
КОСТА СПАСЕНОВИ'Ј', 

УВОД 

и 

административна подела 

,остала је за 'све :време ТУР-
владаlвине, а З,ЭЈдржана је и за 

време првог и другог српског устанка. 

1815. 
Ко-

Ови њазиви 'о подели задржали 

су се све до 1830. године, Кlнез Ми-
љо,ш у'кинуо назив к;нежина, а ytВeo к,а;пе

с'ветског рата. 

9 

'у:кида и назив 

односно ,оК'руг. 

,се ко

општине, среЗ;Qве и 

за;вршетка другог 

Беоzраоа 

првом устанку. 

Ваља напоменути да седишта кнежина 
Ь(~ОЈ~Р<iД!3КiDЈ "_~"".'" нису стално 

и ·седиште кн:е}l{и;!{е, 

Тако сеДИ1ште ПОСа!воке кнежине дуr.o 
је кнез 

дуго година кне-

эавэо, родом из тога Исто тако, J;i 

саме кнежи:не су 'се називале гю 

за, па се Посавока к>Нежина 
НИЧНО - Николе 
НиК'оле 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ УОЧИ И 3А ВРЕМЕ 
ПРВОГ УСТАНКА 

3а време турске влада:в.ине у НИ-
је било ,светоlВНИХ школа. Једино су се при 
манастирима млаДИЋИ писмено

ма. 

овештенички 

и уо,чи првог 

пашалу.ку, па и у 

>манњстирских, било ј е уочи 

приватних у ,богатим 

пред први устанак 'у Dелг'оа'1Ј~1КОl ,a"".o.'.L.I'" 

су у 

Ресник 
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КОСТА СПАСЕНОВИЋ 

о тих ШЕола А. G!JJ::>!JYJ..Jl'1lJ!J:)',JlH1 је за- печитељствима, како 

бележи.о следеће: 

'село 

школа и пре у.станка и 

зашла је у 

Рожанци - шкоvз:а 
радила и пре устанка и зашла у 1В05. го
ДИјну. 

село 

била и пре устанка, (ГIa је, 
остала и (ра~ила и за 

иначе би-
место важности ради саоо,uэ,-

са 

Рипаљ - село у 
3намосамо т'оликю да 

дочекала И школа рипањска, 

или пре устанка 'Или 

постанку не 

о СЕИМ овим школама у на-
времена први Ј'1станак, сем 

ових пронаша.о Га·-
ВР!ИЈю:!~иl'i, .ни до дана'с се lвише ништа 

могло у до.кументима наших архи

чини ·саМОШК,Qла у 

устанку, у току 

..u"";l.n,'1-"4М'~'n'<1Јl'Ј. пашалуку се одмах отв.а-

,прве OBe'J'10iВHe школе, се осећада 

вел:ик·а асюудица у пиоменим људњма. 

Зато се вен 1805. IЮДИЈне у .о пра-

ДР-Ж:aIВЈН:ОЈУ.( 'органу !Власти, измећv 
полечитеља ,налази 'и 

ство 'се ета'вља у ду-
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становника 

стараље. 

1811. г,оДине 
прераста у ПРаЈВУ >влаЈД'У са по-

ост·ал·ог, 

знак наше пр из\Н.'эт е лн.ости , а вашег 
и обште саглаоно 

и постављамо вас 

и градо!Вима, 

вом 

1813. 

н става 

'Услови за радОСНOIвних ш:кола тога вре-
мена били су веама тешки. било по-

школских зграда, 

стручне учи-

теље. 

Ш'Кюле 
и варошким 

ле теоне, мрачне и ниоке. клупа 

уопште па су деца седела на 

ра!ма ил-и т;роношцима ДОНОСИЛИ ОД 

И сам уч.и'Тељ седео на трcmошцу 
или асури. 

нерегулиса

школе издр

О[1штине 

'Учитељски кадар је углавном 
iВЭ!Н ·од из данашље 

т,о нису ст.ручни педагози, 
разних ЗанЈИ'МаЊа, чеС'IЮ и .сами 

ни. IИ п·о!ред тога, .ОН"И су У "._t::: __ ~ __ 

·0 оведочи 

f..Jd.l}Uf..Jl1lt:::!J:S приликом отвараља 

ва,ше учитеље и 

ОД 

да, преда мном 

1808. године: 

Плаваље учитеља неу-



мале, се то допуљавало бесплатним ста
нам, Or.pe:B'01M 

исхрЭ!ну. 

и намирницама за љихову 

iiIJ=a~ ~одина 'устанка ни-

какав \Наставни план и ПРОI1Рам: за :ооновне 

шК'Оле. ;рад 'У школи се ,QВОДИО 

на 

и, 

индивидуално, 

метод ерицажа. 

има 'нрло мало, углавном из 

То су часловци, мо-
врло ретк,о 

лики 'н.}.гU'\."'Д~kV~. 

дрвета, великом 

З'ЭЈНИМ воском, на фliШlеIЈ;и:ма 

школске 

никэ!кlвим пропиоима, је остав-
љен,о на вољу учитељу. Учиљо ,се Iпрек,о це-
л,ог с прекидOiМ 'за ручак, ,су 

доносили 'Од 

18 
шаролик,ОД 6 .до 

прarвилу, нема, 

п . ..,..п .... "йft'" градо-

Ова:к:во стање је 'Ове до 1811. го-
дине, када су донета прва у,лутетsа з,а рад у 

овим основним школаlма. 

Т,о је зачетак првог :нaCTatВHoJ' плана и 
програма, се каже: 

ЗЋати да је за 
rюлеэне СУВИМ 'оу,стиза,љем КН:.iИзи се на-

стављати: по 'I'QМy rи о\нда 

псалтир с 'катихизма ПС)V1:rе:вrи:iем 

и - што се све у те-

савршити може и има."8 

Oвwм основне 

плана и програма 

'ДРЮn['ИС~i'У се ИЈ ДУЖНО

,примерни 

школи о њег,овим II.LКОЛСКrим: 

ђан,ск'И'м квалитетима учило уоlКJВИРУ пред

ДЈ:)жаВЯСI'Г права. 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДСКОМ ОКРугу 

ШКОЛА У 
1805-1813. zод. 

Као што 

налази сеОРИI1иналан уговор

о тюстављељу првог 

)С'I'\Р:)rЖ1Њ~ЩЈ1, [Носи датум 

КОНТРАКТ 

ПО1',ЩЕlе::rу.1€ вазда, чесњо децу 'ПО-

речени 'кмет-ова, ако 

да би деца долазила 
'ИСТИ матиста:р исту плату 

400 !'роша, 'Мора учити и више 
ОД КОl'а не тражи, са 

iВ€ћ ако би кмет или ти 
тр!'овац од воље 'ofie да да. 

Киез Павле Лазаревиh 

Паун Долииац 

Милоје Петрови.h 

Јован Тилић 

Паја Станковић 

16-0Г 1805. 

Крста Ст:аНЈ:ШВИh. 
свајашчанојереј 

Димитрије 
са целом се()ск.ом 

обштином 
ни:жеречени 

њему давати 

Никола Николајевић 
учитељ. 

га упише 

После године 
Никола се 

дужности 
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КОСТА СПАСЕНQВИЋ 

Учитељ је радио у 
жници до 1808. године, ,када прелази у 
град 'на ,некакву другу 1813. 
прелази у 'кад стрица, 

отвара ш,к,олу у 

И ,овота пута не остаје дуго на 
.дужности, га налазимо 

не као 

Због 
т.ив 

Учитељ 

По ,одласку учитеља 
њеГоОВО место долази Д~lIМИТiР~гiе 

виh. Он је из 
1808. године 

свештеника 

године. 

шк,олока зграда 'у ~СТ1:>У~~НЈЈЩИ би

ШКОЛА У РИПЊУ 
%'Н.ежu.1ia 

теља, родом 

.нала-

се шк;ола у налазила 

списку оних 40 ШКQла 1813. г од Ј1ЈН е , 
значи да је 'и радила за ,време првог 

устанка, чему, жал,о.ст, нема подата;к'\а. 

1814-1830. 
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осигураље љичног положај а, негатИIВНО 

на проовете и ш!к:олства 

се '0 проовети TOT'()tBO нико не 

стара, па ј е веома 'опор 

,мучан. И сам К:нез 'нерадо прихвата предл()

каРЮ.IИ1'ilа:и ДИМИТР]1:ја ДаiВИ,Д{)lI~Игlа 

просвете и школства. Нешто збоr 

страха да се не замери турским властима 

за и држаВlНИ поло:ж:3.] 

