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ОБНОВА РАДА ШКОt\А У БЕОГРАДУ У 1941. ГОДИНИ 

1 HACT~BAK ШКОЛСКЕ 1940/41. ГОДИНЕ 

1. Окупатор u влада Милана Недића на 
сузбllјању упщаја КПЈ 

Скоро да НИКО није ни чуо немачки ра
,.\.НО, који је пренео поруку злогласног ми
нистра спољних послова фОН Рибентропа, 
да су немачке трупе прешле ј УГОСАовенску 
границу. Тек када су око 7 часооа 6. априла 
1941. године немачке ескздриле почеле да 
сеју смрт на уснуле граћа1lе Београда, са
знало се да је рат почео. 

Многе културне И просветне установе 
претворене су за трен ока у згаришта и 

рушевине, односећи у неповр;п разна кул 
турна блага. Штета ианета овю,{ разара
ње1\·r, исказана у предратној предности ди
нара, износила је око осам .милијарди ДИ
нара.' 

На дан 12. априла 1941. године немачке 
снаге око 17 часова улазе у Београд ло 
ДРУГИ пут У овом веку. Тог дана Хитлер 
издаје смернице за расподелу - распарчз
вање Југославије, с тим да ужа Србија до
ће под врховну команду неј\·lЗчке вој ске. 
Окупатор је 13. априла 1941 . године почео 
да заводи окупаЦИQНИ ред. Он заводи по
лицијски час , издаје наредбу о прикупља
њу и предаји оружја, с рокш..t до 16. а
прила. 
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Окупатор одмах приступа "урећењу": 
пгви су на списку београдсюi. Јевреји, који 
су )кестоко прогањани и уништавани. Нем
ци су веома заинтересовани за јеврејску 
имовину, коју у свим приликама присваја
ју . Али, не само јеврејсн:а имовина, непри· 
јатеља интересују све драгоцености , новац, 
акције и племенити метэл.и у банка1l.'lа и 
уметнички преДll.' l:ети из галерија и музеј а. 
Овакав OAliOC окупатора према Јеврејима. 
иако очекиван, УI-IОСИО је неспокојства ме
}ју становништвом. Ово је био наставаI<: 
профашистичке политичке владе Цветко
ковић _. Мачек , кој а ДОНОСИ низ недемо" 
кратских мера уперених против револуцио~ 

H<l.pHOr радничког покрета и КПЈ, предузи
~шјући реакционарне кораке у просвети и 

доносећи расистичке законе против Ј еnре
ја . Она , 5. октобра 1940. године, доноси y~ 
реАбу О vпису л.ица јеврејског порекла за 
ученике Универзитета, високих школа v 
рангу Универзитета , виших средњих, учи
тељских и других стручних школа.2 Овај 
нехумани, толико нел,удски законски про

пис, желе МНОГИ да одбаце, тако да су у 
1940. ГОДИНИ ПРИСУТНИ бројни протести на 
Vниверзитету, протести ОЈ\'I ладине која тра
жи одбаццвање »пumегus сlаusus-з«. 

Окупатору, да "заведе" ред, обилато по
мажу ДО.l\olаћи издајници. Ова шачица дома 
ћих издајника , која служи непријател>у, 0-
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МИОДРАГ СИМИЋ. 

КУПfuена је око Милана Аliимовића, ДИЈ\НI
трија lЪотића, као и nршноца ДУЖНОСТН 
председника Београдске ОПШТИ не Иваllа 
Милићевићэ.. 

Војни заповедник Србије поставио је 1. 
маја 1941. године комесарску владу МнлаН<t 
Аћимовића. У изјави комесарске владе ре
чено је да ће она да "организуј е цивилну 
управу и вооење пој единих струка Држав
не управе":1 

Немци узимају у сооје руке контролу 
над КУЛТУРНИМ и забавним ЖИВОТО11 у гра
ДУ. ПО30ришта, биоскопи, барови , кабареји, 
могу наставити свој рад. али уз одобрење 
немачких власти. Долази до покретања о
купацијског листа "НОВО време" и листа 
"Обнова".4 Културно-просветне установе у 
Београду подвргнуте су "реорганизацији". 
ПОЧllње да се врши ревизија библиотека, 
на првом месту школских, да се униште 

или уклоне "штетне :књиге". 

Комунисти Београда ПРВИ су пружи ли 
отпор окупатору. Слободарски Београд по
чео је да исписује страш'ще своје историје. 
ПЛaJI.пели су аутомобили, -камиони, вршенн 
атентати на неl\'lачке војнике и окупатор
ске слуге. Саботаже и разне акције граћани 
Београда врше често и самоиницијативно, 
тако да о њиховим учесници ма нема ни по

мена. На ове акције полиција одговара ма
совним хапшењима, стрел,зњима у логори

ма и београдској главњачн. Окупатору по
стаје јасно да рат у Југославији није завр
шен, него да је тек почео. Убрзо по изби
јању рата са Совјетским Савезом и ј улског 
устанка народа Југославије, немачка KO~ 
манда констатује да jCi почео прави кому
нистички оружани устанак на целој тери
торији Југославије. 

Упоредо са ОМЗСОВiDавзњем устанка, 
Партија ради и на повезивању с пристали~ 
цама разних траћаllС КНХ странака , HaCTO~ 
јећи да их придобиј е за сарадњу и актив
ност против окупатора. Овај покушај , а и 
низ ДРУГИХ, прошао ј е без већег резултата. 

Организације СКОЈ-а су се прилагоЬава· 
ле насталој ситуацији. Двадесетог априла 
1941. године у стану средњошколке Наде 
Анастасијевић у Савској улици број 20 у 
Београду, састаАЭ се група средн.ошколаца
-скојеваца, да испита могућност рада у но
ВИМ условима. Крајем априла реор ганизо· 
ван је Месни комитет СКОЈ-а. Средњо
ШКОЛЦИ, уз помоћ чланова КПЈ, врше прве 
акције у граду. Ослобаћају зароб.ъене при
паднике бивше југословенске војске , који 
су радили на рашчишћавању рушевина у 
Београду у Кондиној улици, Краљице На· 
талије, Кнеза Иве ОД Семберије И ДРУГИМ 
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радилиштима. ТОЈ\'Ј ПРИЛИКОi\ 1 спасено ј е 
око 200 зароБЛ>еЈ-rика који су избавл.ени И:l 
окупаторских руку. МеСIiИ комитет СКОЈ-а 
Jlмао је Комисију за рад са средњошкол
ском омладю·ю?l, која је непосредно руко
водила активима СКОЈ-а у пој единим сред
њим школама. Крајем маја у Београду је 
било око 1.500 ској еваца. Они су пропаги
рали веру у БОту будућноет и потребу бор
бе за ослобоl5ење. Припремајуhи се за бор 
бу против окупатора, "рад се своди на три 
основна задаТI(а : прикуљuање санитетског 
материјала, оружја и новца".5 

Београд постај е жижа ослоБОДИl\ачке 
борбе, .мада НСllријаТСiD И домапи издај · 
ници покушавају да ове акције спрече, јер 
СКОЈ крајем јуна формира прве ударне 
групе, које одмах ступају у акцију. Непри~ 
jaTelb V том смислу предузима већ од 22. 
ј уна Ј 94 1. ГОДlIне "превентивне мере". Хап· 
шење комуниста спроводи се у широкој ак

цији од 20-30. јуна , ал и она није донела 
очекиване резултате с обзиром на то што 
је добар део комуниста ,до 22. ј уна 1941. 
године, напусТlЮ спој а :места стаиовања . 
Известан број је ипак ухапшен . Том прили
ком пао је у руке полиције и члан руко
подства среДЊОШ lсолске омладине, ученюt 

СТШ Богдан Велашевић, који је ухапшен 
на самом полагању матуре. 

