одличним успехом положило је разреде 18 ученика и 10 ученица, врло
добрим 18 ученика и 12 ученица и добрим 22 ученика и 20 ученица. Ове године у
селу је било писмено 200 мушкараца и 70 жена. Од мушкараца, њих 70
описменило се у војсци, а сви остали у школи. Школску 1934/35. годину разреде

311 Школске 1930/31. године у Трешњевици је уписано, са 107 поноваца, укупно 239 ђака: Први
разред 54 ученика и 70 ученица, други разред 20 ученика и 16 ученица, трећи разред 30 ученика и
12 ученица, четврти разред 25 ученика и пет ученица. Разреде је завршило 90 ђака: 21 одличним,
34 врло добрим, 35 добрим успехом. Остало је да 15 ђака понови разред, а 102 ђака да полажу
испит као неоцењени. У подмлатку Црвеног крста било је учлањено 11 ученика и девет ученица, а
у Трезвеној младежи 14 ученика и три ученице.
312 АЈ, 66, 2845.
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је завршило успешно 46 ученика и 30 ученица, а поновило је 17 ученика и 27
ученица. Одличним успехом завршило је 12 ученика и 12 ученица, врло добрим
13 ученика и 14 ученица и добрим успехом 21 ученик и четири ученице. Школске
1936/37. године било је уписано 60 ученика и 67 ученица, од којих је 26 ђака
поновило разред. Разреде је завршило 46 ученика и 22 ученице, а поновило 13
ученика и 46 ученица. Одличним успехом завршило је девет ученика и шест
ученица, врло добрим 11 ученика и осам ученица и добрим 26 ученика и осам
ученица. Школске 1938/39. године укупно су уписана 64 ученика и 83 ученице. У
току године отпало је 11 ученика и 43 ученице. Успешно су завршили разреде 40
ученика и 23 ученице, док је остало да понове разред 12 ученика и 17 ученица.313

*
Школске 1931/32. године школу је уписало 4.798 ђака: први разред 602

ученика и 583 ученице, други разред 658 ученика и 469 ученица, трећи разред 474
ученика и 180 ученица и четврти разред 478 ученика и 194 ученица. Поред ових
било је и 140 накнадно уписаних ђака. Током године отпало је 203 ученика и 180
ученица: због преласка у друге школе 98 ученика и 51 ученица, због болести један
ученик и две ученице, престарелости 21 ученик и 35 ученица, смрти 17 ученика и
13 ученица, и из других разлога 66 ученика и 79 ученица. Разреде је завршило
1.954 ученика и 1.097 ученица, а поновило, због слабог знања 225 ученика и 120
ученица, и као неоцењени 416 ученика и 596 ученица. Одличним успехом
завршило је 334 ученика и 228 ученица, врло добрим 515 ученика и 318 ученица и
добрим 1.105 ученика и 551 ученица. Ове године је 30 ученика и 23 ученице
добило помоћ. За помоћ сиромашним ђацима утрошено је 2.600 динара. Штедња
ђака организована је у три школе. Укупно 19 ученика и 12 ученица штедело је 285
динара. И ове године највише ђака је учествовало у раду Црвеног крста. Укупно је
у рад овог друштва узело учешћа 410 ученика и 286 ученица. У рад Савеза
Трезвене младежи било је укључено само 10 ученика и 15 ученица. Такође и ове
године организован је велики број екскурзија. Укупно је реализовано 78 научних
и 67 забавних екскурзија. Највећи број је реализован у месту и ближој околини,
али је више од 20 екскурзија организовано на удаљености до 10 километара, а
једна на удаљености до 20 километара.314

Бројно стање ђака у Багрдану
школске 1931/32. године:

Уписаних у почетку године Походи школуоде-
љења

раз-
реди

м ж Свега м ж Свега
I 1 54 47 101 21 12 33

313 ИАЈ, Ф 178, Кутија 2.
314 АЈ, 66, 2845.
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II 1-б 54 47 101 22 11 33
III 2 48 16 64 39 14 53
IV 3 40 14 54 34 15 49
V 4 30 10 40 23 9 32

226 134 360 139 61 200

Прво одељење у школи у Багрдану водила је Марија Лазара Кованџић,
друго одељење Радмило Лазара Кованџић, треће Гвозденија Златић, четврто Илија
Ћетковић и пето одељење Тихомир Анастасијевић. После укидања петог одељења
Тихомир Анастасијевић је 13. јануара 1932. године постављен за учитеља у
Малом Поповићу.315

Школска 1932/33. година316

(Белички срез)

На крају школске године школа је имала свегаМесто школе Политичка
општина
школе

разред оде-
љења

уче-
ника

уче-
ница

учите-
ља

учите-
љица

Багрдан в.багрданска
с.багрданска
стрижилска

4 4 197 130 2 3

Белица беличка 4 2 43 32 2 -
Беочић беочићка 4 1 73 44 - -
Буковче буковачка 4 1 64 40 - 1
Бунар бунарска 4 2 90 79 1 1
Винорача винорачка 3 2 40 43 1 1
Вољавче деоничка 4 1 41 24 1 -
Врановац врановачка 4 2 145 51 1 -
Главинци главиначка 4 2 97 62 1 1
Глоговац глоговачка 4 3 89 89 2 1
Г. Штипље Г. штипљанска 4 1 25 27 1 -
Деоница деоничка 4 2 85 90 1 1
Драгоцвет драгоцвечка 4 2 104 119 2 1
Драгошевац драгошевачка 4 2 55 55 1 1
Дубока дубочка 4 2 65 63 1 1
Јовац јовачка 4 4 189 73 2 3
Ланиште лаништанска 4 2 104 67 1 1
Ловци ловачка 4 1 71 38 1 -
Лоћика лоћичка 4 3 85 67 1 1

315 АЈ, 66, 1595. Министар просвете одобрио је Савезу Руских националних жена у Београду, да
могу, да од 1. јула до 20. августа 1932. године, користе зграду основне школе у Багрдану за
летовање сиромашне деце.
316 АЈ, 66, 2845.
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Мајур мајурска 4 2 121 93 1 1
М. Поповић дубочка 4 1 41 35 1 -
Међуреч драгоцвечка 4 2 44 63 1 1
Мијатовац мијатовачка 4 2 103 79 1 1
Милошево милошевска 4 3 80 82 2 2
Мишевић беличка 4 1 35 43 1 -
Пањевац пањевачка 4 2 62 40 1 1
Праћина праћинска 4 3 130 78 1 2
Рибаре рибарска 4 3 130 101 2 1
Трешњевица трешњевачка 4 1 87 72 1 -
Црнче деоничка 4 1 36 36 1 -
Шантаровац шантаровачка 4 1 45 46 1 -
Шуљковац драгоцвечка 4 2 62 44 2 -

На крају школске 1932/33. године у Винорачи је било 40 ученика и 43
ученице. Следеће 1933/34. године први разред је уписало осам ученика и 11
ученица.

*
Школске 1932/33. године школу у Трешњевици је уписао 161 ђак: први

разред 33 ученика и 43 ученице, други разред 26 ученика и девет ученица, трећи
разред 16 ученика и 13 ученица, четврти разред 13 ученика и осам ученица.
Разреде је завршило 67 ученика и 19 ученица. Одличним успехом завршило је 11
ђака, врло добрим 35 и добрим успехом 40 ђака. Због слабог успеха разреде су
поновилa четири ученика, а због неуредног похађања школе 16 ученика и 53
ученице. Ове године ђаци су били активни у Соколском друштву, и то 23 ученика
и 13 ученица. Следеће 1933/34. године укупно уписаних било је 214 ђака. Први
разред уписало је 43 ученика и 75 ученица, други разред 32 ученика и девет
ученица, трећи разред 16 ученика и 12 ученица и четврти разред 17 ученика и
девет ученица. Разреде је завршило 103 ђака: 81 ученик и 22 ученице. Одличним
успехом завршило је 11 ученика и три ученице, врло добрим 28 ученика и осам
ученица, добрим успехом 42 ученика и 11 ученица. Због слабог успеха разреде је
поновило 10 ђака, а због неуредног похађања школе18 ученика и 78 ученица.
Школске 1934/35. године уписана су 242 ђака: 124 ученика и 119 ученица. Први
разред уписало је 113 ђака, односно 51 ученик и 82 ученице, други разред 30
ученика и 12 ученица, трећи разред 26 ученика и 11 ученица и четврти разред 17
ученика и седам ученица. Разреде је завршило 100 ђака: 79 ученика и 21 ученица.
Одличним успехом завршило је 16 ученика и седам ученица, врло добрим 19
ученика и четири ученице, добрим 45 ученика и 10 ученица. Због слабог успеха
разреде је поновило девет ђака, а због изостанака из школе 33 ученика и 97
ученица. Школске 1935/36. године укупно је било уписано 133 ученика и 139
ученица: први разред 25 ученика и 23 ученица, други разред 24 ученика и шест
ученица, трећи разред 22 ученика и шест ученица, четврти разред 21 ученик и
четири ученице. Новоуписаних је било 92 ученика и 30 ученица. Остали су били
поновци. Највише поноваца је, као и ранијих година, било у првом разреду, и то
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25 ученика и 82 ученице. Разред је свршило укупно 79 ученика и 26 ученица.
Одличним успехом завршило је 20 ученика и шест ученица, врло добрим 24
ученика и девет ученица и добрим 35 ученика и 11 ученица. Због слабог успеха
разреде је поновило седам ученика, а због нередовног доласка у школу 47 ученика
и 113 ученица. Школске 1936/37. године било је уписано 302 ђака. Први разред је
уписало 48 ученика и 138 ученица, други разред 24 ученика и 13 ученица, трећи
разред 31 ученик и 15 ученица и четврти разред 23 ученика и 10 ученица. И ове
године највише поноваца било је у првом разреду и то 35 ученика и 103 ученице.
Разреде је завршило 77 ученика и 26 ученица. Одличним успехом завршило је 13
ученика и четири ученице, врло добрим 30 ученика и девет ученица и добрим
успехом 24 ученика и 13 ученица. Због слабог успеха први разред поновила су два
ученика, а због недоласка у школу 57 ученика и 140 ученица. И међу поновцима
било је највише ђака првог разреда.317

*
Школске 1933/34. године новоуписаних ђака било је 4.804. Са 1.213

поноваца и 62 накнадно уписана ђака, укупно је било 6.079 ђака. Први разред
имао је 967 ученика и 1.324 ученица, други разред 847 ученика и 570 ученица,
трећи разред 759 ученика и четврти разред 683 ученика и 348 ученица. Током
године отпало је 132 ученика и 240 ученица, и то највише због преласка у друге
школе и болести. Укупно је завршило разреде 2.312 ученика и 1.536 ученица.
Одличним успехом завршило је 464 ученика и 378 ученица, врло добрим 619
ученика и 488 ученица и добрим успехом 1.289 ученика и 717 ученица. Ове
године у рад Подмлатка Црвеног крста било је укључено 170 ученика и 156
ученица, и Соколског друштва 181 ученик и 135 ученица.318

Школска 1933/34. година319

Белички срез

На крају школске године школа је имала свегашкола Политичка
општина раз-

реда
оде-

љења
уче-
ника

уче-
ница

учи-
теља

учите-
љица

Багрдан багрданска 4 5 200 148 2 4
Белица беличка 4 2 50 43 1 1
Беочић беочићка 4 1 69 57 1 -
Буковче буковачка 4 1 68 55 - 1
Бунар бунарска 4 2 88 66 1 1
Винорача винорачка 4 2 47 49 1 1
Вољавче деоничка 4 1 51 28 1 -
Врановац врановачка 4 2 167 65 2 -

317 ИАЈ, Ф 202, кутија 17.
318 АЈ, 66, 2845.
319 АЈ, 66, 2845.
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Главинци главиначка 4 2 86 50 1 1
Глоговац глоговачка 4 3 86 80 1 2
Г. Штипље г. штипљанска 4 1 29 36 1 -
Деоница деоничка 4 2 95 85 1 1
Драгоцвет драгоцвечка 4 2 89 100 3 1
Драгошевац драгошевачка 4 2 53 51 1 1
Дубока дубочка 4 2 75 77 1 1
Вежбаоница Јагодина 4 14 294 270 7 8
Јовац јовачка 4 5 215 140 2 3
Ланиште лаништанска 4 2 107 84 1 1
Ловци ловачка 4 1 62 40 1 -
Лоћика лоћичка 4 2 80 77 1 1
Лозовик беличка 4 2 41 42 1 1
Мајур мајурска 4 2 132 100 1 1
М. Поповић дубочка 4 1 48 42 1 -
Међуреч драгоцветчка 4 2 44 65 1 1
Мијатовац мијатовачка 4 2 115 91 1 1
Милошево милошевачка 4 3 91 97 1 2
Мишевић беличка 4 1 35 33 1 -
Пањевац пањевачка 4 2 62 39 1 1
Праћина праћинска 4 3 130 113 1 1
Рибаре рибарска 4 3 145 121 1 1
Трешњевица трешњевичка 4 2 116 103 1 1
Црнче деоничка 4 1 37 32 1 -
Шантаровац шантаровачка 4 2 60 57 2 -
Шуљковац драгоцвечка 4 2 57 47 2 -

Током 1933/34. године, у Бунару је, у трајању од пет месеци, одржан
домаћински течај, који је финансирало министарство просвете. Течај су похађале
23 девојчице. Одличним успехом положило је седам ученица, врло добрим 12 и
добрим успехом четири. Током трајања курса, изучавани су предмети: домаће
газдинство, сточарство, живинарство, гради, свиларство, пчеларство, хигијена,
теорија шивења, теорија рада, ручни рад и писменост. За одржавање курса
утрошено је 10.553 динара.320

У Беличком срезу, школске 1934/35. године, било је уписано 2.996 ученика
и 2.679 ученица. Од тог броја новоуписаних је било 4.214 ђака, поноваца 1.429 и
32 досељена ђака. Први разред је уписало 1.006 ученика и 1.293 ученице, други
разред 697 ученика и 547 ученица, трећи разред 741 ученик и 497 ученица,
четврти разред 552 ученика и 342 ученице. У току године отпало је 309 ђака.
Разреде је завршило 2.057 ученика и 1.239 ученица. Одличним успехом завршили
су 331 ученик и 259 ученица, врло добрим 568 ученика и 388 ученица, добрим
успехом 1.158 ученика и 592 ученице. Разреде је поновило први пут због слабог

320 АЈ, 66, 2845.
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успеха 180 ученика и 72 ученице, због слабог успеха по други пут поновила су 22
ученика и две ученице, док је због нередовног похађања школе разреде поновило
580 ученика и 1.218 ученица. Током године у рад Црвеног крста било је укључено
227 ученика и 177 ученица, и у Соколско друштво 58 ученика и 22 ученице.321

Школске 1934/35. године у Багрдану је у пет одељења, уписано 397 ђака:
први разред 104 ученика и 109 ученица, други разред 60 ученика и 63 ученице,
трећи разред 91 ученик и 70 ученица, четврти разред 80 ученика и 76 ученица. Са
њима су радили један учитељ и четири учитељице.322

Школска 1934/35. година323

I II III IVШкола бр.
разреда

бр.
одељења м ж м ж м ж м ж

Белица 4 2 19 11 12 24 14 9 13 5
Беочић 4 1 28 54 15 6 15 2 20 4
Буковче 4 1 34 36 16 8 11 9 13 8
Бунар 4 2 30 29 20 12 19 17 12 10
Винорача 4 2 10 18 11 15 12 10 6 11
Вољавче 4 1 8 13 15 7 11 7 7 4
Врановац 4 2 53 29 39 18 40 9 21 6
Главинци 4 2 37 43 20 16 25 13 14 12
Глоговац 4 3 26 32 23 36 30 35 16 16
Г. Штипље 4 1 7 26 4 12 9 1 8 5
Деоница 4 2 29 49 20 14 24 17 29 12
Драгоцвет 4 2 36 75 32 12 25 18 14 7
Драгошевац 4 2 16 34 13 10 15 10 18 5
Дубока 4 2 19 18 18 19 12 23 19 11
Јовац 4 5 58 71 51 42 58 27 42 12
Ланиште 4 2 38 46 27 21 34 17 17 16
Ловци 4 1 27 28 11 10 12 12 14 10
Лозовик 4 2 15 16 7 9 16 6 11 13
Лоћика 4 2 16 37 19 20 19 12 22 13
Мајур 4 2 40 72 24 10 33 20 26 10
Мали Поповић 4 1 10 13 11 18 11 9 9 5
Међуреч 4 2 11 25 9 10 15 20 6 10
Мијатовац 4 2 42 55 29 19 31 20 18 12
Милошево 4 3 36 34 31 18 18 22 25 22
Мишевић 4 1 16 9 8 11 6 10 9 6

321 АЈ, 66, 2845.
322 АЈ, 66, 2845.
323 AJ, 66, 2845.
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Пањевац 4 2 17 21 12 13 19 7 17 11
Рибаре 4 3 41 66 38 30 36 26 32 15
Праћина 4 3 37 78 34 20 47 23 21 10
Трешњевица 4 2 50 87 31 12 26 11 16 7
Црнче 4 1 11 13 8 8 7 14 5 5
Шантаровац 4 2 14 13 11 20 17 11 5 11
Шуљковац 4 2 20 20 12 14 21 13 10 10

Школске 1935/36. године уписано је укупно 5.859 ђака. Новоуписаних је
било 2.420 ученика и 1.957 ученица, поноваца 583 ученика и 860 ученица и 39
досељених ђака. Први разред је уписало 961 ученик и 1.418 ученица, други разред
726 ученика и 494 ученица, трећи разред 704 ученика и 568 ученица и четврти
разред 638 ученика и 350 ученица. Током године отпало је 307 ђака. Укупно је
завршило разреде 1.980 ученика и 1.153 ученица. Одличним успехом завршило је
324 ученика и 229 ученица, врло добрим 579 ученика и 364 ученица и добрим
успехом 1.077 ученика и 560 ученица. Због лошег успеха поновило је разреде 305
ђака, а због недоласка у школу 678 ученика и 1.436 ученица. За следећу школску
годину уписано је 3.028 ученика и 3.015 ученица. Од тог броја први разред је
уписало 993 дечака и 1.505 девојчица.324

*
У Драгоцвету је, школске 1935/36. године, уписано 88 ученика и 96

ученица.  Школске 1936/37. године уписано је 98 ученика и 112 ученица: први
разред 37 ученика и 67 ученица, други разред 25 ученика и 16 ученица, трећи
разред 21 ученик и 26 ученица и четврти разред 15 ученика и три ученице.
Школске 1936/37. године била су уписана 99 ученика и 113 ученица. Наредне
школске 1937/38. године уписан је већи број ђака: 104 ученика и 137 ученица: По
разредима: први разред 33 ученика и 91 ученица, други разред 30 ученика и 15
ученица, трећи разред 21 ученик и 19 ученица, четврти разред 20 ученика и 12
ученица.325

*
У Државној народној школи у Мајуру 19. марта 1936. године донета су:

Правила
за помагање сиромашних ђака

Члан 1.
Наставници Државне народне школе у Мајуру оснивају фонд за

потпомагање сиромашних ђака Државне народне школе у Мајуру, среза беличког,
који ће се звати: „Фонд за потпомагање сиромашних ђака основне школе у
Мајуру“.

Члан 2.

324 АЈ, 66, 2846.
325 ИАЈ, Ф 178, кутија 3.
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Циљ фонда: да потпомаже сиромашне ђаке нарочито оне без родитеља, у оделу,
обући и ђачким потребама.

Члан 3.
Да би фонд могао остварити свој циљ предвиђају се ови приходи:
1. Суме, које месни школски одбор својим буџетом предвиђа за потребе

фонда.
2. Приходи од приређених забава, концерата и предавања.
3. Улози редовних чланова.
4. Улози великих добротвора, добротвора и утемељача.
5. Поклони и завештања.
6. Интерес од капитала фонда.

Члан 4.
Чланови фонда могу бити:
1. Велики добротвори, који улажу једном за свагда 200 динара.
2. Добротвори, који уложе једном за свагда 100 динара.
3. Утемељачи, који уложе једном за свагда 50 динара.
4. Редовни чланови који улажу месечно 1 динар.

Члан 5.
Фондом управља Месни школски одбор. Управу чине председник,

благајник, секретар и чланови.
Члан 6.

Дужност председника:
1. Да сазива седнице и да њима председава:
2. Да се стара о извршењу одлука управе;
3. Да оверава сва документа примања и издавања као наредбодавац

Члан 7.
Дужност благајника:
1. Да води дневник касе фонда:
2. Да прикупља приходе  поступа са њима по чл. 9, 10 и 11 ових правила;
3. Да саставља буџет и годишњи рачун и пошто их управа фонда прегледа

и овери, доставља их Бановинском школском одбору на преглед и одобрење.
4. Да врши исплате само по одлукама управе фонда у границама одобреног

буџета.
Члан 8.

Дужност секретара:
1. Да води записнике седнице управе фонда;
2. Да води сву преписку фонда;
3. Да чува архиву фонда;
4. Да води књигу фонда.

Члан 9.
Управа фонда мора водити ове књиге:
1. Записник седнице;
2. Дневник касе;
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3. Књигу извршених набавки и додељене помоћи;
4. Књигу чланова фонда.

Члан 10.
Седнице управе фонда држе се увек у школској канцеларији. Одлуке су

пуноважне, кад је на седници присутно од укупног броја половина више један
члан. У случају једнаке поделе гласова решава она страна на којој је председник.

Одсутност председника замењује у дужности најстарији члан управе
Члан 11.

Основни капитал фонда у динара 394,80 и 8% предат је на чување
Поштанској Штедионици.

Капитал фонда чине сви приходи по чл. 3. тач. 4, 5, 6 ових правила и они се
не могу трошити на редовне потребе већ служе за стално повећање фонда.

Члан 12.
Приходи предвиђени по чл. 3. тач. 1,2 и 3 ових правила вршиће се на

редовне потребе само 2/3 а остало ће служити на повећање фонда све дотле док
капитал фонда не достигне суму од 5.000 динара.

...
Члан 20.

Издаци из касе фонда могу се чинити само на помоћ сиромашним ђацима у
оделу, обући и набавкама ђачких потреба и минимални расход за потребе
предвиђене чл. 25 ових правила и на ништа више.

Члан 21.
Набавка одела, обуће и осталих потреба за помоћ сиромашних ђака вршиће

се само путем оферата (понуда).
Позив за подношење оферата (понуда) чини управа фонда, која одлучује

која је понуда најповољнија и доноси одлуку о набавци најповољнијег понуђача.
Члан 22.

Наставници школе достављају спискове сиромашних ђака, а управа
одлучује које треба да помогне и чиме најдаље до 15. октобра сваке године, а
подела одела и обуће извршиће се најдаље до 15. новембра сваке године.

Члан 23.
Из фонда се не смеју чинити никакви зајмови, ни давати новац приватним

лицима и новчаним заводима нити куповати акције приватних предузећа.
Члан 24.

Приликом прославе Св. Саве прочитаће се имена свих новоуписаних
чланова фонда у току протекле године, извештај и годишњи рачун.

Члан 25.
Свима умрлим члановима фонда даваће се парастос и то у Мајурској

основној школи, о Св. Сави – 27. јануара.
Члан 26.

Чланови управе фонда вршиће своју дужност бесплатно.
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Члан 27.
Школски надзорник приликом прегледа школе прегледаће и рад управе

фонда.
На случај злоупотребе школски надзорник ће о томе поднети извештај

Бановинском школском одбору.
Члан 28.

Управа фонда дужна је, да најдаље до 1. марта сваке године пошаље
Бановинском школском одбору буџет за текућу и рачуне за протеклу годину на
преглед и одобрење.

Члан 29.
Ако се школа у Мајуру подели, онда ће о имовини фонда решавати

Бановински школски одбор, ако школски одбори не постигну споразум о деоби.
Чл. 30.

Ако се школа у Мајуру затвори и споји са неком другом школом, онда ће
се помоћ чинити само деци из Мајура.

Секретар             Председник
Мил. З. Милићевић      С. Миладиновић
Чланови: Мирче Николић, Живојин Милојевић, Живојин Миловановић, Мијаило
Васић, Мијаило Т. Јовановић326

*
Укупно је 6.263 ђака уписано школске 1936/37. године. Новоуписаних је

било 4.007, а поноваца 2.231 ђак. Први разред уписало је 712 ученика и 717
ученица, други разред 573 ученика и 362 ученице, трећи разред 535 ученика и 342
ученице и четврти разред 493 ученика и 273 ученице. Током године укупно је
отпало 115 ученика и 148 ученица. Разреде је завршило 2.022 уленика и 1.102
ученице. Одличним успехом завршило је 365 ученика и 246 ученица, врло добрим
575 ученика и 344 ученице и добрим успехом 1.082 ученика и 512 ученица.
Разреде су поновила, због лошег успеха, 208 ученика и 72 ученице, и због
недоласка у школу 796 ученика и 1.798 ученица. Ове године у рад Црвеног крста
било је укључено 96 ученика и 62 ученице. На име помоћи издато је 420 динара, а
потпомогнуто је седам ученика. У рад Соколске чете било је укључено 87 ученика
и 45 ученица и Јадранске страже 18 ученика и 18 ученица.327

Следеће 1937/38. године било је укупно уписано 6.499 ђака: новоуписаних
4.181 и поноваца 2.295 ђака. Први разред је уписало 1.076 ученика и 1.693
ученице, други разред 794 ученика и 529 ученица, трећи разред 733 ученика и 592
ученице, четврти разред 671 ученик и 388 ученица. Током године отпало је 59
ученика и 90 ученица. Укупно је завршило разреде 2.154 ученика и 1.074 ученице.
Разреде је поновило 147 ученика и 57 ученица због слабог успеха, и 918 ученика и

326 АЈ, 66, 2846.
327 АЈ, 66, 2846. За идућу годину уписано је 3.233 ученика и 3.193 ученица. Први разред уписало је
1.024 ученика и 1.622 ученице.
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1.991 ученица, због недоласка у школу. За следећу годину било је уписано 6.736
ђака, од чега први разред 883 ученика и 1.585 ученица.328

Учитељ Милан Николић са ђацима трећег и четвртог разреда
школе у Бунару 28. маја 1940. године

Школске 1938/39. године укупно је било 3.824 ученика и 4.029 ученица.
Новоуписаних је било 2.783 ученика и 2.134 ученица, поноваца 990 ученика и
1.850 ученица. Први разред је уписало 1.127 ученика и 2.078 ученица, други
разред 960 ученика и 657 ученица, трећи разред 917 ученика и 776 ученица и
четврти разред 769 ученика и 473 ученице. Разреде је завршило 3.935 ђака,
односно 2.464 ученика и 1.471 ученица. Први разред завршило је 1.157 ђака, и то
одличним успехом 299, врло добрим 364 и добрим успехом 494 ђака. Други
разред завршило је 1.053 ђака: одличним успехом 238, врло добрим 301 и добрим
успехом 514 ђака. Трећи разред завршило је 947 ђака. Одличним успехом
завршило је 214, врло добрим 266 и добрим успехом 467 ђака. Четврти разред
завршило је 778 ђака, и то одличним успехом 203, врло добрим 219 и добрим
успехом 356 ђака. Ове школске године, у рад ученичких удружења било је
укључено највише ђака. У рад Подмлатка Црвеног крста било је укључено 1.067

328 АЈ, 66, 2846.
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ученика и 615 ученица. Укупна сума друштва износила је 2.371 динар, а помоћ је
пружена тројици ученика и једној ученици. У рад Јадранске стаже било је
укључено 119 ученика и 70 ученица, а Соколског друштва 28 ученика и 19
ученица.329

У школи у Међуречу, школске 1938/39. године било је укупно 79 ђака:
први разред 21, други разред 20, трећи разред 21, четврти разред 17 ђака. У току
школске 1940/41. године у школи је било 36 ученика и 40 ученица.330

Школске 1939/40. године укупно је било уписано 6.748 ђака.
Новоуписаних је било 4.778, поноваца 1.892 и 78 ђака накнадно уписаних. Први
разред уписало је 1.156 ученика и 1.586 ученица, други разред 861 ученик и 615
ученица, трећи разред 837 ученика и 561 ученица и четврти разред 721 ученик и
411 ученица. Током године отпало је 414 ђака, и то највише због преласка у друге
школе 212, и због престарелости 122 ђака. Укупно је завршило разреде 28 ученика
и 1.440 ученица. Одличним успехом завршило је: 891, врло добрим 1.754 и
добрим успехом 1.319 ђака.331

Школске 1939/40. године редовно је похађало школу 2.452 ученика и 1.280
ученица, док је укупно исписано 145 ученика и 269 ученица, односно 4,05%
ученика и 8,48% ученица, што је заједно износило 6,13%. Исте школске године
нередовно је похађало школу 263 ученика и 235 ученица, док никако није
похађало школу 715 ученика и 1.389 ученица. Одличним успехом завршило је 513
ученика и 378 ученица, врло добрим 761 ученик и 493 ученица, добрим 1.250
ученика и 569 ученица.