је регулисан а, 

го, и збоLГ неповереља према писменим 
Дима Иа.ко чини неке уступке 
том правцу, т.о више као што 

је именоваље 1823. тюдИ'не за попечитеља 
Поповиliа. Због 

.... ~'Ј~lч~ споро, иако 

време. 

у 'овом периоду це.лС,КJlII1НУ 
и издржа'ваље школа преузели су 

општине и 

издржа

цpKBeHO~1: 

преузи-

VA'V'VjJ'QIJJc:t:U OiВy 

тако трошК!ови за Ј1,здржава

ље школа падали 

Колико био 

читање, Ј]иоа'ње, 

ницу_ 

овде 

власти у оном периоду нису 

донеле ни 'пропис или а,кт органи-

основних школа, Све је било .остав
љено учитељима да се они сами сналазе 

как:о 'и па ст,ога !НИ 'Моrло 

бити -нскаювог .напретка у раду ШКlQла тога 
времена. 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У 
НАХИЈИ 

ОПШТИ Х неповољних овом 

периоду 'и ll]коле у су 

стагнирале. У целом о:к,ругуод 1814-1830, 
радиле три основне 

и 



ла 

да 

- КuеЖU1iа 1ЈОсавС1<,а 

првим школама .су поново 

ПРЮI][асти првог устанка, би
Она ј е лочеJIа 

И .овог 

њу нове 

ван 'и Доставио 

просвете 1874. године. 

дине, 

гроша 

скама, 

има 1 соба за 
1 кухиња ,и по-

4. шк'оле 
ти, широка 

вама,Qрасима и дудовима. 

5. има Од 
далеК'о је река 

љаница, а од школе удаље:на већ 
до плота баШТ6НСКОГ тт,-,.г. ..... ,r.,тк 

6. Школа се налази 

7. 

:и удаљена 

ваРGШИ три сата, ,ОД среске 

сат, 'Од црюве минута. 

реских глава.Щ2 

чини ,само село 

домова :и 145 ло-

Из (УВих података 
школска зграда била 

Учuтељ Коста JOBa1iOBuh 

Коста Јо·ваНОiВић је .дошао у 
цу 1816. године, Ово 
писма учитељ гюслаiO из 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДСКОМ OKPYГ~' 

Јова;новић. 

је ,rюсле 

.овамо дошао поменути Коста 

ли је школа радила од 1820. до 1826. 
а је 

овом 

lIfК':Qла с 12 ученика и 
Толик,о З аписа 

не рече ЈИ је учитељ био. 

у периоду од 1826. до 1830. године 
оигурно да ли је о.ва ШRола pEiДJ1љa. 

о томе. 

године, па би смело 
закључити да је ооза ШКlола радила и после 
1826. године, 

ШКОЛА У 

К'НеЖ~I,'Н,а ~РО'llд'Н,ска 

о школи у 
податак за 

оставио Ја аким са ово-
~..,'~r~_,,~ 1823. г.один:е. По-

школа 

и гроча:нске. 

Следеh-и податак о школи је из 1836. 
године. 

ШКОЛА У РИПЊУ 

2РО'ЧДUС1И 

и за период о школи 
-нам је податке М. Ћ. 

Мата запоrrи и настави 
за учитеља Михаи-

села у 

учитељ Миха'ило умеша 
протиlВ кнеза МИЛOIпа, 

мали неки 'ОД Незгода 

неку 

спре-



КОСТА СПАСЕНОВИЋ 

бунто:вничко писмо преписао ·ОВОЈОМ PYK.QM. 

За ту roрИ!вицу кнез Милош му 'от,сече врх 
јеЗИЈКа и ·обе ,руке поrвише шака."15 

О учитељу Михаилу Берисављеви.ћу по
стоје ови подаци: 

"РОДОМ је из села Див:оша у Срему. Пре 
доласка у Србију за учитеља ПУТОiВ.ао је по 
Далмацији и Албанији, а видео је и Цари
град. После тога прешао је у Србију, НЭЈста
iНио се у Риnњу и уз помо.ћ меШТalна поди

гао К'УћУ на црквеном имању. 

ДружећИ се са Ђорђем Чарапиh.ем (си
ном Танасија, а СИНЮlВцем Васе Чарапиh.а), 
дође у ,сукоб ·са попом Матом, који га oQiпту
жи кнезу Ми ЛОошу , те због тога би OCyђ€jH 
на мацке. "16 

Разочаран и у,вређен, Бер:исаrвЉeiВиfi се 
враћа у Срем, где ,се .и ожени, али !К·ако ни 
тамо није могао .наћи запослење, ,опет се 
в,раћа у Србију iИ rкpajeM 1824 . .године до
бија учитељоко место у Рипњу. 

Када је Милоје Ћ,ак 1825. ГОДИIНе Д:Иlгао 
буну против юнеза Милоша у Смещеревској 
нахији, Ђорђе Чаорапић побуни Београдску 
на~иј'У. У припремама за ову буну ·ак'Т1ИВНО 
је учеСТЈ3Јовао и у-ч:итељ Б ер.иса;вљеВић , пи
шуЋи прогласе I1IPOTYLB тмраније МИЈЮша 
Обренов.иh.а, ,а придобио је за за'Веру <и бео
градског учитеља Петра Радисаlвкића. По
што је ЋаrковаБYiна у.гушена, ЧараПИЋ и 
БеРИСЭЈ'Вљевић беже у Аустрију. 

Следеће, 1826. године ЂОРђе Ч~ра[ЈИЋ 
опет се враћа у Србиј'у и организује буну 
против кнеза Милоша, у ~oj,o.j <апет у-ч:е
ствује и 'Учитељ БеРИСЭЈвљевић. КаЈСО је и 
ова буна угушена, 'в,ОРђе и брат му Ћука 
буду убијени у суко:бу, а Берисављевиfiа и 
Ра'досавк.ића ухвате и одведу насуђење у 
Рипањ. На овом СУђењу Берисављ~иhу су 
одсечени врх језика .и 'обе шаке, 'а Радосав
к:иfiу десна ша-ка и врх језика . 

После ове неуспеле буне, :школа 'у РИlп
њу је затворена и није :радила 'Све до 1836. 
године. 

ПЕРИОД ОД 1830-1850. 

Дуга и упорна дипломатска борба юнеза 
М.илота ~ајззlД је КРУlНИсащ:а 'У' сп ехом. Го
дине 1830, Србија Хат.ишер:ифом добија 
аутономију, а 1{)незу Мил:ошу је П1ризнато 

К!неженско досто}анс'IlВ'О \е правоiМ ,наслеђа. 

Хатишериф од 1830. IюдИ!не је веома зна
чајан з·а разв·ој просвете и школст.ва у Ср·· 
бији. 

Тачком ОСМОМ овога зна-ч:ај.н,ог документа 
предвиђено је и ОБ'О: "Срби 'имав.е Iвласт по-
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Диnл,о.ма Дupe~TOPY свих шко./!,а у Књажеству 

Сербuје, Петру Радован,О8иnу 

Le DiplOme de Petar Radovanovic, directeur de 
toutes les ecoles, 1836 

стављати у земљи овој-ој печатње кљига , 

болн,ице за своје болеонике и 'шк'оле ради 
воспитанија дјеце св,оје."17 

Овом клаузу лом први пут се просвета 
регулише у Србији, а Rlнез Милош је и сам 
мор.аоеада више бриге да [JoOClbet-и школ

ству Iи про.овети уопште. Он одмах, прили

ком читања Хатишерифа .код Палилулске 

цр'Юве 'У Београду> ' овечаlIО 'Изјављује: "Де
ца сваюот ,ОД нас имаh.е се где учи'I'И чита
љу -и писа·њу и Iпроовешта'ВаТИ."18 

Већ после 1832. године К'нез ДО:НООИ две 
:ва:жне одлуке за унапређење школства. 
Једном је за тутора школе у Крагујевцу по
ста'Вљен трговац Стојко СтојаНОВИћ, а дру
гом за директора шкюле беоnрадске Атана
·аиј-ТеОДOlровић, профеоор. Ово је велики 
напредак, јер дотле није постојао ник'arкав 
надзор државних власти над IlIКоло!VI. 