у КDислинurкој штампи излазе чланци 
који врећају национално осећање 01\1лади· 
не. Као одговор долази до паiDења неприја
те.ъске шта~'lПе код Караћорћевог парка 12, 
јула 1941 . ТОДl,ше . Група средњошколаца 
проналази у ташмајданским. лагумима ве
лике КОАичине експлозива, један део скри

ва, а ДРУГИМ делом диже у ваздух један део 
латума. Акција ј е извршена ОД чланова 
"језгра" IX државне мушке реалне гимна
зије, на дан 21. јула 1941. ]'одине у 20,30 ча
сова. Групу чине Јоnан Гајгер, Војислав 
Нановић и Саша Шокорац. 

Средњошколке II држаnне женске гим
назије Нада Аиастасијевнћ 11 Зорица Бо
.жовић-, учиннле су 26, јула неуспео поку
шај пал~ења немач~ог аутомобила у Сими
ној УЛИЦИ. Примећене од немачких војни
ка покушале су бекство. Зорица Божовић 
је ухапшена, а Нада Анастасијепић се скло
нила, да би одмах после тога доспела у Ко
смајски партизански одред . Касније је у
хваћена и стрел>ана. 

у акцији паiЪења штампе учествује це
локупна београдска средњошколска орга
низација CKOJ~a. V акцију се ишло обично 
У ГРУПJl ОД ПО три омладинца. То доводи до 
вели ког. масовног па.ъења lIепријатеiDске 
штаr. lIlе на разним ЛУН КТОВИ l\"а Београда на 
дан 27. јула 1941. године. 



Прву акцију са запаЈЪИВИМ плочицама 
извели су учеllИЦИ VIII државне мушке pe~ 
алне гимн.азије, лал.:.ењем кола са сеном V 
у лици ВОЈислава Илића; тада је извршена 
и акција постаВЈЪања трокраки х зубаца на 
раскрсници код "Лондона", у цил>у онеспо
собл,авања кретања неприј атеЈЪСКИХ возила. 

Један од важних задата l,а био је и испи· 
сивање парола; први клише од лннолеума 

направио је Вој ислав Нановић, а то ј е по
зната ПRрола "Смрт ФаШИЗl\·1 У - слобода 
народу". 

Крајем ј у.\з , трн ученика VПI државне 
i\lушке реалне гимназије - Војислав Нано
IЗ нћ, Неша Нешиl1 и Властимир Томовић, 
учествуј у у паЛ>ењу немачког Ј<амиона у 
Небојшиној улици .6 

Пркос средњошколске омладине огледа 
се и у понашању према непријатеЈЪСЮ1М 
војницима. Vвежбавају се судари рамено.м 
с немаЧКИi\'1 војници!\'Ш, тако да 01<упатор 
преко штампе упозорава на давање предно

сти немачким војницима на тротоару и при 
пролазу. 

Такоое се врше и атентати на неприја
те/о.ске официре и Домаће издајнике. У ј у
лу Ј е извршен покушај ликвидације агента 
специјалне полициј е Борћа Космајца, а за
тИlН у августу и Светозара Вујковнћа, у
правника Бањичког логора? 

Друга значај на улога CKOJ~a је у томе 
ll.ПО успева да активира велики део омла~ 

диве у партизанске редове. Партизани се 
пш\,шжу и путем слања ла r,ета са санитет

ским материјалом, хартијом, обућОЈ\1 итд. 
У свим акцијама, које се предузимају 

проти~ непријатеЈЪа и окупаторских слугу, 
значаЈНУ улогу њ\о,а КУРИРСI<З обавештајна 
служба. 

Стрељања окупатор врши већ у јулу , а 
17. августа врши вешање на Теразијама пе
торице затвореника, да заплаши народ и 

сузбије нагли развој НОП-а. Комесарска 
влада Аћимовића је немоћна да ПРОI\'l ени 
насталу ситуацију и почне озБИЛ>I"шје борбе 
'.1ротив партизанских јединица; зато непри
Јател, формира нову "српску владу" Мила~ 
на Недића, 29. августа 1941. године . 

2. Обнова рада utlСQла у 1941. zодUНLl 

О намери да се обнови рад школа на те
риторији у.же Србиј е после априлске ката
строфе, говори нам одлука комесара Мини
старства просвете, од 10. Ј\'rзја 1941. године. 
да "сви директори и наставници средњих, 

граћанских и учитеiЪСКНХ ШКОлз морају 
бити на ДУЖНОСТИ у својим местиlI.Ш служ
бовања. И предузети све да би школе поче-
ле с радом· I •8 ' 

ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

у квислиншкој дневној штампи почињу 
да се објавл>ују обавештења о почетку рада 
ШКОАа и редовне наставе , која је у поједи
ним ШКОАама била обуставл>ена још 27. 
марта 194 1. године. Прво обавештење, које 
се појавл>ује о почетку редовне наставе у 
Средњо-техничкој школи је од 19. маја 
1941. године . 

До краја маја и основне школе обаве
штавају о почетку рада, ОДНОСНО иаставкv 
прекинуте наставе априлским раТОА1 . У по
јединим школама није .l\,югао бити настав
ЈЬен рад, већ су деца пребаци вана у друге 
школе . То се дешавало у случајевима где 
су llIКОАске зграде биле срушене или оште
ће,:е или их је непријатељ заузео за свој е 
во Ј не потребе. 

Штампа извештава јавност да "по Ha~ 
ше1\! закону и одлуци иемачких власти, о

стаје на снази и даЛ>е да ученици IV раз
реда гимназије на завршетку ШКОАске ГО
дине ие полажу малу матуру, а ученици 

VПI разреда гимназиј е велику ]о.<штуру. свр
шени ученици IV разреда основне ШКОАе у 
обавези су да полажу пријем ни испит за 
похаћање гимназиј е".9 Највероватније ј е, 
износи се I(асније у обавештењима, да ће 
ученици IV и VПI разреда гим назије по
сећиваl'И једно кратко време наставу , а за
тим изићи на ПОАагзње матуре . 

Комесарска влада Аћимовића, одредила 
је да се полаган,е матурских испита у сред
љим ШКОАама обави крајем ј уна и почет
ком јула. 

Директива Партије била је да сви ма
туранти "треба и морају да полажу Л'ЈаТУ
ру" .1O Стриктно пренета директива од CTP<l~ 
не Марка Никезића среДЊОШКОЛСКОА<[ руко
ВОДСТВУ CKOJ~a. имала је код МНОГИХ чла~ 
нова СКОЈ-а супротно .мишл,ење; сматрали 
су да не треба излазити на полагање ма
туре, ј ер се испити одвијају у периоду про
rOHa комуниста после напада Немачке на 
Совјетски Савез. Тако ј е приликом полага
ња матуре у Средњо-техничкој школи ухап~ 
шен матурант Богдан Велашевић денунци
ран од једног свог колеге. 