Ове 1939/40. године у рад Подмлатка Црвеног крста било је укључено
1.249 ученика и 1.147 ученица. Друштво је располагало са 2.366 динара. На име
помоћи издато је 529 динара, чиме је потпомогнуто шест ученика и пет ученица, а
део је издвојен за помоћ финским и француским избеглицама. У рад Јадранске
страже била су укључена 132 ученика и 61 ученица, а у рад сеоских Соколских
чета 30 ученика и 10 ученица.332

Ове године од маларије боловало је 11 ученика и шест ученица, од богиња 470
ученика и 339 ученица, од шарлаха један ученик и од грипа 306 ученика и 224 ученица.
Изведено је укупно 97 научних и 81 забавна екскурзија. Све су организоване у месту и
ближој околини.333

329 АЈ, 66, 2846.
330 ИАЈ, Ф 178, Записник седница Наставничког већа 1934-1945. године.
331 АЈ, 66, 2846.
332 АЈ, 66, 2846.
333 АЈ, 66, 2846.
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Статистика на крају
1939/40. године334

школа Раз. Одељ. Ђ а ц и Учитељи
м ж свега м ж

Багрдан 4 4 130 112 242 2 2
Белица 4 2 42 42 84 1 1
Беочић 4 2 45 68 113 1 1
Буковче 4 1 55 41 96 1 -
Бунар 4 2 63 67 130 2 1
Вољавче 4 2 42 41 83 1 1
Винорача 4 1 39 59 98 1 -
Врановац 4 2 135 29 164 1 1
Главинци 4 2 80 38 118 - 1
Глоговац 4 3 101 81 182 1 2
Г. Штипље 4 1 56 75 131 1 -
Деоница 4 2 82 73 155 1 1
Драгоцвет335 4 2 97 84 181 2 1
Драгошевац 4 1 50 37 87 1 -
Дубока 4 2 77 54 131 2 1
Јагодина 4 16 367 332 699 11 11
Јовац 4 5 189 133 322 2 3
Каленовац 2 1 25 17 42 1 -
Коларе 4 1 31 28 59 - 1
Кочино Село 4 2 73 70 143 1 1
Ланиште 4 2 114 107 221 1 1
Ловци 4 1 75 56 131 1 -
Лозовик 4 2 58 46 104 1 1
Лоћика 4 2 48 51 99 2 1
Лукар 4 1 17 22 39 1 -
Мајур 4 2 102 61 163 1 1
М. Поповић 4 1 28 28 56 1 -
Мијатовац 4 3 125 93 218 3 1
Медојевац 4 1 17 33 50 - 1
Међуреч 4 2 53 38 91 2 1
Милошево 4 3 107 71 178 3 1
Праћина 4 2 134 180 314 2 -
Равново 4 1 59 36 95 - 1
Ракитово 4 1 69 62 131 1 -
Рибаре 4 4 139 116 255 3 1

334 АС, 66, 1597.
335 ИАЈ, Ф 178, кутија 3. Крајем августа 1940. године ослобођена су даљег школовања 53 ђака
школе у Драговцету, јер нису похађали наставу од школске 1937/38. године.
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Стрижило 4 1 127 71 198
Трешњевица 4 2 196 197 393 - 2
Црнче 4 1 39 36 75 1 -
Шантаровац 4 2 43 44 87 1 1
Шуљковац 4 2 58 44 102 1 1
Укупно 92 3430 2904 6334 57 44
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8. ЗАКОНОДАВНА ДЕЛАТНОСТ

Први законски акт који је донет после Првог светског рата су Правила о
полагању испита за учитеље основних школа. Према овом акту привремени
учитељи били су обавезни да полажу: 1. Писмени испит из педагошке групе
предмета и српско-хрватски језик са књижевношћу; 2. Усмени испит из
педагошких група предмета; 3. Практично предавање у основној школи. Стални
учитељи, према истом закону, били су обавезни да полажу практични учитељски
испит пред комисијом Учитељске школе.

Просветни радници336

Упутства и правила просветним радницима донета су
24. јануара 1928. године

Да би се приступило што интензивнијем раду на просвећивању ширих
слојева народних, потребно је:

I. Личност наставникова.
1. Да наставници своје понашање подесе тако, како би служили као пример

и углед, јер само као такви могу утицати на друге и народ повести напретку.
Стога понашање наставника треба да је беспрекорно, како у школи тако и у
кафани, на улици, на састанцима и свуда. Народ не треба да види просветне
раднике да се картају, пијанче, проводе време са певачицама и њима сличном
женскињу, да се парниче, да пишу тужбе, да одлазе у општинске суднице.

2. Да на дужност буду тачни и уредни: на време да почињу часове, од
дужности самовласно да не одсуствују...

3. Да не смеју и не вређају народне обичаје, већ ружне, са пуно такта и
обазривости, да искорењују, а лепе учвршћују и уводе.

II. Рад у школи.
1. Да наставници у предавањима истичу наше историјске споменике

крајева у којима је школа, како из наше старије историје, тако и из новије.
2. Настојати да се при свакој школи створе ђачка позоришта и обради што

више народних песама, па о пригодним празницима приређивати свечаности, на
којима би деца певала и изводила поједине позоришне комаде.

3. Са ђачким позориштима чинити излете у околна места и приређивати
концерте, и тако одржавати што тешњу везу између народа и школе.

336 Др Момчило Исић, Основно школство у Србији 1918-1941. Књига друга-грађа, Београд, 2005.,
стр. 15-16,
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III. Рад ван школе-у народу.
Колико је потребан рад у школи, с децом, толико је ако не и више,

потребан рад ван школе, с народом. У овоме ће се раду огледати љубав
наставника према своме народу. У њиховој заузимљивости народ ће, поред
помоћи коју ће од наставника имати, у њима видети и пријатеља и брата, па ће их
заволети и преко њих и све што је наше.

Наставников се рад на овом пољу може кретати:
1. на ширењу писмености код неписмених, оснивањем аналфабетских

течајева;
2. на стварању продужних, празничних и вечерњих школа, где би се

добивено знање у школи утврђивало и проширивало, а обзиром на месне прилике;
3. у стварању разних просветних и културних установа: певачких,

соколских и стрељачких дружина, народних књижница и читаоница; у одржавању
родитељских састанака, извођењу излета, екскурзија и приређивању концерата и
разних утакмица...При формирању ових установа, у управу уводити све утицајне
људе, да би било хармоније у раду. Родитељске састанке одржавати бар једном
месечно.

4. Радити на економском подизању народа. Тога ради стварати кредитне,
потрошачке и земљорадничке задруге, како би се народ ослободио зеленаша и
јефтиније снабдевао; подизати угледне школске градине, живинарнике,
кованлуке, где је то могуће, да народ види и прими....

Учитељи су пре ступања у дужност полагали заклетву пред управитељем
школе, а управитељ школе пред месним свештеником. Текст заклетве је гласио: Ја
(име и презиме) заклињем се јединим Богом да ћу Краљу и Отаџбини бити веран
(верна); да ћу се у раду придржавати земаљских закона и наредаба, да ћу све
дужности тачно вршити и просветне и државне интересе заступати и бранити.
Тако ми Бог помогао!

На основу Закона о народним школама из 1929. године, донета су 1930.
године нова Правила о полагању учитељског испита за привремене учитеље и
учитељице народних школа, који нису имали потпуне квалификације за сталне
учитеље. После 20 месеци рада у разреду учитељи су били дужни да полажу
практични учитељски испит. О пологању учитељског испита постојала су и
посебна правила, донета 1932. године. Правила су била доста ригорозна. Према
њима учитељи су у року од пет година службе били обавезни да положе
практични учитељски испит. Учитељ који је имао укупно три слабе оцене у току
године, или две слабе оцене узастопно, не може полагати практични учитељски
испит и отпушта се из службе. Писмени испит полагао се из педагошке групе
предмета и из државног језика са књижевношћу, пред одбором који је давао по
једну тему за сваки предмет. Усмени испит полагали су кандидати који су из оба
предмета на писменом добили најмању оцену добар. Овај испит се састојао од
полагања државног језика са књижевношћу, народне историје, земљописа
Југославије и школске администрације са познавањем целокупног законодавства
које се односи на народне школе. После овог, кандидат полаже практично
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предавање у неком разреду народне школе. Пре тога био је дужан да методску
јединицу писмено обради. Кандидат је положио испит, ако је из сваког предмета
добио оцену најмање добар.

Допуна закона из 1929. године извршена је већ 7. јула 1930. године:
Чл. 82.

Наставници ће помагати сваки рад ван школе, који се предузима ради
просвећивања ширих народних кругова. Министарство просвете ће према својим
буџетским средствима одређивати награду оним наставницима, који буду с
особитим успехом радили на народном просвећивању ван школе, као и за рад у
посебним течајевима.

Чл. 84.
Сви наставници државних народних школа су државни чиновници и имају

сва права државних чиновника...Сви државни наставници имају право на стан,
односно станарину, као и на огрев по селима.

Чл. 88.
Наставници и школски надзорници који се огреше о своје дужности казне

се: 1) опоменом; 2) укором; 3) губитком плате од три дана до три месеца; 4)
премештајем у друго место без накнаде селидбених трошкова; 5) отпустом из
службе без губитка стечених права у случаку повратка у службу; 6) отпуст из
службе с губитком неких или свих стечених права; 7) стављањем у пензију без
умањења или са умањеном пензијом.

Чл. 89.
Опоменом казни наставнике управитељ. Опоменом и укором казни срески

начелник. Губитком плате до петнаест дана казни бан. Остале казне може изрећи
само Министар.

Чл. 90.
...Наставник који буде осуђен на казну затвора већу од шест месеци губи

плату за време затвора. Наставник кога земаљски судови осуде за бесчасна дела
отпушта се из службе с губитком свих стечених права. Овакав се наставник не
може повратити у државну службу.

Чл. 91.
Наставници који у две године узастопце добијају недовољну или рђаву

оцену отпуштају се из службе.
Ако су стекли право на пензију отпуштају се без права на личну пензију.

Чл. 93.
Гдегод је могућно, учитељи који први пут ступају у службу одређиваће се

у првој години службе, а учитељице за прве две године на рад само у школама са
најмање два наставника.

Новим учитељским кандидатима даје прече право на боља места само
сведочанство о бољем успеху на учитељском дипломском испиту.

Чл. 95.
Наставник може оставити службу само онда кад му буде уважена оставка.

Оставка се може поднети по истеку школске године. Оставка поднета пре истека
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школске године не мора бити уважена, а ако се уважи, учитељ не може добити
друго место у току те школсе године.

Ако наставник, без одобрења и без довољног оправдања, изостане од своје
дужности пет дана у месту, или десет дана ван места, или ако не оде на нову
дужност за десет дана од дана саопштеног му постављења, или премештаја,
сматра се да је напустио службу.

Чл. 96.
Ако је наставник за време школовања уживао државну помоћ, не може му

се уважити оставка нити допустити прелаз у другу државну службу, док као
наставник не отслужи два пута онолико времена колико је помоћ примао, или док
не врати примљену помоћ.

Чл. 98.
По свршетку школске године банске управе поднеће Министарству

просвете предлог за распоред наставника подручних школа, узимајући у обзир
следеће околности дотичних наставника: 1) успех у школи; 2) успешан рад у
сеоским школама, у неподељеним одељењима и тежим местима; 3) рад на
народном просвећивању, ширењу писмености, организовању културних установа,
организовању и помагању земљорадничких задруга, чувању народног здравља,
сузбијању алкохолизма, рад на књижевности, рад у организацијама за јачање
свести о народном јединству и осећању верске сношљивости; 4) породичне
потребе; 5) време службовања.

Чл. 103.
Наставнике (у школи и ван ње) оцењују срески и бански школски

надзорници...
Оцене су за учитеље као школске раднике: одличан (5), врло добар (4),

добар (3), недовољан (2) и рђав (1).
Чл. 107.

Најмање двапут годишње, у размаку од шест месеци, мора се сваки учитељ
и ученик подврћи лекарском прегледу који је бесплатан.

Чл. 108.
Не може вршити службу у школи лице, које болује од активне туберкулозе

или неке друге заразне болести, која се може пренети на ученике.
Чл. 109.

Школска зграда не сме се подизати, ако за то одређени лекар хигијеничар,
није испитао место, на коме се има подићи.

Чл. 110.
О здрављу учитеља и ученика старају се: 1) школске поликлинике (у

местима, у којима школу похађа више од четири стотине ученика); 2) школски
лекари.

Чл. 111.
Ученици народних школа не смеју се узимати у најамни рад ради зараде.

Изузима се заједнички рад у самој школи у наставним и васпитним смеровима.
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Први законски акт о основним школама донет између два светска рата био
је Наставни план и програм из 1926. године. До доношења овог закона настава у
основним школама је базирана на школским законима Краљевине Србије.
Наставни план и програм из 1926. године одређивао је следећи број часова за
предмете: 1. Наука о вери; по два часа недељно у свим разредима; 2. Српско-
хрватски и словеначки језик; седам часова недељно; 3. Почетна стварна обука; по
три часа у првом и четири часа у другом разреду; 4. Земљопис; по два часа у
трећем и четвртом разреду; 5. Лепо писање; по један час у свим разредима; 6.
Историја Срба, Хрвата и Словенаца; по два часа у трећем и три часа у четвртом
разреду; 7. Рачун са геометријским облицима; по четири часа у свим разредима; 8.
Познавање природе; по три часа у трећем и четвртом разреду; 9. Мушки и женски
ручни рад; по један час у свим разредима; 10. Певање; по један час у свим
разредима; 11. Гимнастика; са дечијим играма; по један час у свим разредима.337

Један од најзначајнијих закона о школама био је Закон о народним
школама, донет 1929. године. Школе су према овом закону, друштвене установе,
чији је задатак: 1. Да наставом и васпитањем у духу државног и народног
јединства и верске трпељивости, спремају ученике за моралне, одане и активне
чланове државне, народне и друштвене заједнице; 2. Да шире просвету у народу
непосредно и посредно, сарадњом са културним установама за народно
просвећивање.

Настава у народним школама је општа и обавезна у целој земљи. Свако
дете, чији су родитељи настањени на територији земље васпитава се према својим
способностима, било у редовној  народној школи било у народним државним
заводима, а по одредбама овог закона.

Законом се народне школе деле на основне школе и више народне школе.
Основна школа као и виша народна школа трају по четири године. Школовање је
обавезно за свих осам година.Услов за отварање школе, био је да у полупречнику
од 4 километара има најмање 30 детета дораслих за школовање. Тамо где је
приступ био отежан, школа ће се отворити и са 20 ученика. У местима где има
најмање 10-20 деце дорасле за школу, могу се отворити привремене школске
станице или амбулантне школе.

Закон је одредио и предмете, који се уче у школи: 1. Наука о вери са
моралним поукама; 2. Народни (српско-хрватски-словеначки језик); 3. Народна
историја с најзнаменитијим догађајима из опште историје; 4. Земљопис наше
државе са основним познавањем других земаља; Рачун са основама геометрије и
геометрије цртања; 6. Познавање природе; 7. Практична привредна знања и умења
према потребама краја; 8. Хигијена; 9. Домаћинство; 10. Ручни рад са нарочитом
применом народних мотива; 11. Цртање, 12. Лепо писање; 13. Певање; 14.
Телесне вежбе по соколском систему.

337 Наставни програм за I, II, III и IV разред основних  школа Краљевине СХС од 9. августа 1926,
Боград 1926.
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Настава се изводи на државном језику, а по плану и програму који
прописује Министар просвете, по саслушању Главног просветног савета. Настава
је бесплатна. Даје се примат верској настави, која је била обавезна за све признате
вероисповести.

У школама раде учитељи и учитељице, који могу бити привремени и
стални. Привремени учитељ је онај који је завршио државну учитељску школу и
положио учитељски испит зрелости, или вишу педагошку школу или педагошке
науке на филозофском факултету. Привремени учитељ постаје стални кад положи
практични учитељски испит после две године рада.

Законом је одређена управа и надзор над школама. То су вршили школски
одбор, срески школски надзорник  бански школски надзорник.338

Законом је регулисано и питање издржавања школа. Општине су биле
дужне да издржавају школе у материјалном смислу, да дају земљиште за школу,
школско двориште и за игралиште. Општина је била дужна да изграђује школске
зграде, станове за учитеље, да набавља школски намештај и учила, као и прибор
за сиромашну децу

  План и програм из 1933. године доноси неке измене у односу на план и
програм из 1926. године.

339

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
Наставни план

Р.б. предмети разреди
I II III IV свега

1. Наука о вери с
моралним поукама

1 1 2 2 6

2. Народни језик
(српско-хрватски-
словеначки)

10 9 6 5 30

3. Земљопис - - 2 3 5
4. Историја - - 1 3 4
5. Познавање природе и

поуке о здрављу
- - 3 3 6

6. Рачун с основама
геометрије

5 5 4 4 18

7. Цртање - 1 1 1 3
8. Лепо писање - 1 1 1 3
9. Практична и

привредна знања и
умења (домаћинство с

- - 3 3 6

338 Закон о народним школама, Београд 1930.
339 Наставни план је донет 1933. године.



Мр Добривоје Јовановић - Основне школе у беличком срезу 1918-1941. године

219

ручним радом)
10. Певање 2/2 2/2 1 1 4
11. Телесне вежбе по

соколском систему
4/2 4/2 2 1 7

Свега 19 20 26 27 92

Народни језик
I разред

1. Вежбање у посматрању, мишљењу, говору и ручном раду.
Упознавање ученика међу собом и са школом; упознавање с редом у

школи и дворишту. Разговор о дечјим стварима, њиховој употреби и чувању.
Упознавање са животињама и биљкама из непосредне околине: име, облик, боја,
делови, положај, користи и употреба. Вежбање у схватању питања и давању
одговора.

Разговор о родитељској кући, стварима и животу у њој.
Описивање, цртање и моделовање онога што се видело, чуло, опипало.

Према приликама: рад дрвцима, папиром, плетењем и другим начином и
материјалом.

Употреба сасвим кратких причица, да би се дечја пажња навикла да се
дуже задржи на једном предмету.

2. Припрема за писање вежбама из простог цртања и моделовања.
3. Читање мора бити у другом полугодишту тачно (без застајкивања и

срицања) и природно.
4. Писмени састави: писање речи, реченица и малих штива.
5. Поуке из језика: тачка, запета, употреба великог слова на почетку

реченице и код личних именица.
6. Учење наизуст неколико дечјих песмица.

II разред
1. Вежбање у посматрању, мишљењу, говору и ручном раду.
Појам о породици, задрузи и општини. Село и град. Занимање

становништва. Четири стране света, сунце, месец и звезде. Појам о брду, долини и
реци. Цртање учионице, школске зграде, дворишта, улице и најглавнијих путева
као увод у земљописну наставу.

Годишња времена: дан и ноћ, седмица и месец.
Посматрање, именовање, описивање и цртање других предмета из околине.

Разговор о биљкама, животињама и човековом занимању из околине. Кратка
усмена упоређења сродних предмета.

2. Читање: тачно и с разумевањем из читанке, а затим, ако је могуће, из
других препоручених дечјих књига и листова, препричавање садржине. Важније
приче и песмице треба илустровати.

Учење на памет неколико песмица.
3. Писмени састави. Преписивање различитих састава. Диктат речи и

реченица.
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Писмено одговарање на писмено и усмено учитељево питање.
4. Поуке о језику. Реченица и реч, реч, слог, слог и глас. Дељење речи на

слогове. Претварање реченица из једнине у множину и обратно. Упознавање с
лицима и родовима.

5. У другом разреду учи се и латиница односно ћирилица.
III разред

1. Читање течно, лепо и с разумевањем прво из читанке, а затим из других
препоручених књига и листова. Слободно препричавање онога што се прочитало.
Учење напамет кратких народних и уметничких песама.

Илустровање важнијих прича  и песама.
2. Писмени састави. Писање по диктату. Писмено исказивање испричаних

лаких причица и догађаја из дечјег живота према питањима и датој основи.
Два школска задатка месечно: један ћирилицом, а други латиницом.
3. Декламовање и учење наизуст песама, пословица и краћих прозних

састава. Драматизовање лаких прича и песама.
4. Поуке о језику. Подмет, прирок и предмет у реченици. Пoтврдна,

одречна и упитна реченица. Разликовање речи које означавају име, особину,
радњу и број. Упознавање свих писмених знакова. Употреба великих слова.

IV разред
1. Читање. Тачно, с разумевањем и лепо. Препричавање прочитаног штива.

Читање штива из читанке, затим из препоручених књига и листова за ученике.
2. Писмени састави. Диктат краћих чланака латиницом и ћирилицом.

Писмено исказивање научених причица и градива из осталих предмета. Писање
краћих напамет научених песама, писање писама, молби, признаница, телеграма
итд. Два писмена школска задатка месечно: један ћирилицом а други латиницом.

3. Декламовање и учење наизуст краћих народних и уметничких песама и
лаких причица. Даматизовање подесних прича и песмица.

4. Поуке о језику. Реченица: проста и разграната. Појам о сложеној
реченици.

Познавање свих рста речи.
Земљопис
III разред

1. Понављање, сређивање и утврђивање земљописних појмова, добијених у
првом и другом разреду у стварној настави.

2. Упознавање земљописних знакова, који претстављају земљиште и
предмете на њему.

3. Видик. Стане света. Сунце. Географски објекти: равница, брежуљак,
брег, брдо, планина, долина, клисура, извор, поток, речица, река, језеро, море,
залив, острво, полуострво. Саобраћајна средства: путеви, животиње, кола,
железница, бродови, трамваји, аутомобили, аероплани, пошта, телеграф, телефон
и радио.

4. Прво се упознаје место становања и најближа околина.
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5. Завичајна бановина: положај, границе, облик земљишта, воде и реке,
клима, производи, становништво (живот, занимања и вера), већи градови, знатнија
места, биљни и животињски свет, руде и минералне воде, саобраћај, школе,
управа.

6. Вежбање ученика у разумевању и читању земљописних карата.
7. Oстале бановине: назив и седиште банске управе.
8. Појам о држави: назив, грб и застава. Краљ, влада, правне власти-све

укратко.
IV разред

Понављање градива из трећег разреда.
2. Изучавање свих осталих бановина на исти начин као што је рађено са

завичајном бановином.
3. Кратак целокупан преглед Краљевине Југославије. Име, положај,

границе, величина; главне групе планина, низине; воде (веће реке и језера, мора;
знатније минералне воде); клима; становништво, народност, насељеност, вера,
занимање, (производи); већи градови, саобраћај, просвета, управна подела.

4. Суседне државе: име, престоница, број и занимање становништва. Везе
са нашом државом.

5. Југословени изван границе наше државе.
6. Положај Југославије на Балканском Полуострву, Европи и на глобусу.

Историја
III разред

У овом разреду обрадиће се биографски (у вези с народним предањем) ове
истријске личнсти: 1. Ћирило и Методије, 2. Свети Сава, 3. Краљевић Марко, 4.
Кнез Лазар, 5. Никола Шубић Зрињски, 6. Карађорђе, 7. Штросмајер, 8. Краљ
Петар Велики, 9. Краљ Александар Карађорђевић.

IV разред
1. Сеоба Јужних Словена у данашњу домовину, 2. Примање хришћанства и

писмености (Ћирил и Методије, Климент и Наум), 3 Госпосветско поље, 4.
Покушај Људевита Посавског да оснује јужнословенску државу, 5. Краљ
Томислав и народно богослужење код Хрвата и Гргур Нински, 6. Прилике  у
Хрватској  за време Звонимира и његова наследника, 7. Краљевина у Зети,  8.
Кулин бан, 9. Стеван Првовенчани, Краљ Милутин, Цар Душан, 13. Дубровник и
његов значај, 14. Турска освајања, 15. Кнез Лазар и борбе Југословена с Турцима,
16. Краљ Твртко I – први краљ Срба и Хрвата, 17. Стеван Високи, 18. Деспот
Ђурађ Бранковић и грофови цељски, 19. Турска освајања југословенских земаља,
20. Народне борбе против туђина (ускоци и хајдуци), 21. Сељачка буна код
Хрвата и Словенаца (Матија Губец), 22. Мехмед Соколовић, 23. Војна Крајина,
24. Протестантски покрет код Словенаца и Хрвата, 25. Погибија Зрињског и
Франкопана, 26. Пораз Турака под Бечом и велика сеоба Срба, 27. Ослобођење
Црне Горе, 28. Први устанак под Карађорђем, 29. Стварање Илирије, 30. Други
устанак под Милошем Обреновићем, 31. Народни препород Југословена, 32.
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Југословени у покрету 1848, 33. Развитак југословенске мисли (Михаило
Обреновић, Штросмајер, Блајвас), 34. Ратови за независнст Србије и Црне Горе
(1876-78) и његове последице, 35. Краљ Петар Велики, 36. Балкански ратови, 37.
Светски рат, 38. Ослобођење и уједињење Југословена, 39. Краљ Александар
Карађорђевић, 40. Кратак преглед стварања наше државе од 1804-1918. године.

Познавање природе и поуке о здрављу
III разред

А. Познавање природе
(2 часа)

1. Упознавање важнијих домаћих животиња и биљака које гаји човек, 2.
Природне промене у околини и разна годишња доба, топлина, ветар, облак, магла,
киша, снег, град, роса, слана, иње, 3. Посматрање биљке и њених делова, 4.
Клијање, цветање, листање и заметање плода, 5. Значење влаге, светлости и
топлоте за живот и развијање биља.

Б. Грађа човечијег тела и поуке о здрављу
(1 час)

1. Коти и мишићи и њихово неговање, 2. Чула и њихове радње, 3. Радње
унутрашњих органа и њихова нега, 4. Умереност при јелу, 5. Хладна вода и умор,
6. Чистоћа тела, одеће и постељина, 7. Кречење и чистоћа куће и нужника, 8.
Главни чиниоци живота и здравља: ваздух, вода, храна, светлост и топлота, 9.
Штетност алкохолних пића и дувана.

IV разред
А. Познавање природе

(2 часа)
1. Посматрање и изучавање биља и животиња према срединама у којима

живе, с обзиром на њихове односе у тој средини: врт, воћњак, њива, ливада,
шума, планина, бара, поток, језеро, море, 2. Живот животиња и биљака у разна
годишња доба, 3. Гљиве и неколико важнијих отровних биљака, 4. Пчела, свилена
буба, 5. Разне врсте горива: дрво, угаљ, камени угаљ, петролеум, нафта, бензин, 6.
Угљен диоксид и моноксид (на примерима), 7. Вода, извор, бунар, шмрк, водовод,
8. Водена пара и њена употреба (парна машина), аутомобил и аероплан, 9.
Минерали који имају најчешче употребу у животу човека: кухињска со, сумпор
(шибице), жива (термометар и барометар), сребро, злато, 10. Електричне појаве:
трење у природи (гром, громобран) и хемијским путем: елеменат, магнет, компас
и електромагнет. Електрично звонце; телеграф, радио, телефон, 11. Тумачење
физичких и хемијских појава које се најчешче дешавају у кући и околини.

Б. Поуке и здрављу
1. Поновити и проширити о грађи људског тела и животним радњама, 2.

Врста хране. Исхрана и правилност исхране, 3. Важност воћа за исхрану, 4. Одмор
и спавање, 5. Влага у становима, 6. Заразне болести: шуга, шарлах, гушобоља,
богиње, велики кашаљ, тифус, маларија, срдобља, туберкулоза, грип. Заштита од
њих, 7. Прва помоћ у несрећним случајевима: Убој, крволиптање, ујед змије, ујед
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бесног пса, тровање, спасавање утопљеника, 8. Народне празноверице у
болестима и лечењу.

Рачун с основама геометрије
I разред

Бројеви од 1 до 20
1. Све читири рачунске радње-само усмено, 2. Очигледно упознавање и

рачунање с новцима, метром, километром и литром, 3. Писање бројки (цифара) од
1 – 20, 4. Упознаваање с пловинама на стварима и цртежима.