Следеhе, 1833. г·одине припремљен је 

први за.кон '0 'ШКОЛаЈма Лiод називом "Устав 
народни школа у Књажеству Србије п.ра
витељс'ГвујушчiИМ Кlњаз:ом Милошем Тео
дор. Обрен<УВиhем I о:добрен и rюrnрђен." 
Овај устав је дељо Димитрија ТИРОJIа, а 
узор му је био ЗЗIКон о 'основним ш,к-олама 

у Аустриј:и. 

Овим шкољск:им законом је предвиђено 
следеhе: 

- мале школе у свак,ом већем селу и ва

рошици са по једним учитељем, у којима 'се 
учи читање, [Iисање, веронаука и рачун; 

- реДOlвне или нормаљне у '()K.pY~M 

варошима, са по три разреда и учитеља, у 

к.ојима 'се, поред горњих предмета, ,предаје 
Још :српска граматика, земљ'опис, историја 
света и немачки језик; 

Настављеnије Дире'К.тору свих ШХОJiа у Кња
жеству Сербије 

L'Inst-ruсtiоn аu Directeur de toutes les ecotes 
de Serbie, 1836 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ"У БЕОГРАДСКОМ округу 

- Велика школа у Беоnраду, Tarкoђe са 
три разреда и три учитеља, iК:ojy похађају 
ученици са завршеномредовном (нормал
HoM) ,школ{)м, а предаје се: етика, синтакса 
матерњег језика, св. Еванђеље, јестеСТБО
СЛiавље, не-мачка грама'I'ика, аНТРОПОЛОI1ија, 
граматика црквеног језика, логика, фИЗИ

ка, метафизика, стаТИС'I'ика, римско право 
и естетика. 

Иако овај закон није објављен и усво
јен, {)Н је ипак значај-ан као пакуш,ај да се 
школст:во у. Србиј;:и регулише за~()'нСКИМ 

прописима и да се издржавање школа пре

несе -на ДРЖаЈВУ. 

Стварне, позитивне мере за ШКОЛСТВ,Q у 
Србији донете су тек Сретењским уставом 
1835. г{)дине, поста.;вљањем IlIрвИХ пош~чите
ља. Тада је за по:печитеља проовете .постав
љен Димитрије Давидов:иh, и он први пут 
одређује задаТlке у проовети: 

"Бринути се ,О свему што се тиче школа 
и проовештенија деце, за коју да се заведу 
мале и велике школе, гимназиј е и акаде

мије. 

Старати се да се изобразе добри учи
тељи. 

Подиh.и свему овоме нуясна зданија. 

Надгледати KalK'O се руководи 'и употреб
љавају новци и друг.и приходи, које би По
печитељство србско 'ОДlредило за издржава
ње школа. 

Ст~рат.и се како би се 'фондови ШIЮЛСКИ 
УМ]l,южа'Вали и најполезниј'Им начинима 
употреБЉЭЈвали к напредо:ваtflију HaYKa."I!' 

Исте године донета је уредба да се у сва
ком OlКpyгy по две шк,оле издржа;вају из 

државноr буџета, а да се, по:ред тога, у ова
к.ој општи-ни, где постој,и црк'ва, отвори 
ш,кола. 

Кюрак даље ,у 'о:рга'њизацији школа је и 
ОДЛУ'К,а о установљењу 'Директора свих 'шок'о

ла у Србији. За лрвог 'директора је постав
љен Петар РаДОВаЈновиh, профеоор у Кра
гујевцу -- 21. марта 1836. године. 

ПосебнИiМ актом "НаСТаЈвљеније дирек
торусвиј у школа 'у Књажеству Србији" -
одређени су :и задаци 'о прет леду и посети 
ШI-юла ради побољш,ања рада 'у њима. 

Већ у аПlрИЛУ исте г,одине Петар Рщдо
ваНОВИћ је посетио све шк'оле, а у септем~ 
бру и други пут. 

Према њего:вом извеш'Тају са ове прве 
инспекције у Србији су 1836. године биле 
укуmю 62 оснorвне школе, са 2.511 ученика 
'и 72 учитеља. 
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шк:ола ј е сада било 
ко: ДР'Ж':l'В1f1.ИМ школама су има-

ли талира годишње плате, 

шт:инским школама .плата ,юретала 

1.500 гроша годишње, при'<ватяим, 

ма са родитељима 

пара до 4 гроша по ученику IМЕ~Сf~Ч'ЈfО. 
негде се .натури 

за рад 

лу." 

стем овако: 

са четири раз'реда у 

главне 

Д'Б а разреда у ~'-~~--'.J 

22 'Нормалне 

у 'се читати и 

писати." 

Рад<Ова:нов.иfiа 

ње 'У'очених недостатака 

лама. 

ТаЈКО аВ'руста 1838. године донесен 
први званични акт о плану за 

ооновне шк,оле под називом 

предмета ·се школама '=\.;I-Лћ",~А-

.ним прво и дру.го ШКQЛСКiO пре-

ДЭЈвати прво упут·стlВО 

теље учитељима 

ст.вени .и обштеС'l"\вени nrкола у ,КiЈЊЕlжеСЂВУ 

Иако оба документа не-
достатака, ипак је то велики напредак пре-
ма периоду ове ГЮДИЈНе. Овим 
програмом се уводе неки н,~ви пr)€!,!~МI~fI"]1, 

а ·нек.има се градИЈВ'О с,рп

ског захтева се изуч.авање грама'1'И

ке и 'Више вежбања у писменим састаЂима, 
к,од рачуна 'унет:и и ·разломци 

правило а први пут се 

ЦИ10нална и немачки 

да религиозна паста'ва и даље имала 

централно место 

природних наука 

Још 
нетису 

шк,оли, а предмета 

yrвeK нема. 

године, 

до-

о:б:ште на
средст[В>о 

~~""~.I_"~ прве владе 'юнеза Милоша 
,ОСНОВНИХ школа. 

ученика 105 
уt.штеља. 

Општи за%о-н шко.љскu 1844. ~oдune 

Од 1842. године ре-

консоли:до.вао и пуну пажњу 

за,КЮlнодавCTtВу нараслим 

щ:)жаlВне управе. актиВlНОСТИ реша-

и крупна школска питэ'ња. 

ДОl.Ношење 

рац 

С1.Q'"":1С;~Ш"1,v.l1:'l. ПОiГ1ечитељсЂВЭ пrЮ(:-ВЕ;Ш[ТЕ!Н!l1а 

ван ПоповиВ. 

Овим законом су четири Бр" 
сте школа:основне, посленотрговачка, ГИМ~ 

по·овеliен посебан оде
'И регу лишу основ

А'У"\Т''Ј'","ТА'''',",,·'ПА:'.а И оадржине .раща 

ОСUОВUUХ Ш'){.ОЈl-a 

мења дотадашњи назив 

нормалне школе и УВОДИОСНОlВна ш.ко

ла, је ,оста.о ове до другог свет
СКОГ рата. 

Сеоске школе 'Гри године, а ва-
рошима четири. 

Почетакшколске године је 1. 
година ·се 

школе за сву 

V''I'B"j:>Fi(;H'9., али се то 

горња 



у 

НОВ::иiНа је 'што се у {),вом зarко
,пут ГОВОiРИ ·0 школо,вању женске 

селима и ,другим "MeC'm1'Ma 

се са мушком ,Децом 

сам'о ће са iНаВ:р.шеном 
Д€5CeтIQ[М 

престати, ЊИТ!И ЂЈе се 
на у шк:.ол:у 

местима .и.'-/JJ''-''J~'''-

училиrшту 

попечитељство пt)ос:mС=I1IТЕ;'Нi:И'i,~а, ,с позаром на 

жerњск:ог пола, особена прави-
ла .ра:д.:и прописати. "21 

у издржавања ш:кюла стање се 
не меља: оаноВ'не ш:коле и даље :на 

терету општина "докле установљени Гла:в-
.п;освом у 

не у тсме могао при-

Општи.не су 'обаве3'не да и шк·олск:е згра-
де се зида:rи поред 

цркава на ""'''''YТ""""yyoт.:tIYA';''' села", да их 

сти мања места ДО!IЮJЬiНа 

за Ћећа две до три 'I]pocтo-

тюбољшања Ha;C1laBe општ,ине су 
ДУ:жiНе да земљиште 

за школс:к:у успеха и 

бољег :надзора 'Над децом. 

Овим се и са-
наставе од I до IV разреда, али се не 

П""",>,n.t;."У;l"'> чаСОlВа за сваки предмет, већ 

само глобални часова HeдeJы.н,' 110 зiИ-
МИ а лети 

теље. 