Ради што успешније "реаАизациј е" за
вршетка школске године, објавл>уј е се од
лука комесара Министарства просвете о 
свршетку школске гоДине. 11 Обавештења 
упозоравају :и приватне ученике "о полага· 
њу поправних испита и велике матуре",12 

Тако приватна школа "Хајдуковић" из
вештава .. све редовне и приватне ученике 
да ј е настава почела у свим разредима". 13 

Када говоримо о обнови рада школа по
сле април ског рата, треба пре свега утвр
ДИТИ колики је био број школа пред рат , 
колико је llIКОЛСКИХ зграда оштећено и 0-
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l-IеспосоБЈЬеlЮ за дал)у наставу, било руше
ЉСЈ\о\ ИАН заузимањем ШКОАСКИХ зграда од 

стране окупаторске војске . 
Непосредно пред априлски рат у Бео

граду и његовој блнжој околини било је 
40 основних школа. 1 4 Известан број школ
СКИХ зграда био је оштећен БО.мБардовањем 
вли заузет за потребе непријатеЈЬа. Прегле
дом граће о основни.м школама констатова

НО ј е да нису радиле следеће wколе: 

настава одржаnа у неколико смена, за не

колико школа; и средње школе одржавају 
наставу у просторијама основних школа. 

Зграде ГИ1\Нlазијеl S биле су у сличној ако 
не и у тежој ситуацији од основних школз. 

Због оштећења изазваних априлскиJl.1 ра
том известан број гимназија ниј е био оспо
собlъен за држање редовне наставе , или је 
био заузет од стране немачке војске. КОН
султовањем граће, дошао сам до податаl<З 

Основне щколе које нису радиле 

- - --- -- ----

Ред. бр. 

Ј. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
ЈЈ . 
Ј 2. 
Ј 3. 
Ј4. 

Назив Ш lюле 

"Јанко Веселнновић" 
"к.рал, МИЛУТИ~I" 
"Вук Караuић" 
"Вој вода Мишнћl/ 
"Стеван Немања" 
"Кра", Петар П" 
"Филип Вишн·.ић" 
"Бранh.О Радичевић" 
"Доситеј Обрадовић" 
"Вој ислав И лић" 
"Вирило и Методнје" 
,Дар Лазар" 
"Бранислав Н ушић" 
"Матија Бан" 

п редратна адреса 

Душанова 23 
Краљице Наталије 37 
Та1ювска 23 
Прокупачка 41 
Миодрага ДавиДовнhа 2 
Марулићева 8 
Јагићева 5 
Г ледстонова 2 
ВОјводе Глигора 66 
Војислава Илића 78 
Живка ДаВИАооића 64 
Паунова 2 
3аплањска 45 
Кllез Михаилоп венац 

Гuмназије које нису радиле 

Ред. бр. Назив ГИl\1назијс 

Ј . Мушка реална гимназија 
"KpaA~ Александар" 

2. Државна I .'\1}'шка гимназија 
3. Државна 11 мушка реална16 гю.шазија 
4. Државна IП мушка реална гимназија 
5. Државна IV Ј\1ушка реална гимназија 
б. Државна VI .мушка реална гимназија 
7. Држ:авна VIII l>.-1УШ I('а реална" 1'Њ\шазија 
8. Државна IХ мушка реална НI ПIМНЋзија 
9. Др:жавна реал.ка 

10. Женска гимназија 
"к.раљица Марија" 

11. Државна 1 женска гимназија 
12. Државна IП женска реална Пlмназија 

ПредраТllа адреса 

Миодрага Даоидовића 83 
Цара Душана 61 
Поенкареоuа 29 
l-Ьегошева 15 
Гарашанннова 45 
Крал.а Александра 77 
БУАевар ОслобоЬења 1() 
Поенкареова 29 
Vзун Миркова 14 

Девојачка 
Абердарева 
Кра iDице Наталије 31 

Поред ових 14 основних ШКQла у Бео
граду, које су мање или више, априлским 
ратом, претрпеле разарања, потпуно је ра

зорена Основна школа "Змај Јован Јовано
Dић" у Босанској 32, Савамала. 

да нису радиле ГИ 1\.·lНазије наведене у доњој 
табели на овој страни. 

у Београду су пред априлски рат биле 
две учител,ске школе ,Н то: i\'l ушка и жен

ска учител,ска школа. 

Остале основне школе служе за извоће
ље наставе . Она је далеко од тога да буде 
редовна и регуларна, ј ер се у ТИi\1 зградама 
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- Мушка учител,ска школа у Улици 
Булевар ОслобоЬења бр. 10 (у априлском 
рату зграда је порушена). 



- )Кенска учнтељска школа у У ЛИЦИ 
Крал.ице Наталиј е бр. 43. Она је носила 
назив "Краљица Марија". Наставу започи
ље у својој згради , да би зграда била убрзо 
заузета од иемачке војске. 

- Пред аПРИАСКИ рат V БеОј'раду су ра
диле и две државне трговачке академије, 
11 то; 1 и Н. 

- I државна тргоnач ка академија на
лазила се на углу Цетињске и Кнеза Па
вла (доласком немачке војске нсељена је 
из своје зграАе). 

- 11 државна ТРl'овачка академија на
лазила се у Улици Жоржа Клемансоа (до
чекала је окvпацију неоштећ ена, али ОДЈ\·IЭХ 
заузета од немач ке војске). 

Јуна 1941. године, после проглашења 
НДХ, којој ј е присаједињен И Земун, на
редбом Министарства трговине и индустри
је Србиј е, нареЬује се "земунској акадеЈ\lIИ
ј и да преlJе у Београд и тако формира IП 
државну трговачку академију".1 9 

Средља teXl-lИчка школа у Бео граду та
коће је дошла у тешку ситуацију. Она 
се налази на углу Цара Душана И Маршала 
Пилсудског (зграда кој а је била неоштеће
на, заузета ј е ОД немачке војске . Настава 
се ИЗВОДИ под тешким условима). 

у Београду је било пет граЬанских ШКО~ 
ла.2О После априлског рата многе су заузете 
од немачке војске . 

- Државна 1\:l еш.овита граl5анска UIкола 
"Никола Тесла" у Дрннчићевој улици бр. З 
(зграда оштећена приликом бомбардовања, 
адаптирана и настапл,а свој рад , њој се 
придружуј у у деоби простора и опре Јие 11 
остале граоанске школе. 

- Државна 111 Ј\'rешовнта граћанска 
lUкола21 у улици Војводе Протића 23 (згра
да иеоштећена, заузета од немачке војске). 

- Држ.авна IV ;\'I ешовита граl5анска 
школа у улици Крал.,нце Наталије бр. 37 
(зграда неоштећена, заузета од немачке 
војске). 

- Државна мешовита граћанска школа 
"Крал, Петар Н" у Ранкеоnој улици бр. 4 
(зграда неоштећена, заузета од немачке во} 
ске) . 

Обавештења дата преко штампе и ради
ја пуна су хвале за окупатора, због обнове 
рада школа. "Пошто је неКОЛИI<О гимнази
ј а добротом не1.IaЧКИХ војних власти УСТУП, 
л,ено за рад ученицима београдских школа 
објавл.ује се следеће: нижи течај ни испит 
редовних и приватних ученика , који су 

1939/40. године одбијени на годину дана, 
обавиће се 10, 13 , 14. и 15. јуна 1941 . године. 
Виши течајllИ испит обави ће се ] 6, t 7. (,1 l8. 
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јуна - писмени испит, а усмени испит по
чиње 20. ј уна".22 

С обзиро.м на то да се у Београду и Ср
бији наАазн велики број учени ка, који су 
ДОШЛИ из ДРУГИХ крајеоа Југославиј е, штам· 
па упозорава : "Пажља ученицима средњих 
школа - избеглицаАIа ! Сви ученици сред
њих 111кола, који су избегли са територије 
ван Србиј е, а до данас се нису пријавили 
1111 ј едној школи, нека се одмах пријаве 
најближој ГИl\'lназији, ОДНОСНО граоанској 
1111(ОЛИ" .23 

Штампа објављуј е н број ученика , што 
треба да симбол изује редовно стање и нор
мализациј у у настави . Износи се податак 
да "Београд има преко 20.000 оака народ
них школа. У љему има 35 државних и 5 
приватних основних школа , са 553 одеље
ља и 20.1 52 учени ка. Рад у школама 06нов
л.ен ј е 12. маја с наставом у 154 одел.ења и 
са 5.084 ученика" .24 

АнаЛИЗО.1\.1 бројног стања ученика у сред
.њИМ и средњим СТРУЧНИЈ\1 ШКQлаl\Ш у Бео
граду 1940/1941. години можемо запазитн 
да се у већини школа бројно стан"е на кра
ју школске године разликује од бројног 
стања приликом уписа ученика. Ово тума

ЧИМО ПРИЛИВОl\1 новог становннштва у град 

непосредно прсд напад Немачке на Југо 
славију. 