II разред
Бројеви од 20 до 100
1. Понављање наученога у првом разреду од 1 – 20, 2. Бројеви од 20 до 100

у све четири рачунске радње, 3. Утврђивање таблице множења и дељења чистим
бројевима, 4. Упознавање делова: новца, килограма, литра, метра. Мере за време:
година, месец, седмица, дан и сат (без делова), 5. Упознавање с деловима:
половином, трећином, четвртином, петином и десетином, 6. Писмено рачунање
ограничава се само по записивању онога што се усмено рачунало.

III разред
Бројеви од 100 до 1000
1. Понављање наученог у другом разреду од 20 до 100, 2. Усмено и

писмено рачунање у све четири рачунске радње, 3. Дељење само једноцифреним
дељитељем, 4. Писмено рачунање разноврсних практичних задатака из
свакидашњег живота, 5. Упознавање с мерама и њиховим деловима (без мера
површину и запремину), 6. Читање и писање римских бројева до 20.

Геометрија: Уочавање и упознавање на телима (стварима): површина,
плоха, линија, углова, троуглова и четвороуглова. Све ово резањем хартије и
цртањем у различитим размерама.

IV разред
Бројеви од 1000 до милијарде
А. Рад целим бројевима
1. Усмени рад преко хиљаде с целим бројевима у све четири рачунске

радње, постепено додавајући по једну хиљаду, 2. Вежбање у читању и писању
бројева до милијарде, 3. Писмено рачунање у све четири рачунске радње. Овде
претеже сасвим писмено рачунање. Само лакши примери израчунавају се усмено,
4. Множење двоцифреним и вишецифреним множитељем, 5. Дељење
двоцифреним делитељем, 6. Рачунање с вишеименованим бројевима, 7. Све мере
практично, 8. Упознавање с деловима: шестином, седмином, осмином и
десетином, 9. Једанпут писмени школски задатак на месец, 10. Писање и читање
римских бројева од 20 навише,

Б. Рад десетним разломцима
1. Појам о десетним разломцима, 2. Рачунање разломцима у све четири

рачунске радње из практичног живота, 3. Решавање задатака из простог правила
тројног свођењем на јединицу, усмено и писмено.
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Геометрија: Израчунавање површина и запремина на коцки и призми с
примерима из живота.

Цртање
II разред

Слободно вежбање у вези с почетном стварном наставом и ручним радом.
Цртање оловком (пластелином). Просто илустровање доживљаја из дечјег и
школског живота и подесних прича из читанке.

III разред
Наставља се цртање предмета у вези са стварном и осталом наставом.

Наставља се илустровање доживљаја и приповедака. Приче и доживљаји
претстављају се према ситуацијама у две, три слике, и више слика.

Цртање предмета и доживљаја по сећању. Цртање простих народних шара.
Рад воденим бојама по могућности.

IV разред
Разне илустрације прича и песама и догађаја из историје. Цртање нарочито

нациналних орнамената у низу обичних и простих шара и копирање народних
мотива са тканина.

Све ово по могућности и у воденим бојама.
Украшавање предмета народном орнаментиком.

Лепо писање
II разред

Вежбе у лепом писању, у посебним писанкама с прегледалицама на
непарним странама. Велика слова с реченицама из стварне наставе и сталих
наставних предмета. Пише се напоредо ћирилицом и латиницом.

III разред
Наставља се рад из другог разреда. Текст за угледни рад узима се из

осталих наставних предмета, реченице о народном и државном јединству, о
верској трпељивости, народне пословице, имена славних људи, знатнија места,
градова, планина и река.

Пише се напоредо ћирилицом и латиницом.
Писање бројки (цифара).

IV разред
Продужава се вежбање у лепом писању, али без прегледалица. Писанке су

с једном хоризонталном линијом која показује само правац. Текст се узима по
принципу концентрације из свих предмета. Преписивање из књига ћирилицом и
латиницом неизменично.

Практична привредна знања и умења,
домаћинство и ручни рад

А. Опште привредне поуке
III разред
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Упутство за употребу поште, телеграфа и телефона. Употреба таксене и
поштанске марке. Слање новца поштом. О поштанским сандучићима. Најкраће
упутство о вожњи на железницама, бродовима, аутобусима и трамвајима. Како се
шаљу пакети поштом. Како се чува новац (штедња).

IV разред
Важније привредне групе сировина и њихова употреба: разна жита,

кукуруз, шећерна репа, и шећерна трска, хмељ, памук, конопља, лан, воће, поврће,
шумско дрвеће, лековито биље, сточна храна итд.

О занату и трговини: корист и важност у општој народној привреди.
Занатско-трговачки ученик, помоћник, мајстор и самостални трговац. Врста
заната и трговине. Индустрија. Штедња и штедионице. Лакомислено задуживање.
Осигурање.

Б. Пољопривредне поуке
I и II разред неће имати посебне часове из пољопривреде, већ само

присуствовати у врту и радити лакше послове.
III разред

1. Главне врсте ораће земље, 2. Ораница и здравица. Дубље и плиће орање.
Орање пред зиму и пролеће, 3. Плуг и ралица. Већа корист од орања плугом, 4.
Брана: дрљача, ваљак, 5. Потреба гнојења. Разне врсте гноја и гнојења, 6. Семе,
избор и припремање семена за сејање, 7. Проређивање усева; плевљење и
окопавање. Плуг за окопавање, 8. Корист од воћака: каква је сада, каква би могла
бити, 9. Подизање воћака, 10. Корист од стоке, 11. Храњење и благо поступање  са
стоком, 12. Какве треба да су стаје за стоку, 13. Корист од птица. Птичје кућице,
14. Жетва српом, косом и машином, 15. Корисне и штетне животиње у месту и
околини. Требљење штетних животиња.

IV разред
1. Понављање онога, што се учило у III разреду, 2. Разне врсте вртларских

и пољских усева, 3. Детелина, вилина коса. Сејање ливадских трава, 4. Неговање
ливада (чишћење од корова, дрљање, ђубрење, итд.), 5. Риљање (копање) и
испитивање земље за виноград с америчком лозом, 6. Калемљење лозе и воћака на
разне начине, 7. Корист од шума за разне потребе и њихов климатски утицај
(подизање шума), 8. Корист од пчела. Разлика гајења у вршкарама и ђерзонкама,
9. Корист од свилене бубе и како се она гаји, 10. Спремање зимнице и чување
плодова преко зиме, 11. Савршеније справе и алати у пољопривреди, 12. Главне
болести домаћих животиња.

В. Домаћинство
(само за ученице)

Најпотребнији намештај у собама. Спремање, ветрење и чишћење соба.
Кухиња. Најпотребнији намештај и посуђе за кухињу. Одржавање чистоће у
кухињи.

Ред око стола при јелу и пићу.
Вуна и перје у употреби. Подови и простирачи по поду.
Какви треба да су: остава, подрум, таван.
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Ред у дворишту.
Одело и обућа. Рубље. Лан и конопља и њихова употреба. Бељење платна.

Како се добија памук и свила и њихова употреба. Како се прави сапун за прање
рубља. Како се спрема скроб за рубље. Глачање рубља. Вуна и одело од вуне.
Прање и чишћење рубља и одела. Чување вунених материјала од мољаца.

IV разред
Храна за здраве, болесне и за децу. Зачини: шећер, сол и сирће као

средство за одржавање зимнице. Остављање  за зиму: меса, сланине, поврћа и
воћа и конзервирање. Мешење и печење хлеба. Храна свежа и устајана.

Млеко  као главна храна одојчета. Чување млечних производа од кварења.
Цветњак и повртњак. Неговање најпотребнијих поврћа за исхрану: пасуљ,

кромпир и купус. Чување поврћа за зиму у стакленим судовима и утрапљавање.
Перад. Живина. Перадарник и најкорисније животиње за домаћинство.

Месо од перади као храна. Прикупљање. Чување јаја за зиму.
По могућству поучити ученице о справљању јела.

Г. Женски ручни рад
III разред

Припрема: Разговор о потребном материјалу и прибору као средству за
рад. Навијање конца на прст. Отпочивање. Рад праве петље и њен назив.
Расплетање и поправљање погрешнога рада. Подизање испуштене петље.
Уплетање прекинутог конца. Раскидање чвора и уплетање конца.

Посматрање и разговор о чарапи. Зимске и летње чарапе; горњиште и
наглавак; почињање. Познавање мушких, женских и дечјих чарапа. (Разлика,
дужина, ширина, облик итд.)

а) Плетење. Плету се чарапе за школску децу, б) Промаљивање. Израђују
се чипке и уметци (у жици), ц) Шивење. Вежбе у шивењу: зричање, порубљивање,
састављање рубова ивичним бодом, обашав и пошав, д) Радње покрстицом
(крстаци) на јути или шупљикавом платну. Украшује се покрстицом јастучићи,
постолњаци и сличне ствари са особитим обзиром на народну орнаментику.

IV разред
а) Промаљање конца кукицом. Ради се ланчић. Цртање на школској табли

и књижицама. Први је образац ланчић, други рупице, треће стубић без навијутка
(кратки), даље стубић с једним навијутком, са два навијутка, три, па онда разне
комбинације из тога.

б) Шивење. Наставља се вежбање у шивењу и то: прошав, пошав, зричање
и крпљење. Израђују се кошуље, хаљинице, и слично.

ц) Обаметање.
д) Народни вез (на печама, повлака, утканица) на радњама по вољи према

практичним потребама (постолњаци, јастучићи, ручници, хаљинице).
Примењивање народне орнаментике.

е) Потплетање и крпање чарапа.
Д. Мушки ручни рад

III разред
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1. Рад песком, глином (пластелином), дрветом, папиром и картоном према
наставном градиву из осталих предмета, са савременијом техником и са већом
слободом у раду

Певање
I разред

1. Вежбање слуха, гласа и правилнога изговора речи. Разликовање тонова
по јачини (тихих и јаких), по трајању (дугих и кратких), и по висини (високих и
дубоких).

2. Певање кратких песама с лаком народном мелодијом, мелодија које су
створене у духу народних мелодија, у обиму од пет до шест тонова по слуху.
Песме по садржини морају бити из дечјег живота у школи и ван школе.

Певање песмица у вези са дечјим играма и гимнастичким вежбама ради
развијања осећања ритма.

II разред
1. Вежбање слуха, гласа и лепог изговора речи као у првом разреду.

Навикавање лепоме, правилном тону с чистом интонацијом.
2. Певање песама с народним мелодијама или у духу народних мелодија из

дечјег живота у школи, из живота у природи-у обиму од шест до осам тонова.
3. Певање песама са народним мелодијама, или у духу народних мелодија у

вези са дечјим и народним играма и телесним вежбама.
III разред

1. Понављање и проширивање вежбања за развијање слуха, гласа и
правилног изговора.

2. Певање народних и уметничких песама у народном духу, које одговарају
дечјем развоју у овом разреду, нарочито родољубивих песама.

3. Певање песама у вези са игром, ритмичким покретима и у темпу марша
код марширања.

4. Вежбе певања у два, а по могућству у три и четири гласа. Певање
државне химне у два гласа.

Телесне вежбе по соколском систему
I разред

Редовне вежбе. Постављање у једну врсту по величини. Велики размак.
Став „мирно“ и „на место вољно“. „Вољно“ и „збор“.

Просте вежбе. Покрети пруженим рукама, ногама и трупом напред, на
страну и назад. Савијање ногу и руку (подбочавање). Получучање, подизање на
прсте уз покрете руке. Плућне вежбе. Вежбе дубоког дисања и издисања на
чистом зраку.

Дечје игре с певањем.
II разред

Понављање и усавршавање вежби из првог разреда.
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Редовне вежбе. Врста и ред, размак и равнање по ширини и дубини.
Окретање на лево и десно са разделом. Постављање строја у два реда. Марширање
по такту у месту, с прелазом у кретање.

Просте вежбе. Покрети опруженим удовима, у равним и косим
положајима. Савијање и пружање руку у равним и косим положајима, са
отвореном и затвореном шаком. Чучање. Савијање трупа и главе. Скок у месту и с
места напред. Трчање слободним кораком за три минуте. Плућне вежбе. Дечје
игре с певањем.

III разред
Понављање  и усавршавање вежби из млађих разреда.
Редовне вежбе. Претстављање строја у два реда и разброј на парове.

Четвороред на месту с разделом. Половина окрета („на лево круг“). Марширање
по такту уз песму и без ње. Промене корака.

Просте вежбе. Ставови (спетни став, пропињање, ножни ставови, крочни,
искорачни, испад, упад, чучање). Покрет руку у разним ставовима. Окрети с
поскоцима. Скок у даљину и висину с места. Плућне вежбе и вежбе за правилно
држање тела.

Дечје игре с певањем.
IV разред

Понављање и усавршавање вежби из млађих разреда.
Редовне вежбе. Двоврсни и четвороврсни строј, разброј, равнање на месту

по ширини и дубини. Удвајање редова. Марширати по такту уз песму и без ње.
Завијање. Трчећи корак и трчање до пет минута. Заустављање („стој“).

Просте вежбе. Сложени покрети руку, ногу и трупа. Скок у даљину и
висину са залетом. Ступање уз покрет руку. Плућне и вежбе за правилно држање
тела.

Вежбе са справама. Вежбе обручима, палицама, застави и тракама у вези
са наученим простим вежбама. Кићени кораци (за девојчице).

Дечје игре са певањем.
Моралне и националне поуке. О врлинама које треба да красе: послушност,

тачност, уредност, дружељубље, поштовање старијих и народних великана,
верност, Краљ, Отаџбина, народ. војска.

Оријентација на земљишту без справа и средстава. Назив земљишних
неравнина без справа и средстава.

Игре у пољу
Извиђање. Јављање. Веза. Лукавства. Вежбање чула, и слуха. Вежбање у

опису виђеног, развијање моћи запажања; подела рада и узајамни рад више лица и
одељења.

Напомена:
1. За девојчице треба изоставити неподесне и тешке вежбе.
2. Телесно вежбање мора да служи националном васпитању. Зато

састављати вежбе уз народне и јуначке песме, кола, са народном историјом,
песмом и музиком.
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3. У телесну наставу долазе и излети (екскурзије) од којих сваки има свој
нарочити задатак.

Поред ових законских аката, у периоду између два светска рата донето је
више уредби и прописа којима се регулисао рад у просвети. То су биле: Уредба о
месним школским одборима из 1927; Уредба о учитељским дисциплинским
судовима из 1927; Уредба о подизању школских зграда за народне школе из 1927;
Уредба о вршењу надзорничке службе из 1935. и Уредба о издржавању народних
школа.

У истом периоду донето је и више правилника: Правило о полагању испита
за учитеље основних школа из 1925; Правило о школским фондовима из 1925;
Правило о полагању испита за школске надзорнике из 1935. године.
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9. ЈАГОДИНСКА ОСНОВНА ШКОЛА
1918 – 1941. ГОДИНЕ

Јагодинска основна школа је лакше наставила са радом после рата.
Школски инвентар био је у великој мери сачуван, пошто школа за време
окупације није прекидала са радом. Ипак је због уништења школског намештаја у
Гимназији, део школског инвентара основне школе уступљен Гимназији. У
очувању школске имовине у току окупације, нарочито су се истакли Љуба
Миловановић, дугогодишњи школски служитељ, који је у великој мери успео да
сачува предратну учитељску књижницу са збирком средстава за очигледност у
настави, и Димитрије Димитријевић, школски надзорник за срез белички, који је
као благајник Фонда сиромашних ученика и ученица Јагодинске основне школе и
Гимназије, успео да сачува имовину и целокупну архиву овог фонда, и поред
великог притиска на њега и чланове његове породице.340

Ученице четвртог разреда 1918/19. године

340 АЈ-66-1594.
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Димитрије Димитријевић је иначе један од највише одликованих
просветних радника из Јагодине. Носилац ордена Св. Саве V степена, добијеног
1914. године, Ордена Св. Саве IV степена добијеног 1924. године, француског
ордена Officier D~Аcademie, добијеног 1919. године и Албанске споменице
добијене 1921. године. Осим њега, још неколико учитеља било је одликовано, или
због ратних заслуга или због заслуга у просветној струци. Тома Милојковић је
одликован Медаљом за ревносну службу 1913. године, Сребрном медаљом за
храброст 1916. године, Сребрном медаљом за храброст 1918. године, Сребрном
медаљом за храброст 1920. године и Албанском споменицом 1921. године.
Владимир Теодосић одликован је Албанском споменицом 1921. године, Стеван
Радовановић одликован је Орденом Св.Саве IV степена 1923. године, Димитрије
Петковић одликован је Златном медаљом за грађанске заслуге 1911. gодине,
Орденом Св. Саве V степена 1923. године и Орденом Св. Саве IV степена, такође
1923. године и Војислав Ђорђевић, учитељ у пензији, одликован је орденом Св.
Саве 1924. године на предлог Министра просвете.341

После извршених припрема настава је у свим разредима почела 1.
фебруара 1919. године. Петнаест дана пре почетка наставе, ученици су врло
свечано прославили Светог Саву, први пут после четири године.342

Због малог броја  учитеља разреди нису били подељени на одељења, што је
само отежавало квалитет наставе. Рад са великим бројем ђака и то у једној
учионици, стварало је тешкоће у настави. Поред велике бројности ученика,

341 АЈ-66-1594.
342 ИАЈ, Основна школа Ф – 196, Уписница, к – 7.
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проблеми у настави били су присутни и због тога што је код ученика, услед
ратних прилика, постојала велика разлика у годинама и предходном образовању.
Нарочито је у првом разреду разлика у годинама ученика била изражена. Било је
ученика који су рођени 1907. године, као и оних рођених 1912. године. Ипак, и
поред свих тешкоћа у раду, ученици су на заједничком општем испиту, одржаном
половином јуна, показали завидно знање. Томе је највише допринела спремност
тадашњих учитеља, и њихов однос према позиву који су вршили.343

Соколско друштво са учитељицом Веселом Аранђеловић
око 1920. године

Први мушки разред уписало је 80 ученика. Школу је редовно похађало 74
ученика, јер је у друге школе отишло шест ученика. На главном испиту било је 74
ученика, од којих је у други разред прешло 64 ученика, док је 10 ученика
поновило разред.344 По оцени Сретена Аџића, управитеља Учитељске школе у
Јагодини и сталног надзорника Јагодинске основне школе, учитељ првог разреда
Живко Анђелковић био је марљив и савестан у вршењу службе, па је његов рад у
васпитању и настави оценио одличном оценом. Живко Анђелковић је, поред рада
са ученицима првог разреда, вршио и дужност управитеља основне школе.345

343 ИАЈ, Основна школа Ф – 196, Уписница, к – 8.
344 АЈ-66-2189.
345 АЈ, 66, 2189.
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У први разред женске школе било је уписано 83 ученица. У току школске
године одселило се седам ученица, тако да је школу похађало 76 ученица. На
испиту је било 68, а накнадно је требало да полажу разред осам ученица. Остало
је да понови разред 13 ученица, а у следећи разред прешло је 55 ученица. Први
разред мушког одељења уписало је 67 ђака. На испиту је било 59 ученика, од
којих је 57 прешло у старији разред.346

На почетку школске године у други разред мушке школе било је уписано
68 ученика. У току године одселило се 14, па је на испиту било 54 ученика.
Остало је да понови разред три, а у старији разред прешао је 51 ученик.347

Одличном оценом Сретен Аџић је оценио и рад Јована Милићевића, учитеља овог
разреда.

Ученици другог разреда основне школе у Јагодини

У други разред женске школе било је уписано 47 ученица. У току школске
године одселиле су се три ученице, једна ученица је полагала разред накнадно, а
на главном испиту било је 43 ученица. У следећи разред  прешле су 42 ученице.348

На почетку трећи разред мушке школе имао је уписана 54 ученика. Пошто
се шест ученика одселило, на годишњем испиту је било 47 ученика, од којих је

346 АЈ, 66, 2189.
347 ИАЈ, Основна школа Ф - 196, Уписница,  к – 6.
348 ИАЈ, Ф – 196, к – 12.
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троје поновило разред, а у старији разред је прешло 44 ученика.349 Као и
предходна два учитеља, и учитељица трећег разреда Ружица Мијатовић оцењена
је одличном оценом за марљив и савестан рад у васпитању и настави.350

У трећи женски разред било је уписано 54 ученица. У току школске године
одселило се седам ученица, па је на испиту било 47 ученица. Све су прешле у
наредни разред.351

Мушки четврти разред имао је уписана 57 ученика. У току школске године
одселило се 11 ученика, па је на главномн испиту било 46 ученика. Сви су
успешно положили разред.352

У четврти разред женске школе било је уписано 36 ученица. Одселиле су
се три ученице, док је једна накнадно полагала разред. Главни испит полагале су
32 ученице и све су успешно положиле разред.353

Следеће године учињен је значајан напредак у раду основне школе.
Школске 1919/1920. године уписано је у девет одељења 255 ученика и 212
ученица. Они су били подељени у четири мушка, четири женска и једно мешовито
одељење.354 Најзначајније промене догодиле су се у првом разреду, јер су ове
године формирана три одељења првог разреда. У њима су радили новопримљени
учитељи: Велимир Димитријевић, Љубиша Марковић и Настасија Ђорђевић. У
одељењима другог разреда радили су: Живко Анђелковић, управитељ школе,
Јован Милијевић (кога је 5. априла 1920. године заменио Милосав Петровић,
дотадашњи учитељ у Бунару), Владимир Теодосић и Јелица Теодосић.355

На почетку школске 1921/1922. године, у девет одељења уписано је: мушко
одељење првог  разреда 74, женско одељење првог разреда 59, мушко одељење
другог разреда 71, женско одељење другог разреда 54, мушко одељење трећег
разреда 63, женско одељење трећег разреда 46, мешовито одељење трећег разреда

349 ИАЈ, Ф – 196, к - 12.
350 ИАЈ, Ф - 196,  к - 14.
351 ИАЈ, Ф – 196, к – 8.
352 ИАЈ, Ф – 196, к – 14.
353 ИАЈ, Ф – 196, к – 12.
354 АЈ-66-1593.
355 АЈ-66-2189. Сретен Аџић је у свом годишњем извештају о раду Учитељске школе, навео да се о
пријему учитеља у Вежбаоници није довољно водило рачуна. Као и 1919. године, тако и 1920.
године у Вежбаоници су постављени неки учитељи који су били неподесни за тај рад. Посебно је
истакао смењивање два најспремнија учитеља Јована Милијевића и његове жене Јулијане. Такође
је изнео и да Комисија за учитељски распоред није примила за учитеље Драгољуба Илића и
његову жену, тадашње учитеље у Бору, само због тога, што она није попунила рублику, је ли
радила под непријатељем, мада су увек оцењивани одличним оценама за свој рад. Драгољуб је био
ученик Јагодинске учитељске школе и изузетно је спреман за свој рад, и имао је све особине које
су могле да послуже као добар пример ученицима Учитељске школе.
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28 ученика и 23 ученице, мушко одељење четвртог разреда 67, женско одељење
четвртог разреда 56.356

Ученици другог разреда основне школе у Јагодини
1923. године

Школску 1922/1923. годину уписало је 445 ученика и ученица Према
извештају од 8. октобра 1922. године, за исту школску годину, било је укупно
ђака по одељенима: први разред мушко одељење 53, први разред женско одељење
43, други разред мушко одељење 61, други разред женско одељење 55, трећи
разред мушко одељење 71, трећи разред женско одељење 49, четврти разред
мушко одељење 51, четврти разред женско одељење 49, четврти разред мешовито
48.357

Због великог броја ђака у трећем разреду, Министар просвете је 16.
октобра 1922. године дозволио отварање десетог одељења. То новоотворено

356 АЈ-66-2189. Четврти разред мушког одељења свршило је 48 ученика, од којих су девет отишли
на занат и 39 у Гимназију, а од 49 свршених ученица четвртог разреда, осам су отишле у
Раденичку школу, у Гимназију 31, а 10 нису наставиле школовање.
357 АЈ-66-2189.
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десето одељење било је смештено у згради Учитељске школе.358  Пре тога, 2.
септембра 1922. године, Министар просвете је одобрио поделу трећег разреда.359

За школску 1923/1924. годину предвиђено је формирање седам одељења са
укупно 394 ђака. Постављањем две нове учитељице, Живке Станковић учитељице
из Багрдана и Петрије Симић из Беле Цркве, формирано је девет одељења: мушко
одељење првог разреда 53 ђака, женско одељење првог разреда 30, мушко
одељење другог разреда 46, женско одељње другог разреда 37, мушко одељење
трећег разреда 65, женско одељење трећег разреда 52, мушко одељење четвртог
разреда 39, мушко одељење четвртог разреда 39, мешовито одељење четвртог
разреда 19 ученика и 15 ученица. Према извештају, настава у свим одељењима је
извођена правилно, методски и са успехом. Пређено наставно градиво из свих
предмета је било задовољавајуће. И васпитна страна била је заступљена у
довољној мери. Одличним успехом завршило је 53 ученика и 44 ученице, врло
добрим 55 ученика и 45 ученица, добрим 71 ученик и 64 ученице. Остало је да
понове разред 27 ученика и 19 ученица.360

Следећих година број одељења није се мењао. Кратко време је постојало и
десето одељење, и то мешовито одељење четвртог разреда у коме је радила
Милева Марковић, али је оно почетком 1924. године укинуто. Због дугог одсуства
услед болести, и завршетка школовања ученика њеног одељења, управитељ школе
тражио је 2. децембра од Министарства просвете, да се Милеви Марковић да
управитељево одељење, а да се управитељ школе посвети само управитељским и
административним дужностима. Тај предлог подржао је и управитељ Мушке
учитељске школе Јосиф Стојановић. На основу тих предлога десето одељење је
укинуто.361

Школске 1923/1924. године, у десет одељења уписано је 426 ђака. Први
разред уписало је 55 ученика и 35 ученица, други разред 46 ученика и 41 ученица,
трећи разред 64 ученика и 53 ученице, четврти разред 60 ученика и 50 ученица.
Од уписаних ђака редовно је похађао школу 386 ђака. Разреде је успешно
положило 354 ђака, од тога 97 са одличним успехом, 100 са врло добрим и остали
са добрим успехом. Поновило је разреде 14 ђака.362

358 АЈ-66-2189.
359 АЈ-66-2189.
360 ИАЈ, Основна школа, Ф-196, к – 14.
361 АЈ-66-1593.
362 АЈ-66-845.
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Ученице женског одељења са учитељицом Вукосавом Војводић
1922/23. године

Са ђацима у истој школској години радили су: Живко Анђелковић,
управитељ школе, Милена Марковић, Љубиша Марковић, Јелица Теодосић,
Достана Тодоровић, Драгољуб Ракић, Тома Милојковић, Живка Станковић,
Петрија Симић.363 Следеће школске 1924/1925. године још мањи број ученика је
уписао основну школу. Укупно је уписано 303 ученика, а до краја године школу је
редовно похађало 288 ученика. У први разред уписано је 19 ученика и исто толико
ученица, у други разред 45 ученика и 32 ученице, у трећи разред 69 ученика и 36
ученица и у четврти разред 43 ученика и 51 ученица. Разреде је завршило 121
ученик и и 110 ученица. Разреде је поновило 23 ученика и 21 ученица, а накнадно
је полагало испит пет ученика и осам ученица. Одличним успехом завршила су 33
ученика и 42 ученице, врло добрим 32 ученика и 28 ученица, добрим 56 ученика и
40 ученица и слабим 19 ученика и 11 ученица. Остало је неоцењено девет ученика
и 18 ученица.364

Због малог броја уписаних ученика дошло је до укидања и деветог
одељења. Почетком септембра, на предлог управитеља школе, наставничко веће
је донело одлуку о формирању деветог одељења. Формирањем овог одељења, сви
учитељи би имали своја одељења. Као разлог отварања одељења, управитељ је

363 АЈ-66-1593.
364 АЈ-66-2845.
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навео, да ће у идућој години број ђака бити у порасту, и да ће и тренутни број
учитеља бити недовољан. Министар просвете изашао је у сусрет молби
Јагодинске општине, па је девето одељење поново отворено 29. септембра 1925.
године.365

Број уписаних ђака за школску 1925/1926. годину износио је 262, односно
123 ученица и 139 ученика. У мушко одељење првог разреда уписано је 36 ђака, у
женско одељење првог разреда 40, у мушко одељење другог разреда 20, у женско
одељење другог разреда 18, у мушко одељење трећег разреда 47, у женско
одељење трећег разреда 41, у мушко одељење четвртог разреда 36 и у женско
одељење истог разреда 24.366 После отварања деветог одељења, промењен је број
ученика по одељењима. У овој школској 1925/1926. години, у одељењима основне
школе радили су следећи учитељи: Тома Милојевић у мушком одељењу првог
разреда са 28 ђака; Јелица Теодосић у женском одељењу првог разреда са 28
ученица; Живка Станковић са мешовитим одељењем првог и другог разреда у
коме је било 26 ученика; Драгиња Милетић у мешовитом одељењу другог разреда
са 29 ученика и ученица; Драгослав Ракић у мушком одељењу трећег разреда са
31 учеником; Достана Тодоровић у женском одељењу трећег разреда у коме је
учило 30 ученица; Настасија Ђорђевић у мешовитом одељењу трећег разреда са
25 ученика и ученица; Владимир Теодосић у мушком одељењу четвртог разреда
са 30 ученика и Петрија Симић у женском одељењу четвртог разреда са 30
ученица. Редовно је похађало школу 232 ђака.367