се сад 

, ских гвласти. 

над шк:олама 

управитељ, глаВ>н:и 

тељство пt)'о,(mЕ~ш~е'Н~[ј\а 

Месни 'У1прarвитељ 

V~Г:ИЈТИ]Ш'Ј':а само ће 

.науке 

:км сре-

исти: месни 

и Попечи-

из :места и он кО!НТ:ролише ПСfХС:l.ђ.:tњ,е учени

ка, влarдаље учитељ а и стара се {) матери
,1d.,I.ь'n'V"'Vl издржаваљу 'школе. 

10 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 'у БЕОГРАДСКОМ ОКРУГУ 

надзор над ШIКОЛЭЈма 

овог закона исте годИ'Не донето ј е 
учитеље .о,QНОlВiНИ учи

'(".'1"<1,·,..".· ..... "',I"\"iI" дата су педаго-

,Q.01o(t]llFbeltDa за 

и 'ОВ'О'Г документа је 

за осuовuе ИL%ОАе 

Овим законом nr""T'1"'I ~~;"rr 

ња щема 

разред од 1 до као ,овако ОСЮЛУГО-
диште, Ta'7.iНO је прецизирано шта се .има 

предмет оора,ЦИ'ТИ. 

прошмриваЊ'а rpади:ва за ,српски 

се пут утводе и 

онамо тежити 

,.""A.'.JL>"'A ,'-- И ytrLражњatва. 

За сваки наставни предмет 

кретна мет'ода:ка упутства . 
За ДИСЦИПЛИНУ ученика 

умерене казне, la заХТе!Ва се .и 

ма-

се кон-

ље ученика ка·о :мотив за боље учење. 

Посебна пажња се поклањ,а С1lРУЧНОМ 
усаlВрша'Вању уч:итеља. 'се у од-

прављању прева::жЈНОГ учитељскOIГ 

заХТе!Ва ми'ого вештине, способнос'l\И и ИСКУ
·ства: зато ће учитеЈЪ! IваНДУЖ.:нЈQlстне час{)ве 
УСОfВiPшеНCТlВ.овањ:у ·себе самога тюлезни 

() нараВИЈма и на,кљоно-
као о НalЧ<ИНУ да ,се ове накло-

упуте. "24 

ПСJ'C1Vlа'Т'DаJIЮ у целини, и На-
C'!',a\ВJIt:IН;Y[lt: су веома ,стручно .и 

динСТ\Вerно усмерили тадашЊ'у основну шк()-

у '-'~.IVјVЈ. ј'јП". 

дра, ове ове за,КО(Iюке ·ОП1uе,пlJе 

из 
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глаiJЗ;НИХ ш.к'Олскшх уrnрав..итеља 

и других lJiorкYMeHama 'Г.ога rв.peмeнa. 

у целини узев, шк.олство ОД 

времена lВIИi).J[НJО НЈалре,DPВало. 

Да би ·се интенције Закона ШТ,О боље и 
спроводиле, 1845. године основан и Од-
бор Iпосебну 

ш.кола, и њ'ихав Та:кю 
школске 1845/46. године било у Србији 
ОСНОВНИХ школа, са 6.201 ученик:ом и 213 
учитеља. 

Од УКУПНОГ броја овега 12 било цри-
ватних. 

прве ПОЛОВИlне XIX века број 
школа 

учитеља. 

износио 268, број 7.498 и 268 

ШКОЛЕ У ОКРУГУ 

1 К'liежuна (срез) nодуиавС1\,и 

Гро'Ц'ГСа-

За школу у 'од 1823. до 1836. го-
дине, за сада се \Ниоу могли по;ца-

ЦИ, па је и питаље :рада ове ШКlQле за 

период остало отворено. 

у ИЗiвеш.тају ди-

ректора свих lllкола 'у 

1836. године, под редним 
се и подаци за школу у Гроцкој. 

"ИЛИЈА СТАНИСАВЉЕВИЋ - учитељ 
обштеСТ1вене ШКЈоле, 'СТ1аЈР 40 Т'lГ\Т1lТЛ,ТЈl':I 

К:ао учитељ 'ради 41/2 I1.ОДТИН!е. 
сеНОБУ, Вала:х:иј-оке Илиричеоке 
у """",-,,-,,,,1-'.>'.1,.1 

владања доброг. 
ОбштеС'I1вена школа са ученика, плата 
учитељу 'за годину дана i400 гро,ша. 

Половину плаћа а ДРУГУ 

деца. Добро је здаiНие шк:олаR:О. 

1838. старешина 
Михаиловиfi, извеШТаЈВа 

читељство про:све<штенија да 1. августа 
1838. године ПРИСУ'С'Jlli:Qlвао ,испиту IИ да је 
успех добар. 

И ·ове шк'олске године био учитељ 
Станиса:вље.виh. 

И за 1839. ГОДИНУ за 

ову шк,олу је достЭ\вио Начелс'Гву 0-
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београдског ере с к'и наче.rnник, Тома 
а који гласи: 

"Илиј а из села Ј асено;ва 
у 42 године, учитељ 6 година, ож€-
њен, 'Ради у школи. Учио је нор-

малне школе у и Србиј и. Влада-

ња доброг и споообности И У знању 
примера:н. "26 

Идуhе ,школоке године 'овај учитељ је 
премештен Град.иште, а на његово место 
је доша·о Радосавље.виh (7. окто-
бра 1839).27 

IС платmv.r ОД 

гро-ша .годишње. Никола је 
овде радио !ДО 10. jtула 1840. године, ,када је 
премештен, а постављен је Мило
шевиh; 

I{;ра:гујевца, стар 26 година. 
тири 'ШКiоле и 

Бију у му лрво учитељокю 
место. Плата му је од Опш'Гине 1.300 'гроша 
годишље. Ни овај учитељ дуг,о остао у 
школи, већ се 7. априла године запо-
пио На његово -место Iюстагвљен је Дими
трије РадаваНOiвиh,2\Ј иначе у Срем
ским Ка-к'о Општи.на није била 
задо!В'ол:ша НОВИМ учитељ ем, :није знао 
црювено појање, он премештен 'Ода,вде 26. 

1841. године. је сада 
1\lп)г,..,r\~Лl у Марчину, у 

дотле ра'дио у Кола-
рима, 'У,читељ 

јевић30 РЭЈдио у Јнеколико го(Дина. 
О њему постоје по\даци 11 из 1842. године. Он 

оаставио LИ ПО'I1писао ученика ове 

школе за шк,олсюу годину. Из ово-
га списка се види да је у Гроцкој било до
ста ученик,а, према осталимшколама тога 

времена. Укупно је било 45 а 
тога: поqинитеља 

Behмx 5, часљоваца 

.ове школске године (1841/42) преглед 
ШКlQле у Гроцкој об8.!ВИО је Мила

ШЈifiН()В'Ј1ћ, ЏЈ;иректор нормалних mк{)ла, и за

писао у извештају ·следеfiе: 

"Добивши налог 18-0Г 1842. Б. Н.: 
1000, да и ,вост И iносточне половине кња
жества школе прегледом и ислите 

у њима учиним, 'Одма се !На поса,о 

кренем, и [ЈеРБО оу l-,ог Јуниа 
после подне ИOIJJИТ 'учиним ifШД 44 ученика, 
а 12 по за шк,олу недорасле 

и у HelВpeMe доведене деце, к'ои шњолу rюоде 

а у списак уведени :нису. 



био. Учитељ 

наставле-

81 талир, 

Ш}юлско здание је HOlBO, лепо и опреде
и са овима унутраш

снабдевено. 

Уч:ит'€љ У 

радио .до 7. августа 1844. године, 
када је rrnремештен у село у истом 

срезу, а ifЬ€ГOВO место 

љен стари уч.итељ 

подаци 

из 

50 година, сврш.ио 
ем:е-Цiке ,школе, 14 т,одила учитељ у 

2000 граша обит,а,вали-
бесплатно. 

За период 'Од 1844. године до 
ШКОЛDке године за о'ву шк:олу нема п'Ода

така, али је свакак'о -радила, Ш'IЮ се види 
из податаlКа за ту шкюлску годину: 

је обштествено. У класи 
У'1:е:в[и}(а, а у 29 ученика. Успех 

стању, 

је учитељ радио ГОДИlJIе -

познато. 