Табеларни преглед о бројном стаљу про
фесора говори о истом броју као и на по
четку школске године . Овај податак који 
се наводи у годишњим извештајима бео 

градских школа, није поуздан ни тачан, јер 
је известан број lIаставничког кадра на 
страдао у току априлског рата или је био 

заробл.ен од непријатеља. Анализирајући 
бројне извештај е директора школа комеса
ра за просвету, долазимо ДО сазнања да се 

око 20 професора београдских средњих 
школа налази у непријатеЈЬСКОМ заробл")е
ништву. Као пример навешћемо V државну 
мушку реалну гимназиј у чија су 4 профе
сора допала немачко г заробiьеl-lНштва. 

Број ПО1\10ћног особља у гимназнјама и 
стручним школама, из годишн.их извешта

ја, нисам могао УТВРДИТИ. ГОДИШН, 11 изве· 
штаји школа о профилу овог кадра не пру
жају потпуне податке на кој е би се r.оЈОГЛН 
ослонити. 

у свом раду на анализи школскс 
1940/4] . године , посебно сам се задржао на 
четири београдске средље школе, и то: ДР4 
жавној трећој женској реалној гимназији, 
Државној петој женској реалној гимнази
ји, Државној шестој l\'l ушкој реалној гим
назији и Државној мушкој учител.ској 
школ и. 

79 



МИОДРАГ СН;\1ИЋ 

Не!\·ш тачних података у сачуваНИ"'1 до
кумеНТИ!\1a средњих школэ, које car-.·r обра
дио, колико је од поменутог броја ћака би
ло Срба , Црногораца, Македонаца, Хрва
та, Словенаца и других народности, јер је 
у уписницама за ШКОЛСКУ 1940/41. годину, 
V већини школа па и у ОБИМ које сам обра
ћивао, за сваког ученика назначена само 
његова вероисповест: " православни" , "ка
толик", "муслиман" ИТД. Претпоставл.амо 
са сигурношћу да су у православне углав
ном убрајани: Срби, Македонци и Црно
горци; у католике: Хрвати и Словенци а V 
?\ 'lуслимане: .муслимани пореклом из Босне 
н Санџака, Арбанаси и Турци. 

Из табела које се налазе у прилогу под 
4 (табеле су дате са бројНЊ\'l стањем уче
ника за средње и средње стручне школе, 

за период од 1941. до 1944. године), може 
се видети да су ученици средњих школа 

били деца из И1.·Iућнијих слојева друштва: 
чновника, официра, трговаца и сл., из та: 
беле (у кој ој су изнети подаци о национал
ној и социјалној структури) која се налази 
у прилогу под 4, можемо закључити да је 
мали број ученин:а из радничких поро
дица кој е нису имале могућности да ШКО
луј у свој у децу. О томе нам говори и по
датак да је у V ж.енској реал ној гимназији: 
од 665 ученика било радничке деце саыо 
159, у VI мушкој реалној гимназиј и, у раз
редима од IV дО VПI гимназије, од укупног 
броја ученика, тј. 658 - радничке деце је 
свега 57, у IП женској реаАI·юј гимназији 
од 1.060 ученика, радничке деце је било 145_ 
Из архиве Држапне мушке учитељске ШКО
ле нисам могао УТВРДИТИ занимањс РОДИ

тел,а ученика всћ сам дао само ЊИХQI3 на
ционални састав. 

Да окупатор жели да изврши укидање 
појединих школа у окупираној Србији мо
жемо видети из обавештења објављеног у 
"Службеним новинама" број 135 од 16. ав
густа 1941 . године. Он налаже да се у Бео· 
граду укине класична гимназија која '! 
1940/41. години прераста у потпуну гимна
зију. Ту своју политику окупатор СПРОI30-
ДИ И У Банату где укида низ школа. 

Привременим смерницама за поделу Ју
]'ославије ,под тачком 3, Банат, источно од 
реке Тисе CTaBiba се под немачку заштиту . 
ПодеАа служи лодстрекавању антагонизма 
измеl5у народа Југославнј е и слабљењу :њи
ховог ј единства. 

Неi\'IЭчка војна управа у Банату покуша
ва да редуцира број српских ШКQла. На ово 
интервенише Комесариј ат за просвету,25 ко
ј и СЈ\.штра да је потребно да остане затече
но стање, нарочито да се осигура даљи раз

вој Учите.ъске школе у Вршцу . У лепој 
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форми "моли се подбан да не УЧИНИ ништа 
на запостав..ъању ћИРИАСЈ(ОГ п исма, које на
род сматра као национално" .26 

КОЈ\-rесаријат за просвету прихвата без 
коментара тражен .. е председника школске 
задужбине Немаца у Банату о давању 
"правног статуса новоформираним школа
.ма Немаца у Ба нату" ,:п 

Одмах после отлочињања редовне наста
ве у ШКОАам:а окупатор H~peћyj e да се из 
просвете и свих државних служби уклоне 
Јевреји и у ТОМ смислу упућује се распис 
свим школа1.!Э "сви наставници и наставни

це средњих, уч нте..ъских и граl3анских ШКО
ла који су Јевреји, нс одрећивати ни на 
КЭI(ву дуж:ност у школама до да/ре на-

редбе."28 . 
у Беогр.аду се , ради прихватања избе

глица из Словеније и других крај ева, ства
ра ЦCHTpaAНI" комитет за исељавање САове · 
наца, који у унутрашњости Србије има об~ 
ласне, среске и општинске одборе . 

Да би одлазак просветних радника из 
њихових места у току распуста био сведен 
на најмању меру, издаје се наредба: "У то
ку ферија известан број исел.еника биће 
распорећен, те ће професори и учитељи на 
том послу бити највише ангажовани. Ово 
се односи на наставио особл.е кој е се наАа
ЗИ на територији предратне Србиј е из 1941. 
године" .29 . 

У ЦИЛ:lУ каналиса r·ьа отпора ОМАадине, о
купатор и Домаћи издајници , да би је ДР
жали на оку, формирају средњошколске 
радне чете . Оне су посебне или мешовите, 
обухватај у омлаДИНУ узраста од 14. до 18. 
године. Четом командуј е старешина, који 
мора бити најспособнији меl3у љима. Рад
но летовање би се изводило о трошку и
мућнијих граћана или о ОПШТИНСКО~'l тро
шку. Зак..ъучак о значај у радних чета И· 
стиче да им је циљ "да се доће до сазна:ња , 
Аа се на раду озбиљном , праnОЈ\'{ мора о· 
снивати живот сваког ЧАана народне срп· 

ске заједнице" .зо НепрИјател. прибегава о· 
воме због страха од револуционарних сна
га, које леже у омладини, настојећи да ј е 
преваспита. 