Следеће године дошло је до укидања женског одељења четвртог разреда,
мада је управитељ школе тражио да и у школској 1926/1927. години, према
уписаним ђацима, остане исти број одељења. Према броју уписаних ђака,
поједина одељења би имала: мушко одељење првог разреда 40, први разред
женско одељење 40, први разред мешовито одељење  35, мушко одељење другог
разреда 34, женско одељење другог разреда 35, мешовито одељење трећег разреда
35, мушко одељење четвртог разреда 25, женско одељење четвртог разреда 26,
мешовито одељење четвртог разреда 26 ђака.368 Ипак, Министар просвете је,
вероватно на предлог управитеља Учитељске школе, који је предложио укидање
женског одељења четвртог разрада, смањио број одељења. Уписаних 28 ученица
придодато је мешовитом одељењу четвртог разреда. Учитељица укинутог
одељења Петрија Симић, заменила је учитељицу мешовитог првог и другог
разреда Живку Станковић, због њеног одласка у пензију. Разреде је успешно
положило 127 ученика и 138 ученица, а поновило 26 ученика и 12 ученица.369

365 АЈ-66-1593.
366 АЈ-66-2845.
367 АЈ-66-1593.
368 АЈ-66-1594.
369 АЈ-66-1594. Јагодина је имала 1.344 дома и 5.376 становника.
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Ученици школе у Јагодини са управитељем школе
 Драгољубом Ракићем око 1927/28. године

Почетком школске 1927/28. године Тома Милојковић, управитељ, водио је
други мешовити разред са 20 ученика и 19 ученица, Драгољуб Ракић, трећи
мушки разред са 37 ученика, Ђорђе Васић четврти мешовити разред са 17 ученика
и 15 ученица, Милева Кузмановић, прво одељење првог мушког разреда са 47
ученика, Владимир Теодосић, друго одељење првог мушког разреда са 47
ученика, Јелисавета Петровић женско одељење првог разреда са 57 ученица,
Јелица Теодосић, други женски разред са 42 ученице, Настасија Ђорђевић трећи
женски разред са 39 ученица, Катарина Васић други мушки разред са 36 ученика.
Љубица Стојчевић и Зорка Ђорђевић биле су на више месечном боловању.370

Крајем двадесетих година, због повећања броја ученика, јер се очекивао
упис нових 80 ђака, Месни одбор основне школе тражио је од Министарства
просвете дозволу за отварање још два одељења. По предлогу Месног школског
одбора, који је поднет Министарству просвете, школа је требало да има укупно
једанаест одељења, јер је школске 1928/1929. године уписано 98 ученика више, и
то: три одељења првог разреда са укупно 86 ученика и 44 ученице, три одељења
другог разреда са 77 ученика и 39 ученица, три одељења трећег разреда са 108
ученика и ученица и два одељења четвртог разреда са 30 ученика и 31 ученицом.
У истој молби, Школски одбор је истакао да је Јагодинска општина већ предузела

370 АЈ, 66, 1594. Према извештају управитеља Вежбаонице од 7. септембра 1926. године мушко
одељње четвртог разреда уписало је 35 ученика, а женско одељење истог разреда 32 ученице.
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одговарајуће мере и школу снабдела потребним намештајем и училима. За рад
новооснованих одељења општина је обезбедила једну зграду преко пута зграде
основне школе. Ова зграда је имала само две просторије које су коришћене као
учионице, и велико двориште, где је одржавана настава фискултуре. Министар
просвете је 3. августа 1928. године дао дозволу да се у школи отворе још два
одељења.371

Учитељи Беличког среза у Јагодини
1934-36. године

У школској 1928/1929. години уписано је 428 ученика, са поновцима и
новоуписаним 481: мушко одељење првог разреда 43, женско одељење првог
разреда 44, мешовито одељење првог разреда 43, прво мушко одељење другог
разреда 38, друго мушко одељење другог разреда 39, женско одељење другог
разреда 52, мушко одељење трећег разреда 36, женско одељење трећег разреда 36,
мешовито одељење трећег разреда 36, мушко одељење четвртог разреда 30,
женско одељење четвртог разреда 31. Редовно је похађало школу 456 ђака.372

Одељења првог разреда водили су: Милева Кузмановић, Владимир Теодосић и

371 АЈ; 66, 1594.
372 АЈ-66-1594.
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Јелисавета Петровић. У одељењима другог разреда радили су: Тома Милојковић,
тадашњи управитељ школе, Јелица Теодосић и Катарина Васић. У одељењима
трећег разреда радили су: Драгољуб Ракић, Настасија Ђорђевић и Љубица
Стојчевић. У одељењима четвртог разреда радили су Ђорђе Васић и Зорица
Ђорђевић.373

До новог повећања броја одељења  долази августа 1929. године. Тада је
Министарство просвете одобрило формирање дванаестог одељења. И поред тога,
због пријављивања великог броја ученика у први разред, 4. новембра исте године,
Одбор Јагодинске основне школе затражио је од Министарства просвете
одобрење за формирање још два одељења. Иако је било четири одељења првог
разреда, због уписа близу 200 ученика, тај број одељења био је недовољан. Свако
од одељења требало је да има по око 50 ученика, што је због малих учионица,
представљало велики проблем. Поред тога, пошто је основна школа била и
Вежбаоница Учитељске школе, свакодневно је на практични рад долазило по 35
учитељских кандидата.374

Осим у првом разреду, исти проблеми били су присутни и у другом
разреду, јер је на почетку године, у овај разред уписано чак 202 ђака. Када су
ученици Учитељске школе присуствовали часовима ради хоспитовања, тада је у
одељењима другог разреда било чак и до 80 ђака, иако је Правилима о
Вежбаоницама предвиђено да у таквим приликама, часовима може да присутвује
највише до 40 ђака. Сличних проблема било је и у трећем разреду, јер је и у овом
разреду уписано пуно ђака, укупно 195. И поред очигледних тешкоћа,
Министраство просвете је одбило молбу Школског одбора. Због тога је морало да
се укине једно одељење четвртог разреда, па је исти проблем настао и у овом
разреду, јер су тада два преостала одељења имала по 48 ученика. Доласком осам
нових ученика, број ученика у одељењима четвртог разреда повећао се на 56.

 Због малог броја одељења у односу на број ђака, управитељ школе
Драгољуб Ракић поново је упутио молбу Министарству просвете, у којој је
тражио отварање нових одељења. У молби је истакао спремност Јагодинске
општине да се за новоотворена одељења обезбеди зграда, потребан намештај и
наставна средства. Крајем исте 1929. године Министар просвете је делимично
изашао у сусрет молби Школског одбора и управитеља школе и дозволио
отварање тринаестог одељења.375

После отварања новог одељења у школи су радила четири учитеља и десет
учитељица. Они си радили са укупно 591 уписаним ђаком, од којих је било 294
ученика и 297 ученица. На главном испиту било је 572 ђака: у првом разреду 96

373 АЈ-66-1594.
374 АЈ-66-1594.
375 АЈ-66-1594. Јагодина је имала 1.109 домова и 5.376 становника: Срба 5.322, Турака 8, Чеха 26,
Јевреја 18.
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ученика и 114 ученица; у другом разреду 77 ученика и 73 ученица; у трећем
разреду 69 ученика и 56 ученица и у четвртом разреду 52 ученика и 54 ученица.376

Ученице женског одељења 1929/30 године

Ново одељење у школи отворено је већ следеће школске године, тачније
13. децембра 1930. године. То четрнаесто новоотворено одељење, било је
комбиновано одељење са по осам ученика сва четири разреда. Ово одељење је
служило за хоспитовање ученика Учитељске школе. У овој школској 1930/1931.
години уписано је 602 ђака, а са поновцима и новопримљеним ђацима, било је
укупно 656 ђака. На главном испиту било је 594 ђака, док 62 ђака није похађало
наставу.377

376 АЈ-66-1595.
377 АЈ-66-1595.
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Хор основне школе у Јагодини школске
1932/33. године

У први разред ове школске 1930/31. године, уписано је 166, у други 188, у
трећи 147 и у четврти разред 101 ученик. Са одељењима првог разреда радили су:
Јелена Теодосић у женском одељењу, Видосава Ћосић у мушком и Катарина
Васић у мешовитом одељењу. Други разред је имао четири одељења и у њима су
радили: Злата Лазић са мушким, Драгиња Милетић са женским, Драгољуб Ракић
са једним мешовитим и Јелица Савић са другим мешовитим одељењем. Са
одељењима трећег разреда су радили: Милева Кузмановић у женском одељењу,
Десанка Ђокић у мешовитом и Станислав Марковић у мушком одељењу. У
четвртом разреду су радили: Никодије Антић у мушком одељењу, Јелисавета
Петровић у женском и Велимир Ћосић у мешовитом одељењу. У новоотвореном
комбинованом одељењу за учитеља је постављен Миливоје Стојановић. Од
укупно 602 уписана ђака, школу је редовно похађало 586 ђака. За свој рад
учитељи су оцењени следећим оценама: Никодије Антић врло добром, Катарина
Васић врло добром, Милева Кузмановић врло добром, Злата Лазић одличном,
Станислав Марковић врло добром, Драган Милетић врло добром, Тома
Милојковић одличном, Јелисавета Петровић врло добром, Ракић Драгољуб
одличном, Јелица Савић врло добром, Миливоје Стојановић одличном, Јелица
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Теодосијевић врло добром, Владимир Ћосић врло добром, Видосава Ћосић
добром. 378

Учитељ Милош Матић                     Радмила Николић (сн. 15.7.1928.)

Учитељи у Јагодини 1930/31. године379

Име и презиме Кад је први пут
постављен

Када је
постављен
 у Јагодини

Одакле је дошао

Тома Милојковић 16. 9. 1904. 4. 5. 1920. Сикирице (пар. срез)
Настасија Ђорђевић 19. 9. 1894. 8. 12. 1924. Мајура (срез белички)
Јелица Теодосић 16. 11. 1896. 4. 5. 1920. Ваљевског среза
Јелисавета Петровић 10. 12. 1898. 6. 7. 1926. Колара (срез смед.)
Драгољуб Ракић 1902. године 24. 6. 1922. Багрдана (срез бел.)
Десанка Ђокић 28. 9. 1907. 7. 8. 1928. Београда
Ђорђе Васић 1. 9. 1910. 21. 5. 1926. Мијатовца (срез бел.)
Милева Кузмановић 30. 9. 1911. 30. 5. 1927. Јовца (срез белички)
Драгиња Милетић 24. 7. 1919. 3. 8. 1928. Влашке (срез космај.)
Катарина Васић 2. 11. 1920. 20. 10. 1926. Мијатовца (срез бел.)
Велимир Ћосић 6. 4. 1921. 27. 9. 1929. Крсне (срез подун.)

378 АЈ-66-1595. Станисав Марковић је добио оцену добар, а после његове жалбе бански школски
надзорник је његов рад оценио оценом врло добар. Јагодина је тада имала 5.087 становника: 4.952
православних, 133  католика и два осталих.
379 АЈ, 66, 2845.
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Арса Вуксановић 20. 5. 1921. 7. 2. 1930. Лапова (срез лепен.)
Јелица Николић-Савић 4. 10. 1922. 5. 12. 1928. Медвеђе (срез десп.)
Видосава Ћосић 14. 1. 1923. 27. 9. 1929. Крсне (срез подун.)
Злата Лазић 1. 9. 1926. 8. 4. 1929. Бановине дунавске
Драгица Брашанац 28. 9. 1926. 14. 2. 1930. Лукова (срез бољев.)

Значајна новина у раду основне школе покренута је 1926. године. на
предлог тадашњег управитеља Драгољуба Ракића. Због постигнутог успеха,
многи родитељи су се интересовали за рад вртића и током лета 1927. године. Те
године, 16. августа, за време школског распуста, у Јагодинској основној школи
поново је отворено забавиште за децу предшколског узраста. Од тада је
Министарство просвете сваке године одобравало отварање забавишта у згради
Јагодинске основне школе.380 Отварање забавишта наишло је на добар пријем код
грађана, па је упис деце, с обзиром на средину, био знатан. Сваке године је око 40
до 50 детета старости од четири до шест година, похађало забавиште. Школске
1930/1931. године број деце у забавишту био је највећи до тада. Забавиштем је
било обухваћено укупно 187 дечака и 165 девојчица. Та масовност је била и
разлог да бан Моравске бановине 23. новембра 1932. године отвори једно
одељење забавишта при Вежбаоници Учитељске школе.381 Исте 1932/33. године у
Забавиште је уписано 28 дечака и 32 девојчице. Следећих година уписиван је
сличан број деце: 1933/34. године 29 дечака и 31 девојчица, 1934/35. године 37
дечака и 23 девојчице, 1935/36. године 32 дечака и 24 девојчице, 1936/37. године
36 дечака и 26 девојчица, 1937/38. године 27 дечака и 32 девојчице, 1938/39.
године 28 дечака и 30 девојчица, 1939/40. године 25 дечака и 27 девојчица,
1940/41. године 26 дечака и 29 девојчица. Школске 1936/37. године са пет година
било је 15 дечака и 10 девојчица, а са шест година 21 дечак и 16 девојчица,
следеће школске године са пет година било је 18 дечака и 15 девојчица, а са шест
година девет дечака и 17 девојчица. Од школске 1938/39. године није било деце са
пет година. Тада је са шест година било 20 дечака и 23 девојчице, и са седам
година осам дечака и седам девојчица. Следеће школске 1939/40. године са шест
година било је пет дечака и 10 девојчица, и са седам година 16 дечака и 18
девојчица. Забавиште је финасирано из буџета Вежбаонице, а васпитачица је
примала плату по списку особља исте школе.382

 На иницијативу епископа нишког, што је Министарство просвете
прихватило, од школске 1930/1931. године општине су биле дужне да обезбеде
средства за финансирање рада свештеника у држању веронауке по школама. Ова
иницијатива о постављању вероучитеља није успела у Јагодини. На почетку
године постављена су четири свештеника за наставу веронауке. Међутим, двојица
су врло брзо поднела оставке, трећи је одржао само неколико часова, док четврти

380 АЈ-66-1593.
381 АЈ-66-1595.
382 АЈ, 66, 3163.
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није ни почињао са радом. Веронауку су и даље предавали учитељи и учитељице
основне школе, свако у свом разреду.383

Ученици основне школе 1931. године

Број уписаних ученика школске 1931-1932. године био је нешто већи него
предходне године. Укупан број уписаних ђака био је 652. У први разред уписано
је 82 дечака и 88 девојчица; у други разред 73 дечака и 88 девојчица; у трећи
разред 90 ученика и 94 ученица и у четврти разред 81 ученик и 64 ученице. Од
укупног броја уписаних, редовно је похађало школу 615  ученика и ученица. Са
овим ученицима радило је осам учитеља и осам учитељица.384

Вероучитеља су имала само деца католичке вероисповести, који је ове
школске године постављен по први пут. За разлику од ранијих година, када је број
несрпског становништва у Јагодини био занемарљив, у 1931. и 1932. години
долази до већег досељавања лица других вероисповести. То су пре свега били
радници у Пивари и у Клефишевој кланици. Према извештајима за 1931 и 1932.
годину, у Јагодини је живело, поред Срба и 189 Чеха, 53 Италијана, 43 Руса, 23
Јеврејина и 15 Турака. Из године у годину број несрпског становништва се

383 АЈ-66-1595.
384 АЈ-66-2845.
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углавном смањивао, али је ипак становништво других нациналности било стално
присутно у Јагодини.385

 Школске  1933/1934. године у забавишту је радила Јелена Божовић-Белча.
У основној школи радило је 15 учитеља: Драгољуб Ракић, управитељ, у мушком
одељењу првог разреда са 41 учеником; Драгиња Милетић у женском одељењу
првог разреда са 42 ученице; Јелица Савић у мешовитом одељењу првог разреда
са 41 учеником; Милева Кузмановић у женском одељењу другог разреда  са 46
ученице; Станислав Марковић у мешовитом одељењу другог разреда са 47
ученика; Видосава Ћосић у мушком одељењу трећег разреда са 41 учеником;
Јелисавета Петровић у женском одељењу трећег разреда са 41 ученицом; Десанка
Ђокић у мешовитом одељењу трећег разреда са 40 ученика; Велимир Ћосић у
мушком одељењу четвртог разреда са 41 учеником; Милица Марковић у женском
одељењу  четвртог разреда са 41 ученицом; Катарина Васић у мешовитом
одељењу четвртог разреда са 40 ученика; Милош Матић са комбинованим
одељењем трећег и четвртог разреда; Миливоје Стојановић са комбинованим
одељењем првог, другог, трећег и четвртог разреда; Андрија Качаревић је
предавао веронауку у свим разредима, Арса Вуксановић је остао без одељења као
сувишан.386

385 АЈ-66-1595.Те године Јагодина је имала 1.662 куће са укупно 6.914 становника.
386 AJ-66-2845.
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До повећања броја одељења дошло је поново у школској 1934/1935.
години. Почетком те школске године, односно 7. септембра 1934. године, одлуком
бана Моравске бановине, отворено је петнаесто и шеснаесто одељење.387 Тада је
било пет мушких, пет женских и шест мешовитих одељења. Укупно је уписано
653 ђака: први разред 104 ученика и 109 ученица, други 60 ученика и 63 ученице,
трећи 91 ученик и 70 ученица и четврти разред 80 ученика и 76 ученица.
Учитељи су и овог пута оцењени добрим оценама. Њих 12 одличном, а пет врло
добром оценом.388

Ученици основне школе 1933/34. године

Половином 30-година у основној школи је радило осам учитеља и девет
учитељица. Школске 1935/1936. године уписано је 229 ученика и 282 ученице. У
први разред 66 ученика и 73 ученица, у други  90 ученика и 90 ученица, у трећи 66
ученика и 58 ученица и у четврти разред 77 ученика и 61 ученица. Са 72 поноваца
и са накнадно уписаним ђацима, у школи је те године било 729 ђака. На крају
године одличних је било 95 ученика и 85 ученица, врло добрих 106 ученика и 61
ученица, добрих 131 ученик и 115 ученица. Због слабог успеха 65 ђака је
поновило је разреде, а 13 ђака јер су нередовно похађали наставу389

387 АЈ-66-1595.
388 АЈ-66-2845. Школске 1934/35. године, од 7.092 становника, знало је да чита и пише 3.073
мушкараца и 3.011 жена, што је износило 93%. Осим пет мушкараца, који су се описменили у
војсци, сви су се описмени у школи.
389 АЈ-66-2846.
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Ученици другог разреда са учитељицом Веселинком  Лабан
 1936/37. године

Почетком школске 1936/1937. године постојало је 16 одељења са исто
толико учитеља, и забавиште које је водила Зорка Вукојић.390 На почетку године
било је новоуписаних 628 ђака и 60 поноваца. Са накнадно уписаним ученицима,
у школи је учило 746 ђака. На крају године одличних је било 192, врло добрих
164, добрих 225, а 55 ђака је поновило разред због слабог успеха и 40 због
нередовног похађања наставе.391 У мушком одељењу првог разреду радио је
Милош Матић, у женском одељењу првог разреда Милева Кузмановић, у
мешовитом одељењу првог разреда Милка Грујић, у мушком одељењу другог
разреда Видосава Ћосић, у женском одељењу другог разреда Десанка Ђокић, у
мешовитом одељењу другог разреда Јелисавета Петровић, у првом мушком
одељењу трећег разреда Велимир Ђекић, у другом мушком одељењу трећег
разреда Јелена Нешић, у првом женском одељењу трећег разреда Катарина Васић,
у другом женском одељењу трећег разреда Милица Мишић, у мушком одељењу
четвртог разреда Марија Узелац, у женском одељењу четвртог разреда Драгиња
Милетић, у мешовитом одељењу четвртог разреда Арса Вуксановић, у
комбинованом одељењу првог и другог разреда Веселинка Лабан, у

390 АЈ66-2846. У наредним годинама до рата забавиште се не помиње у школским извештајима.
Вероватно је од тада радило у Дому глувонеме деце.
391 АЈ-66-2846.
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комбинованом одељењу трећег и четвртог разреда Станислав Марковић, у
комбинованом одељењу првог, другог, трећег и четвртог разреда Миливоје
Стојановић.392 Сви учитељи су од стране управитеља Учитељске школе оцењени
одличним успехом.393

У школској 1937/1938. години новоуписаних ђака било је 600. Са 60
поноваца и 56 накнадно уписаним ђацима било их је укупно 716. У први разред
уписано је 94 ученика и 87 ученица, у други 96 ученика и 80 ученица, у трећи 96
ученика и 75 ученице и у четврти разред 98 ученика и 90 ученица. Током године
отпало је 30 ђака. Одличним успехом разреде је завршило 203 ученика и ученица:
први разред 48, други 52, трећи 49 и четврти разред 54 одличних.  Врло добрих је
било 187. У првом разреду 49, другом 53, трећем 43 и у четвртом 67 ђака са
врлодобрим успехом. Добрим успехом је завршило разреде 212 ђака. У првом
разреду 49, другом 53, трећем 43 и у четвртом 67 ђака. Поновило је разреде 39
ђака, због слабог успеха и 44 ђака због непохађања школе. Први разред поновило
је 16 ђака, други 11 и трећи 12. У четвтом разреду није било ђака који су
поновили разред. После четвртог разреда на занат је отишло 11 ученика, у средње
школе 89, а остали нису наставили школовање.394

Ученици четвртог разреда 1938/39. године

Успех из појединих предмета школске 1937/38. године:
Наука о вери: одлични 200, врло добри 208, добри 218, слаби 13;

392 АЈ-66-1597.
393 АЈ-66-2846.
394 АЈ-66-2846.
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Народни језик: одлични 203, врло добри 204, добри 207, слаби 26;
Рачун: одлични 172, врло добри 187, добри 247, слаби 36;
Историја ( III и IV ): одлични 100, врло добри 85, добри 112, слаби 10;
Познавање природе (III и IV): одлични 117, врло добри 94, добри 91, слаби 5;
Практична знања (III и IV): одлични 113, врло добри 100, добри 91, слаби 3;
Певање : одлични 239, врло добри 217, добри 174, слаби 10;
Гимнастика: одлични 265, врло добри 217, добри 148, слаби 10;
Писaње ( II, III, IV): одлични 139, врло добри 179, добри 158, слаби 2;
Цртање (II, III, IV): одлични 138, врло добри 189, добри 149, слаби 3.395

Одличном оценом оцењено је шест учитеља и девет учитељица, а врло
добром оценом један учитељ и једна учитељица.396

Ученици другог разреда 1939/40. године

У школској 1938/1939. години, у 16 одељења, уписано је приближно исто
ђака као и предходне године. У први разред 144, у други разред 140, у трећи
разред 150 и у четврти разред 166 ђака. Са поновцима и новодосељеним ђацима,
укупан број уписаних био је нешто изнад 700. На главном испиту било је 683

395 АЈ, 66-2846.
396 АЈ-66-2846.
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ђака.397 Са њима је радило 16 учитеља. Школа је имала сталног наставника
веронауке.398

 Следеће школске године укупно је уписано 656 ђака. Са поновцима и
досељеним ђацима, на крају године их је било 697. У први разред уписано је 187
ученика и ученица, у други 168, у трећи 147 и у четврти 154 ђака.399

Учитељ Властимир Ковачевић са својим ученицима
 1940/41. године

У школској 1940/1941. години, у свим одељењима основне школе уписано
је 679 ђака. Први разред је имао три одељења са укупно 133 ђака. Са њима су
радили Милена Кузмановић, Милош Матић и Веселинка Лабан. Други разред је
такође имао три одељења. Са 139 ученика овог разреда радили су: Милош Ружић,
Ружица  Минић и Велимир Ћосић. У три одељења трећег разреда било је уписано
173 ђака. Њих су водили Верослава Ђокић, коју је касније заменила Даринка
Петровић, Јелена Нешић и Драгољуб Ђорђевић. Четврти разред је такође имао
три одељења. Број уписаних ђака износио је 157. Учитељи у овом разреду су били
Миленија Лазаревић, Станимир Марковић и Витомир Ковачевић. Милета Грујић

397 АЈ-66-2846.
398 АЈ-66-2846.
399 Ај-66-2846.
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водио је комбиновано одељење сва четири разреда у коме је било 42 ученика, а
Живојин Панић водио је комбиновано одељење трећег и четвртог разреда са 35
ученика.400

ШКОЛСКЕ  ЗГРАДЕ

После обнављања рада школе, настава се одвијала у истој згради, коју је
Јагодинска општина за потребе основне школе саградила још 1868. године. У
згради је било десет учионица и две канцеларије, за директора и учитеље. Укупна
површина учионица и канцеларија износила је око 220 метара квадратних. Школа
није имала станове за учитеље, па су они своја стамбена питања решавали
изнајмљивањем станова у вароши. На име плаћања кирије, у првим годинама по
обнављању рада школе, учитељи су добијали по 35 динара месечно. Станарина је
касније повећавана, тако да је у 1926. години износила 150 динара месечно.401

Школа такође није имала склониште и одмориште за ђаке, као ни школско имање
и школске радионице за обављање наставе из ручног  рада. Осим саме зграде,
својина школе било је још школско двориште величине 15 ари. Оно је било
ограђено тарабом и посуто шљунком.

Крајем 20-тих година, по први пут, се истиче проблем неадекватности
простора за одржавање наставе. Од укупно тринаест учионица, три нису биле
хигијенске, па  стога нису биле погодне за одржавање наставе. То су биле
учионице у згради која се налазила преко пута школе, а коју је Јагодинска
општина обезбедила за новоотворена одељења. Остале учионице су имале по 150
м³, што је по стандардима било прихватљиво, док су ове три учионице имале само
по 100 м³. Осим учионица, у школи су постојале и две канцеларије за учитеље и
једна канцеларија за директора.402

Године 1932. углавном је био решен проблем школског простора. Те
године је изграђена нова зграда основне школе, преко пута нове цркве.403 Она је
била идентична старој згради Гимназије, а изграђена је заслугом Трифуна Ђурића,
тадашњег председника општине. И даље је осам одељења имало наставу у старој
згради основне школе, четири разреда у новој школској згради, и четири разреда у
новој згради Гимназије.404 Зграда коју је општина крајем двадесетих година
уредила за школу, после изградње нове зграде претворена је у салу за фискултуру.
Срушен је зид између две постојеће просторије и ту је било смештено неколико
фискултурних справа. За физичко васпитање, када је то време дозвољавало,
служило је и двориште те зграде, које је било величине око 5-6 ари.

400 ИАЈ, Уписнице бр. 24, 25, 26, 27.
401 АЈ-66-1594.
402 АЈ-66-1594. У једном другом извештају наводи се, да су учионице имале по 180 м³, што је било
по стандардима, а у извештају за 1929/30. учионице су имале по 160 м³ и 180 м³.
403 АЈ-66-1595. Према једном извештају  то је била нова зграда Гимназије.
404 АЈ-66-1595.
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Нова зграда основне школе саграђена 1932. године

Потпуно елиминисање проблема школског простора учињено је средином
тридесетих година, доградњом две учионице у склопу старе зграде, изграђене још
1868. године. У годинама пред Други светски рат, нека одељења основне школе
свој рад су наставила у згради Ниже гиманзије, која је носила назив
Престолонаследника Петра II, и налазила се у главној улици. Тих година почело
се са изградњом зграде Гимназије, на месту где се налазила зграда општине. Због
тога је општинска управа прешла у зграду основне школе, која је због тога касније
носила назив „стара општина“. Мада је смештај општинске управе требало да
буде привремено решење, школа се никад није вратила у своју стару зграду.

Градско поглаварство је буџетом за 1940/1941. годину предвидело средства
за завршетак зграде основне школе у главној улици, али од предвиђених 300.000
динара, издвојено је тек око 130.000 динара. Пошто се очекивало увођење
осморазредне Гимназије, морало је да се пожури са завршетком зграде. Због тога
је Градско поглаварство донело одлуку о продаји 961 комада обвезница државне
ренте за ратну штету у вредности од 961.000 динара, и 100 комада акција
Привилеговане аграрне банке по укупној цени од 50.000 динара, али зграде нису
биле у потпуности завршене.405

405 ИАЈ, Градско поглаварство, Записници. Указом од 21. августа 1940. године формирана је
осморазредна Гимназија у Јагодини, која је отпочела са радом 1. септембра исте године.



Мр Добривоје Јовановић - Основне школе у беличком срезу 1918-1941. године

256

Са збора учитеља Беличког среза одржаног у Јагодини
школске 1939/40. године

НАСТАВНА СРЕДСТВА

Наставна средства, почетком 20-тих година, нису била довољна за успешно
обављање наставе. За потребе школе, само у довољном броју постојао је школски
намештај. Од наставних средстава, која су служила за очигледну наставу, школа је
школске 1923/1924. године имала четрдесет слика, седам препарата, један рељеф
и 30 земљописних карата. За наредну школску годину, од наставних средстава,
школа је имала: 20 слика, седам препарата, два рељефа, 28 земљописних карата и
три слике модела за метричке системе.406 Наставна средства су из године у годину
обнављана, јер је новац за набавку нових сваке године уношен у буџет, тако да су
могла у довољној мери да допринесу квалитету наставе.

Школске 1924/25. године слика за очигледну наставу било је 20, препарата
седам, рељефа два, земљописних карата 28, физикалних апарата седам, слика и
модела за метрички систем три.

Наставна средства осим у првим годинама после рата, била су углавном
довољна за одржавање наставе. У школској 1930-1931. години, за земљописну
наставу било је 14 слика и један рељеф; за историјску наставу 15 слика; за

406 АЈ, 66, 2845.
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природопис осам слика, седам препарата у течности и два сува препарата и за
почетну обуку 11 слика. Школске 1934/1935. године школа је располагала са 59
слика и 12 карата и планова. Идуће школске године у географском кабинету
налазило се 18 слика и један рељеф.

Јагодинско забавиште 1941. године

Школске 1936/1937. године у кабинетима, осим код географског кабинета,
где је било 48 зидних слика, у осталим кабинетима наставна средства била су као
и предходне године. У историјском кабинету 48 зидних слика, физичком 12
апарата и у природном 37 зидних слика, 8 препарата у течности и 4 сува
препарата.407 Крајем 30-тих година, школа је располагала са: географским
наставним средствима, која су се састојала из 18 слика и једним рељефом;
историјским наставним средствима у којима је било 48 слика; физичким
наставним средствима, која су чинила 12 препарата за рад са природним
предметима, 36 слика, 8 препарата у течности и четири сува препарата.408

Следеће 1937/38. године географски кабинет располагао је са 18 слика и
једним рељефом, историјски са 48 слика, физички са 12 апарата и кабинет
природних наука са 36 слика и осам у течности и четири сува препарата.

407 АЈ, 66, 2846.
408 АЈ, 66, 2846.
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Школа је за потребе учитеља имала и своју наставничку књижницу. Мада
је било покушаја, ђачка књижница, као и књижница за грађане Јагодине нису
отваране. У књижници је школске 1923/1924. године било 480 књига. Коришћење
књига од стране учитеља није било често. Само око педесетак књига је преко целе
године узимано на читање. У школској 1924/1925. години, у библиотеци је био
приближан број књига409, али већ у следећој години, број књига у наставничкој
књижници био је нешто повећан у односу на предходну школску годину.
Књижница је школске 1925/1926. године располагала са 490 књига. Школске
1927/1928. године књижница је имала 500 књига, а после две године, односно
1928/1929. године, у књижници су се налазиле 532 књиге.410 У 1930. години у
библиотеци је било 530 књига, као и предходне 1929. године, а следеће године
540 књига. За два примерака се повећао број књига школске 1931/32. године.411

Читалаца је у току године било 16, односно књиге су користили сви
учитељи. Они су на читање током целе године узели 151 књигу. У 1932. години
библиотека је располагала са 542 књиге, што је било незнатно повећање броја
књига у односу на предходне године.

 Осим за куповину књига, школа је у буџет уносила и средства за
претплату на стручне часописе. И даље је постојала претплата на стручне листове
и часописе, на: Учитеља, Српски књижевни гласник, Енциклопедију, Чуваре
здравља, Просветни гласник, Народну просвету, Предавача. Средства за
куповину часописа била су увек предвиђана школским буџетима. Следеће године
број књига је знатно повећан. Путем куповине и поклона школа је набавила још
68 нових књига, тако да је било укупно 610 књига. Сваке године је куповано по
десетак нових књига, а приближно толико је добијано путем поклона. Библиотека
је школске 1934/1935. године имала 657 књига. У току године 15 књига је
набављено куповином, а 10 поклоном.412

409 У једном извештају наведено да је наставничка књижница школске 1924/25. године располагала
са 1.000 књига.
410 АЈ, 66, 1594.
411 АЈ, 66, 1595.
412 АЈ, 66, 2845.
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Први разред основне школе 1939/40. године

Интересантно, да је према извештају за 1935/1936. годину, у библиотеци
било мање књига него предходних година. У извештају је забележено постојање
435 књига, 60 слика, 12 карата и планова. У току године купљене су две књиге.413

Следеће године библиотека је располагала са 477 књига. У току године купљено
је 9 књига.414 Приближан број књига остао је до рата. Школске 1937/38. године
било је 477 књига, 59 слика и 12 планова и карата. Исте године, куповином је
набављено девет књига.415

ВАНШКОЛСКЕ  АКТИВНОСТИ

Поред редовне наставе, у школи је велика пажња посвећивана
ваншколским активностима учитеља и ђака. Сваке године обележавани су
значајни догађаји. После прве прославе школске славе  1919. године, посебно је
прослава  Светог Саве 1922. године изведена  на најлепши начин, како у погледу
рада, тако и у извођењу пригодног програма, што је на на присутне, како је
наведено у извештају, „оставило леп утисак, а на ђаке је то имало  васпитни
утицај у морално-националном погледу“.416

413 АЈ, 66, 2846.
414 АЈ, 66, 2846.
415 АЈ, 66, 2846.
416 АЈ-66-2189.
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У основној школи је, од 1881. године постојао и школски фонд за
помагање сиромашних ученика. Рад фонда је обновљен 1923. године. Приходе
Фонда чинила су средства сакупљена на добротворним забавама, од улога чланова
и добротвора и завештањем. Скоро сваке године, у свим одељењима је спровођена
ђачка штедња за овај фонд.417 Средства фонда двадесетих година састојала су се
из готовог новца, акција кланичног друштва, обвезнице ратне штете и обвезница
зајма. Целокупна сума школског фонда налазила се на чувању у Јагодинској
штедионици. У 1923/1924. години фонд је располагао са 27.000 динара. За
одевање сиромашних ученика, у истој години утрошено је 6.850 динара.418

Средства школског фонда у школској 1924-1925. години износила су
33.771 динар. Исте године фонд је увећан за 4.500 динара. За одевање
сиромашних ђака у истој години утрошено је 2.181 динар.419 Следеће године фонд
је имао 44.805 динара: у готовом новцу 29.500 динара, у акцијама кланичног
друштва 225 динара, у обвезницама ратне штете 3.920 динара и у обвезницама
зајма 11.600 динара.420 Школске 1926/1927. године фонд је располагао са 64.035
динара и каматом од 6.605 динара. На разне врсте помоћи, у истој години је
утрошено 6.600 динара.421

Посебна пажња посвећена је раду Школског фонда за помагање
сиромашних ученика школске 1929/1930. године. Због многобројних активности
фонда, тадашња средства од 43.000 динара у новцу и око 16.000 динара у
вредносним папирима нису била довољна. Ради повећања средстава у фонду,
почетком 1930. године заведена је штедња код свих ученика школе. Ове године у
фонду је, са хартијама у вредности, било укупно 87.423 динара. И ове године цела
сума Фонда за помагање сиромашних ученика, била је на чувању код Јагодинске
хипотекарне банке.

417 ЗМЈ,  Просвета - Ф XXII, К – 2. Један од добротвора био је и Михајло Коцић. Он је 3. маја 1934.
положио 200 динара на име уписа за члана добротвора Фонда сиромашних ђака основне школе у
Јагодини.
418 АЈ-66-2845.
419 АЈ-66-2845.
420 АЈ-66-1594.
421 АЈ-66-2845.
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Учитељ Властимир Ковачевић са ученицима 1939/40. године

Школски фонд за помагање сиромашних ученика и у наредним  година
радио је врло успешно, и то са приближно истим средствима као и ранијих
година. Школске 1927/1928. године, школски фонд је располагао са укупно 69.150
динара, а следеће школске године исти фонд је имао 52.400 динара. Такође, као и
ранијих година новац је био смештен код Јагодинске хипотекарне банке,
Јагодинске штедионице и код благајника школског фонда. Следеће године у
Фонду за помагање сиромашних ученика било је 39.712 динара у новцу и око
42.000 динара у хартијама од вредности. Део средстава од 18.154 динара уплатио
је Школски фонд вароши Јагодине.422

 Према извештају од 1. фебруара 1930. године, фонд је располагао са
43.000 динара.423 Следеће године у фонду се налазило 86.777 динара, од чега у
готовом новцу 70.852 и у хартијама од вредности 15.925 динара.424 Исте
1931/1932. године на књиге и друге потребе за сиромашне ученике утрошено је из
школске касе 3.000, а из фонда сиромашних ученика 2.000 динара.425 У 1932.
години у фонду је било 87.154 динара готовог новца, што је износило значајно
увећање, јер је предходне године било укупно 45.045 динара.426 Значајну
активност фонд је имао у школској 1935/1036. години. Те године фонд је увећан

422 АЈ-66-2845.
423 АЈ-66-1595.
424 АЈ-66-1595.
425 АЈ-66-1595.
426 АЈ-66-1595.
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за 4.600 динара, па је укупно износио 96.515 динара. Од те суме, помоћ је добило
89 ученика и 80 ученица, у вредности од 7.500 динара.427

 Повремено, са дозволом Министра просвете, цео приход фонда је био
усмераван на вршење појединих акција. Тако су целокупна средства фонда
школске 1936/1937. године била усмерена на рад ђачке кухиње. Почетком
децембра 1936. године Управни одбор фонда сиромашних ученика, као и
Наставничко веће школе, тражили су дозволу од Министарства просвете, да се
школске 1936/1937. године, целокупни годишњи приход употреби на рад ђачке
кухиње, коју је Наставничко веће у договору са управом фонда, отворило 1.
децембра 1936. године, и било је планирано да ради до 1.маја 1937. године. Разлог
отварања кухиње био је тај, што је у основној школи било 60 ђака, који су у току
зимских месеци оскудевали у храни. За набавку одеће и обуће за сиромашне ђаке,
и даље су била предвиђена средства из фонда Косте и Драге Тасић из Ниша.428 По
добијању дозволе, Подмладак Црвеног крста је организовао ђачку трпезу за 32
ученика и 40 ученица, који су добијали ручак, у периоду од 1. децембра 1936. до
31. априла 1937. године.429

Следеће школске 1937/1938. године фонд је располагао са 115.984 динара
готовог новца. У тој години из фонда је издвојено 17.300 динара, и са тим
средствима помогла су се 57 ученика и 64 ученица.430

У складу са улогом школе, нарочита пажња је посвећена ваншколским
активностима учитеља и ученика. Врло често је и Министарство просвете
иницирало и налагало учешће учитеља и ђака у хуманитарним, спортским и
образовним удружењима. Од ђачких удружења 1925/1926. године постојала су:
Подмладак Црвеног  крста и Друштво трезвене младежи. Оба друштва окупљала
су велики број ђака.431 Од учитеља нарочито су били активни: управитељ Тома
Милојковић, који је био члан Окружне пољопривредне подружнице и Удружења
резервних официра; Драгољуб Ракић је учествовао у раду Окружног савеза и у
школи је спремао хорско певање; Петрија Симић је радила у Колу српских сестара
и спремала позоришне комаде са ученицима основне школе; Настасија Ђорђевић
је такође била члан Кола српских сестара. Све ове дужности вршене су почасно.432

427 АЈ-66-2845.
428 АЈ-66-1597.
429 АЈ-66-2846.
430 АЈ-66-2846.
431 АЈ-66-1594.
432 АЈ-66-1594.
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Збор учитеља среза беличког у дворишту Основне школе у Јагодини
1935/36. године

У ваншколским активностима учитеља, крајем двадесетих година, највише
се истицао Драгољуб Ракић, учитељ мушког одељења трећег разреда. Он је
успешно водио ђачко позориште, које је и сам основао 1922. године, и ђачки хор.
Са позоришном групом и хором Драгољуб Ракић је приређивао успешне
приредбе, са којих је сав приход ишао у корист Фонда сиромашних ученика.
Његовом иницијативом набављена је и врло лепа бина за потребе ђачког
позоришта. Осим у позоришном и хорском друштву, он је обављао и послове
секретара Аеро-клуба. Од осталих учитеља, у ваншколске активности били су
укључени још и Тома Милојковић у Удружењу резервних војних старешина и
Ђорђе Васић у Подмлатку Црвеног крста. Од ђачких удружења и даље су
постојала: Ђачко позориште, Ђачки хор, Друштво трезвене младежи и Подмладак
Црвеног крста. У школској 1927/1928. години у рад Подмлатка Црвеног крста
било је укључено 55 ученика и 60 ученица, а у рад Друштва трезвене младости 37
ученика и 43 ученица.433

Посебна пажња, ове 1928. године, нарочито је била усмерена на рад
Друштва трезвене младежи. По решењу Министра просвете прослава трезвености
одржана је од 29. априла до 6. маја. За то време учитељи су одржали неколико

433 АЈ-66-1593.
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предавања, а ученици извели неколико хорских и позоришних представа. Ове
године, први пут, поводом десетогодишњице од потписивања примирја,
установљен је Дан мира. Обележавајући тај дан, учитељи су у просторијама
школе, одржали неколико предавања о Првом светском рату, а ученици су радили
темате на исту тему. На дан потписивања, 11. новембра, у школи је спроведено
побожно ћутање, у трајању од два минута, у знак сећања на жртве које су пале у
дотадашњим ратовима. Такође, по налогу Министра просвете, у свим школама, па
и у Јагодинској основној школи, први часови 12. марта били су посвећени
мајкама.434

 Такође, поводом десетогодишњице од пробоја Солунског фронта,
Друштво Црвеног крста је организовало неколико приредби, на којима је вршено
прикупљање добровољних прилога за Фонд сиромашних ученика.

У вези са наређењем Централног хигијенског завода о здравственом
просвећивању народа, одржан је 28. априла у Јагодини скуп свих учитеља Среза
беличког, ради оснивања  здравственог одбора, као и начина њиховог рада. У току
лета исте године, основан је Здравствени одбор за Јагодину, у који су ушли:
градски лекар, представник цркве, представник општине и представници друштва,
која су се бавила народним здрављем. Неколико предавања о здравственој
хигијени ђака је одржано у основној школи у току 1928. године. Здравствени
одбор одржао је предавање 27. маја 1928. године о здравственој хигијени ђака.
Нарочито успешно предавање о значају хигијенског живота и чувању здравља,
одржао је управитељ школе приликом обележавања дана Св. Ћирила и
Методија.435

Од неколико удружења, као и предходне године, ове школске 1928/1929.
године, постојало је: Друштво трезвене младежи, Подмладак Црвеног крста,
ђачки хор, ђачко позориште и Соколско друштво.436 Исте године одржано је чак
18 научних и 9 забавних екскурзија. Све су организоване у месту и ближој
околини, и биле су полудневне.437

У ваншколским активностима углавном су били укључени исти учитељи,
као и ранијих година. Школске 1929/1930. године, Тома Милојковић је био
активан у Друштву Црвеног крста и Удружењу резервних војних старешина,
Драгољуб Ракић је радио са ђачким хором и у Соколском друштву. Ђорђе Васић и
Велимир Ћосић били су активни у Подмлатку Црвеног крста, а Милена
Кузмановић и Катарина Васић радиле су са ђачким позориштем. Следеће 1930/31.
године Тома Милојковић је био председник Удружења резервних официра,
председник Учитељског друштва, председник Надзорног одбора Аеро-клуба, члан
управе Црвеног крста и члан Соколског друштва.438
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Ђаци основне школе у Јагодини испред Јагодинске цркве

У извештају за школску 1929/1930. годину, посебно се истиче прослава
Светог Саве. Посета приредби је била толико масовна, да сви посетиоци нису
могли да се сместе ни у највећој сали у вароши, мада је и у Гимназији
истовремено била приређена забава истим поводом.

Током школске 1930/1931 године, учитељи су одржали бројна предавања
ђацима и њиховим родитељима. Посебно успешна била су предавања: о
Штросмајеру, о борби против туберкулозе, о мајци и њеној љубави пуној
пожртвовања, о чувању здравља. Учитељ Никола Ђурић одржао је старијим
разредима врло успешно предавање са темом: Утицај алкохола на здравље. Дан
мира одржан је од 9. до 15 новембра 1930. године. У оквиру тога, 11. новембра је
одржано побожно ћутање у трајању од два минута.

Приликом прославе Светог Саве Станислав Марковић је одржао предавање
о старању родитеља за своју децу. Иначе прослава Видовдана одржана је уз
присуство великог броја грађана. Поред програма  који су извели ђаци, а који се
састојао од рецитација и дечијих песама, изведене су и соколске вежбе ученика
основне школе. На прослави је прикупљен прилог за Фонд за народно
просвећивање у износу од 163,50 динара. Половина те суме послата је
Министарству просвете у корист истог фонда, а други део је предат књижници
Соколског друштва ради набавке нових књига.
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Ђаци основне школе у Јагодини са учитељима 1940. године

Од значајних активности учитеља и ђака основне школе у школској
1930/1931. године је и организовање приредби ради прикупљања добровољних
прилога за помоћ Француској, због великих поплава које су захватиле ту земљу.
Такође, на дан откривања споменика захвалности Француској одржана су
многобројна предавања, на којима је потенцирана помоћ Француске Србији у
првом светском рату.439

Школске активности учитеља и ђака основне школе, у великој мери
помагало је и грађанство. Школске 1930/1931. године, за награђивање ученика
Јосиф Бекерус, директор Пиваре, поклонио је школи 300 динара. Осим њега,
Мика Мијушковић, адвокат, поклонио је школи 100 динара и две књиге за
школску библиотеку. Драгутин Стојковић је поклонио школи такође 100 динара, а
Петар Никчевић 27 књига за награђивање одличних ученика.440

Ове године, највише до тада, укупно девет учитеља и учитељица је узело
учешћа у раду у ваншколским установама и удружењима. Драгољуб Ракић је био
укључен у рад Друштва Црвеног крста и у Месном одбору Аеро-клуба. Миливоје
Стојановић је радио у Друштву Црвеног крста и у Соколском друштву, а био је и
председник Фонда сиромашних ученика. Милева Кузмановић је била укључена у
рад Друштва Црвеног крста, Кола српских сестара, Друштва српске мајке и
Женској подружници. Милета Грујић је учествовао у раду Соколског друштва а

439 АЈ-66-1595.
440 АЈ-66-1595.
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био је и благајник Фонда сиромашних ученика. Никодије Антић био је укључен у
рад Соколског друштва, Подмлатка Црвеног крста, где је радио као повереник, и
Фонда сиромашних ученика, где је обављао дужност секретара. Велимир Ћосић је
нарочито био укључен у рад Соколског друштва и то као начелник и вођа
Соколске дружине деце основне школе.441 У удружењима ван школе, Тома
Милојевић је био председник удружења резервних официра, председник Беличког
учитељског друштва, председник Надзорног одбора Аеро-клуба и члан Друштва
Црвеног крста. Велимир Ђокић био је активан у Соколском друштву, Милева
Кузмановић, Катарина Васић и Драгиња Милетић у ђачким позориштима, Милош
Митић је био активан у Земљорадничкој задрузи, док су Видосава Ћосић и
Катарина Васић биле укључене у рад хуманитарних организација, и то, прва као
секретар Друштва Књегиње Љубице, а друга као благајник Кола српских сестара.
Ово друштво је, поводом материца, организовало забаву у Хотелу Симић. Од
прихода купљена је одећа за 30 сиромашних ученика основне школе и
Гимназије.442

Приредба ђака основне школе у Јагодини
1930-1940. године

441 Моравски гласник, бр. 4, 21. фебруар 1932. стр. 4. На годишњој скупштини Соколског друштва
Јагодине Милета Грујић је изабран за благајника, Ђорђе Васић, школски надзорник за просветара
друштва и Велимир Ћосић за заменика начелника друштва.
442 Моравски гласик, бр. 2, 17. јануар 1932. стр. 4.
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У ваншколским активностима и даље су углавном исти учитељи били
активни. Ове године сви учитељи били су обавезни да буду чланови Подмлатка
Црвеног крста. Тома Милојковић је био председник Удружења резервних
официра, председник Беличког учитељског друштва, председник Надзорног
одбора Аеро-клуба и члан управе Друштва Црвеног крста. Велимир Ћосић радио
је у Соколском друштву а Милева Кузмановић, Катарина Васић и Драгиња
Милетић радиле су са ђачким позориштем. Захваљујући преданом раду учитеља и
ученика основне школе, ове школске 1930/1931. године, врло успешно су
организоване прославе и то поводом: рођендана престолонаследника, рођендана
Краља, рођендана Краљице, Дана уједињења, дана Светог Саве, дана Зрињског и
Франкопана, дана Ћирила и Методија и Видовдана. Све прославе су одржаване уз
присуство великог броја грађана.

И у школској 1932/1933. години реализовано је неколико значајних
активности. Од 19 до 21. маја 1933. године, у сарадњи са Друштвом Црвеног
крста, одржана је акција Дан борбе против туберкулозе, са предавањем о
туберкулози и о потреби одржавања чистоће у учионицама и школама. На
Видовдан исте године установљен је Дан народног просвећивања. То је обележено
предавањима и концертима, на којима је прикупљан прилог за Фонд народног
просвећивања.443

Од ђачких удружења, постојала су као и раније: ђачко позориште, ђачки
хор и оркестар, Друштво трезвене младежи и Подмладак Црвеног крста, које је
било најмасовније, јер је у свом чланству имало 150 ученика и 160 ученица, и
располагало средствима у висини од 1.033 динара.444

У школској 1934/1935. години 17 учитеља било је укључено у рад Црвеног
крста, а исто толико и у рад Соколског друштва и Учитељског удружења. Исте
године, у рад Црвеног крста укључено је 125 ученика и 112 ученица, и у рад
Соколског друштва 81 ученик и 72 ученице.445 У току године одржане су две
приредбе ђачког хора, два виолинска концерта, једна ученичка изложба и два
предавања на којима је присуствовало 258 слушалаца.446 Запажена предавања
одржао је Сретен Динић, школски надзорник из Лесковца. Једно је било о
народној просвети, а друго на тему Исус Христос као народни просветитељ.447 У
истој години обележени су празници: рођење престолонаследника, Дан
уједињења, рођендан краља, рођендан краљице, Свети Сава, Штросмајеров дан,
дан Зрињског и Франкопана, дан Ћирила и Методија и Видовдан.448

Слична активност реализована је и у 1935/1936. школској години. Одржано
је једно научно предавање пред 526 грађана Јагодине, и три популарна на којима

443 АЈ-66-1596.
444 АЈ-66-1595.
445 АЈ-66-2845.
446 АЈ-66-2845.
447 Моравски гласник, бр. 6, 6. март 1932. стр. 4.
448 АЈ-66-2845. н
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је присуствовало 290 грађана. Поред тога, организована су два певачка концерта,
једна ученичка изложба слика и једна забава у корист фонда сиромашних
ученика. Такође, и у овој години обележени су исти датуми. Рођења чланова
краљевске породице обележана су у цркви, док су пред ђацима обележени дани
Штросмајера, Зрињског и Франкопана, а Свети Сава и Видовдан на посебним
приредбама за грађанство.449

Ученици основне школе у Јагодини
са учитељицом Зором Павловић

Школске 1936/1937. године у Подмлатку Црвеног крста било је укључено
145 ученика и  95 ученица, у рад Соколског друштва 112 ученика и 73 ученице.
По први пут се јавља друштво Скаута, у чији рад су се укључила тројица ученика
и три ученице.450 Учитељи су у рад  удружења при школи, били укључени у рад:
Аеро клуба, Кола српских сестара, Црвеног крста, Соколског друштва и
Учитељског удружења. Исте школске године, обележени су празници: Дан
уједињења, рођење Краља, Свети Сава, Штросмајеров дан, дан Ћирила и
Методија и Видов дан.451

449 АЈ-66-2846.
450 АЈ-66-2846.
451 АЈ-66-2846.
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Почетком 30-година истиче се организовање школских екскурзија. Према
школском извештају за 1930/1931. годину, одржане су две научне и две популарне
екскурзије у околини Јагодине. Каснијих година се наставило са  организовањем
бројних ђачких екскурзија и излета. Све су биле полудневне, а организоване су у
месту и околини. Екскурзије су углавном организоване са ученицима трећег и
четвртог разреда, а одлазило се до манастира Јошанице, извора Штипљанске реке,
Липара, а излети су организовани најчешће до Ђурђевог брда.

Од значајних активности у 1932. години треба издвојити одржавање Збора
беличког учитељског удружења априла те године. Збор је отворио учитељ Душан
Радивојевић и прочитао нова правила удружења. На збору је говорио и школски
надзорник за срез белички Ђорђе Васић. По одлуци удружења, за време школског
распуста одржан је течај о ручном раду и соколству у Учитељској школи, на коме
је присуствовало између 150 и 200 течајаца.452

Масовност рада учитеља у ваншколским организацијама и даље је била
знатна. У школској 1936/1937. години, у Аеро-клубу било је укључено осам
учитеља и две учитељице, у рад Кола српских сестара било је укључено пет
учитељица. У  Црвеном крсту и у Соколском друштву присутност учитеља је била
најмасовнија. У рад оба друштва било је укључено по осам учитеља и једанаест
учитељица. Сви учитељи основне школе били су чланови учитељског
удружења.453  Ван школе учитељи су такође показивали велику активност. На
просветној делатности радили су сви учитељи, у рад Сокоског друштва било је
укључено пет учитеља и осам учитељица, у Црвеном крсту осам учитеља и 11
учитељица и у ђачком позоришту такође осам учитеља и 11 учитељица.454

Посебно успешна приредба, коју су организовали учитељи и ученици у 1933.
години била је прослава Дана народне просвећености. Прво је о успеху ученика
говорио Драгољуб Ракић, управитељ школе. После његовог говора, ђаци су
извели неколико соколских вежби и одрецитовали неколико рецитација, а ђачки
хор је отпевао државну химну и неколико патриотских песама. На крају приредбе
подељено је 365 награда одличним и врло добрим ученицима. У оквиру исте
прославе, после подне је приређен концерт у корист Фонда сиромашних
ученика.455

У школској 1937/1938. години сви учитељи су били укључени у рад
Црвеног крста, Соколског друштва и Учитељског удружења, док су у
организацији Резервних старешина била укључена два учитеља.456 Исти број
учитеља био је укључен у истим организација и следеће године. Ван школе, сви
учитељи су значајни допринос имали на просвећивању. У Соколском друштву
било је укључено седам учитеља, у Црвеном крсту један учитељ и у ђачком

452 Моравски гласник, бр. 9., стр. 2.
453 АЈ-66-2846.
454 АЈ-66-2846.
455 Моравски гласник, бр. 4, стр. 7.
456 АЈ-66-2846.
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позоришту један учитељ и две учитељице.457 У току школске 1937/1938. године,
поред бројних активности учитеља и ученика основне школе, вредно је истаћи
организовање бројних приредби о првом српском просветитељу, са којих су
прикупљани добровољни прилози за изградњу храма Светог Саве у Београду, и
организовање приредби за сакупљање добровољних прилога за подизање
споменика Гаврилу Принципу у Босанском Грахову.458 У истој школској години
организована је и једна хуманитарна приредба, на којој је прикупљено 1.042
динара за помоћ сиромашним ученицима. Организована су и два предавања и два
концерта, на којима је присуствовало 348 грађана.459 И ове године обележени су
рођендани престолонаследника, краља и краљице, Дан уједињења, Свети Сава
пред 312 грађана, Штросмајеров дан, дан Зрињског и Франкопана, дан Ћирила и
Методија и Видовдан, на приредби која је окупила 223 грађана. Ван школе,
просвећивању су се посветили сви учитељи. У Соколском друштву радио је један
учитељ, као и у Црвеном крсту, док у ђачким позориштима две учитељице и један
учитељ. Одличном оценом оцењено је шест учитеља и девет учитељица, и врло
добром један учитељ и једна учитељица. Због рата и положаја деце, иако је то
чињено и ранијих година, посебно значајно је било обележавање Дечије недеље.

Мада се и раније примењивало, посебно у 1937. години треба издвојити
одржавање огледних предавања. Ова предавања су одржавана сваке године и то
по наређењу Министра просвете. За ову годину за одржавање оваквих предавања
одређен је Цветко Поповић, професор Учитељске школе. Он је пред учитељима и
ученицима одржао два предавања: о Ваздуху и Глаголима. Ово је било прво
огледно предавање у школској 1937/1938. години. Предавање је одржано 18.
децембра 1937. године у четвртом разреду. Предходно су учитељи, по налогу
управитеља Учитељске школе, израдили нацрте предавања, које су доставили
Цветку Поповићу. На основу ових нацрта, после предавања развила се дискусија и
одржан је заједнички састанак са учитељима, на коме се поново говорило о
значају ових предавања.460

Од 19. до 26. маја 1940. године одржана су бројна предавања, концети и
излети на којима је прикупљана новчана помоћ за набавку потребних ствари за
дечије ратно обданиште и склониште. Исте године, приликом обележавања
Видовдана, одржан је Дан народног просвећивања, пропраћен предавањима и
концертима и прикупљањем добровољних прилога.461

457 АЈ-66-2846.
458 АЈ-66-2846.
459 АЈ-66-2846.
460 АЈ-66-1597.
461 АЈ-66-1597. Ове године, од укупно 8.026 становника Јагодине, било је писмено 3.873
мушкараца и 4112 жена, што је износило 95%. Сви су се описменили у школи.
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Са једне Светосавске прославе у Јагодинској основној школи

ФИНАНСИРАЊЕ  ШКОЛЕ

Новчана средства за рад школе обезбеђивана су из два извора. Поред
Министарства просвете, новац за рад школе обезбеђивала је и Јагодинска
општина преко свог Школског фонда. Висина средстава, која је издвајала
општина била је из године у годину различита, али се углавном кретала између
педесет и седамдесет хиљада динара. Држава је издвајала много већа средства, и
она су се кретала у износу од око две стотине хиљада динара. Та средства су се
трошила за учитељске плате и материјално одржавање школе.  Издржавање школе
углавном је било задовољавајуће. На пример, у школској 1922/1923. години
општина је, не само да је на време школу снабдевала потребним средствима, већ
је и преко школског буџета давала школи средства из својих прихода, и на тај
начин помагала школу у довољној мери.462

Држава је за школску 1923/1924. годину издвојила укупно 240.891 динар,
за рад школе 178.303 динара и за плате 62.588 динара. Општина је исте године,
преко Школског фонда издвојила за плате 2.930 динара и за школске потребе
76.705 динара. Просечни издатак на једног ђака износио је 23,50 динара.463 У току

462 АЈ-66-2189.
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1925. године општина је издвојила нешто мање новца за рад школе, али је у
потпуности исплатила предвиђена средства. Од укупног општинског буџета који
је износио 4.240.000 динара, за рад школе, за целу годину, општина је издвојила
59.089 динара. Држава је исте године утрошила 298.380 динара. Просечно на
једног ученика утрошено је 13,35 динара.464

Чланови „Сокола“ Јагодинске основне школе
1932. године

Месечне основне и положајне плате учитеља јагодинске основне школе
кретале су се од 590 до 1.420 динара. Како је у плату још улазила станарина и
разни породични додаци, најнижа учитељска плата износила је око 900 динара,
док је највећа плата била 1.850 динара. После две године управитељ Тома
Милојковић примао је 1.700 динара, а најнижа плата износила је 900 динара.465

По полугодишњем извештају, за школску 1928/1929. годину, општина је за
школски буџет, из кога се финансирао рад школе, издвојила 63.630 динара, али је
школи исплаћено 59.270 динара. Ово су била нешто већа средства него што је
општина издвајала предходних година, и вероватно су у вези са повећањем броја
одељења. Предходне године, за целу школску 1927/1928. годину, општина је за
рад школе издвојила нешто преко педесет хиљада, од чега је за плате учитеља
издвојено 35.780 динара. За финансирање школе од стране Министарства

464 АЈ-66-1594.
465 АЈ-66-1595.
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просвете не постоје подаци, али је издвајање највероватније било на висини
издвајања за 1926/1927. годину, када је за рад Јагодинске основне школе
издвојено 288.641 динар. Школски буџет, за који је средства издвајала општина,
износио је за целу годину 122.957 динара, а за прво полугође је исплаћено 70.398
динара.

Следеће 1929. године, школски буџет је износио 63.630 динара. Иако буџет
општине није остварен за нешто више од милион динара, школа је од
предвиђених пара, добила мање само нешто више од 7 хиљада динара, односно
56.270 динара.466 У 1929. години школски фонд износио је 57.350 динара и
углавном је у целини исплаћен, односно исплаћено је 55.850 динара.467

Школске 1929/1930. године било је тешкоћа у издвајању новца за основну
школу. Те године општина је издвојила 61.479 динара, мада је школски буџет  за
исту годину утврђен на 122.957 динара. Због тешкоћа око попуне општинског
буџета, школи је исплаћено само 21.000 динара, а тек крајем 1930. године и
преосталих 40.000 динара.

Школски буџет за школску 1930/1931. годину, који се финансирао парама
Јагодинске општине, износио је 164.649. динара. Од те суме, за рад школе у првом
полугодишту је издвојено 96.850 динара.468 То је било значајно повећање у односу
на предходну годину, када је општина за рад школе у првом полугодишту
издвојила 55.850 динара. Држава је за рад школе, у истој години, издвојила
339.167 динара. Ове године, први пут, у школски буџет улазе средства која су
добијена путем поклона. Висина тих средстава износила је 39.712 динара.
Финансирање рада школе, и ове године је било доста добро. Општина је за рад
школе у 1931. години планирала да издвоји 122.957 динара, али је школи предато
70.398 динара.469 За средства које је издвајала држава не постоје подаци, али с
обзиром на чињеницу да је издржавање школе било доста добро, вероватно су
била бар на нивоу ранијих давања.

 За рад школе у школској 1934/35. годину општина је издвојила 84.820
динара, док је од камата добијено још 1.100 динара. У школској 1935/1936. години
укупни школски буџет општине износио је 74.330 динара. Мада је општински
буџет био мањи за око 300.000 динара од планираног, општина је тачно исплатила
предвиђена средства за рад школе. За одржавање зграде издвојено је 21.530
динара, за редовне принадлежности 21.600 динара и за станарине 31.200
динара.470

466 АЈ-66-1594.
467 АЈ-66-1595.
468 АЈ-66-1595. Јагодина је имала 1.344 дома, 1.198 пореских глава и 5.086 становника.
469 АЈ-66-1595.Тада је Јагодина имала 1.662 дома, број пореских глава 1.908 и 6.914 становника. У
Јагодини је тада живело: Турака 9, Чеха 61, Италијана 53, Руса 43, Јевреја 23.
470 АЈ-66-2846.
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Ученици трећег разреда, чланови „Сокола“
1932. године

Следеће 1935/36. године за рад школе, употребљена су мања општинска
средства, јер је утрошено 74.330 динара. Средства утрошена за одржавање зграде
износила су 21.530 динара, за плате административног и осталог особља 21.600
динара и за станарине 31.200 динара. Иако није остварен општински буџет у
поптпуности, општина је школи исплатила планирана средства.471

Школске 1937/1938. године школски буџет био је планиран у висини од
84.000 динара. Те школске године основна школа је остварила приходе од
71.391,17 динара. Од Јагодинске општине примљено је свега 11.753,68 динара, јер
је општински буџет остварен само у висини од 638.597 динара, од планираних
6.624.600 динара. У приходе је спадала и камата у износу од 1.100 динара. Исте
године расходи су износили 70.119,17 динара, а чинили су их: 13.669,17 динара за
одржавање школе, 25.200 динара за редовна примања и 31.200 динара за
станарине наставника. Вишак од 1.272 динара уведен је у дневник касе за
1838/1939. годину.472

У 1938/1939. години школски буџет је износио 84.000 динара. Према
планираним средствима школи је требало укупно 70.119 динара. За одржавање
зграде било је предвиђено 13.669 динара, за редовне принадлежности 25.200

471 АЈ, 66, 2845.
472 АЈ, 66-2846.
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динара и за станарине 31.200 динара. Школи је предато 31.753 динара, а утрошено
је нешто мање, односно 31.470 динара.473

Забавиште у Јагодини у згради основне школе 1927. године
(Драгољуб Ракић са кћерком Радмилом, учитељицом)

 Финасирање рада школе, до почетка другог светског рата било је доста
добро. Општина је из свог буџета сваке године издвајала око 70.000 динара.
Средства која су издвајана од стране Министарства просвете била су доста већа.
Градско поглаварство је за школску 1940/1041. годину одредило 85.078 динара за
потребе основне школе.474

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

Здравље ученика је представљало посебну бригу школе и општинских
власти. Градски лекар је био у обавези да сваког месеца обави преглед ученика.
Ипак, и поред такве бриге према здрављу ђака, појава разних болести није могла у
потуности да се спречи. Тако је због епидемије грипа 1922. године, по налогу
школског лекара и окружног физикуса, распуст трајао од 31. јануара до 12.

473 АЈ-66-2846.
474 ИАЈ, Градско поглаварство, Записници
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фебруара.475 У следећој школској 1923/1924. години забележено је само једно
обољење од шарлаха, али на жалост та ученица је подлегла болести. Осим од
шарлаха, 33 ђака оболело је од малих богиња, и само два ђака од запаљења.476

Следеће године здравље ученика било је задовољавајуће. Заразних болести
није било, осим неколико случајева богиња. Оболели ученици су били
одстрањени, тако да није дошло до епидемија.477 Слично као и 1922. године, и у
току 1926. године, због епидемије грипа, школа је била затворена током
фебруара.478

Учитељица Гроздана Милошевић Учитељ Драгољуб Ракић,

Проблеми са здрављем ученика појавили су се и с јесени 1928. године.
Због појаве ангине, средњих богиња и шарлаха, школа је два пута прекидала са
радом, и то од 13. до 28. септембра и од 24. новембра до 4. децембра.479  Због
обољења извесног броја ученика од дифтерије, на предлог среског санитетског
референта, да би се спречила појава епидемије, од 9. до 24. децембра 1929. године,
дошло је до обуставе наставе.480

И ове школске 1930/1931. године, као и прошле, дошло је до појаве
епидемије у школи. Фебруара и марта владале су заразе шарлаха, ангине и малих
богиња са запаљењем плућа. Због тога су одељења првог и другог разреда, по
наређењу лекара била ван наставе петнаест дана, док у осталим разредима болест

475 АЈ-66-1593.
476 АЈ-66-2845.
477 АЈ-66-1593.
478 АЈ-66-1596.
479 АЈ-661594.
480 АЈ-66-1594.
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није узимала  маха, већ су се јављали само појединачни случаајеви.481 Следеће
године није забележено никакво обољење.482

У 1937/1938. години није било епидемија, али је било појава маларије,
богиња, шарлаха, грипа и дизентерије. Само од грипа је оболела већа група
ученика, а код осталих болести то су били појединачни случајеви, и то
захваљујући благовременој интервенцији школе и здравствених радника вароши и
среза. Осим од ових болести, ученици су обољевали и од болести органа за
дисање, болести ока, уха и коже. У току целе школске године, у првом разреду
било је укупно болесних 77 ученика, у другом разреду 41, у трећем разреду 50 и у
четвртом разреду 75 ученика.483

До школске 1940/1941. године, односно до почетка другог светског рата,
здравље ученика је било задовољавајуће, без било каквих епидемија.

481 АЈ-66-1595.
482 АЈ-66-1596.
483 АЈ-66-2846.
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10. СТАТИСТИКА

Багрдан

Р  а  з  р  е д  и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1918/19. Драгољуб

Ракић484

Драга Јовић
Катарина
Вучковић

34

54

15

9
17 16 12 2 7 4

1919/20. Живка
Станковић
Катарина
Вучковић
Драгољуб
Ракић
Катарина
Вучковић

53

17

12

58

22

18

5 16 12

1920/21. Живка
Станковић
Драгољуб
Ракић
Катарина
Вучковић

75 8

46 11

77 21

11 3

1921/22. Живка
Станковић
Мара
Краничевић
Живојин Савић
Драгољуб
Ракић

59 14

50 6

47 9

71 16
1922/23. Мара

Краинчевић
Живка
Станковић
Милојка
Николић
Божидар
Стојановић

60 4

40 15

50 4

38 11

1923/24. Живка 44 6

484 Драгољуб Ракић водио је ђаке првог одељења првог разреда и првог течаја. Први течај учило је
девет ученика и две ученице.
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Николић
Видосава
Марковић
Божидар
Стојановић
Милан
Марковић

40 3

47 14

40 6

1924/25. Видосава
Марковић
Фема Грујичић
Душанка
Влајковић
Милан
Марковић

29

11

12

26 5

42 2

33 10
1925/26. Душанка

Влајковић
Видосава
Марковић
Станислав
Николић
Милан
Марковић

43 5

23 7

26 7

28 3

1926/27. Душанка
Влајковић
Љубица
Трумбиловић
Олга
Христодуловић
Милица
Бозољац485

34 10

19 3

24 8

21 3

1927/28. Милија
Аранђеловић
Стојадин
Петровић
Марија
Анђелић
Милан
Станојловић

34

29

6

6

38 11

21 5 25 5

1928/29. Анка
Петровић486

Гвозденија
Златић
Милан
Јевтовић487

29

22

16

24 43 12

39 12 20 1

485 Милица Бозољац преузела је четврти разред 22. октобра 1926. године од Витомира
Трумбуловића.
486 Анка Петровић уведена је у дужност 9. новембра 1928. године, а до тада ђаке је водила
Гвозденија Златић.
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1929/30. Илија
Ћетковић
Гвозденија
Златић
Анка Петровић
Драга
Павловић
Милан
Капетанов

38

49

33

26

33 18
48 10

29 9

1930/31. Илија
Ћетковић
Милан
Капетанов
Гвозденија
Златић
Драга
Павловић
Анка Петровић
Стојадин
Петровић488

42

22

47

34

15

36

33

31

11

11

33 21
39 8

1931/32. Марија
Кованџић
Радмила
Кованџић
Гвозденија
Златић
Илија
Ћетковић
Тихомир
Анастасјевић

25

38

21

31

40 19

38 21

32 10

1932/33. Марија
Кованџић489

Радмила
Кованџић
Илија
Ћетковић
Гвозденија
Златић

57 39

35 21

36 17

41 19

1933/34. Илија
Ћетковић490

Јелисавета
Петровић491

Радмила

66 40

43 35

42 30

487 За учитеља трећег разреда био је постављен Милија Анђелић, али он није желео да прими
одељење.
488 Стојадин Петровић је од 12. марта 1931. године водио четврти и пети разред, у коме је било
уписано 17 ученика и једна ученица.
489 Било је уписано 212 ђака: 106 ученика и 106 ученица, а у старији разред прешло је 32 ученика и
30 ученица.
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Кованџић
Гвозденија
Златић

37 19

1934/35. Јелисавета
Петровић492

Нада Ђорђевић
Марија
Кованџић
Радмила
Кованџић

30 22

18 7

37 35

31 24
1935/36. Радмила

Кованџић493

Јелисавета
Петровић
Надежда
Станимировић
Марија
Кованџић

41 69

37 28

32 23

1936/37. Марија
Кованџић494

Надежда
Станимировић

36 92

39 21

1937/38. Мара
Николић495

Мара
Кованџић
Благоје
Милановић

42 84

37 34 37 35

37 23

1838/39. Благоје
Милановић496

Мара Николић
Мара
Кованџић
Радмила
Кованџић

99 96

41 22
37 35

34 19

1939/40. Радмила
Кованџић497

Мара

43 57

22 18

490 У петом одељењу са 49 ђака, које је чинило 36 ђака првог и 13 ђака другог разреда, радили су
Илија Ђетковић са 36 ђака првог, и Марија Кованџић са 13 ђака другог разреда.
491 Јелисавета Петровић радила је од 17. новембра 1933. године. Из првог у други разред прешло је
свега 16 ученика и 7 ученица.
492 Први разред је уписало укупно 188 ђака. Редовно је похађало наставу 52 ђака, од којих је у
други разред  прешло 29 ученика и 22 ученице. У Стрижило хе одсељено 79 ђака.
493 Од 110 уписаних ђака 6 је поновило разред због слабог успеха, а 49 због недоласка у школу.
494 Од 128 уписана ђака редовно је похађало наставу 26 ученика и 26 ученица, а нису похађали 10
ученика и 66 ученица.
495 Школу није похађало 10 ученика и 68 ученица.
496 Први разред је завршило 29 ученика и 16 ученица.
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Кованџић
1940/41. Зорка

Танасијевић498

Мара Николић

50 66

26 13

Белица

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1920/21. Милица

Славковић
55 1

1921/22. Јаков Демченко
Душан
Радивојевић499

26 22

53 2 1
1922/23. Живка

Вељковић
Душан
Радивојевић500

20 11 21 10

51 3 2 -

1923/24. Душан
Радивојевић
Живка
Вељковић

16 12

10 1 21 10

40 3

1924/25. Даница Томић
Душан
Радивојевић

19 14 9 4
10 4 16 7

1925/26. Даница Томић
Душан
Радивојевић

5 10 15 6
10 2 6 2

1926/27. Емилија
Тодоровић
Душан
Радивојевић

9 12 5 3

14 3 9 1

1927/28. Милан
Николић501

Емилија
Тодоровић

19 18

9 3

2 2

15 3

1928/29. Миладин
Петровић
Душан Николић

27 27

21 11

6 3

2 2
1929/30. Миладин

Петровић
Милан Николић

6 11 12 7

14 6 4 3

497 Први разред је завршило 29 ученика и 18 ученица.
498 Први разред је завршило 37 ученика и 21 ученица.
499 Душан Радивојевић започео је рад у школи 15. септембра 1921. године.
500 Четврти разред су приватно положила још петорица ученика.
501 Милан Николић је примио дужност од Душана Радивојевића 31. августа 1927. године.
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1930/31. Милан Николић
Миладин
Петровић502

9 9 5 7
11 7 14 6

1931/32. Миладин
Петровић503

15 9
12 8

5 5
12 6

1932/33. Миладин
Петровић
Тодор
Икономовић

21 16

13 8 7 4

4 5

1933/34. Миладин
Петровић
Милорад
Јовановић504

16 22

15 12 13 7

5 2

1934/35. Драгица
Јовановић
Милорад
Јовановић

14 11 11 24

13 10 13 5

1935/36. Драгица
Јовановић
Бранковић ?

18 16 8 11

12 23 12 7
1936/37. Драгица

Јовановић
Божин
Станимировић505

17 24 9 10

9 18 12 13

1937/38. Драгица
Јовановић506

Божин
Станимировић

21 16 8 10

14 11 6 13

1938/39. Олга Лазић
Богољуб
Лазић507

16 16 10 10
10 16 12 8

1939/40. Олга Лазић
Богољуб Лазић

10 12 12 12
11 10 8 9

1940/41. Олга Лазић
Богољуб Лазић

11 14 10 9
10 11 11 12

Бунар

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

учитељи

м ж м ж м ж м ж

502 Миладин Петровић је водио и пети разред у коме је било уписано 4 ученика и 3 ученице.
503 Миладина Петровића је 4. фебруара 1932. године заменио Тодор Икономовић.
504 Милорад Јовановић примио је дужност 23. децембра 1933. године.
505 Божин Станимировић примио је дужност учитеља трећег и четвртог разреда 8. октобра 1936.
године.
506 Дужност Драгице Јовановић преузела је Олга Лазић 11. априла 1938. године.
507 Богољуб Лазић се потписао као управитељ школе јуна 1938. године.
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1918/19.508 Софија
Атанацковић
Милан
Петровић

50 8

29 3

1919/20.509 Софија
Атанацковић

46 18 46 8

1920/21. Босиљка
Трајковић
Радивоје
Гајић

36 3 46 13

42 7 31 5

1921/22. Босиљка
Трајковић
Еадивоје
Гајић

31 5 38 4

43 11 39 6

1922/23. Босиљка
Трајкопвић
Радивоје
Гајић

13 12 19 3

23 4 30 6

1923/24. Босиљка
Трајковић
Радивоје
Гајић

6 11 12 5

19 4 19 1

1924/25. Босиљка
Трајковић
Радмило
Маршићевић

12 5 5 5

13 7 19 3

1925/26. Босиљка
Трајковић510

Милосав
Петровић

13 7 12
13

5
7

9 6 11 6

1926/27. Даница
Томић511

Милосав
Петровић

8 15 13 7

14 6 8 7

1927/28. Марија
Ивановић
Милосав
Петровић

19 21 8 8

16 6 12 7

1928/29. Марија
Ивановић
Милосав
Петровић

29 42 14 11

9 8 13 8

508 Први течај уписало је 36 ученика и 6 ученица, други течај уписало је 29 ученика и 3 ученице.
Упис је обављен 18. марта 1919. године. Учитељ Милосав Петровић.
509 Други течај септембра 1919. године уписало је 54 ученика и 5 ученица, трећи течај уписало је
11 ученика и 3 ученице. Учитељ Милосав Петровић. Трећи течај је започео рад 1. маја 1920.
године са 35 ученика и 5 ученица, четврти течај 9 ученика и 3 ученице. Учитељ Радивоје Гајић.
510 Учитељица првог и другог разреда од 30.11.1925. до 28.8.1926 била је Радојка Младеновић.
511 Даница Томић радила је до 23.2.1927. а од тада Милунка Недић.
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1929/30. Марија
Ивановић
Милосав512

Петровић

84 28

28 22

11 10

8 10

1930/31. Роксанда
Стошић
Милосав
Петровић

39 36 17 11

26 21 11 11

1931/32. Вујана
Димитријевић
Милан
Николић

24 36 31 17

14 10 25 21

1932/33. Вујана
Димитријевић
Милан
Николић

30 39 18 19

30 18 13 11

1933/34. Вујана
Николић
Милан
Николић

20 25 25 16

15 17 31 15

1934/35. Вујана
Николић
Илија
Ћетковић
Нада
Ђорђевић
Милан
Николић

34 30 20

37

18

12

18

7

20 16 13 9

1935/36. Вујана
Николић
Благоје
Милановић
Милан
Николић

22 19 25

42

21

27

19 10 16 17

1936/37. Вујана
Николић
Радмила
Кованџић
Милан
Николић

23 30 13

48

15

24

25 19 19 10

1937/38. Вујана
Николић
Марија
Кованџић
Милан
Николић

16 25 14

37

10

34

1938/39. Вујана 19 27 15 16

512 Милосав Поповић радио је до 22. октобра 1930. године, а од 22. октобра до 10. фебруара 1931.
године Роксанда Стошић, а од 10. фебруара замену је вршила Вујана Димитријевић.
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Николић
Мара
Николић
Милан
Николић

41 22

15 13 18 13

1939/40. Вујана
Николић
Благоје
Милановић
Милан
Нколић

24 21 16

36

19

20

14 16 12 10

1940/41. Вујана
Николић
Радмила
Кованџић
Милан
Николић

14 12 23

39

22

21

13 20 15 14

Винорача

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1918/19. Петар

Стојановић513
8 3 6 - 6 -

1919/20. Петар
Стојановић

11 6 43 7 6 - - -

1920/21. Петар
Стојановић

10 6 14 5 41 7 5 -

1921/22. Петар
Стојановић

13 6 12 5 24 7 25 4

1922/23. Петар
Стојановић

4 7 14 4 17 6 18 6

1923/24. Петар
Стојановић

- 2 6 5 20 5 13 5

1924/25. Петар
Стојановић

5 11 - 2 8 7 13 4

1925/26. Петар
Стојановић

- 2 6 8 - 4 5 4

1926/27. Душан
Радивојевић

8 9 1 - 5 11 1 2

1927/28. Душан
Радивојевић

12 10 9 7 1 3 5 8

1928/29. Душан
Радивојевић

15 8 11 6 8 7 1 -

1929/30. Душан
Радивојевић

1 - 10 9 9 5 7 8

513 Ђаци првог течаја 34 ученика и 6 ученица, трећег течаја 7 ученика.
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1930/31. Вукосава
Ђурић
Душан
Радивојевић

19 18

- - 11 8 8 4

1931/32. Марија
Узелац
Душан
радивојевић

7 15 -

20

16

- - 1 11 7

1932/33. Злата Лазић
Душан
Радивојевић

15 17
6 - 20 17 - -

1933/34. Злата Лазић
Душан
Радивојевић

9 17 14 12
6 14 20 13

1934/35. Злата Лазић
Душан
Радивојевић

10 19
11 15

12 10
6 11

1935/36. Александар
Бабић
Арса
Вујсановић

8 5

7 19

14 10

10 8

1936/37. Арса
Вуксановић
Александар
Бабић

15 5 5 11

13 11

1937/38. Маргита
Биорацић
Мића
Биорацић

14 11

9 11

7 10

6 13

1938/39. Мића
Биорацић
Маргита
Биорацић

13 10

12 10

9 12

7 10

1939/40. Маргита
Биорацић
Мића
Биорацић

11 8

12 10

11 12

9 12

1940/41. Мића
Биорацић
Маргита
Биорацић

12 9

9 7

12 11

12 11

Главинци

Р а з р е д иШк.
година

Учитељи
I II III IV
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м ж м ж м ж м ж
1919/20. Ђорђе

Васић514
65 1 5 - 5 -

1020/21. Катарина
Милојковић515

Милана
Лазаревић516

22 30 6

46 2

1921/22. Радојка
Драгојловић
Витомир
Милошевић

26 2 19 -

25 8 34 -

1922/23. Радојка
Драгојловић
Драгомир
Динић

19 - 24 7

1923/24. Љубица
Динић
Драгомир
Динић

19 5 14 2

27 1 25 -

1924/25. Бранислава
Милетић
Живојин
Панић

18 4 14 2

25 2 25 1

1925/26. Десанка
Јевђовић
Растомир
Јевђовић

18 13 10 1

20 1 21 4

1926/27. Десанка
Јевђовић
Растомир
Јевђовић

20 17 7 4

16 1 16 2

1927/28. Десанка
Јевђовић
Растомир
Јевђовић

29 29 9 4

12 4 17 2

1928/29. Десанка
Јевђовић
Растомир
Јевђовић

26 26 18 7

12 4 5 3

1929/30. Десанка
Јевђовић
Растомир
Јевђовић

32 28 14 6

21 8 8 3

1930/31. Десанка
Јевђовић

40 41 22 6

514 Ђорђе Васић премештен је 27. априла 1921. године у окружје тимочко.
515 Катарина Милојковић премештена је у Мијатовац 22. октбора 1921. године, а 22. новембра
постављена је Радојка Драгојловић.
516 Милана Лазаревић ступила је на дужност 25. априла 1921. године.
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Растомир
Јевђовић

16 9 16 5

1931/32. Десанка
Јевђовић
Растомир
Јевђовић

32 31 25 17

24 7 11 8

1932/33. Десанка
Јевђовић
Растомир
Јевђовић

37 38 22 16

19 11 20 3

1933/34. Десанка
Јевђовић517

Растомир
Јевђовић

31 40

19 15 19 10

1934/35. 39 42 19 17 22 16 20 11
1935/36. 518 40 42 29 13 19 17 27 16
1036/37. Милица

Станимировић
М. Поповић

26 34 21 10

13 17 13 9
1937/38. 24 36 25 10 16 17 20 9
1938/39. 15 40 24 7

25 21 20 9
1939/40. 29 12 13 8 20 12 23 6
1940/41. Мирјана

Милановић
Даринка
Накић

17 16

26 9

18 13

17 6

Глоговац

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1919/20. Бисенија

Николић
Милутин
Коруновић

50

52

1920/21. Евстатије
Марковић
Милутин
Коруновић

18 6 24

20 40

1921/22. Милева
Коруновић
Милутин
Коруновић

25 2 17 4

42 34

1922/23. Милева 23 1 24 2

517 Број се односи на све уписане ђаке првог и другог разреда.
518 Први разред није похађало 63 ђака.
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Коруновић
Милутин
Коруновић

10 3 40

1923/24. Димитрије
Матевић
Богосав Пејић

19 1 21 2

23 3 21 4
1924/25. Анђа

Јовановић
Петроније
Јовановић

10 8 18 2

16 2 24

1925/26. Анђа
Јовановић
Петроније
Јовановић

10 8 18 2

16 2 24

1926/27. Анђа
Јовановић
Петроније
Јовановић

15 14 5 4

18 1 16 2

1927/28. Анђа
Јовановић
Петроније
Јовановић

32 15 13 1

9 2 15 1

1928/29. Анђа
Јовановић
Петроније
Јовановић

36 7

28 4

16 1

7 1

11929/30. Анђа
Јовановић
Петроније
Јовановић

24 8 26 6

20 4 8 1

1930/31. Анђа
Јовановић
Петроније
Јовановић

26 40 23 8

22 5 19 3

1931/32. Анђа
Јовановић
Петроније
Јовановић

24 28 25 31

20 8 20 2

1932/33. Анђа
Јовановић
Петроније
Јовановић519

32 25 24 25

19 24 17 5

1933/34. Стеван
Прокић
Анђа
Јовановић
Петроније
Јовановић

9

10

15

26

33 38

24 22

15 19

519 Дужност учитеља трећег разреда примио је Стеван Прокић 15. јануара 1933. године.
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1934/35. Смиља
Стојановић520

Петроније
Јовановић
Анђа
Јовановић

11

15

10

22

23 36

30 35

16 16

1935/36. Наталија
Поповић
Смиља
Стојановић

21 42

16 18

1936/37.
1937/38. Милош

Милошевић521
17 5 30 36

1938/39. Наталија
Поповић
Миодраг
Цветковић

24 67

12 10 20 19

1939/40. Наталија
Поповић
Миодраг
Цветковић522

Драгољуб
Поповић

26 49

11 10 22 9

28 5

1940/41. Наталија
Поповић
Драгољуб
Поповић
Добрила
Костић

28 68

15

15

10

7

19 8

24 7

Деоница

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1919/20. Настасија

Ђорђевић
59 1

1920/21. Настасија
Ђорђевић

42 3

1921/22. Настасија
Ђорђевић

13 4 36 3

1922/23. Настасија
Ђорђевић523

24 2 35 3

1923/24. Миленија 17 - 24 2

520 Смиља Стојановић радила је од 10. јануара 1934. године, а Драг. Поповић 9. марта 1935 године.
521 Миодраг Цветковић постављен је за учитеља 7 децембра 1937. године.
522 Добрила Костић постављена је 11. фебруара 1940. године.
523 Милица Амар је примила дужност од Настасије Ђорђевић 22. јануара 1923. године.
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Лазаревић
1924/25. Миленија

Лазаревић
16 1 17 -

1925/26. Јевросима
Милутиновић

12 - 18 1

1926/27. Јевросима
Милутиновић

24 10 9 -

1927/28. Јевросима
Милутиновић

30 25

1928/29. Јевросима
Милутиновић

17 8 6 -

1929/30. Јевросима
Милутиновић

17 16 18 13

1930/31. Јевросима
Милутиновић

25 39 16 11

1931/32. Даринка
Жеравичић

19 15 18 14

1932/33. Даринка
Жеравичић

29 18 21 19

1933/34. Предраг
Жеравичић

30 20 20 13

1934/35. Предраг
Жеравичић

21 8 25 8

1935/36. Даринка
Жеравичић524

Предраг
Жеравичић

29 61 21 7

20 18 23 12

1936/37. Даринка
Жеравачић525

Предраг
Жеравичић

31 66 21 13

24 13 22 11

1937/38. Даринка
Жеравчић526

Предраг
Жеравичић

26 70 22 12

23 18 24 8

1938/39. Предраг
Жеравичић527

Даринка
Жеравичић

33 79

15 11 26 17

21 17

1939/40. Предраг
Жеравичић
Даринка
Жеравичић

26 45

23 11 16 8

21 12

1940/41. Предраг
Жеравичић

21 47 15 15

524 Први разред није похађало 54 ђака, а други разред 9 ђака. Само 31 ђак је завршио први разред.
525 Први разред није похађало 8 ученика и 54 ученице. Разред је завршило 30 ђака.
526 Први разред није похађало 70 ђака, а завршило је 14 ученика и 9 ученица.
527 Први разред је редовно похађало 33 ђака.
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Драгоцвет

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

учитељи

м ж м ж м ж м ж

1919.
Чедомир
Нешић
Јелена
Станковић

66

48 3

1919/20. Десанка
Сретеновић
Радивоје
Гајић
Десанка
Јездић528

40 12 47

68

4

1920/21. Десанка
Сретеновић
Десанка
Јездић
Станимир
Ђокић

56 11 46 11

50
46

2

1921/22. Милица
Славковић
Живојин
Аранђеловић
Десанка
Сретеновић
Станимир
Ђокић

62 7

48 11 43 11 91 1

1922/23. Десанка
Јездић-
Гавриловић
Станимир
Ђокић

23 11 48 4

29 9 26 6

1923/24. Десанка
Јездић
Станимир
Ђокић

28 13 33 7

41 6 23 9

1924/25. Милица
Ђорђевић529

Душан
Марковић

26 17 33 6

36 3 30 3

1925/26. Милица
Славковић
Ружица
Тодоровић

13 3 13 3

28 6 24 4

528 Десанка Јездић од 27. априла 1920. године примила је дужност од  Р. Гајића, а наставила је да
ради и у првом одељењу првог разреда.
529 Милица Ђорђевић примила је дужност од Десанке Јездић 13. децембра 1924. године.
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Душан
Марковић530

1926/27. Ружица
Тодоровић
Драгослав
Тодоровић

20 32 17 1

22 7 24 5

1927/28. Ружица
Тодоровић
Драгослав
Тодоровић

46 16

13 2 16 1 11 3

1928/29. Ружица
Тодоровић
Драгослав
Тодоровић

38 35

25 7 12 2 6 1

1929/30. Ружица
Тодоровић
Драгослав
Тодоровић

29 36 25 9

20 5 12 2

1930/31. Ружица
Тодоровић
Драгослав
Тодоровић

46 49 20 7

23 9 19 3

1931/32. Ружица
Тодоровић
Драгослав
Тодоровић

25

61 36 16

22 12 13 7

1932/33. Драгослав
Тодоровић
Ружица
Тодоровић531

46 73 24 14

36 12 22 5

1933/34. Катарина
Ковачевић
Властимир
Ковачевић

43 62

23 20

25 11

17 14

1934/35.532 Катарина
Ковачевић
Властимир
Ковачевић

38 77

32 12 25 18

14 7

1935/36. Катарина
Ковачевић
Властимир
Ковачевић

46 84 34 23

21 16 19 11

1936/37. Катарина
Ковачевић
Властимир

38 68

25 16

21 26

15 3

530 Од 11. фебруара 1926. године постављен је Драгослав Тодоровић.
531 Од 2. јануара 1933. године у школи су радили Катарина Ковачевић и Властимир Ковачевић.
532 Редовно је похађало школу: први разред 19 ученика и 18 ученица, други разред 21 ученик и 6
ученица, трећи Разред 18 ученика и 7 ученица, чњетврти разред 12 ученика и 3 ученице.
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Ковачевић
1937/38. Катарина

Ковачевић
Властимир
Ковачевић

40 85

32 17

22 22

20 13

1938/39. Катарина
Ковачевић533

Властимир
Ковачевић

36 92

31 17 29 25

19 7

1939/40. Надежда
Ристић
Владимир
Ристић

30 46 23 15

26 14 21 9

1940/41. Надежда
Ристић
Владимир
Ристић

24 40

23 22

18 8

21 7

Ланиште

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

учитељи

м ж м ж м ж м ж
1919/20. Љубица

Стојчевић
45
42

1 3 1

1920/21. Љубица
Стојчевић
Софија
Михалчковић

50 3

70

3

1921/22. Љубица
Стојчевић
Софија
Михалчковић

29 2 44 1

57 1 4

1922/23. Љубица
Стојчевић
Спасоје
Михаиловић

40 3 27 5

37 41 1

1923/24. Љубица
Стојчевић
Спасоје
Михаиловић

34 3 28 1

15 2 25

1924/25. Љубица
Стојчевић
Спасоје
Михаиловић

25 4 25 2

23 2 13 2

1925/26. Љубица
Стојчевић

27 5 19 2

533 Надежда и Владимир Ристић постављени су за учитеље 11. фебруара 1939. године.
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Спасоје
Михаиловић

26 2 19 2

1926/27. Бранимир
Живановић534

Радмила
Ђорђевић

30 16 19 5

19 3 21 2

1927/28. Радмила
Ђурковић
Петар
Ђурковић

33 12 14 3

11 2 11 .

1928/29. Велика
Вујовић
Васа Вујовић

33 23

30 5 16 3

4 3

1929/30. Велика
Вујовић
Васа Вујовић

28 17 19 14

24 5 9 5
1930/31. Велика

Вујовић
Васа Вујовић

32 40 26 3

21 11 25 5
1931/32. Велика

Вујовић
Васа Вујовић

22 27 23 32

26 5 16 12
1932/33. Васа Вујовић

Велика
Вујовић

49 40 27 13
23 17 23 4

1933/34. Васа Вујовић
Велика
Вујовић

30 42 38 18
21 18 18 14

1934/35. Васа Вујовић
Велика
Вујовић

42 44 30 21
36 14 19 16

1935/36. 535 35 52 31 21 27 23 29 14
1936/37. 536 45 71 27 21 36 18 20 18
1937/38. Васа

Вујовић537
36 94 37 30 27 19 29 14

1938/39. 538 26 54 26 16 33 17 18 5
1939/40. 38 57 23 19 23 19 31 12
1940/41. 31 58 34 22 19 22 26 11

534 Бранимир Живановић заменио је Љубицу Стојчевић јануара 1927. године.
535 Први разред није похађало 49 ђака, други разред 14, трећи разред 18, четврти разред 5 ђака.
536 Први разред није похађало 83 ђака, други разред 27, трећи разред 21, четврти разред 11 ђака.
537 Први разред није похађало 83 ђака, други разред 19, трећи разред 23, четврти разред 14 ђака.
538 Први разред није похађало 37 ђака, други разред 4, трећи разред 9, четврти реазред 1 ђак.
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Ловци

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1930/31.539 Душан

Николић
32 10 20 3 2 8 10 -

1931/32. Душан
Николић

25 18 21 7 17 4 4 7

1932/33. Душан
Николић

18 16 19 10 17 7 18 3

1933/34. Крум
Јордановић

21 13 13 12 15 11 17 7

1934/35. Крум
Јордановић

23 28 11 10 12 12 14 10

1935/36. Крум
Јордановић

21 19 19 18 7 11 15 10

1936/37. Крум
Јордановић

24 21 13 14 13 16 10 8

1937/38. Крум
Јордановић

24 25 16 12 10 13 15 10

1938/39. Крум
Јордановић

26 29 18 15 13 14 12 12

1939/40. Крум
Јордановић

34 17 15 16 17 12 11 11

1940/41. Андраја
Танасијевић
Крум
Јордановић540

23 20 26 12

16 18 12 13

Лозовик

Р а  з  р  е  д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

1920. Спасоје
Михаиловић

48 7

1920/21. Спасоје
Михаловић

41 6 15 8

1921/22. Спаоје
Михаиловић

15 8 38 8 1

1922/23. Божин
Станимировић

13 7 16 7 37 6

1923/24. Божин 10 10 12 2 2 21 7

539 До 2. јуна 1931. године ученици су похађали школу у Багрдану, јер није било учитеља.
Школске 1930/31. године постојало је и пето одељење са четири уписана ученика.
540 Као један од чланова комисије за полагање завршног испита наведена је и Зорка Танасијевић.
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Станимировић
1924/25. Божин

Станимировић
3 7 12 3 10 2 3

1925/26. Божин
Станимировић

4 3 2 12 3 10

1926/27. Божин
Станимировић

10 3 3 2 13 3

1927/28. Божин
Станимировић

10 13 10 3 3 2

1928/29. Божин
Станимировић

15 11 10 9 10 2

1929/30. Божин
Станимировић

5 2 15 7 11 9 9 1

1930/31. Андрина
Задровић
Божин
Станимировић

12 25 5 3

15 7 11 9

1931/32. Божин
Станимировић
Андрина
Жадровић

12 19 10 17

6 3 13 7

1932/33. Божин
Станимировић
Андрина
Жадровић

16 12

11 14

11

6

4

10

6 3

1933/34. Андрина
Жадровић
Божин
Станимировић

9 17 16 7

11 16 8 12

1934/35. Божин
Станимировић
Андрина
Жадровић

15 16

6 10 16 6

10 14

1935/36. Божин
Станимировић
Андрина
Жадровић

11 12 14 8

6 10 17 9

1936/37. Андрина
Жандровић
Живота
Јовановић

13 20 15 9

11 6 15 12

1937/38. Андрина
Жадровић
Божин
Станимировић

18 16

12 9

14 12

12 4

1938/39. Живан
Јовановић

1939/40. Велимир
Радосављевић
Олга Андрић

20 19

14 9

11 10

13 7
1940/41. Олга Андрић 10 19 13 10
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Велимир
Радосављевић

21 10 9 9

Лоћика

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1919/20. Драгиња

Анђелковић
Момчило
Милетић

74 3

52 6

1920/21. Драгиња
Анђелковић
Момчило
Милетић

36 5 23

38

2

45 5

1921/22. Радисав
Ђорђевић
Драгиња
Милетић
Момчило
Милетић

34 14

32 7

46 2 40 5

1922/23. Драгиња
Милетић
Јелена
Мићовић
Момчило
Милетић

28 7

32 16

27 5 32 1

1923/24. Драгиња
Милетић
Момчило
Милетић
Јелица
Николић

17 8

26 8 25 13

21 5

1924/25. Драгиња
Милетић
Момчило
Милетић

17 2 14 7

21 7 17 12

1925/26. Живка
Митровић
Радисав
Ђорђевић

21 3 16 3

14 7 17 8

1926/27. Надежда
Ђорђевић
Радисав
Ђорђевић

12 10 19 3

9 4 8 5

1927/28. Загорка
Пешић
Радисав
Ђорђевић

36 13

12 2 21 6 6 3

1928/29. Загорка 33 12 16 6
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Пешић
Радисав
Ђорђевић

32 5 15 6

1929/30. Загорка
Пешић
Радисав
Ђорђевић541

56 6

27 7 36 6 10 8

1930/31. Загорка
Пешић542

Марија
Ивановић
Радисав
Ђорђевић543

43 43

45 1 29 10

10 31

1931/32. Марија
Ивановић
Радисав
Ђорђевић
Спасоје
Цветковић544

49 54

35 26

45 3

23 6

1932/33. Марија
Ивановић
Светомир
Ђорђевић
Цветковић
Спасоје

28 38

18 16

20 17

26 1

1933/34. Марија
Ивановић
Светомир
Ђорђевић

25 28 19 18

19 17 20 17

1934/35. Марија
Ивановић
Светомир
Ђорђевић
Радисав
Ђорђевић

18 13

11

7

8

7

17 10

17 13

1935/36. Марија
Ивановић545

Радисав
Ђорђевић
Светомир
Ђорђевић

29 41

6

8

7

13

21 16

21 10

1936/37. Анка Руст
Светомир
Ђорђевић

23 55
25 15 15 14

541 Радисава Ђорђевића заменила је Марија Ивановић
542 Од 25. септембра 1930. године замену је вршио Радисав Ђорђевић.
543 Од 17. марта 1931. године одељење је водио Спасоје Цветковић.
544 Спасоје Цветковић водио је разред од 13. октобра 1931. године.
545 На крају школске године учитељица првог разреда била је Радмила Петровић.
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Радисав
Ђорђевић

23 16

1937/38. Радисав
Ђорђевић
Светомир
Ђорђевић

14 36

11 17

22 8

12 11

1938/39. Светомир
Ђорђевић
Радисав
Ђорђевић

14 37

12 14

11 14

20 10

1939/40. Светомир
Ђорђевић

16 18 12 13 12 8 10 12

1940/41. Светпмир
Ђорђевић
Радисав
Ђорђевић

19 15

13 13

13 12

10 9

Лукар

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1936/37. Велимир

Милосављевић
3 12 5 - 4 2 8 -

1937/38. Велимир
Милосављевић

7 10 2 7 5 - 5 2

1938/39. Велимир
Милосвљевић

3 11 7 6 1 8 5 -

1939/40. Велимир
Милосављевић

5 4 2 6 6 7 2 7

1940/41. Велимир
Милосављевић

7 2 4 3 2 7 6 6

Мајур

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1918/19. Милан

Лазаревић
46 3 - - - - - -

1919/20. Милан
Лазаревић

9 3 45 3 - - - -

1920/21. Милна
Лазаревић

11 1 10 2 45 3 - -

1921/22. Милан
Лазаревић

16 - 11 1 12 1 42 2

1922/23. Душан
Марковић

24 - 17 1 12 2 14 3

1923/24. Душан 12 1 22 1 15 1 14 3
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Марковић
1924/25. Ђорђе

Гардашевић
16 1 13 1 19 1 18 1

1925/26. Живојин
Панић

15 1 15 - 11 1 22 -

1926/27. Живојин
Панић

12 8 14 - 12 - 10 1

1927/28. Живојин
Панић

27 6 11 4 11 - 11 -

1928/29. Живојин
Панић
Драгиња
Веселиновић

40 7

11 - 8 4

11 -

1929/30. Стојадин
Петровић
Драгиња
Веселиновић

22 5 38 3

21 1 8 4

1930/31. Драгиња
Веселиновић
Стојадин
Петровић546

30

24
14

10

34
13

25 1 33 3

18 1

1931/32. Драгиња
Веселиновић
Блажа
Бошковић

40 38

29 1 30 3

23 17

1932/33. Драгиња
Веселиновић
Блажа
Бошковић

36 49 31 18

32 26 24 1

1933/34. Драгиња
Веселиновић
Блажа
Бошковић

35 57

34 16 29 19

32 19

1934/35. Душан
Веселиновић
Милосав
Милићевић

42 71 24 12

33 21 26 10

1935/36. Душан
Веселиновић
Милосав
Милићевић

27 54

30 23 25 18

31 14

1936/37. Душан
Веселиновић547

Милосдав
Милићевић

42 60 19 18

30 25 23 9

1937/38. Милосав
Милићевић

34 70 31 11 21 23 28 15

546 Стојадин Петровић водио је и пети разред у коме је било четири ученика и једна ученица.
547 Душана Веселиновић мењао је Милосав Милићевић.
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1938/39. Милосав
Милићевић

33 16 20 14

1939/40. Милосав
Милићевић

20 13 32 11

1940/41. Милуника
Томић

28 45 23 14

Међуреч

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1928/29. 14 14 13 - 4 - 6 -
1929/30. 7 5 15 10 13 - 5 -
1930/31. 15 24 9 4 12 11 13 -
1931/32. Живојин

Панић
12 8 9 11 7 3 12 3

1932/33. Живојин
Панић

17 35 9 10 11 10 7 9

1933/34. Живојин
Панић

8 23 15 21 6 10 11 16

1934/35. Бранка
Милојевић
Живојин
Панић

11 25 8 11

15 20 7 10

1935/36. Бранка
Милојевић
Живојин
Панић

1936/37. Бранка
Милојевић
Живојин
Панић

19 20 7 16 5 4 6 9

1937/38. Бранка
Милојевић
Живојин
Панић

17 25 7 5

1938/39. Бранка
Милојевић
Живота
Панић548

16 26 20 17

1939/40. Бранка
Милојевић549

Живота
Јовановић550

548 Живојин Павловић радио је до 3. фебруара 1938. године, од тада до 1. марта Павле Нешковић, а
од 1. марта Живота Јовановић.
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1940/41. Анка
Цветковић
Миодраг
Цветковић

15 11 14 8

Милошево

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1919/20.551 Персида

Обреновић
Младен
Обреновић552

43

40

8

6

1920/21.553 Персида
Обреновић
Младен
Обреновић554

39 10 40

34

7

2

1921/22. Персида
Обреновић
Младен
Обреновић555

37 14 34 11

36
38

5
2

1922/23. Персида
Обреновић
Младен
Обреновић

4 3

35 11 44 9

60 7

1923/24. Персида
Обреновић

24 9 5 2 41 8

549 Бранку Милојевић је радила до 8. децембра 1939. године. Од 17. децембра њу је заменила
Добрила Костић, а од 8. фебруара 1940. године, одељење за првим и трећим разредом водила је
Анка Русо-Цветковић.
550 Живота Јовановић предао је дужност 8. фебруара 1940. године Миодрагу Цветковићу,
дотадашњем учитељу у Глоговцу.
551 Школске 1919/20. године у првом одељењу завршило је 40 ученика и 7 ученица а понављало 3
ученика и једна ученица, у другом 36 ученика и две ученице, а разред поновило 4 ученика и 4
ученице. Течајеве су сви полазници положили.
552 Младен Обреновић водио је и први течај са уписаних 66 ученика и 7 ученица, и трећи течај са
10 ученика и 5 ученица.
553 Школске 1920/21. године први разред завршио је 31 ученик и 10 ученица, а 8 ученика поновило
разред. Други разред поновила су само два ученика. Први течај уписала су 23 ученика и једна
ученица, а завршила су га 2 ученика. Остали нису похађали школу. Од уписаних 40 ученика и 4
ученице другог течаја, завршило је 24 ученика и две ученице, док остали нису похађали наставу.
554 Младен Обреновић водио је и први течај са 23 ученика и једном ученицом, други течај са 40
ученика и 4 ученице, трећи течај са 2 ученика и две ученице, четврти течај са 2 ученика и две
ученице. Ђаци трећег и четвртог течаја нису похађали наставу, и сви су поново уписани у исте
течајеве.
555 Школске 1921/22. године није уписиван четврти разред, већ су постојала два одељења трећег
разреда.
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Младен
Обреновић

42 11

1924/25. Персида
Обреновић
Младен
Обреновић

2 1 28 9 13 3

39 7

1925/26. Косара
Капетановић
Драгослав
Тодоровић556

24 5 6 2

30 2 15 7

1926/27. Десанка
Илић
Драгослав
Тодоровић

26 11

23 3

13 4

22 6

1927/28. Десанка
Илић
Драгослав
Тодоровић

28 26

25 8 21 6

8 -

1928/29. Радмила
Ракић
Драгослав
Тодоровић
Десанка
Илић

30 24

26 20

19 7 16 2

1929/30. Драгослав
Тодоровић
Десанка
Илић
Радмила
Ракић

17 14

29 20

25 17

16 6

1930/31. Радмила
Ракић557

Десанка
Илић558

Драгослав
Тодоровић

17 22 19 10

24 15

20 13

1931/32. Десанка
Илић
Злата Лазић
Драгослав
Тодоровић

27 29

16 22 16 9
22 14

1932/33. Томка
Лапатанов
Десанка
Илић

28 32

27 24

556 Четврти разред редовно су похађали један ученик и једна ученица.
557 Радмила Ракић водила је одељење до 20. фебруара 1931. године, а од тада заменио је Драгослав
Тодоровић-
558 Десанка Илић је водила и 47 ђака другог разреда.
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Драгослав
Тодоровић

15 24 13 5

1933/34. Драгослав
Тодоровић
Десанка
Илић
Томка
Лапатанов

34 29 6

11

14

10

30 24

11 21

1934/35. Драгослав
Тодоровић
Томка
Лапатанов
Десанка
Илић

18

18

17

17

31 20

18 22

25 22

1935/36. Десанка
Илић
Томка
Лапатанов
Драгослав
Тодоровић

38 40

21 21

37 18

11 19

1936/37. Десанка
Илић
Драгослав
Тодоровић
Драгутин
Јанкићевић

44 47

30 26

23 19 30 11

1937/38. Десанка
Јанкићевић
Драгослав
Тодоровић
Драгутин
Јанкићевић

38 66

39 23

25 26 20 10

1938/39. Десанка
Јанкићевић
Драгослав
Тодоровић
Драгутин
Јанкићевић

29 70

43 27

32 24 18 19

1939/40. Десанка
Јанкићевић559

Драгослав
Тодоровић560

Драгутин
Јанкићевић

40 72 11 20

31 31

26 15

1940/41. Десанка
Јанкићевић
Драгутин

27 36

10 - 25 31

559 Први разред није похађало 66 ђака.
560 Трећи разред није похађало 29 ђака.
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Јанкићевић
Драгослав
Тодоровић

17 15

Мишевић

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1928/29. Емилија

Поповић
20 12 6 5 3 -

1929/30. Емилија
Поповић

6 16 13 4 4 5 2 -

1930/31. Емилија
Поповић561

12 13 5 8 12 4 5 5

1931/32. Божидар
Марковић

13 21 11 7 3 9 14 3

1932/33. Божидар
Марковић

10 22 11 8 9 8 5 7

1933/34. Божидар
Марковић

12 14 9 11 8 8 9 5

1934/35. Божидар
Марковић

16 9 8 11 6 10 9 6

1935/36. Божидар
Марковић

12 16 14 12 7 7 7 8

1936/37. Божидар
Марковић

8 18 14 8 10 12 9 5

1937/38. Божидар
Марковић

11 20 13 11 7 12 12 5

1938/39. Божидар
Марковић

12 18 16 9 6 14 9 5

1939/40. Божидар
Марковић

15 20 16 8 9 12 7 8

1940/41. Божидар
Марковић

19 14 14 7 11 3 10 7

Пањевац (Кочино Село)

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1921. Станислав

Марковић
39 7 - - - - - -

1921/22. Станислав
Марковић

5 2 47 2 3 - - -

561 Од 6. јануара 1931. године у школи је радио Божидар Марковић, док је Емилија Поповић
радила до 2. децембра 1930. године. Ове године постојао је и пети разред са два ученика.
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1922/23. Станислав
Марковић

8 2 8 4 40 - 6 -

1923/24. Станислав
Марковић562

16 1 10 3 8 2 33 -

1924/25. Станислав
Марковић

12 4 17 3 14 3 5 -

1925/26. Станислав
Марковић

6 13 5 21 2 11 2

1926/27. Станислав
Марковић

6 7 9 1 17 4 18 1

1927/28. Станислав
Марковић

9 17 8 - 6 - 11 3

1928/29. Станислав
Марковић

14 13 7 6 5 - 3 -

1929/30. Станислав
Марковић

14 16 11 3 8 6 3 -

1930/31. Живота
Оташевић563

13 14 13 5 11 5 6 3

1931/32. Живота
Оташевић

19 13 14 4 13 6 12 3

1932/33. Загорка
Степановић
Драгослав
Степановић564

21 23

18 15

14 4

11 5

1933/34. Загорка
Степановић
Драгослав
Степановић

12 25 20 9

19 12 11 4

1934/35. Загорка
Степановић

17 21 12 13

1935/36. Загорка
Степановић

21 27 14 3

1936/37. Загорка
Степановић

24 45 18 12

1937/38. Загорка
Степановић

25 53 17 13

1938/39. Љубиша
Живковић

24 54 16 19

1939/40. Љубиша
Живковић

24 30

1940/41.
Бојана
Живковић

19 14 21 16

562 Ђаци трећег разреда нису током године похађали наставу, па нико није прешао у четврти
разред.
563 Ове школске године постојао је и пети разред, који су учила 3 ученика. Пошто не постоје оцене,
вероватно нису ни похађали школу.
564 Загорка и Драгослав Степановић примили су дужност 26 октобра 1932. године.
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Праћина

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

учитељи

м ж м ж м ж м ж
1919/20. Катарина

Марковић
73 10 4

1920/21. Милун
Симоничић565

44 45 60 8 3

1921/22. Десанка
Томић
Милан
Симоничић

19 7 27 2

50 3

1922/23. Десанка
Томић
Милун
Симоничић

18 10 19 5

21 42 2

1923/24. Десанка
Томић
Милун
Симоничић

18 7 14 5

16 5 18

1924/25. Десанка
Томић
Ђорђе
Младеновић566

18 12 13 4

23 8 19 3

1925/26. Десанка
Томић
Живојин
Антонијевић

13 21 17 2

15 8 10 2

1926/27. Милица
Димитријевић
Радован
Николић567

22 30 11 5

19 7 13 1

1927/28. Косара
Николић568

Радован
Николић

51 40 13 5

15 9 17 1

1928/29. Радован
Николић 569

Косара
Николић

47 66 36 3

21 8 12 4

565 Милун Симоничић постављен је 16. јула 1920. године.
566 Ђорђе Младеновић премештен је по казни у срез зајечарски 26. априла 1925. године, а на
његово место постављен је Животије Антонијевић.
567 Радован Николић постављен је 1. септембра 1926. године.
568 Први разред је редовно похађало 38 ученика и једна ученица.
569 Први разред је редовно похађало 25 ученика и 5 ученица.
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1929/30. Косара
Николић570

Радован
Николић

67 58 31 7

39 7 21 2

1930/31. Радован
Николић571

Наталија
Петровић

56 84 45 5

34 10 34 2

1931/32. Наталија
Петровић572

Радован
Николић

40 63 42 14

37 5 16 4

1932/33. Радован
Николић573

Зорка
Бушетић574

Наталија
Петровић

31

10

46

3

27 15

37 11

26 4

1933/34. Наталија
Петровић-
Панић
Радован
Николић

15

26

11

13

29 13

25 9

1934/35. Полексија
Јаковљевић
Радован
Николић

25 63

51 20

20 11

1935/36. Полексија
Јаковљевић575

Зорка
Бушеслић

61 99

44 32

1936/37. Владимир
Јордановић
Зорка
Бушеслић

52 24 41 29

27 19

1937/38. Зорка
Бушеслић
Владимир
Јордановић

40 84 44 25

23 19

1938/39. Душан
Теодосић

40 93 35 24

570 Косару Николић је 15 новембра 1929. године заменила Наталија Петровић. Први разред
редовно је похађало 35 ученика и 4 ученице.
571 Први разред редовно је похађало 30 ученика и 15 ученица.
572 Током године први разред није похађало 43 ђака, а у други разред прешло је 17 ученика и 12
ученица.
573 Први разред је редовно похађало 24 ученика и 21 ученица.
574 Зорка Бушетић постављена је 12. јануара 1933. године.
575 Први разред није редовно похађало 105 ђака.
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Владимир
Јордановић

35 36 31 17

1939/40. Душан
Теодосић
Владимир
Јордановић

50 97 30 23

38 36 19 22

1940/41. Душан
Теодосић
Владимир
Јордановић

48 104 32 30

34 39 32 23

Ракитово

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж

1936/37. Мијалко
Симић576

16 41 15 4 9 1 5 -

1937/38. Мијалко
Симић577

14 43 16 4 18 5 5 -

1938/39. Првослав
Гвозденовић

18 45 11 9 17 4 15 4

1939/40. Малиша
Ђуровић

23 46 10 2 15 10 60 -

1940/41. Малиша
Ђуровић

21 50 21 5 19 23 12 8

Рибаре

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1919/20.
1920/21. Живота

Здравковић
65 7 3 2

1921/22. Живота
Здравковић
Зорка
Здравковић

17 10

50 6

3 -

1922/23. Зорка
Здравковић
Живота

17 13 16 7

44 4 5 3

576 Први разред је редовно похађало 14 ученика и 8 ученица, а разред је  поновило 8 ученика и 35
ученица..
577 Редовно је похађало први разред 6 ученика и 9 ученица.
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Здравковић
1923/24. Зорка

Здравковић
Живота
Здравковић

22 4 15 9

17 5 35 3

1924/25. Зорка
Здравковић
Живота
Здравковић

16 7 20 2

17 7 13 4

1925/26. Зорка
Здравковић
Живота
Здравковић

15 10 17 4

19 1 11 2

1926/27. Милица
Марковић
Драгољуб
Марковић

20 17 13 6

19 3 14 -

1927/28. Милица
Марковић
Драгољуб
Марковић

31 20 14 5

15 7 19 1

1928/29. Милица
Марковић
Драгољуб
Марковић

36 26 22 6

16 6 18 4

1929/30. Милица
Марковић
Драгољуб
Марковић

31 20 27 11

26 7 18 4

1930/31. Милица
Марковић
Драгољуб
Марковић

42 61 25 6

32 13 26 4

1931/32. Радмила
Богосављевић
Милица
Марковић
Драгољуб
Марковић

51 53

37 31

29 10 30 8

1932/33. Милица
Марковић
Радмила
Богосављевић
Драгољуб

40 63

48 23

36 32 30 5
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Марковић
1933/34. Драга Матић

Милан Матић
Драгољуб
Марковић578

44 69
40 23 35 21

26 22

1934/35. Милан Матић
Драг.
Петровић

42 76
38 30 40 22 31 11

1935/36. Драга Матић
Драг.
Петровић
Милан Матић

33 56

22 19

36 28

21 10
1936/37. Драга Матић

Драг.
Петровић
Милан Матић

46 56
29 24

23 21

20 19

1937/38. Милан Матић
Драга Матић
Драг.
Петровић579

44 43
37 16

30 30 21 21

1938/39. Драга
Матић580

Милан Матић
Вучић
Пауновић

53 103
49 40

45 40
32 26

1939/40. Вучић
Пауновић
Милан Матић
Драга Матић
Анка Русо581

49 58

41 28
26 21

22 17
1940/41. Драга

Матић582

Вучић
Пауновић583

Живота
Јовановић
Милан Матић

45 68

48 39

34 22

16 16

578 Драгољуб Марковић предао је дужност наставника IV разреда Милану Матићу 23. јануара 1934.
године.
579 Дужност учитељице трећег и четвртог разреда преузела је 12. јануара 1938. године Анка Русо.
580 Дужност учитеља првог разреда примио је Вучић Пауновић 1. октобра 1938. године.
581 Анка Русо је премештена у Међуреч 12. јануара 1940. године, а за учитеља четвртог разреда, са
истим датумом, постављен је Живота Јовановић.
582 Први разред је редовно похађало 35 ученика и 24 ученица. Разред је положило 49 ђака, а
поновило 10 ђака.
583 Војислав Н(М)икетић постављен је за учитеља другог разреда 30. маја 1941. године.
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Стрижило

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1934/35. Драгољуб

Јаћимовић584
40 20 10 3 12 1 2 -

1935/36. 23 21 23 9 12 3 8 2
1936/37. Владислав

Раичевић
24 27 16 7 18 4 13 2

1937/38. Владислав
Раичевић585

49 47 28 11 14 3 14 2

1938/39. Влададислав
Раичевић586

56 40 29 10 14 4 14 2

1939/40. Владислав
Раичевић587

63 53 33 10 20 4 13 2

1940/41. Добривоје
Цветковић588

59 53 23 11 31 2 9 5

Трешњевица

Р а з р е д и
I II III IV

Шк.
година

Учитељи

м ж м ж м ж м ж
1919/20. Александар

Станковић
46 5

1920/21. Десанка
Драговић589

8 2 42 2

1921/22. Десанка
Павловић590

29 1 10 2 39 2

1922/23. Милутин
Тодоровић591

6 - 27 3 16 1 30 1

1923/24. Селимир
Јовановић

23 5 4 2 34 1 14 1

1924/25. Живојин
Аранђеловић

18 4 19 4 12 1 32 -

1925/26. Живојин
Ђорђевић

25 8 13 4 28 3 16 -

584 Драгољуб Јаћимовић постављен је 26. октобра 1934. године а разрешен је 5. маја 1935. године.
585 Први разред је само 14 ученика редовно похађало.
586 Први разред је редовно похађао 21 ђак.
587 Разреде је положило само 14 ученика. Владислав Раичевић предао је дужност учитеља 5.
фебруара 1940. године, а 25. јуна исте године дужност је примио Радивоје Цветковић.
588 Дужност је 25. октобра 1940. године примио Петар Илић. Због одсутности учитеља школске
1940/41. године настава није држана. Ђаци су остали још једну годину у истим разредима.
589 Десанка Драговић постављена је децембра 1920. године.
590 Јаков Михајлов примио је дужност 12. марта 1922. године.
591 Милутин Тодоровић примио је дужност 11. гебруара 1923. године.
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1926/27. Живојин
Ђорђевић592

19 13 15 6 22 1 30 2

1927/28. Живојин
Ђорђевић

26 31 13 4 24 5 26 36

1928/29. Светислав
Предојевић

36 41 9 7 26 6 23 1

1929/30. Светислав
Предојевић

43 55 20 11 24 7 24 4

1930/31. Светислав
Предојевић

54 70 20 16 30 12 25 5

1931/32. Светислав
Предојевић

45 74 29 13 17 13 17 7

1932/33. Ђорђе
Гардашевић

33 43 26 9 16 13 13 8

1933/34. Ђорђе
Гардашевић
Радмила
Дрљевић

44 74

32 9

18 11

17 9

1934/35. Радмила
Дрљевић593

Ђорђе
Гардашевић

51 89

30 12

24 37

17 7

1935/36. Радмила
Дрљевић
Ђорђе
Гардашевић

106 50

32 13

27 13

24 18

1936/37. Ђорђе
Гардашевић594

Александар
Бабић

59 128

24 13 23 10

1937/38. Драгиња
Кочовић
Александар
Бабић595

75 136

27 13

24 16

28 7

1938/39. Драгиња
Кочовић
Наталија

24 25 19 9

592 Одличним успехом положило је 14 ученика, врло добрим 10 ученика и 4 ученце, добрим 12
ученика и једна ученица и довољним 10 ученика и 3 ученице. Двојица ученика је поновило
разред.
593 Радмила Дрљевић радила је од 1. фебруара 1934. године.
594 Ђорђе Гардашевић водио је и ђаке трећег разреда. Укупно је радио са 57 ђака. Он је премештен
11. јануара 1937. године, и од тада и његове ђаке водио је Александар Бабић, радећи са
полудневном наставом.
595 Александар Бабић је премештен марта 1938. године по својој молби, како је навео: „што су ме
поступци моје жене онемогућили у садашњем месту службовања и што поједини обесни људи
нападају на моју част“. Срески начелник је подржао његову молбу: „јер је његова жена Перса
својим непромишљеним поступцима и неморалним животом онемогућила у садањем месту
службовања, те да се од њега не може очекивати повољан рад, ни у школи ни ван ње“.
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Секулић596

1939/40. Наталија
Секулић
Драгиња
Кочовић

81 149

36 21

31 12

21 9

1940/41. Наталија
Секулић
Драгиња
Кочовић

93 158

33 15

27 13

Шантаровац

Р а з р е д и
I II III IV

шк.
година

учитељи

м ж м ж м ж м ж
1922/23. Милан

Петровић
14 6 13 2 16 3 11 2

1923/24. Милан
Петровић

14 6 12 3 17 2

1924/25. Милан
Петровић

4 10 1 - 14 7 13 2

1925/26. Милан
Петровић

5 10 5 5 1 1 15 6

1926/27. Милан
Петровић

4 9 5 7 4 4 - -

1927/28. Љубисав
Симић

14 21 3 6 5 7 4 4

1928/29. Љубисав
Симић

15 17 12 13 3 8 5 5

1929/30. Љубисав
Симић

4 10 10 8 11 12 5 5

1930/31.597 Љубисав
Симић

24 28 4 3 7 10 11 11

1931/32. Љубисав
Симић

8 20 22 15 4 3 6 6

1932/33. Љубисав
Симић

12 16 9 16 21 15 4 4

1933/34. Љубисав
Симић
Ђуро
Башић

10 19 12 14

12 15 17 13

1934/35. Љубисав
Симић
Ђуро
Башић

15 12 11 20

16 12 5 11

1935/36. 9 12 17 12

596 Наталија Секулић постављена је 7. октобра 1938. године. Заменила је Марка Аранђеловића
597 Школске 1930/31. године оргнизован је и Аналфабетски течај са 56 полазника.
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Љубисав
Симић

10 16 16 6

1936/37. Љубомир
Симић
Благоје
Марковић

14 11 9 15

16 15 8 10

1937/38. Благоје
Марковић
Љубисав
Симић

10 11 14 10

8 13 17 10

1938/39. Љубомир
Симић

12 16 9 12

14 9 9 11
1939/40. Љубисав

Симић
Добрила
Стамболић

10 17

11 14

9 7

14 6

1940/41. Миодраг
Аврамовић
Добрила
Стамболић

6 10 10 16

11 14 9 7

Шуљковац

I II III IV
Шк.

година
Учитељи

м ж м ж м ж м ж

1922/23. Живојин
Аранђеловић

6 7 9 1 14 2 9 3

1923/24. Витомир
Милошевић

4 2 5 6 14 1 10 2

1924/25. Витомир
Милошевић

3 5 3 2 8 6 9 1

1925/26. Ружица
Микић598

4 4 4 5 2 2 4 6

1926/27. Спасоје
Михаиловић599

2 3 5 5 3 5 2 3

1927/28. Спасоје
Михаиловић

10 13 2 2 5 5 3 5

598 Ружица Микић примила је дужност 18. октобра 1925. године, а предала је дужност Данилу
Димитријевићу 2. марта 1926. године
599 Спасоје Михаиловић примио је дужност 1. августа 1926. године.
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1928/29. Славка
Марковић600

12 7 10 13 2 3 5 6

1929/30. Славка Томић 10 7 11 4 10 12 2 4
1930/31. Славка Томић 18 22 12 5 11 8 8 8
1931/32. Славка Томић 15 27 14 11 9 14 5 7

1932/33. Сава
Лазаревић601

Милосав
Милићевић602

23 24

11 15 14 9

12 5

1933/34. Милосав
Милићевић
Сава Лазаревић

12 14 21 15

11 16 14 9
1934/35. Лепосава

Лазаревић603

Сава Лазаревић 21 20 12 14

21 13 10 10

1935/36. Лепосава
Лазаревић
Сава Лазаревић

11 28 23 13

17 19 11 3
193637. Лепосава

Лазаревић
Сава Лазаревић

14 22 10 22

20 17 15 7
1937/38. Лепосава

Лазаревић
Сава Лазаревић

20 31 14 15

8 24 25 8
1938/39. Сава Лазаревић

Лепосава
Лазаревић

21 31 17 18

11 22 15 12
1939/40. Лепосава

Лазаревић
Сава Лазаревић

16 17

21 9 11 12 11 6
1940/41. Лепосава

Лазаревић604

Сава Лазаревић

6 19 15 12

18 16 13 6

600 Славка Марковић примила је дужност 22. септембра 1928. године.
601 Сава Лазаревић постављен је 12. априла 1932. године.
602 Милосав Милићевић примио је дужност учитеља првог и четвртог разреда 22. децембра 1932.
године.
603 Лепосава Лазаревић постављена је 31. октобра 1934. године, а примила је одељење од Милосава
Милићевића 28. новембра 1934. године.
604 Малина Милић постављена је за учитељицу 17. фебруара 1941. године.
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11. З АК Љ У Ч А К

Основне школе у беличком срезу, између два светска рата, нису могле у
потпуности да остварују своју функцију. Главни узрок је увек недовољно
финасирање. У периоду после Првог светског рата школе су биле у нарочито
тешком материјалном положају. Због осиромашења становништва, школски
прирез је веома слабо прикупљан. Ни после неколико година стање се није много
поправило. То је нарочито важило на време велике економске кризе. Није боље
финасирање уследило ни после 1937. године, када су школе прешле на
финансирање од стране банске управе, мада је од тада било редовније.

Ипак, и поред свих тешкоћа, у овом периоду се стално повећавао број
школа. Школске 1918/1919. године било је 17 сеоских школа, школске 1021/1922.
године 22 школе, школске 1932/1933. године 34 школе, а школске 1939/1940.
године 40 школа у селима и школа у Јагодини, која од оснивања није прекидала
рад.

Недостатак средстава, нарочито у првим годинама после рата, успорио је
обнављање и подизање нових школских зграда. Ретко у ком селу је зграда
потпуно одговарала за обављање наставе. И зграде које су грађене наменски за
школу, због повећања броја ђака, нису могле да прихвате сву децу дораслу за
школовање. Увек је око једне трећине зграда била неодговарајућа, или због
дотрајалости или због скучености. Пред Други светски рат, од 44 школских
зграда, само 26 су биле у добром стању. Неколико зграда једва да су могле да се
користе.

Недостатак средстава условио је да су школе у великој мери оскудевале у
најнужнијем намештају и наставним училима. Почетак обнове намештаја
успорила је привредна криза. У новоотвереним школама намештај је био у добром
стању, али увек недовољан. У осталим школама брзо је долазило до оштећења.
Замена или поправка старог намештаја није могла увек да се обави благовремено.
Дуго времена учитељи су сами израђивали поједина наставна средства. Средстава
за наставу рачуна, земљописа и лепог писања у већини школа било је у довољној
мери. Наставна средства за остале предмете углавно су била недовољна у већини
школа. Слично је било и са књижницама. Оне су у току рата потпуно уништене.
Обнови књижница велики допринос дало је министарство просвете, поклањајући
велики број књига. Практично у свим школама то је био почетак обнове.
Половином 20-их година у књижницама за учитеље било је преко 1.200 књига, а
за ђаке скоро 1.000 књига. Мада се неравномерно по школама повећавао број
књига у наставничким књижницама, крајем 30-их година било је више од 4.000
књига, али је број књига у ђачким књижницама опао.

Развој основног школства није увек пратио и број наставника, иако се
њихов број константно повећавао.  После првог светског рата у школама је радило
15 учитеља и 17 учитељица. Школске 1927/28. године у школама је радило 32
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учитеља и 18 учитељица, а школске 1930/40. године 75 учитеља и учитељица. И
поред отежаних услова, улога наставника у појединим срединама била је врло
значајна. Често су били ангажовани на многим ваншколским пословима.
Оснивали су Земљорадничке и Кредитне задруге, културно просветна друштва,
хуманитарне организације, радили на унапређењу пољопривреде и слично. За свој
рад већи број учитеља оцењиван је одличним оценама, а они најбољи и
одликовањима.

Услед тешког материјалног стања становништва и недовољне
образованости сеоског становништва, много деце остало је неуписано. И уписану
децу родитељи су на разне начине покушавали да испишу из школе. Применом
разних казни, донекле је повећан број ђака, али увек је било много неуписане
деце. Доношењем Закон о основним школама из 1929. године повећан је број
уписане деце, и то нарочито женске. Већи проценат уписане деце увек је био у
јачим сеоским срединама, и то нарочито у оним селима, која су се налазила у
близини вароши.

Опште стање утицало је и на основну школу у Јагодини, али у много мањој
мери. Јагодина је имала бољи наставнички кадар, много већи проценат уписане
деце, која су редовније похађала наставу, бољу опремљеност наставним
средствима, намештајем и књигама.

Поред свих тешкоћа, успеха и неуспеха, школа је била најзначајније место,
где се стицало образовање и писменост. Године 1919. било је неписмено више од
37.000 становника старијих од седам година. Школске 1927/28. године само око
17% становништва знало је да чита и пише. Ипак сваке школске године
повећавана је писменост. Нешто више од 50% било је 1933/34. године, а 1940.
године више од 60%. Те године 92,25% писмених описменило се у школи.
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84, 87, 94, 95, 99, 103, 115, 116, 119, 120, 136, 142, 144, 149, 155, 156, 157, 166, 167,
170, 172, 175, 178, 184, 188, 194, 199, 208, 285.
Вољавче – 7, 8, 10, 12, 44, 48, 58, 64, 82, 84, 87, 107, 143, 158, 188, 194, 199, 208
Врановац – 7, 8, 10, 12, 15, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 43, 48, 51, 52, 56, 58, 59, 73, 78, 80,
82, 84, 87, 94, 99, 103, 107, 115, 117, 123, 126, 136, 137, 142, 144, 147, 157, 158,
166,168, 171, 172, 175, 178, 184, 188, 194, 199, 208.
Врба – 7, 8, 10, 12
Вукмановац – 11, 33
В. Пчелице – 11, 16, 27, 32, 51, 58, 60, 80, 94, 103, 108, 166, 171, 179, 185, 195.
В. Сугубина – 15, 25, 29, 38, 51, 52, 74, 94, 108, 115, 166, 168, 171, 179, 195.

Г
Г. Рачник – 7, 8, 12, 43,
Главинци – 7, 8, 10, 12, 15, 16, 28, 29, 32,36, 38, 51, 53, 55, 59, 76, 78, 80, 82, 84, 94,
95, 99, 103, 107, 115, 117, 127, 128, 136, 142, 156, 166, 167, 170, 172, 175, 178, 184,
188, 194, 200, 208, 286.
Глоговац – 7, 8, 10, 12, 16, 28, 29, 36, 38, 41, 48, 51, 52, 53, 58, 59, 65, 69, 73, 76, 78,
80, 82, 84, 87, 94, 95, 99, 103, 107, 115, 121, 128, 132, 136, 142, 147, 158, 166, 167,
170, 172, 175, 178, 184, 188, 194, 200, 208, 288.
Г. Јовац – 8, 10,
Г. Сабанта – 10, 29, 51, 58, 59, 80, 94, 103, 108, 115, 125, 166, 168, 171, 179, 184,
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Г. Штипље – 7, 8, 10, 12, 34, 43, 48, 60, 67, 80, 82, 84, 87, 103, 107, 137, 142, 185,
188, 194, 200, 208.

Д
Доњи Јовац – 8, 10, 12.
Д. Рачник – 7, 8.
Дворица – 7, 8, 10, 12.
Деоница – 7, 8, 10, 12, 15, 19, 28, 29, 32, 36, 38, 48, 51, 52, 59, 76, 78, 80, 82, 84, 87,
94, 95, 99, 103, 107, 115, 120, 122, 127, 128, 136, 142, 147, 157, 166, 167, 168, 170,
172, 175, 178, 184, 188, 194, 200, 208, 290.
Драгоцвет – 7, 8, 10, 12, 21, 29, 51, 53, 58, 59, 73, 76, 78, 80, 82, 84, 87, 94, 95, 99,
103, 107, 122, 125, 127, 136, 142, 149, 158, 166, 167, 170, 172, 176, 178, 184, 188,
194, 200, 208, 292.
Драгошевац – 7, 9, 10, 12, 33, 40, 47, 48, 53, 67, 69, 76, 80, 82, 84, 87, 103, 107, 117,
121, 136, 142, 144 , 157, 184, 188, 194, 200, 208.
Доња Сабанта – 26.
Дражмировац – 45, 46, 67, 69, 107, 144, 188,
Дулене – 115, 166, 168, 171,
Дубока – 7, 8, 10, 12, 15, 19, 27, 28, 29, 32, 51, 53, 55, 58, 59, 63, 73, 75, 78, 80, 82,
84, 87,  94, 95, 99, 103, 107, 115, 126, 131, 136, 141, 143, 148, 158, 173, 178, 184,
188, 194, 200, 208.

И
Ивковачки Прњавор – 7, 10, 12, 40, 47,

                         Ј
Јагодина – 28, 46, 48, 127, 158, 208.
Јовац – 7, 20, 27, 29, 36, 38, 39, 48, 51, 52, 53, 55, 59, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 87, 94,
95, 99, 103, 107, 115, 117, 123, 125, 128, 129, 136, 142, 149, 157, 158, 166, 168, 172,
175, 178, 184, 188, 194, 200, 208.
Јошанички Прњавор – 7, 9, 11, 12, 29, 30

К
Кавадар – 11, 33,
Каленовац – 7, 9, 11, 12, 29, 31, 48, 157, 158, 208.
Ковачевац – 7, 8, 10, 12
 Коларе -  7, 8, 10, 12, 48, 156, 158,
Кочино Село – 49, 157, 208.

Л
Ланиште – 9, 11, 12, 15, 21, 28, 29, 37, 38, 46, 49, 60, 63, 67, 69, 73, 75, 78, 80, 82,
 84, 87, 94, 95, 99, 103, 107, 115, 119, 131, 137, 141, 145, 147, 157, 168, 170, 172,
194, 200, 208, 294.
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Ловци – 7, 8, 49, 87, 158, 175, 178, 185, 188, 194, 200, 208, 296.
Лозовик – 7, 9, 11,12, 29, 30, 37, 38, 46, 49, 60, 78, 80, 82, 84, 87, 94, 95, 99, 103,
107, 115, 125, 128, 137, 141, 149, 157, 158, 166, 167, 168, 170, 172, 175, 178, 184,
188, 194, 200, 208, 296.
Лоћика – 7, 9, 10, 12, 15, 22, 27, 28, 29, 33, 36, 38, 39, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54,
55,59, 73, 76, 78, 80, 82, 84, 87, 94, 95, 99, 103, 107, 115, 117, 128, 136, 142, 147,
149, 156, 157, 166, 168, 170, 172, 176, 178, 184, 188, 194, 200, 208, 298.
Лукар – 7, 8, 10, 12, 47, 49, 158, 208.

М
Мајур – 9, 11, 12, 15, 22, 29, 33, 44, 45, 49, 51, 53, 60, 67, 69, 70, 73, 76, 78, 80, 82,
84, 87, 94, 95, 99, 103, 107, 115, 117, 137, 142, 147, 158, 166, 168, 170, 172, 175, 179,
185, 188, 194, 200, 208, 300.
Мали Поповић – 10, 12, 40, 41, 42, 49, 59, 67, 70, 80, 82, 84, 87, 103, 107, 136, 141,
144, 158, 184, 188, 194, 200, 208.
Мала Трешњевица – 9, 11
Медојевац – 9, 10, 12, 40, 47, 49, 158, 208.
Међуреч – 8, 10, 12, 34, 35, 46, 49, 70, 84, 87, 107, 188, 194, 200, 208, 302.
Мијатовац – 9, 10, 15, 21, 29, 32, 37, 38, 49, 51, 53, 59, 73, 78, 80, 82, 84, 87, 94, 95,
99, 103, 107, 115, 117, 119, 123, 136, 142, 147, 157, 158, 166, 168, 170, 172, 188, 200,
208.
Милошево – 9, 10, 26, 28, 29, 37, 38, 44, 49, 51, 53, 54, 58, 59, 84, 87, 94, 95, 99, 13,
107, 109, 115, 117, 120, 125, 127, 128, 136, 142, 144, 148, 158, 166, 168, 170, 172,
184, 188, 194, 200, 208, 303.
Мишевић – 8, 10, 12, 29, 33, 44, 45, 49, 67, 69, 85, 87, 107, 158, 188, 194, 200, 306.

О
Остриковац – 7, 8, 10, 12,
,

П
Пањевац – 7, 9, 11, 12, 33, 38, 46, 54, 58, 59, 67, 73, 76, 78, 80, 82, 85, 87, 95, 99,
100, 103, 125, 136, 142, 175, 179, 184, 188, 195, 200, 306.
Праћина – 7, 9, 10, 12, 15, 24, 28, 29, 37, 46, 49, 51, 53, 59, 78, 80, 82, 85, 87, 94, 95,
100, 103, 107, 115, 121, 128, 132, 136, 142, 144, 148, 158, 166, 168, 170, 172, 175,
179, 184, 188,195, 200, 208, 308.
Пчелице – 75, 107, 115, 168, 172,

Р
Равново – 12, 49, 158, 208.
Ракитово – 7, 9, 10, 11, 13, 46, 49, 157, 208, 310.
Рабеновац – 11, 33,
Ратковић – 11, 23, 38, 51, 52, 60, 73, 80, 103, 108, 166, 168, 171, 176, 179, 185, 195.
Рачник – 10,
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Рибаре – 7, 9, 13, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 46, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 69, 73, 76, 78, 80,
82, 85, 87, 94, 95, 100, 103, 107, 120, 128, 136, 142, 144, 158, 172, 175, 179, 184, 188,
195, 200, 208, 310.
Рибник – 9, 12, 63

С
Сиоковац – 7, 8, 10, 12
Сињи Вир – 7, 9, 11, 13
Слатина – 11, 12, 15, 24, 29, 32, 38, 51, 52, 60, 73, 75, 80, 103, 108, 166, 168, 171,
184, 195.
Секурич – 33, 38,  58, 176,
Стрижило – 7, 8, 44, 49, 208, 313.
Сугубина - 11, 60, 80, 103, 185,

 Т
Течић – 11, 33, 38, 60, 80, 103, 108, 124, 176, 179, 184, 195.
Топола – 9, 10, 12, 40, 47,
Трешњевица – 7, 11, 13, 25, 28, 29, 37, 38, 49, 51, 54, 58, 60, 67, 69, 73, 76, 78, 80,
82, 85, 88, 94, 95, 100, 103, 107, 155, 157, 158, 166, 168, 171, 172, 175, 179, 184, 188,
195, 200, 313.
Трнава – 7, 8, 10, 12, 46, 116, 118, 120, 128, 136, 142,

Ц
Црнче – 7, 9, 11, 13, 29, 31, 32, 37, 38, 49, 53, 58, 60, 67, 69, 75, 76, 78, 80, 82, 85,
88, 95, 100, 103, 108, 115, 128, 137, 142, 144, 148, 156, 158, 166, 168, 171, 173, 179,
184, 188, 194, 200.

Ш
Шантаровац – 7, 9, 11, 13, 34, 38, 49, 60, 78, 80, 82, 85, 88, 100, 103, 108, 129, 137,
142, 144, 149, 157, 176, 179, 184, 188, 195, 200, 5.
Шуљковац – 7, 9, 11, 13, 34, 36, 38, 46, 49, 53, 56, 60, 78, 80, 82, 85, 88, 100, 103,
108, 124, 129, 137, 142, 144, 149, 158, 176, 179, 184, 188, 195, 200, 310.
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