10" 

После 

Рunањ 

1826. године, у 
учитељ 1\IIихаило 

школа ни-

шк>Оли 

МАКСИМОВИЋ 

шко-

vЈЈLС',ц,t::ПVl податак из 1839. I\оДине, када 
овде радио 'Учитељ: 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ V БЕОГРАДСКОМ ОКРУГУ 

)Ю1DVЖЈ:.'fiOiМ на

'начеЛ1НИК, 2. 
'радио 

зна је 

ЈОВАН ЂАК почео 
је .да ради ка,о учитељ 27. априла 1843. го-

у судници 

Пошто смо ут.увиЛ1И слова од је В 
и И :муке з адало , на 
слогове) па 'смо <онда из слогова сл.агали ре-

ишло OIB'aKo: ;ЭЈз-ба-<наш 
итд. 

..... ".."' ...... '''I~Yd бе-

'у 

преглед. 

на1УЧИМ писати. 

сам ша;ра.о на 

СЛОlВа како ми се 
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она:к,о. 

као. учитељ, 

'шк:о.люке 

Iнапише на 

по.каже како. се ради и 

сад можеш ли по.'го.-

Дити. Што. 'Не знаш 

се и сад да све четири 

рачунске 

звао. адиц:ио., 

.мно.жење 

'ДIИВИЗИо.. 

именима: тако. 

'()дузимање ,сул

му лтулликацио. а 

Ј о.ш 'Нам је по.каЗИlВао и ЦРКЈвено пева
ње. 'у том СМО тољик;о. напреДо.ваљи, да смо 
ОД по.ла лета вев. умели на аве
штенич.ке во.згла'се из о.лтара. 

:радио шк:о.ли '!-,Jll"'''''Л;'\...L'lvV.1 

да године, 'када 

бо.г здравља, напуст:ио. шк·о.лу и 'вратио .се 
се~Јеl{И]М: пословима. На његOlВО дошао. 

за учитељ а Стеван МаКСИМQlвиh. 

О промени учитељ а Милиhевиh је за-
писао.: 

де 

се човек Ј()ма

лен, болешљив и каШЉаЈВ. Но.си{) лепу 

'о.д 

кмет 'Нека;ко 

старца, изиште га од 

учитеља. 

МаКСИМОВИЋ је био граничар 
_'_.I~~~"_ ,паметан човек и уредан 

.из еамоучке 'ш·ко.ле 

више системат.ичан. Он се слатко 
'Отац, рече: 

'у мене то. лик О. 
разреда. 

То не може то IHe сме да 
жустро рече системат:ични наставник. 

сада 

деца 

До сад је биља вели ,отац а ОД 
,шк'ола пред IBaJMa, какогод уредите, 
(Вас слушати. "37 

учитељ 

СТЕтаЈН lVlаКСИМС~В'vlћ, 
ти. МИЛИЋевИћ каже да је ,он !Кг~OF.Шlе 
шао на 'Уб за учитеља и да 
године и умро. 

године за c~a не

.из те г.одине по

ВИДИ (Ца 
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Рипањско 
учитељ прекю 

Ри оnек 

"39 

сагл,асили 

О!')ШГТ'VfНI[)М Ритопеч:к:ом "''''''''''',"(.]',1'\ 
\И:з:дr}ж:аЕ~ају "41 Ова 
и':.:sД~'2КЈi:iiВ,ајјЬУ Обштест:ввне 

складу с ПРЮiПiисимrа 

школа тога !Времена. 

је 

записао: 

великом 

>Натегом по.држава, ООIШ'I'и:не су ове ЦРК-

ве яесљожне. Нема градину. 

Вuшњuца 

школа у Вишњици отварена је 
1839. године. 

J..J"~"",,,,~=<,;ga је 
приљеж,ЭlН и П!Јiеn'оr;lv,:r::е 

год:ишња 40 талира. 

у 

уче

љеговог поrnиса <Налази се и 



ШХОЈ/,ска зzрада у ВеЈ/,ИКО.м, СеЈ/,У zpaDe'Jia 1836. 

потпис 'I'ри члана суда и ceOCKor пароха Ј 0-
B~Ha, Крстиhа. 

Теодоровиh4.; је овде 'радио до 1843. г·о

дИ!не, када долази Лазар ЋИipиh. Општина 

није била задовоJыаa НОВИМ 'уЧ'Итељем и да

је му отказ. Он се жали Папечитељст.ву 16. 
октобра 1843. ГОДИlне, ·али је одлука Општи
не у'важена. 

ОЛШ'l'И!на је 'СКЛ.Qпила уговор са АТ3IНа

сијем Недељковићем и он је 18. октобра 
1843. годИ!не у.веден ry Дужн'ост. 

За olВoгa учитеља пронађени су ови по
даци: 

"Атана,с-ије НедеЉКОВИћ из Миријева, 21 
година, <ожењен. Свршио Богосл'овију у. 

Београду. Ради као уЧ'Итељ две године. Ма

ле способности, 'Владања доброг. Плата 47 
талира годишње и 4 дваН,аестака и 20 кола 
дрва. Привремени учитељ. Щ(Ј 

ПОlПечитељство је Атанасија Недељ,К'о
ВИћа47 7. јануара 1844. године преместила у 
Миријев.о, а на његово место поставило 
Живка Лазић.'а. 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "у БЕОГРАДСКОМ ОКРУГУ 

Le bdtiment de L'ecole de Veliko Selo) 1836 

Општи:на није хтела да прими новог учи

теља, али ПолечитеЉС1lВО је lJI'отврдиЛ'.о сво

ју одлуку. 

Како Општина и даље није ' хтела да 

прими 'Новог учитеља,48 то је Попечитељ

ство 9. априла 1844. године затворило ш,ко

лу У Вишњици. 

Од тада па све до 1850. године ·ове шко

ле нема у списковима школа 'овог округа. 

Веди'Ко Седо 

Прва школа у Великом Селу4Q о'Г'воре:на 
је 1836, године. авај подэт·ак ,се налази код 
М. Ћ. Милићевић.а у "Кнежевини ОрбијIИ'<, 
(ња страни 108, Друг.и податак ·0 ов-ој школи 
потиче из 1839. ,године и нешто је ·опшир
нији. 

Те године овде је радио учитељ Живко 
Стефановиh. 

"Ж-ивко СтефановиЋ - родом из Бео
града, стар 27 година, ожењен. Ради као у-
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КОСТ А СПАСЕНОВИЋ 

читељ 9 година, у Ho,puvraJIHe 
шк·оле. Споообности ·оредње, до-

и rrриљежЗЈН и препорухе до-

у Великом 
године ПОМИ

СТВВ3ZНОБић. Њега 
ПQIIечитељство 

овде постави 

овршеног 

је ПопечитељсТЋО и учинило. 
што 

О новом учитељу ПОСТ()lе 

IОВрШИО 

клирикално.м, училишту 

да му ПОПе'Читељство 

дари у 

штина радо .LХ,,"'УЦ·'Н;OI., 

подаци: 

је овде 19. апри-
године с платом <од грота го-

дишље, али се због мале плате запО!Пи 
за свештеника Ритопек. Он 

године саставио списак 

свега 6 ученика. 
По Николе "-"УL'.I.VЈ,ЈfНЈ;,CI., 

дине. 

и ШЈШЈЕсн:е 

ови подаци: 

Мада плата 
редовно ИСЛЈ][,а.r~ИI3Э:1:.tа, 

лошевић 11(),ПЕ~Чl~Т4~Љ,СТВV 

дине: 

Ј3елик,оселски и сланачхи 

ГQ-

гo~ 

МИJIlошевић жали се Попечитељ
C'I1BY да се -са оrrштинама rвелико'еел

еко'м и еЛаЈНачком, у ПРИСУ1СТВ'У FЫИхових 

к,метова, ПОГОДИО за и да је 

дуж<Ности :ревно.сно када 

дошло плаћања 'суме 
плате, велико.селюка платила 

део по уговору, а сла:начка \НИ наум не

ће да узме .. 
када 'дошло 'време да се ОiПет по-

они су рекли ћемо се лако по-
годити. Али пошто 'Већ 
прошло, lМислећи да при ПЛlати 

сам имао, г.ючнем уче·ни.ке на

и пре, а кмет сланач.ки, кад 

да ДО љета што ми се 

не прошла година, ИЗI'\DВ'ОРИ да не са-
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МID што ми за досад неће да плати, НО, и у 
<НТ"""''''' неће 'никако да зна за ш,колу нити 

издржаrва. 

Због 
учитељ ДЈ([М'ЈtТ}>ИЈ 

лу 1844. 
штеника 

одласка школа 

за све

После његово:;:, 

оу учитељи 

За шК'олсiКУ 
по~аЈЦИ: 

се -не зна 

ови 

црквене Обшт.ине. У 
а у 8 

:.:sд;ан;ие тескобно и по-
малу граДину. 

mкола 1836. године радила је у 
а исте 

шкюл'ска зграда у l]]:)'КlsеIЮl 

малу 

и стан за 

дворишту није било FiV\H,:::Iin:::l. 

носила са 'оближњег извора. 

С.љапцu 

У ОВОМ малом 

Ов-о је Iюследњи 
шк,оле за период. 

zа.љuца 

и Бегаљица спада у мања села 

понавља 

Ми
са 

избега:ва-

ског али је ипак доста рано 

шкюлу. 

Она се ПРВИ пут помиље докумеН'I\има 
1844. године. 

учитељ 

ЦИ, род,ом из стар 19 
жењен. Учио О,ОНОВНО уч.илиште 

као учитељ 1 и три месеца. 



Мале владања 
32 тал.ира годишње и 8 
ште са orpeBOM,"IIO 

да ш'кола ради 

зграда примирителног 

из 1845. годи-

па су ,цеца и празником по пола 

часа ишла цркву .на 

Шта је у наредном периоду, до 1850. го-
дине, било са школом - се могло 
утврдити. 

ВРЧU1-t 

r.пОЈЮВИtНи КњажеC'I1Ва 
мене непосећени школа 

3, 

1850. године нема 

ВU1i'Ча 

помен о шк,оли у Вин
године. То је извештај 

оеограДСК'СIГ митрополита, Максима 
r->аДК:ОlEшiiа, те године посеТ1ИО све 

цркве у 

Шlк:оле у 

РадковИћ каже да и у м3/Н:астиру 
,f'\ro'1\!I',f'\:r,\f'\ деце оветовни 

школа у Винчи oтrвopeHa 

следеhе: 

Обшт:ина Вин-

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У BEOTPA.Д(~K()M ОКРУГУ 

истом тако и у 

на 12 

се каже 

1847. 

и СОl'ласили се да са 

l!'"Y,'m't .... ,U.r\l\/I" Ритопечком училиште 

Мири ево 

школа 

до,кументима 

штина 

ОrIШТИНУ да се 
не ме.ша у поста'Вља:ње и rщ:::)еlllIе][ll']~arье учи-

Ре 

За период 

сада се нису могли 

ове ш,к,оле. 

године, за 

пр()на~ћИ ПО)iJ;аlJ~И о раду 

1841. кметови села Р,еСНlика пишу 

деће 

ста-виик." 

Из OiВОГ 
Ресник у 

сле-

се види да је 
године имао с,в'ота 

ова-како школа 'радила. 

18~ мар-

rt~rЧЕ~Л(~ТЕЮ опет из:вешта-
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КОСТА СПАСЕНОВИЋ 

ва ПопечитељсТiВ'О да учитељ 

оке 

примио од Н()IПЕ:>:Ч]i1ТI~Љ,

Iдела 

и да за њега (има платити 

д'о-

овога отворено-га листа, 

('"",r.';'trГ\'"DмЈ;.;"r бившем чрез нек'Оли-

'оюругу 

може се закључи

радила ,цо II1КО>Л

тамо .рщцио учи

је из 
те се 'VVfJULJ.<:;L 

школу 

нема IПодатака. 

п КНЕЖИНА ПОСАВСКИ 

ОСТРУЖ1iuца 

И ИС'Dраживања} НИСУ се 
могли подацiИО раду ове шюол.е ОД 

1826. 'до 1831. године. 
1831. у у-

читељ из 

њег.ове аvюљбе 'кан-
целаРИЈИ, молеnи да '!МУ се ПOiДари не'ка пи
сарска ОД учитељске плате не 

да исх;рани KaiКO је ова 
молба писана у сеЈаТ4е;мору 

же се закључити 

дио и 

За 

посред

но ,се може закључи'l'И из слеД,еЂ,ег .nода'1'ка: 

НОВОПОСТЭЈВље.ни парох ОС'Dpу:жнич.ки, 
HeдeЉlК'o тражи другу због 
HeдocT,arгxa СТЭЈНа :и каже "I1ДИ .сauч и школ

с:юо здание са допуштењем 

власти обштества уживао. почнем 
е эимус НОВ'ОtI:ЮСТЗЈвљени учитељ дошао, ка-

же из здаНИiа 

лазим./{ Какю otВa 
та 1840. године, а 

) значи да 
одноС!Н'о 1840. Т'(} J1i,U('Н' Р , 

љени учитељ био 
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ПО1Ч1исаОСIIИСа.х ученика ове 

1842. I'{)lдине. У ово:м ,,"ТТУi"""ТТП 

rr,Г1""'.,,lГ\,rк rютпис: Симеон 

штен село 

ИСТОГ "реза. 

Поnовuh 

после Симео-
на 

дИ'не ОСТafВИО 

се и примио 

МUЈ1,ош 

из 

6. он је 

CTa1i1<.OBUh 

1843. го-

дошао после М.илоШа 

учитељ 

удовац, стар 50 Г,О>ЩИЈНа, учио -ОСНОВ-
УЧИЛИ'l1Iте и по годину 

је радио само школске ГО-

учитељ 1847. године :моли Попечи-
теЉСТБО да додели 'МОНаЈШКИ ЧИН, nюшто 

је завршио бо'rО(:Л'СrВ::ИПV 

Ива'1-(, Стаn'Ковuћ, 

1847. 

манастир, му 

а св'ршио 

Д11Јне овога учитеља тужи 



ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БЕОГРАДСКОМ ОКРУГУ 

села 3iВечхе због 
наrryстио учитељску 

Ста,иковЈ1.ћ је Учитељ l.Ы-:[МЈ1Т!)Иl 
"""'Г"""","'nТ\" 1847. ГОДИIНе. у 

плате. 

Живота 

помиње као учитељ 

1848. године у 
На<чел,ства у (К:<)-

учитељ измирио са 

iQСТDVЋ~;ичк~rм. И·он ОТИП1ао 
,мале 

MAade1iOBu1t 

Жел. и 

годи-

со

за учитеља, и подрум. 

опису места, и прва школска ЗIlра-

да се налазила у даЈНаП1њем дв<>-

НИlКу учитељ, 'срез rюса;вски. 

Железн;ик са ОВИМ учитељем закљу-
чио 1841. године, гласи: 

IIРiизфе'н:v.[lV дала ов·о'Му учитељавати ЗaR'љу

чило и моли ПопечитеЉСТБО 00'0 да исти 
уговор потврди. 

11 

Он напмсао ооу 

моли 

'о томе подноси 

налазећИ -се у Ж.еЈlе:SiН3(IК;У "88 

Ова .молба је ,резултат неслоге са Оп· 
П1'I1ином у ,била задо-

учитељ 

потписао списак ученика у .L~~,CJ.LC;'::'

Желез.пика је премеП1Тен у село 
КсlнаЈ'IYИце КОД rroСа:Б($:И. 

Мuл.ош 

)C'I'РУ:ЖЕlИlI:И 'из 

Cu...м.eon Илuћ, 

Жива1i Кова'Ч,евuћ, 

постављен у 16. авгу-
ста из 

вачк'ОГ 

О 'О180ме учитељу 11,П,·'''''''''' 'оои подаци: 
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СПАСЕНОВИЋ 

лрева:сходно. 

Он у Ж(~леЗiНltКУ 
месеци, 

опет отишао у Н()ж:аr)оI~aIЈ;. 

врло 

свега ,неколи-

1844. године 

РадtИi08uh почетак рада ове школе. 

За OBora уч,итеља у учитељ а 

и 
1840. 

за се 

када се 

Жарх.ово 

прва школа от.вОР8на 

податак се налази у 

у-

Ђорђе Кхежевuh'iJ6 

ВеАи'){';а Мошта1tuца 

Велика МDштаница са 
и Пеhаiн.има припадала 

82 

У 

1 соба за 
за учитељ-а, подрума нема. 00-
ДУЖИlне ?, соба ду-

Соба за 

Велика Моштанмца 
поресюих глава 

ДО1V1:'О:Еt а и 176 

Умка са 50 домова и 70 
Пећани са 20 домова и 

пореских глава 

п;о:реских глава 

са 30 домова 136 пореск,их глз-
ва. 

нису 

податак о школи је из 
школске године и гласи: 

'-"ј...'L',"Д.'-F учиште је школа 
за ИЗДРЖЭ!ВаЈње је 
мошта:ница. 

у 

1847. 
М. Ћ. 

ЛеС'f{;овац 

прва шк:ола отворена 

ло~атак се налази 

у и у 

1874. године. 



Ево 1]~atТaKa 

1847. o~ сла-
бе 

године. Шк'олок:о здање 'СDПСТSe1:DОСТ оп-
ш'Тинска." 

био ј е ЖИЈВк'о 

>.ЈЈ.'ЈЈа.А'" има: 1 соба за учи-
нема. Соба за 

патосана циrљама, соба 
Вашта дужине 15 

ширине, без засада. 

Нема на три 

lliКОЉСКУ општину чине села: 

вароти 

6 сати, ОД 

<1 .. ц;: ..... "'u'.пац са 45 домова и 75 пореоких 
ГЛЭЈва 

са 137 цо,м{)ва и 180 по:реск;их 
глава 

са 40 домова и 69 поре-
ских гла'Ва 

, Сок-олова еа 35 домова 
глава. 

48 пореских 

',''"Г'Л"о.'IJ .. У ,класи има 
14' 12 ученика, успех 

Зд;аlн::ие је и()в'о ,но честИ'Те <н~{)вршено. 
Има малу градину у 100 

Коnатuц 

прве тколе у Коrнатицама 
прилично замршено: 

11* 

По 1869. 
1851. 

и 

'овде школа радила 

еело 1830. ,го,диве за 
под 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ V ВЕОГР АДСКОМ OKPVfY 

школа 

rПТ1ТП .... А плата 700 граша 
учитеља 

се помиње и '-'~,<;;;"'!JCI.'L'1 

(щрше:ни кљиrрик из 

Недељ'Ковuп1О5 

после њетов-ог 

l1()СЈIе~~њ.и податак је 

у >Класи има 

17 у ученика, успех сред-

њи. у средњем 'стању, нема I1pади'Ну. 

је примирителном 

АУ но :ове уступљено З'даlНие за учи-

ла 

'Гачно} 

Ва вац 

каже 'да 'овде школа 

нема учитеља. 

СЈ][еД,ећи по,датак 'Из шк:олске 

године: 

ClВaKaKO 

го,цине 

али да 

у класи има 

13 ученика, успех сред-

ЊИ. школско је ново но сасвим не-
довршено. Има малу г.РЭlдину.atО9 

податак је из о:ве године. 

1J10прamљена 'и у ста-

њу.иllО 

Враnuћ, 

1"'I!:>'u.TA'Fi"'T је прва шкоља ОЂВорена 1842. 
првом учитељу, 

___ ~,_,._ .. су ови подаци: 
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Си.м.ест. И.љuh,112 

радио само 

rюзнато. 

'Овде радио учитељ 

:што се види из .. '- ","'V",<>, 

ГD(lће~на 1848. од слабе 
lООштала 3050 гроопа чар-

за уч,итеља, 

патосана 'даокама, соба 
уч!итеља паТDсана. д,аскама. 

Има дужине 14 
IllИрин€, Ј еда:н 

ОД школе. ПО'I\ок и реке 
се налази у оредИiНИ села 

лини. 

глава 

,на три 

Школа 
у до-

је 6 
цp!К.IВe 

rюрескмх 

- Мељак са 50 
главом. "113 

и 61 пореском 

ству просвете 

пио тадашњи учитељ 

податак 

године: 

це. "114 

Ср 

називана 

84 

'и податак 

ица 

npaђar:н:cк:o одело. учитељ радио 3-4 
ли после њега дошао други, 

из 1850. године. 

III КОСМАЈСКА КНЕЖИНА 

Сuб1iuца 

За 
податак 'Из 

овде био учитељ 
"владаља непопраВRОГ. 

података до 1850. године нема. 

Бељunа 

школа у Бељ'Ини oтoop~a је 1844. 
То се види .из ОД 

1844. г,оДине, гласи: 

Бељанска 
и одредила годишњу 

гроша, моли за учитељ-а. 

Попечитељст:оо извештЭ!Ва rнa-
челСТ1Во 

месеца 

'i.И,'Л:::'ЈЬ'i::l.. 'о чему иэвештasва 

.. ()бlllТИ}i[а Бељанска 'нашла учитеља 
БогивеВИћа и Попечrи-тељство да 

ПСI'Г!E!,D1IИ. Р: 'Се прими rнa 22. 

ови ПО,ДЗ:1СЩ: 

за 

његовог тЭIМ'О ОТЛИКОВа.о 

трудом да 'r:!'j 
испиту отликовали се. 

по-

начелника 

био вре-

се, него и 

њеroви при 

Попечитељс'I1В'О је 12. 
1844. године овде поста.IВИЛО за 

Батановиhа и налаже ОI(;'D:V:ЛСНј()М 

челсТ1ВУ да га у ДУЖНЈост уведе. 

било задов'ољ('ню са 
ОШ1l1Л1:На хтела да прими Н(УВ{)Г 

је од ове 'ост.а·о у 

се мотљо утврдити. 



учитељ 

у 

пр aВIНJoг. " 
школа ,радила и 

извеШ'1~а за школску 

авде је радио 
каже 

непо-

ОСНОВНЕ тКОЛЕ 11 БЕОГРАДСКОМ ОКРУГУ 

ла. Стота Полечитељс'l'ВО 
жню:м на:челству да се школа за'IlВ,ОрИ. 

Да ли и да ли је шко-
ла рм.ила 

знато 

податак је ОД 2. 

године, 

1842. 1'0-

цр_ дине: 

К1веие 
Стеван 

му плата мала И хоће смеде-
рев,ског округа. Попечитељс'DВО 'решава 

училиште у се учитељ премести у Кладово. "1:10 

Даросава 

у прва школа oтrвopeHa 
1844. г.одине, Ш1'О се Г'~'~Y'~H:' ИЗ следећег по
датка: 

тражи учитеља 

Г,Qдишње плате. 

и у '!lf"(T'''UГ:U,'''''''''''' ,аIВГУ-

ста 1844. гсщине. 

За IQво,га учитеља наLђ6НИ ау ови подаци 

За 
од 9. 

Веnчанu 

НОIIе"'[,итељс'Т1Е: у и "НРИЈra:лсе 

СIIИСКОlВе учењика тколе Вен.чанске у оре
~ је иmит 
адржан. "127 

и 'Последњи податак из 1842. DO-

ДИiне} где ,се вели само да у "l:!~еЕ[ЧсIJНl1!ма по

ШКЈола са' 1-()М кл,ааом. 

СРЕ3 ТУРИЈСКИ 

ГOlдине, 

ШТО 

богосл!О1В родом из 
неће да иде за учитеља из .свог се-

Исте године 'Овде 'lюлази Ми-

родом ИЗ 

нЭ>Вског. 

нема података о ра-

прављена и у lIOOUO:М 

ЊИ. НО;ВО 

има малу градину. 

па'DОСЭЈна па су све 

Ова школа132 се први 
1848. године, када 
у 

класи има 

успех средљи. '-''"', ........ ;п .... 

ор ед-

малу ничим патосarна па су ;аве 

ископа:не. "133 

Поnовu1t 

За ово село 'AlrтTA1'I.:HA' 

нуара 1843. године, гласи: 

22. 

~~'~~~Yl начелник Се-
ло ,остало без учитеља па предла
же да од Попечгитељства тражи <нов'ог учи
теља, како не би младеж у .наукама 
'Dрпела. "134 

Из овога податка се ,да је овде 
,се lIишта 'о то

..&- ~'r>-'V'L)<::: нема п{)да

ове школе ДО 1850. 

шко.ла 'РatДила и 

ме могло 

така о даљем раду 

\Цине. 
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IV КНЕЖИНА КОЛУБАРСКИ 

'Из 

,Ј '}/, овац 

се први пут пами

.овде радио )~при

рюдом 

'-'.Ј.,с:,u,~Ll-Уl податак је из 1844. године, 
гласи: 

године, 'неожењен. 'Учио књи-
,:юод го;дину учи-

·Јј.ЈЈ.CL,LЈ,СЛ'CDа до-

ли ова шк:ола радила после 1845. 
до године, се могло саэнати. 

Вреоцu 

Овде је прва школа отворена 1843. годи
не. 137 

начелство ИЗlвешта;ва Попечи-
тељство да ОПШТИЈна учите-

Ранка сама поставила за 35 
талира годишње. Ова шкаља 
била за J:j~)eoиe, 

О првом учитељ у, 
сви подаци: 

селске рукавице у учи-

ЛИШТУ." 

Иов,ога учитеља 
1845. 1'0 дин е , rюсле И!iСllе:rС:ЦЈ(1је 
за из ,i""'''''''''h,<;> 
7. 1845. ГОДИ1не. 

учитељiИ '(\вде били 

пр едл'о жио 

и :раз.решен 

1849. године, познато, али 
1845. до 
ш'Юола 

ра\дила. 

За школску J:lQДИНУ 
су 'ови подаци: 

86 

Щ::).1\)ЕS8F[е О]]iштине. 'у 

17 

нема. 

Исте гoдilitНe кметови села Ј.Ј-~)С;L"ЦQ 
се :начељств'У да 

жале 

МНО-

го 

ч бутк,овuц 

шкала У отворена 

1843. године, -о чему нам говори по-
датак: 

и 

талира годишње. 

за ове четири 

шкюле платиће учитељима они родитељи 
децу у ШКОЛУ слали 

1849. године за ову шК'олу :нема пода
така. 

Милован Сдасиh 1849. DоДине иЗ'веШТаЈВа 
Попечитељс'1'ВО да у 
школска зграда ОД пре \ДНе године и тражи 

од за учитеља. 

годину је и 

Жуnање а 

у'спех 

све не-

за 

за кога 

из 

школе у 

'у се прва шК'ола помиње 
1843. године. 

Те године на:челство142 17, мар-
та извештава Папечитељство да Општи-
на жупањевачка са,ма 

Милосављевиhа 
19 . .марта 

учитеља 

талира. Не
го.дине, 

решење и пасош жио начелствю 

овога 'Учитељ а lОIIеУ.:[И'l"еЛ~СТIВV се Yicy-
'народу неке речои просипати. " 

О авом 'Учитељу ТТI"\,I"4Т\,r'\'''' ови -подаци: 



Две године учитељ, мале сп о еобно сти, вла
дања доброг. Плата на месец дванаестак од 
ученика. 

Додатак: обитавалиште, ,огрев и храна." 

Барошевац 

Први податак о школи у Баро,шевцу14.i 
потиче од 19. маја 1843. године. То је ра
порт ерееко.г начелн-ика: 

,,3еоке, Барюш-евац, IJjpљ-ен;и и 'Грбyr.IJiЊИ
ца) нурије црК'ве Баъюшевачке, ,еогл-аеиле ' се 
школу воздружити, као Ш'l'О .су -одма на 

главу по дв-оја кола камена H~ Otf]редељено 
место за школу ,овукли. 

Попечитељство одговара: Да ОКРУЖЈНО 
начел-ство дозволу ,о'вога Попечитељств'а од
мах изда а кад шк.ола буде готова да се ја
ви за учитеља." 

Исте, 1843. гадине кметови 'из Барошев
ца 'моле Попечитељств·о да се за учитеља 
неки ђакон Милутин ПОПОВИЋ одобри.145 

Окр:ужr.f-Ю начелс'I'ВО 18. новембра исте годи
не ..извештЭ!ва Попечитељство "Да је Нури
ја цркве Барошевачке ,определила 40 тали
ра г,ОДИIIIње плате и башту ,ОД два дана ора

ња И к-вартиљ беспла'тан уч:итељ'У, и NЮЛИ 
да се lиетој ка~БО лице за учитеља поста:ви." 

Попеч-итељетво решава:Н6 "Да се за учи
теља цркве Ба-рошевачке постави Михаило 
ПОПОВИћ, бивши учи'.Гељ Б,ољковачки и да 
ее у дужност уведе." Овај учитељ ј е радио 
у Барошевцу до 3. 'ма'рта 1844. ГОДИiне, -када 
је до:ша;о Милан Лукић. 

О новом учитељу пронађени су ови по

даци: 

"Милан Лукиh, из Бруен:ице, 28 г.один.а, 
y,Д,orвaц. СВРIIIИО -осно:вну школу У Бруени
ци и 1 годину Бо:гослов-ије у Београду, Се
дам година у'читељ, мале епособн-о-сти, вла
дања доБрог. Плата 50 таЛИiра годишље, 
об.итаЈвалиште, 'огрев, 5 т<овар_а жита :и 30 
јаГаЈьаца. Нема СВiИдетељетв,о учитељско. <lН7 

Дакле је 'овај учитељ овде радио, није 
познат,о; последњи -податак о школи ј е из 
школске 1849/50. године: 

"Уч:илиште црквене обштине, у Т-вој 
класи 30 ђака, у П-тој 27 ђ ак·а , успех еред
њи. 3да:ние је добро и од тврдог материја
ла. Баш'.Га има." 

illоnић. 

у ШопиhуНВ ј е прва IПК!Qла 'отворена 
1842. године, 'а први учитељ био ј е Дими
триј е т.ОДО-РOlвиЋ, родом -из Шашинаца. 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У БЕоrРАДСКОМ ОКРУГУ" 

Године 1843. шк-ола је радила., али се не 
зна који је учитељ овде био. 

Доку;менат из 1843. године гласи: 

"Школа је нуријска. Нурија цркве Шо
ПИЋке, имау.hи ОБШТЈ.-LНУ ШОПИВКУ, Саку
љанеку, ПетчЭЈНСКУ, Шушњарску, Њучен:ску 
и Бу-рошеначку. Плата учитељу: 40 талира 
годишње."149 

Учитељ Ђорђе ВатаНQlвић15О је ~ОСТlав
љен за учитеља у ШОПИВ и уведен :у дуж
ност 20. јуна .1844. го-Дине.' 

Овај учитељ је слабо радио, па Ср-ееко 
начелствоо томе ИЗ:Бешта:ва Попечитељств'о 
2. ј'ануара 1845. г,одине и предлаже да се 
разреши дуж:ноети. Попечитељств-о о'вај 
предлог усв.ај,а И поС'Гавља учитељ а Обрада 
МихаиловиВа. 

За о'вог учитеља пО:стоје еледеhм подаци: 

"Обрад МихаИЛОВИћ, из ЧиБУТКQ:oвице, 20 
ГOiдина, ожењен, ОВРШИО Богосљо.вију у Бео
гра'д.у. Ради :к'ао учитељ 21/2 године. Спо
собан, но не зна -рачуне, владања доброг. 
Плата 50 талира, обита-валиште И огрев. 
Има ови\детељеТiВО од Б-огословиј'е. <1151 

И овај учитељ152 је овде радио кратко 
време, па је 1846. године по-ета'вљен )Кивко 
МихаИЛОВИЋ, али Општина није била за.:. 
довољна ни о!вим учитељем. Зато је Попе:" 
читељство наложило Миловану СпаеИћУ да 
нађе другог учитеља. ' . 

Кога је Директ-ор основних УЧИЛl1шта 
пронашао, не зна се. 

Последњи податак за овај период ј е из 
школоке 1849/50. ГQдине. . 

"Училиште је црквене оБШТЈ1ЈН'е. У I-iВој 
класи има 23 учениК\а, у П-гој 30 ученика, 
успех средњи. З.дание је ста'ро и цели не
еходно, башту нема." 

* 

КаоО што се мо-гло <видети из ,ОВИХ ПOrда-
1'а.ка о раду и организацији ·основ-них шко-
ла у бившемокругу беоnрадском, има ј-о,ш 
.tIразнин-а, које би требало истражи-в,ати. 

3ат,0 б.и просветни радници, који ,раде на 
тој територији могли да прикупљају· r,palJy 
у раду школа, кој е 'EepQlBa'I1HO ј ош има , у 
ш IШЛ'С-К·Ој -документацији. Затим да бележе 
сеhањаста-ријих људи, бивших школских 
одборника, школских служитеља, као и до
кумената (шК'ољских свеДОЧЭ,iнетаiВ-а, []иса
-ма, уџбеника и др.). 

Овакав рад би био драгоцен прилог 0-

еве.тљ·авању ,оено,вног шк'олства, не оамо за 

о:юруг београlДСКИ, већ и за целу Србију. 
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LES ECOLES PRIMAIRES AU DEPARTEMENT DE BELGRADE 
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