О крају школске 1940/41 . године , изве
штавају се ученици преко штампе. О ПОДИ
зању школских сведочанстава .. ученици 
гимназије "Крал, Александар I" у Београду 
примаће сведочанства и извеlllтаје од 2-5. 
јула 1941 . године, у згради IП .Ж.енске гим
назије, соба 56".31 

У јулу 1941. године дошло је до измене 
Уредбе о урећењу Министарства просвете.32 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
урећењу Министарства просвете садржи 
ЧеТИрИ члана . 
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Ј. РАД ШКОЛА У 1941/42. ГОДИНИ 

1. Настава у 1941/42. zoдuнu 

Школска година 1940/41, која је започе~ 
ла у миру а завршила се у поробfoеној зем~ 
тИ, имала је за последицу нередовну Ha~ 
ставу. Страх од окупатора који је био при
сутан КОД многих родите",а и у селу и у 

граду, и још свежа сведочанства њихових 

роднтеЛ>а о страхотама за време првог свет

ског рата којима су били изложени стано
вници Србије , ставЛ>ала је многе родитеЛ>е 
пред дилему "да ли да дају своју децу под 
окупаТОРСКОЈ\1 влашћу у школе" .ЈЈ Као по
следица родите/ьског страховања била је 
нередовна настава у периоду мај - јун 
1941. године. 

После ратних догаћај а, школа у Србији 
је ставЛ>ена пред нове задатке, али и пред 
нове услове рада. Рад школа У ужој Србији 
био је у сталним прекидима, док се наста

па у Банату редовно одвијала, сем рестрик
циј е српских школа у периоду април -
септембар 1941. године, о чему је већ било 
говора у првом поглавЛ>у овог рада. 

С обзиром на услове под којима се на
става ИЗВОДИ у школској 1941/42. години, 
квнслинзи су заДОВОЛ>НИ почетним успеси

ма, који су резултат ангажовања самих у

ченика, који су мнОГО изгубили до сада, па 
многи савеснији желе то да надокнаде. 
Квислинзи су задовол.ни увоЬењем новог 
духа у школе и да О/I .. lладина "несумњиво 
следи савете свој их васпитача",34 да при
спаја националн:стички српски дух, и да се 
за обраду тема служи не сама историјом 
већ примерима народне традиције, књиже
пности и Домаћих лредања. 

Нове прилике, настале после 6. априла 
1941. године, изражавале су промене и у 
настави. Долази одмах до привремене из· 
мене читавог програма из националне гру

пе предмета. Рад, на наставном програму 
наставЛ>ен је дал>е, по њему је смањен број 
предмета , а њихово груписање извршено 

према ондашњим: педагошким и режим

СКИII.'f схватањима. Коначно редигован На
ставни план доноси се и усваја тек у новој 
школској 1942/43. години, о чему ће бити 
речи у анализи наставних планова, у по

главЈЬУ о школској 1942/43 . години. 

Пред почетак нове школске године У 
luтампи се врши популарисање рада гра

ћанских школа, које су биле запостаВ.1>ене . 
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Било је више узрока томе. Што ј е најосно
вније, ниј е било указивано на практични 
значај ових школа. 

За ту сврху било ј е лредвићено отвара
ње око 30 школа овог типа у Србији, где 
за то постоје услови, а оне би давале о
:.младини : (1) оспосоБЛ>еност за привреДНll 
живот; (2) растеретиле би гимназије и (3) 
многа места у Србији добила би школе." 

Како ова акција Министарства просве
те није уродила плодом, што потврl5ује НС
довољан број уписаних ученика V граl5ан
ским и учитеЛ>ским шн:олама, одлучено је , 
с обзиром на изузетне прилике које су вла
дале у земљи, а изузетно од постојећих за
конских прописа, да се упис ученика - у

ченица у средње, учитељске и I'раћанске 
школе у школској 1941/42 . години може вр
шити до закЛ>учно 5. фебруара 1942. годи
не, уз предај у одреЬене молбе Министар
ству просвете са целокупном документа ци

јом.36 

Штаi\,ша обавештава да управител,и вр
ше упис деце у 1 разред државних основ· 
них школа за наредну школску ГОДИНУ У 

времену од 1. јуна до 1. јУАа 1941. године , 
а на основу параграфа 56. Закона о народ
ним школама који гласи: "У школе се у
пису ју сва способна мушка и жеllска деца, 
која до краја календарске године наврша
вају 7 година. Телесно, душевно и особито 
развијена деца могу бити уписаllа с потпу
но навршених 6 година, ако у школи има 
довољно ј\·lеста."З7 

Крајем августа 1941. године у дневној 
штампи појављују се огласи који објав
л>ују почетак нове школске године и љен 
тако дуго очекивани старт у школској 
1941/42. години, У свим београдским шк.ола
ма. Оваква обавештења појавл,уј у се и по
четком септембра . 

Примера ради навешћемо оглас Средње 
техничке школе: .. Држ.авна средња технич
ка школа почиње рад. Редован упис за 
школску 1941/42. годину обавиће се у дане 
1, 2. и 3. септембра. У 1 разред пр"маће се 
првенствено одлични и ВРЛО добри, а да 
нису старији од 18 годииа",38 

Да ШКОАска }'одина почиње у изванред
ним тешкопама, то ј е свЈ.по.ш јасно. Тешко

ће су у првом реду материјалне природе. 

у питању су школске зграде, које су делом 
уништен е, делом заузете од непрнјател,ске 
и квислиншке војске, а само мали број 
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зграда, уз повећан број ученика, стоји на 
располагању за одвијање наставе. Сарадни
ци окупатора настоје да докажу да ће се 
све ове тешкоће превазићн ако се буде на
чисто чему треба да тежи образовање на
ше омладине. Такоће се даЛ>е износи н'" 
да и школск.и програми и методи рада мо

рају бити саображени нашој српској ствар 
ности" .39 

Већ почетком школске 1941 /42. године 
повећан је број ученика доласком избегли
иа из Хрватске и осталих крајева. Овој си
туацији погодују и захтеви ћачких РОДй
теља вршењем прнтнска на општинске

факторе и Министарство просвете, упући
вањем петиција за упис деце у школу И 
обезбећење даљег школовања. На захтев 
родитеља и одговора на њихову петицију. 
Министарство просвете отвара АР.)I~авну 
непотпуиу мешовиту реалну гимнаЗИЈУ на 

Бановом брду. Она је основана школске 
1941/42. године, тачније 6. октобра 1941. го· 
дине, у делу OCIIOBHe lш<оле "Матија Бан:'. 
Пошто су захтеви родитеља, са терИТОрИЈе 
Дедиња, врло императивни а петицију пот· 
писују и виЬенији људи, подноси се захтев 
Општине Београда Министарству просвете 
да се због тешких услова деце периферних 
крајева, недостатка и слабог превоза, по
лицијског часа и сличних ствари, може раз
мотрити отварање нове гимназије на Аеди
њу у просторијама Основне школе "Кнез 
намесник Павле". ОЮ 

Доставља се одл VKa Министарском саве
ту о отварању новё гимназије,4! отвара се 
потпуна Аржавна х мушка реаЛllа гимна
зија, у школској 1941/42. години. Отварање 
је неопходно, јер Државна У! мушка ре· 
ална lЋ1\.шазија има 48 одел,ења , па је отва
рањем ноnе гимназије половина ученика 
Државне У! мушке реалне }'Иl\1назије пре
ведено У новоотворену. 

у септембру 1941. године, на почетку на
јављиване школске године, даје се велики 
публицитет речима министра просвете Ве
либора Јонића о реформи просветне .поли
тике. Његове се речи стално понављаЈУ: да 
је српска омладина дужна да се васпита у 
ДУХУ националне традиције, и да се васпи
тање средњошколске и уопште школске о

младине прилагоди "нашој српској ствар
ности а образује у ДУХУ народних потре
ба" :'12 

Квислинзи који су на сталној услузи 
непријатеiЪУ , настоје да гнмназисте стари
јих разреда држе под сталном присмо
тром, нарочито у периоду после завршетка 

школске 1940/41. године. Диверзије које су 
присутне у Београду, дело су снажног ути
цаја СКОЈ-а на средњошколску омладину 
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и зато непријател> мора бити веома опре
зан и будан. 

Све средње школе у Београду почињ'у 
наставу измеnу В. и 10. октобра. У днеВНОЈ 
штампи од 8. ОЈпобра објављена је инфор
мација да су гимназије почеле с радом, док 
Министарство просвете има тежак задатак 
у вези спремања плана за смештај средњих 
школа. 

Од мушких гнмназија раде само 11, IY, 
УН и УН! а од женских IV, V и VI. Остале 
гимназије и учитељске школе тек су од да
нас почеле да раде. Ово је забележио лист 
"Обнова" од 14. Оl,тобра 1941. године . Из 
годишњих извештај а гимназија и многих 
извештај а директора гимназија Министар
ству просвете , l\юже се из приложене табе
ле под бр. 4 видети ие приближан, већ та
чан број ученика средњ,!х и средње-струч
них школа на терИТОрИЈИ града Београда 
на почетку школске године 1941 /42 . 

Табела која је у прилогу, садржи тачне 
податке с провереним бројкама које се че·· 
сто и у саМЊ\1 извештај има не поклапају . 
Највећа неслагања настају при компараци· 
ји уписница и извештаја. Најчешће у изве· 
штаје нису улазили ученици избеглице ко 
јих ' је био веЛИЈнr број. Наравно, да са1\'1 
анализом често долазио до тачног податка 

о уписаним ученицима. Пример упи~ница 
Аржавне у женске реалне гимнаЗИЈе го
вори о оваквим ситуацијама . Посебан спи
сак уписница у којима су се водиле избе
глице-ученице омогуnио МИ је праву рекон
струкцију . 

Анализом података И::I приложене табе
ле можемо видети тачие податке мушких 

и женских гимназија, на основу којих из
IJлачимо закључак да је у Београду у гим
назијама већи број женске деце H Cl'O муш
ке. да су по успеху, постигнутом по годиш

њим извештај има 1940/41. школске године, 
знатно боље од МУUII<зраца. Дат је и тачан 
број ученика - ученица граћански~ шко: 
ла из којег можемо констатовати да Је БРОЈ 
ученика према броју школа изузетно мали, 

па нас онда не може ЧУДИТИ пружање мо

гућности уписа ученика до 5. фебруара 

1942. године . Доиста, овом наредбом могућ
но је уписати се у било коју средњу школу 
vз одрећено образложење приликом уписа. 

Можемо констатовати да је број ученика у 
руско-српским школама43 изузетно велики, 
ако компарирам.о с број ем ученика неЈ\ШЧ
ко-српских школа44 (гимназија и граћаНСI<:а). 
Није без основа поменути и број ученика 

новоотворене Држаnне непотпуне :мешови
те гимназије на БзtЮВОJl.'[ брду који је им
позантан - 473 ученика; велики број уче-



ника има и Реалl<а у Београду. У трговач
КИМ академијама задовол,ава .број ученика. 
у школској 1941/42. ГОДИНИ број трговач
ких академија у Београду се повећава и са
да износи три, а број ученика је повећанУ 

Ако анализирамо и поредимо податке са 
lIодацима из табеле о бројном стању учени
ка У Београду у ШКОАској 1940/41. ГОДИНИ, 
видећемо бројно стање у свим школама те 
на основу њега изводимо и одгооарајући 
заКlbучак, да је школска година 1941/42. по
чела с повећаним бројем ученика, који чи
не бројне избеглице. 

Нај теже питање које не .може да реШrI 
НИ сам 1ш:нистар Велибор Јонић ни љегова 
гарнитура, је питање школских зграда, ко
јих нема довол,но ИЗ већ набројаних разло
га, било рушења или насилног заузимања 

школских зграда за потребе немачке ИАИ 
квислиншке војске. Средње школе добија
ју смештај у просторијама основних школа 
и то по неколико школа у једној згради, 
тако да је настава ограничена на Ј\'ШЛИ пе
риод, часови трају свега 35 :минута , а и 
бројни предмети су редvцирани, или се др
же у знатно смањеном фонду часова. 

Што се тиче употребе ШКОлских vџбе
ннка за 1941/42. годину, издато је нарећење 
да се сви уџбеници за школе морају под
нети на одобрсњеи преглед. Поред овога, 
и издавање свих vџбеИИII:а , пропагандног 
материјала, мора ићи на одобрење I(ОД He~ 
мачког војног запове,4.ника за Србију.46 

НепријатеЛЈ жели омладину да одстра· 
ни од "погреШJ-IИХ тенденција" , контроли
ше је за време распуста и ангажује на ак
цијама које ће омогућити квислинзима у
вид у њихову бројност . Ученици старијих 
разреда чисте и раскрчују београдске ули
це од снежних ианоса, нарочито се инси

стира да се снег очисти испред немачких 

касарна. Сва ова принуда ствара унутраш
њи бунт и револт против непријател,а који 
се тим акцијама хвалИ и настоји да објасни 
да ј е то само један део плана који ће они 
спроводити према омладини кроз "обавезе 
физичке службе":П 

у вези све јачих утицаја СКОЈ-а на 
средњOI.lIКОЛСКУ омладину, министар про

свете тра:ж.и дејство свих фактора у шко
ли, почев од директора ДО професора, да 
би ОМАадина била упућена на правилан пут 
и сачувана од деструктивних елемената 

који желе да стање погоршају. 

Да би што ефикасније деловао у гуше

њу напредних идеја КОД омладине, непри
јател, настоји да је застраши и обавеже, 
захтевајући ПОТПУНУ одговорност родитеЛЈа 
за поступке своје дeц~.48 
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v цил,у сузбијања лолити'Чког утицаја 
СКОЈ-а на средњошколску омладину, мини
стар просвете разматра проблем политич
ког образовања средњошколаца, јер се по
Аитика и њено увоћење у школу с!\штрало 
навијањем које може да створи непожел,не 
ситуације . Ово ј е утицало да су средњо
школци добијали политичко образовање 
пан школе - од левичара, а не од својих
васпитача. Ве.'\ ибор Јонић ВИДИ У овоме 
основну грешку и тражи лрекидање досада

шње праксе уз преДАОГ да у школске про

rpal\·te уnе давање основе полнтичког обра
зовања, а СХОДНО TOh-tе да се уведу преда

вања из: (а) Основа политичке економије и 
(6) Основа политике. 

По његовим критеријумима, предавања 
из Основа политичке економије, одржавала 
би се У претпоследљем разреду свих сред
њих и стручних школа, уз об јашњење о
сновних економских анализа. Предмет 
Основи политике, предавао би се у послед
њем разреду средњих и средње-стручних 

школа, обухватајући анализу савременог 
друштва, уз објашњење разних политичких 
Доктрина.49 

Целокупна настава за време окупације 
ИЗВОDена је у духу "светосавл.а<!, велико
српства и религиозности. Припреме за из
раду новог наставног програма биле су 
усмерене ка националистичком духу. 

Велику па~(њу окупатори и квислинзи 
поклањају васпитању омладине у религиоз
ном духу . Поред науке о вери, у религио
зне сврхе окупатор користи и наставу пе

вања. Програм заступа црквене песме и 
познавање црквене литургиј е. 

Због нередовних прилика ПОД којима је 
извоћена настава illколске 1941/42. године, 
изузетно од одредаба Закона о средњим 
ШI·\Олама, продужено је трајање 1 полугоћа. 
То је учињено на првом месту због тешко
ћа материјалне природе . У питању је не
достатак школског простора, отежан и 

онемогућен градски саобраћај, а затим не
достатак огрепа и иеисправност инсталаци

ја за грејање. 

V ЦИЛЈУ надокнаонпања изгуБЛЈеног ор
ганизује се наставни рад по групама у до
мовима имућних родител,а. Наставници 
врше КОНТРОЛУ над њиховим радом. Пре 
почетка рада ученицима су раздел,ена пи

тања за једну групу предмета, из којих се 
испит могао спремати без директног КОН
такта с професорима. 

у средњим школама то је група преД!\.1е
та: веронаука, историја, земл,опис, приро

АОПИС, хигијена, физика, хемија и филозо
фија . Питања су обухватала само главне 
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делове граће .а давана су и упутства где се 
одговарајуће теме могу пронаћи ' у уџбени
цима. У циљу припрема за континуирани 

рад, ученици добијају лектиру из немачког 
и француског језика, а провере се врше 
путем КОАоквиј а . 

Због изнетих тешкоћа, настава у с:ред
њим и основним школама трајала Је у 
првом полугоћу од 10. октобра до 15. но· 
вембра, када се прелази на тимски, кућни 
рад. Само мали број школа ради током 
целог полугооа, то су само основне школе 
на периферним деловима града . Као при
мер може да послужи Основна школа у Бе
лом Потоку крај Београда, која је радила 
цело прво полугоће. 

Мартовски семестрални испити из нара

тивних предмета прошли су са осредњим 

успехом , што признају и тадашње просвет
не власти. Велики број ученика, према 
евиденцији, није изишао на испите, већ је 
одустао. Министарство просвете, и само из
ненаоено овим показатељем, упозорава пре

ко дневне штампе и упућује позив учени
цима, да могу, уз накнадно пријаВ1Ьивање 
полагати испите у априлу .SO 

Већ у другој ПОЛОВИНИ марта почиље ре
довна настава V ДРУГОМ лолугоћу, доиста 
само за мали број школа .51 Уопштено ре
чено, почетак наставе у београдским сред
њим школама почиње од 8. до 15. априла 
1942. године :)2 

у ЦИ1ЬУ што ефикаснијег успеха у шко
лама и постизања бо1ЬИХ резултата, дуже 
време ради комисија Министарства про
свете за реформу уџбеника за средље шко
ле. Прописани су нови уџбеници за нацио· 
наАНУ групу предмета, С обзиром на кон
статацију да уџбеници из историје и срп.· 
ског језика не одговарају новом васлит
ном систему. 

Нарочито је стаВ1Ьена озбил>на заl\'1 ерка 
на рад са делом Југословенска књижевност 
од професора Милоша Савковића (1899-
1943), који је уј едно био и гимназијски уџ
беник. Критика је оnо дело nисоко оцени
ла, а Јонић и његови следбеници оштро 
устају против примене ово г уџбеника, који 
је, као и његов писац, деловао на праВИМ-ЈУ 

оријентацију средњошколаца. Сва настоја
ња да се мења настава српског језика оста
ла је узалудна, као покушај преко којег су 
ћутке прелаЗИЛlI сви па чак и одговарајући 
органи Министраства просвете . 

Систем дотадашњег средњошколског 

образовања заснивао се на клаСИЧНО1l.,r на

стаВl·ЮМ: програму И застарелим педагош

ким методама . Он је давао уопштена зна
ња, која нису имала ПУНО додира са жи* 
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вотом. Школа је носила обележје хегемо
низма српске буржоазије . Неуспехе у школ
ству квислиншки идеолози желе да прав

дају недостатком наставе из етике и гра
Ђанског права. Ревизијом Наставног про
грама мора се постиliи, како они тврде, pa~ 
стерећење појединих предмета из старијих 
разреда. 

Залажу се 11 за увоl5ење нових предмета 
у средње и стручне школе, и то: (а) Соци
олorија (Наука о људском ДРУШТВУ), (6) На
ука о моралу и (в) Граћанска права и 
ДУЖНОСТИ. Поборници нових погледа на 
школске прилике тврде" .. . да се без овак
вог употпуњаnања наставног плана и про· 

гра,,·1Э не може ни очекивати, ни у дело 

спровести преобраћај, преоријентација и 
стварање боЛ>ег будућег српског ДРУ
штва" .53 

Новонастале прилике у школској 
1941/42. години траже измену наставног 
програма и у основним (народним) школа
ма. У том смислу ј е и речено да се у основ
ним (народним) школама школска 1941/42. 
rодина заврши на Петровдан, 12. јула 
школском свечаношћу. Врапањем старој 
традицији српских школа треба да се до
некле ублажи тешка ситуација која је за· 
хватила школство у зимском периоду школ

ске 1941/42. године. Приреl5ивањеЈ\-1 заврш
них годишњих изложби по школама жели 
се бар вештачки створити клима рада и 
реда у школству окупационог времена. 

Да се школска година не би изгубила V 
ОНИl\.Ј деловима Србије где школе нису ра· 
диле или због недостатка зграда или борби, 
Министарство просвете доноси ОДЛУКУ о 
скраћеНОЈ\'1 програму разреда и превоћењу 
учени"а V старији разред. 

Сасвим разумл>иво да се као нужна по
ј ава оваквих стресова у просветној поли
тици јаВ1Ьа једна не ТОАИКО нова, колико 
забрињавајућа појава, а то је : долази до 
неуредног похаћања наставе, и просветне 
власти морају да се боре с НОВИМ пробле
мом. У градовима ситуација и ниј е толико 
критична као у селима, где сел>аци нерадо 

дају децу у школу било из страха ИЛИ не
маштине кој а почиње да се јавл~а као по
следица великих репресивних .мера ОДУЗИ

мања вишкова хране владе "народног 

спаса". 
Анализирајући бројност ученика У 

школској 1941 / 42. ГОДИНИ, (видети прилог 
4) можемо извући ј едан, можда неупадл>ив 
заК1ЬучаlС наиме, број ученика нижих раз
реда неупореди во је вели Hero број уче
ника у вишим разредима гимназија. Ово 
нај\1 јасно говори о разликама које су при
сутне. У основној школи у току четворо, 



годишњег школовања (мада је било обаве~ 
зно осмогодишње) није долазио до изра~ 
.жаја дуализам школског система. 

Дуализам се манифестовао тек после за~ 
вршетка основне школе, јер су гимназију, 
нарочито више разреде, могла наставл.ати 

сcL.\ю деца имућнијих граћана, да би ИJl.-! 
била отворена врата виших школа и факул
тета. 

Ако анализирамо стање у бившој Jyгo~ 
славији са стањем у Qкупационом периоду, 
похаћање гимназије "де јуре" није било 
онеЈ\·югућено радничкој деци. Тек ПРИЛИКОМ 
уписивања и школовања долази до Hepa~ 

ЗУJl.-1Л:>ИВО ВИСОКИХ издатака које финансиј
ске могућности радничких породица нису 
могле да издрже. Гледа се, да се деца што 
пре оспособе да раде и приврећују, а то 
значи одлажење радничке деце у "шегрт

ске" школе. 

Окупациони систем задржао ј е и битне 
карактеристике старог школског система; 

као једна, било је плаћање школарине. У 
дневној штампи се говори да сваки РОДИ
тел:> мора поднети приликом уписа у школу 

свог детета комплетну документацију (Kp~ 
uттеницу итд.) и пореску пријаву за 1940. 
годину из које се види висина пореске сто
пе која је основ плаћања школарине: лица 
заДУЖ.ена порезом ДО 800 динара не пла~ 
ћају ШКОАаРИНУ. 

Ш'КQЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

и то: за IV И VПI разред средљих школа, 
V разред учител,ских и IV разред граl5ан
ских школа 15. јуна, а за све остале раз
реде свих школа 27. јуна; 

2) да се разредни испити за ученике IV 
и VIII разреда средњих школа, V разреда 
учител,ских школа и IV разреда граћан
ских школа, као И ДОПУНСКИ испит за уче

нике средљих и граћанских школа и при
ватни испити за ученике IV И VПI разреда 
средљих школа, који су се пријавили за 
полагање течајних испита, одрже у време
ну од 18. до 21 . јуна ове године; 

З) да се разредни испити, ДОПУНСКИ И 
приватни испити ученика за све остале раз

реде одрже у времену од 6. до 12. јула; 
4) да се годишњи успех саопшти учени

цима IV и VПI разреда средњих школа и 
IУ разреда граћанских школа на дан 17. 
јуна, а свим осталим у јулу; 

5) да се поправии испити за ученике IV 
и VПI разреда и V разреда учител,ских и 
ЈУ разреда граl5анских школа одрже од 22. 
до 24. јуна; 

6) да нижи и виши течајни испит, и за~ 
вршни испит у граћанској школи ПОЧНУ 25. 
јуна; 

7) да се пријемни испит за упис у I раз~ 
ред средњих школа одрж.и у времену од 

20. до 25. августа, у којем би се року одр-

1 група II група 
(Ј-ЈУ раз.) (V-VПI раз.) 

Преко 800- 1.000 динара 75 
1.00{},- 3.000 динара 112,50 
3.000- 5.000 динара 150 
5.000- 6.000 динара 262,50 

40.000-50.000 динара 3000 

Преко 50.000 динара порезе на сваких 
започетих 1.000 динара, плаћа се још по 10 
динара више. 

Родител,и који имају више деце, плаћа
ју за најстарије дете пуну школарину, а за 
остал у децу пола школарине. 

Поменути подаци о висини школарине 
налазе се у обавештењима свих београд
-ских IJIкола за упис деце у школску 1941/42. 
годину. 

у априлу 1942. године штампа обавешта
ва о завршетку школске 1941/42. године . 
Школска година се продужава како би се 
бар донекле надокнадили губици у зим
ском периоду 1941/42. године, изазвани пре~ 
кидом наставе због специфичних услова: 

,,1) да предаваља у свим средљим, учи
теЛ:>ским и граћанским школама престану, 

динара 100 динара 
динара 150 динара 
динара 200 динара 
динара 350 динара 
динара 4.0nn динара 

жали и остали испити предвићени 3аконом 
за извршење у месецу августу; 

8) да се упис ученика у средље , учител,
ске и граЬанске школе изврши у времену 
од 24. до 29. августа"." 

Новински извештачи обаnештавају о 
одржаним свечаним испи;тима у основним 

школама, где се у свечаној атмосфери др
же јавни испити пред комисијом и роди-
тел:>има, 

v свом излагању поводом краја школ
ске године министар, Велибор Јонић изјав
л,ује " ... да и поред тешке ситуациј е у 
нашем школству, успех који је постигнут 
МО.ж.е бити охрабрујући" ,55 Он помиње и 
напуштање радних места многих просвет~ 

них радника због изванредне ситуације и 
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ј авно признаје да је велики број просвет
них радника и ученика у партизанским ре

довима. У свом излагању жели да путем 
принуда, казни и страхом од хапшења оне

могући омладини одлазак у партизанске 
редове, смештајући симпатизере НОП-а у 
Завод за преваспитање омладине који је 
отворен за ту О.fI.'iладину у Смедеревској 
Паланци у току Ј 942. године. 

2. Нааавно особље у 1941142. zoдШIU 

Наставници средњих школа на терито
рији Србиј е имали су вел ику улогу и зна
чајно место у васпитању омладине , иако 
под врло тешким условима лрисмотре, ка

жњавања, малтретирања и хапшења. 

После догаћаја изазваних априлским 
ратом, многи наставници средњих и струч

них школа морали су често под најтежим 
околностима напуштати места својих до
тадашњих сл у)кбовања и прећи на терито
рију ВојИО l' заповедника Србије. Прилив 
наставника-избеглица био ј е велик и они 
су у први мах произвоЛ>но распорећивани 
по школам.а. Извршена су знатна померања 
наставника и формирани су нови наставни
чки колегијУЈ.fИ. Користећи власт, квислин
зи уклањају све национално непоуздане 
просветне раднике, а у служби остају са
МО они који су, по њима, давали све rapaH
тије да ће својом спремом , знањем: и на
Ционалном свешћу бити по'слушни извр
шиоци I-f:,ИХОВИХ наредби. Од наставног о
собља се тражи да, поред наставе, пружа 
и свој у пуну помоћ У обнови Србиј е. 

Веома тежак пробле,м настаје у одел>е
њу за основне школе када долази до сме

штаја учител>з-избеглица . Одлучено ј е да 
се сви они приме у државну службу и рас

пореде у пој едина места. Због њиховог 
эбрињавања, извршен а ј е редукција ПОСТQ
јећег наставног кадра у основми школама, 
што ствара нове ситуациј е у школа~·ta.56 

Због појаве вишка наставног кадра , при
ступа се, ради изласка из постојеће ситуа
ције, пензионисању свих наставника и учи
теЛ>а који су "навршили 30 година ефек
тивне државие службе" ,57 Жене - учите
л>ице биле су пензионисане без обзира на 
године сл ужбовања ако су им мужеви ра
ДИЛl·Ј . Учитељице удате за службенике ко
ји су допали заробл>еништва, остајале су 
у служби са својим пуним принадлежно
СТИlна.58 

Редукција У'Iител,а био је смео покушај 
10нићеве аДМliнистрациј е. Она погаћа мно
ге сеоске школе, које остају без учитеЛ>а и 
налазе се скоро пред затварањем, док већи 
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број и не ради , Нова поставЛ>ења нису се 
могла остварити. ХИТНО се доноси иамена 
одлуке Савета Комесара бр. 430/1, по којој 
ј е повећан минимум за егзистенцију учите
А~има на селу. Министарство просвете до
биј а овлашћење да може вратити у службу 
пенэионисане учител~е са 30 година стажа 
уколико су они физички и психички СПО
собни да врше своју дужност. 

За упражњена учител,ска места ДОНОСИ 
се одлука о волонтерском раду учител,а, С 

тим да се време проведено у служби при
зна за пензиј у и дај е могућност полагања 
државног испита у просвети. Значај на ј е 
чињен ица, која се не може заобићи , већ 
само истаћи, да се поставл,ање учитеља -
брачних другова мож_е вршити само у ј ед
ном месту, тј. не могу да буду раздвој ени. 

Вид који се СПРОВОДИ у цил>у задржава
ња просветно!" кадра био је тај, да општи
не морај у обезбедити учитељима стан по 
цени, коју они добијај у као додатак на пла
ту, Ј<ао и да их морај у снабде вати живот
ним намирницама по максимираним цена

ма . Мећутим, ова одлука није увек слро
воћена у ЖИВОТ, па су просветни радници 
често били изложени уценама, притисци
ма, