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ВЛАДО МАРИЈАН Годишњак града Београда 
књ. XLV- XLVI, 1998- 1999. 

ОСНИВАЊЕ ШКОЛЕ НА ВРАЧАРУ· 

Рад на подизању школа, просветних 

и културних установа у Србији, развио 

се после 1804. године. Озбиљан рад на 
овом пољу започет под Карађорђем пре

кинут је сломом Устанка 1813. године. 
Развој школа за време кнеза Миоло

ша текао је релативно споро. Србија је и 

даље била под турском влашћу, па је и 

кнез Милош своју делатност усмерио ко
начном ослобођељу од Турака. После до
бијања аутономије почела је да се ства

ра српска држава, што је омогућило по

четак озбиљнијег рада на просвећивању 

народа. Одредбе Хатишерифа од 1830. 
годнне омогућавале су слободно поди

заље школа и штампање књига. Многи 

Срби из Аустро-Угарске почели су да до

лазе у Србију и својим образовањем по
могли су развој српских просветних 
установа. По кнежевој заповести Совјет 

је 1836. године поставио директоре шко
ла и решио да се у сваком округу отворе 

ло две школе о државном трошку, а та

мо где је постојала црква требала је да 

• Данас Основна школа "Свети Сава". 

се отвори и школа о трошку грађана. На 

крају владе кнеза Милоша у Србији је 

било 72 основне школе. 
Законодавна делатност на просветном 

пољу започела је владом Уставобрани
теља. Стварање државне администраци

је захтевало је школоване људе и зато су 

уставобранитељи посебну пажњу посве

тили организовању школских установа. 

У том смислу донет је и закон 1844. го
дине. Бригу око подизања и издржавања 

школа на себе су преузеле општине, са

ми грађани . Решењем Совјета од 24. но
вембра 1849. године народ је подстицан 
да подиже школе, да се о њима брине и 

да децу редовно шаље у школу. Овакав 

апел власти, у друштву у коме су водећу 

улогу имали школовани људи, подстакао 

је народ да ради на оснивању школа. 1 

Добијаље аутономије 1830. године 
омогућило је слободан развој српског 

друштва. Изван београдског шанца на

стала су српска насеља Савамала, Тера-

1 Слободан Јовановиh,Влада Уставобра
нитеља, Београд 1925, 45-64. Радош Љу
шиh, Прво 11амеснuштво, Београд 1995, 87-
104. 
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зије, Врачар и Палилула. Својом преду
зимљивошћу грађани су стварали савре

мене услове живота рушећи оријенталне 

остатке понашања. Отварање српских 

школа представљало је постављање те

меља савременом српском друштву. Гра

ђани источног и западног Врачара као и 
грађани горље Савамале су на подсти
цај власти започели 1849. године оства
ривање намере да у свом крају отворе 

основну школу. 

I 
У првој половини 19. века београдска 

стара варош налазила се између Кале

мегдана и шанца. Шанац је био остатак 

спољашњег утврђења које су подигли 

Аустријанци 1723- 1736. године. Овај 
шанац је требало да штип~ варош и ишао 
је од Петроварадинске капије, кроз коју 
је водио пут за Земун преко понтонског 
моста, затим делом Карађорђеве улице 

до Сава-капије (данас Велике степени

це), даље Косанчићевим венцем до Ва
рош капије (данас угао Поп-Лукине ули

це и Косанчићевог венца). Одатле је ли
нија шанца ишла Топличипим венцем 

поред ,,Паласа", па Обилиhевим венцем 

до ресторана "Руски цар". Затим до 

Стамбол-калије (данас зграда Народног 
позоришта), даље поред Дома војске 
Скадарлијом до Видин-капије (данас 
зграда Прве београдске гимназије), а за
тим поред Градског саобраћајног где се 

шанац завршавао Темишварском капи

јом на раскрсници Дунавске и Книћани
нове улице. 

Шанац је имао бедем висок око шест 
метара. Са спољашње стране је био ров 
дубок око четири метра, а са унутрашње 

стране су на бедему били дебели пали
сади, кочеви, зашиљени, око два метра 

високи. Ван шанца пружало се поље са 
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барама и жабокречинама. Савамала, Вра
чар, Палилула и Теразије били су пред
грађа са раштрканим баракама. После 

добијаља аутономије 1830. године кнез 
Милош је наредио да се ова предграђа 

насељавају и уређују. Наредбом кнеза 
Милоша когод је пристајао да огради 

плац на Теразијама добијао гаје бесплат

но. Многи су били кажљени зато што ни

су пристали да приме плац и ограде га. 

Какве су то баруштине биле пај боље по

казује то што су Београђани ишли у лов 

на дивље патке тамо где се данас налази 

Краљев двор. Грађани који су долазили 

са Теразија и ишли до Славије прелази

ли су дрвени мост преко потока који је, 

ту протицао. На Славији, у mшадам:а и 

детелини, налазила се кућица и штала 

Ђуре Кочијаша са бунаром на ђерам, за

тим кукурузи, пшеница, орахово и ви

шњево дрво и један простор са травом 
на коме су пасле овце н краве.2 

Јужни део Београда назван је Врачар. 

Врачар се граничио с Топчидерским 

друмом (Улица кнеза Милоша) од Фн- " 
шекџијске чаршије (данас Булевар кра

ља Александра) па до Докторове куле ко-

ја јс била близу Мостара. Ту се Врачар 
граничио са Савамалом. Од Мостара по

ред некад војног сењака и даље низ Кра

гујевачки друм (данас Ш~адијски буле

вар) до Београдске улице и са њом до 

С~1едеревскоr друма (данас Булевар кра
ља Александра). Улица краља Милана 

која ес од хотела "Лондон" називала Кра
гујевачки друм делила је Врачар на за

падни и источни део. Западни Врачар 

2 Живорад Н. Јовановиl1, Из старог Бео
града, Београд 1994, 16-17; 24; 26; 39.; Бра
нислав Нушиh, Стари Београд, Београд 
1990, 8-9; Тодор Стефанови\1-Виловски, 
Стари Београд, Београд 1911, 5. 



био је део од Крагујевачког друма до 

Докторове куће код Мостара. Овај део 
Врачара населили су већином l Iемци. 
Били су то предузимачи и занатлије, па 
су на Западном Врачару подигли своје 
куhе и занатлијске радионице. Међу нај
познатије спадају Фердинанд Розет, Јо
зеф Шток, Ернест Гајзлер, Фердинанд 

Стеванов, столар Брајер и кафеџија То
дор Херман и Гашпар Бекер. Најпозна
тија кафана у том делу вароши била је 
"Немачки цар". Ту су се састајали углав
ном I Iемци, који су насељавали Западни 

Врачар. 
Источни Врачар ишао је од Крагује

вачког друма преко Славије и Београд
ске улице до Фишсклијске чаршије (да
нас Булевар краља Александра). Хотел 
"Славија" сазидан је тек 1887. године. 
Иза хотела "Славија" био је Симићев ма
јур, који је купио Франсис Х. Макензи 

за 7500 дуката, а инжењер Светислав По
повић је земљиште парцелисао. Цео се 
крај, по том имућном Енглезу, назвао Ен
глезовац. Одлуком општинског одбора 
од З 1. марта 1894. године овај крај је па 
предлог ,,Друштва за улепшавање Вра
чара" добио назив Светосавски крај или 
Савинац. 

Улице на Врачару нису биле калдрми

сане па је за време киша становништво 

Врачара имало великих невоља. Саобра
ћај на улицама за време киша био је оте

жан. А за време бујних киша се због во

де, по неколико сати, чешhе прекидао са

обраћај између вароши и Западног Вра

чара. Због блата по улицама тешко су се 

распознавала деца од прасади, а за људе 

са Врачара говорило се "каљав к·о даје с 
Врачара".3 

3 Ж. Н. Јовановић, 24-26; Б. Нушиh, 94; 
Сполtепица друштва за улепшава ље Врача
ра, Београд 1909, 7-9; 54. 
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п 

Главни управитељ основних школа у 

Београду, Петар Радовановић, је 26. но
вембра 1851. године, у име грађана Вра
чара и горње Савамале, поднео молбу по
печитељ у просвештенија "како би се јед-

. " на школа у љиовоЈ средини водрузила . 
Грађани Врачара и горње Савамале на

гласили су да су школе у Београду, у које 

иду њихова деца, "од Врачара тако уда

љене, да нежна и недорасла деца љиова 

зими, по снегу, киши и блату до исти ни 

отићи не могу". Хтели су да олакшају 
школовање своје деце тако да се у бли

жој школи "поучавају у оним наукама, 
које су за основне школе наше прописа

не". Подржавајући њихову молбу Петар 
Радовановиl1 је предложио Попечитељ

ству да се омогући отварање школе на 

Врачару. Будући да Општина која се бри
нула о школама није имала за тај циљ 
погодну просторију на Врачару, Радова
новић је био мишљења да би за почетак 

могле да се користе две собе у Тополив-
" с ници "гди су и тако ове праздне . ма-

трао је да би се са уступањем простора у 

Тополивници за школске потребе "ђаци 
" 4 поучавати могли . 

Попечитељство просвештенија је о 
овом захтеву обавестило Управу града 

Београда l l. децембра 1851. године. Ми
нистар је затражио од Управе додатна 

обавештења о томе којим ће средствима 

грађани Врачара новоосновану школу 

издржавати. Управа Града сазнала је од 

грађана Врачара да они желе да се у њи

ховом крају оснује школа, чијег би учи

теља Општина издржавала, као што је 

4 Архив Србије (АС), Министарство Про
свете (МПс), 1853, 1, 44; Архив Београда 
(АБ), Управа Града Београда (УГБ), 1851 , 
Х:Х, 3604. 
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плаћала и остале београдске учитеље. 

Надали су се да ће им за школске про
сторије бити довољне најмање две собе 
у Тополивници "које и тако празне ле
же". 5 

Управа града Београда јс по налогу 

попечитеља просвештенија ступила у ве

зу с Београдско'vl општином. И Општи

на је подржала идеју да се оснује основ
на школа на Врачару. Међутим, Општи

на ЈС нагласила да IIeмa довољно сред

става да плаћа учитеља и да гради школ

ску зграду на Врачару, нагласивши да је 

"одвећ многи други варошки своји тро
шкова имала у овој години". Управа гра

да обавестила јс Попечитељство да Оп
штина "засада и школу на Врачару гра

дити и учитеља такове издржавати" ни

је у стању. Зато јс предложила да грађа
ни сами нађу ,једно обиталиште( ... ) гди 
ће се та нова школа моћи сместити", уко

лико им се нс доделе две собе у Топо

ливIIици. Општина је пристала да плаћа 

учитеља и управитељ Петар Радовано

вић је у споразуму са граlЈанима Врача

ра требало да юабере учитеља за нову 

школу. 

На основу оваквих података Попечи

тељство просвештенија је обавестило 

грађане Врачара 12. јануара 1852. годи
не да оно оснивање школе ,Једне у њио

вом крају посве одобрава". Препоручи

ло је да Управитељ школа у споразуму 

са Управом града пронађе учитеља за 

школу. Међутим, будући да се собе у То

поливници нису могле да добију за школ

ске потребе, Попечитељство је нагласи

ло да се гра\Јани Врачара "како знају по
старају и простор за школу пронађу". 
Ila тај начин званично је установљена 

5 АС, МПс, 1853, I, 44; АБ, УГБ, 1851, 
дел. прот. П, бр. 6135; ХХ, 3604; Ш, 3. 
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школа на Врачару и горњој Савамали 12. 
јануара 1852. године. 

Београдска општина је на свом засе
дању 17. јануара прихватила сугестије 
Попечитељства просвештенија и потвр
дило љегово решење у погледу оснива

ња школе на Врачару. Петар Радовано

вић је требао да у спораз~f)' с грађани

ма изабере учитеља, а грађани су били 

обавезни да пронађу просторије за шко
лу. После тога, Попечитељство просве

штенија је 17. јануара обавестило П. Ра
довановића о потреби оснивања школе 

на Врачару, али да грађани, уколико то 

Општина не може, сами плаћају закуп 
за школске просторије док Општина не 

сагради школску зграду. 

На основу оваквог обавештења П. Ра

дованови\1 је интервенисао код Општин

ског суда да он у следећем општинском 

заседању изјави како јс Општина "дужна 
кирију за школу, као и учитеља плаhа

ти". Нагласио је да такав "обичај нигди 
у отечеству не постој и ( .. ) да општина 
учитеља, а село или варош кирију за ку
ћу" плаhа. До краја јануара Радовановић 
је у неколико наврата интервенисао код 

Општинског суда. Када није добио тра
жене одговоре од Општине, Радовановић 

је обавестио Поnечитељство просве

штенија да ће он убудуће о свим посло
вима КОЈИМа руководи, нарочито у вези 

са подизањем школе на Врачару, обаве

штавати директно само Попечитсљство 
просвештспиј а. 6 

Но, приликом општинског заседања 

само се разговарало о плаћању школске . . 
просторије, али одлука о томе није до-

нета. Зато је П. Радовановић тражио од 

Попечитељства да примора Управу гра-

6 АС, МПс, 1853, I, 44; АБ, УГБ, 1853, 
ПI, 3. 



да да се опо конкретно одреди у погледу 

оснивања школе на Врачару. I Iагласио је 
да се то питање мора брзо решити јер се 
приближавао почетак школске године. 

Зато је тражио да ес грађани Врачара па 

време обавесте о томе како he се плаћа-. . 
ти кирија за школске просторије. 

Својим упорним настојањем да шко

ла на Врачару буде на општинском: бу

џету, П. Радовановић је успео само у то

ме што Је питање оснивања школе на 

Врачару вратио па почетак. Због тога је 
Попсчитељство просвештенија 17. мар
та тражило од њега да сазна какав Је став 

грађана Врачара у погледу плаhања "ки

рије за здање школе". Радовановић је 

ступио у контакт са општинским одбор

ницима са Врачара Милојем Маркови

ћем и Костом Аптоновићсм. Они су у 

име осталих грађана Врачара изјавили 
спремност ,,да ћс они скупа сви ( .. ) ки
рију за зданије у које би се школа сме
стити имала, кроз једну годину плаћати". 

На основу пристанка грађана Врача
ра да ће плаhати просторију за школу, П. 

Радовановић ј е за школске потребе из
најмио кућу Михаила Радивојевића, чи

новника у Совјету. Према уговору од 3. 
априла 1852. године, који су начинили 
П. Радовановић, М. Марковић и К. Ан

тоновиh са власником куће, годишња ки

рија је била 40 талира. Уговорена је оба
веза власника куће да је он одржава и по

правља. Одмах после тога Општина је 
за школу набавила "скамије, срицатељ
ну штицу, таблу за рачунање, астал и сто

лицу за учитеља".7 

Будући да су куће на Врачару и Сава

мали биле раштркане и удаљене од шко

ле, крајем 1852. године набављено је и 

7 АБ, УГБ, 1853 , Ш, 3. 
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звонце за школу да би се деца "благо
времено у школу искупити могла".8 

На основу овлашhења о избору учи

теља Петар Радовановић је за учитеља 

предложио свршеног правника Ђорђа 

Берисављевиhа "као способног за учи
тељство Србина".9 

У школу се уписало 55 ђака. На Ђур
ђевдан, 6. маја l852. године, отпочела је 
са радом школа на Врачару. Према на

ставном плану и програму из 1850. го
дине под називом "Расположење пред

мета КОЈН се у основним училиштима 

предају ло разредима и полгодијима" 

градиво је било распоређено онако како 

се налазило у уџбеницима. Програм је 
био скромнији од претходног и за тада
шње прилике реалнији. 10 У првом разре
ду, у првом полугодишту учило се: 

"1) Штица у буквар. Познавање (а у 
исто време и писање на табли) ГраlЈаП

ска писмена и слагање. 

2) Наизустно учење бројева до десет, 
писање такови на табли и бројање са 
стварима. 

3) Наизустно учеље молитви: Отче 
наш и Богородице дјево". 
У другом полугодишту: 

" 1) Продужење буквара до свршетка 
грађански писмена. 

2) Познавање црквени писмена, сри
цање и читаље. 

3) Наизустно учеље бројева до сто, пи
сање такови на табли (заједно бројаље с 

предметима). 

8 АБ, УГБ, 1852, ХУШ, 92. 
9 АБ, УГБ, 1853, Ш, 3. 
10 АБ, УГБ, 1853, ПЈ , 3; Шематиза.м 1853; 

Срећко Ћунковиh, Школство и просвета у 
Србији у Х/Х веку, Београд 1971, 41-43; Ми
лован Ђ. Милићевић, Шко.1е у Србији, од по
четка овог века до краја 1867, Београд 1868, 
23-24. 
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4) Почетак писања по прегледалици 
5) Ilаизустно учење символа вере". 
У другом разреду у првом полугоди-

шту учило се: 

"1) Ч11тање из прве читанке (прво оде
љеније) 

2) Читање из часловца 
3) Прва знања наизуст (прва и друга 

глава) 

4) Кратка свештена историја старог 
завета 

5) Из рачунице прва два вида, одма с 
равнонареченим броiевима и наизустно 

учење таблица сабирања и одузимаља 

6) Продужење писања по прегледали
ци 

7) Наизустно учење молитви пре и по
сле обеда, пре и после спавања (све на 
српском језику)". 

У другом полугодишту другог разре
да учило се: 

"l) Читаље из прве читанке (друго 
одељени је) 

2) Читање из часловца 
3) Прва знања на изуст (треhа и че

тврта глава) 

4) Кратка свештена историја новог за
вета у питањима и одговорима 

5) Из рачунице друга два вида с рав
нонареченим бројевима и наизустно уче

ље таблица умножења и деобе 

6) Продужење писања по преrледали
ци 

7) llаизустно учење десет заповједи 
божји (па српском језику) 

Пјеније учиће се у оба полrодија ово
га разреда". 

У трећем разреду у првом полугоди
шту учило се: 

"1) Читање из друге читанке (прво 
одељеније) 

2) Читање из Псалтира 
3) Прва знања наизуст (глава пета) 
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4) Кратки катихизис прва част наизуст 
5) Основи математичког и физичког 

земљописанија у питањима и одговори
ма са употребљенијем земљовида 

6) Из рачунице: правила о преобра
ћаљ у разнонаречени бројева у равнона
речене и прва два вида с разнонарсче

ним бројевима 

7) Писање по казивању из писмени са
става". 

У другом полугодишту трећег разре
да учило се: 

"1) Читање из друге читанке (из дру-
гог одељени ја прву, другу и трећу главу) 

2) Читање из псалтира 
3) Прва знања наизуст (шест глава) 
4) Кратки катихизис друга и трећа 

част 

5) Основи кратког земљописанија са 
употребљењем земљовида 

6) Из рачунице друга два вида с раз
нопареченим бројевима 

7) Писање по казивању из писмени са
става 

Пјеније у оба полгодија овог разреда". 
У четвртом разреду у првом полуго

дишту учило се: 

" 1) Читање из друге читанке (другог 
одељенија глава 4, 5, 6) 

2) Повтореније кратке црковне све
штене историје 

3) Из рачунице повтореније из сва че
тири вида са равнопареченим и разно

нареченим бројевима 

4) Кратки основи српске граматике до 
глагола 

5) Кратка србска историја до кнеза Ла
зара 

6) Из земљописанија о Србији 
7) Писање по казивању из писмени са

става". 

У другом полугодишту учило се: 

"1) Читање из друге читанке (из дру
гог одељенија глава 7, 8 и последња) 



2) Повторенијс целог кратког катихи
зиса 

3) Из рачунице о правилу тројном 
простом 

4) Кратки основи србске граматике од 
глагола до синтаксиса 

5) Кратка србска историја од кнеза Ла
зара до наши врс'1ена 

6) Из земљописанија: о европској Тур
ској 

7) Писање по казивању из писмени са
става 

Пјеније у оба полгодишта овог разрс
да". 11 

Плата учитеља школе на Врачару 

Ђорђа Берисављевића износила је 1 ОО 
талира годишње. Учитељска плата била 

је мала, а положај учитеља у друштву бно 

је омаловажаван. Обично јс учитељска 
плата била од 33 до 200 талира годишње. 
Најбоље су били плаћени учитељи у ис
точној Србији. Због тога су београдски 

учитељи прибегавали разним другим по

словима уз ч~~у су помоћ надокнађива

ли мале плате. 12 

Честе жалбе београдских учитеља па 

њихово бедно \1атеријално стање поку

шао је да помогне управитељ Петар Ра

довановић писмом Попечитељству Про

свештенија. Као главне разлоге лошег 

матсријлног положаја београдских учи

теља Радовановић је навео "општепозна
ту скупоћу Београда". Истакао је да бео-

11 М.Ћ. Милиhевиh, 23- 24; С. Ћунковиh, 
42-43. 

1 ~ АБ, УГБ, 1853, III. АС, МПс. 1855, V, 
26; Учитељи су често држали приватне ча
сове у школама, због чега су долазили у су

коб са школским инспекторима. Такав љи
хов рад забрањивао јс закон - АС, МПс, 
1855, Ш, 7; Учитељима јс било забрањено 
да заступају лица код приватних парница на 

суду - АБ, УГБ, 1856, XIV, 250. 
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градска Општина, и поред тога што су 
београдски учитељи уложили велики 

труд у подучавању деце, није повећала 

плате учитељи~~а. Указао је да нека села 

у источној Србији већу плату дају сво
јим учитељима него што то ради Бео

градска општина. Нагласио је потребу 
повећања учитељске плате у Београду. 

Радовановић је истакао да мала плата по

нижава учитељске способности јер Бео

град има најбоље учитеље. Посебно се 

заложио за повећање плате учитеља шко

ле на Врачару Ђорђа Берисављевића као 

и послужитеља Врачарске школе. Послу

житељ јс имао плату 2 талира и 48 гро
ша месечно. Нагласио је да послужитељ 

са таквом платом "ни хлеба довољно не 
може имати, а камо ли да нуждну обућу 

и одећу набавља". Молба П. Радовано

вића била је уверљива и Управа града је 

20. августа l 852. године повећала плату 
учитељу Врачарске основне школе Ђор

ђу Берисављевићу са 1 ОО на 125 талира, 
а послужитељу школе са 2 на 3 талира 
месечно. 11 

Иако јс школа на Врачару почела са 
радом, љен положај у односу на друге 

школе у Београду био је подређен. Оп

штина је по закону била дужна да плаћа 
и кирију за школску зграду и учитеља. 

Међутим, у вези са школом на Врачару 
Општина је плаћала учитеља, а кирију 
за школску зграду плаћали су сами гра

ђани. То није био случај са осталим шко
лама у Београду. Због тога је П. Радова
новић током 1852. године непрестано 
подсећао Управу града и Попечитељство 

просвештенија на положај школе на Вра

чару. Тако је 16. августа нагласио да би 
то био једини случај "гди би општина 

13 АБ, УГБ, 1853, Ш, 3; 1852. ХУЈ, 67; 
АС, МПс, 1855, V, 26. 
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учитеља плаћала, а кућу за школу, у ко

јој се деца општинска поучавају, неко 
други". Нагласио је да "тога нема нигде 
у мом округу" деловања. Упорним насто

јањем П. Радовановића Општина је би
ла приморана да разматра питање фи
нансирања школе на Врачару. На оп

штинском заседању 19. августа, у при
суству члана и капетана Управе вароши 

Николе Костића, Општина је решила да 

ће кирију за кућу "гди је школа смеште
на из касе општинске од 1. септембра" 
плаћати . На тај начин Општина је при
знала да је њена дужност да у потпуно
сти издржава школу на Врачару као и 

остале школе у Београду. Такво призна

ње од стране Општине послужило је П. 
Радовановићу да постави питање плаћа

ња кирије од маја месеца од када је школа 
почела са радом. Питање је било врло 
важно за грађане Врачара јер је власник 
куће, у којој је била смештена школа, 

потраживао кирију у износу о~ 340 та
лира за четири месеца од када Је школа 

почела са радом. Зато је у писму Управи 
града П. Радовановић 5. октобра питао 
"ко ће кирију сај бији куће плаћати?" Ис
такао је да родитељи и потписници уго

вора с власником куће нису обавезни да 
плаћају кирију за протекла четири ме
сеца. На крају је закључио даје Општи
на пристала да плаћа кирију од 1. сеп
тембра па, према томе, истакао је Радо

вановић, да је и за "она четири месеца 
. . 

од почетка заведениЈа тога кирију пла-

ћати обавезна". 
Међутим, Радовановићу је одговоре

но 7. новембра да "кирију плате проси
тељи сами". Због тога је Радовановић на
ставио са захтевима да Општина испла

ти власнику куће кирију за претходна че
тири месеца. Тражио је од Управе града 
да примора Општину да она плати зах

тевану кирију. Међутим, Управа града је 
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одговорила да се она не може више упу

штати у питање кирије за прва четири 

месеца, јер Општина то "на свој терет 
не прима". Ни такав одговор није поко
лебао П. Радовановића. Он се због тога 
обратио директно Попечитељству про

свештенија 24.јануара 1853. године. Ука
зао је на напор који је учинио код Упра

ве и Београдске општине да се из оп

штинске касе исплати кирија за четири 

месеца и њихове негативне одговоре на 

такав захтев. Истакао је да се "нигде у 
отечеству не упражњава, а колико ми Је 

познато ни у целом свету", нагласио је 
Радовановић, "да општина нека учите
ља плаћа, а други неко кирију за школи 
или школско зданије". Указао је даје Оп
штина приликом оснивања школе "ма у 

ком крају вароши", увек водила рачуна 

о школској згради. Зато је истакао да не 
би било праведно да грађани Врачара 
плаћају школске просторије. На крају је 
замолио Попечитељство да оно својим 
решењем преко Управе наложи Општ~:~
ни "да она за она четири месеца кирију 

притјажитељу куће ( .. ) исплати". На 
основу оваквих разлога Попечитељство 
је 28. јануара 1853. године обавестило 
Управу града да је Општина обавезна из

државати школе из своје касе и да због 
тога "иста одма има из своје касе непри

знавану кирију по члану постојећем о 
том уговора, кирију на здање школе вра

чарске платити". 
Тако је својом упорношћу П. Радова

новић успео да примора Општину да у 
потпуности издржава школу на Врача

ру. После овог решења попечитеља про

свештенија Београдска општина је у пот
пуности прихватила обавезу да издржа

ва школу на Врачару, што је и била њена 

обавеза по закону. 14 

14 АБ, УГБ, 1853, Ш, 3; АС, МПс, 1853, I, 44. 
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ТНЕ FOUNDATION OF GRAMMAR SCHOOL АТ VRACAR 
Vlado Мшiјап 

Tl1c inhabitants of the Vracar district and 
uppcI Save qнartcr supportcd Ьу Petar Rado
vanovic, chief dircctor of grammar schools, 
applied to the Ministry of Edнcation on No
vcmber 26, 1851 witli Iequest that а grammar 
school may Ье founded in their dist.-ict. Since 
at V1-acar there was no suitaЫe building for а 
school, they rcquestcd that to this ршроsе two 
rooms in tL1e Topolivnica Ье givcn. ТЬе mu
nicipal government had to sustain thc tcacЬer. 
Тће Ministry agreed to their 1·equest, but be
cause of lhe lack of money suggested that the 
town dwellers tl1emselves рау the rooms fог 

the school for tl1e beginning until the coшmu
nal government raises а building for the school. 
The citizens accepted this suggestion апd leased 
the lюuse ofMihailo Radivojevic for the nceds 
ofthe school. Thc communal government took 
upon itself to рау tће teachcr. In this connection 
tЬе Ministry founded thc school at Vracar оп 
Janнary 12, 1852. 55 pupils enrollcd in tbe 
school and on St. GcOl"gc's day in 1852 the 
school officially started to work. Petar Radova
novic made endeavors that the communal gov
ernment take upon itself to take саге of the 
school building and рау the teacher. 
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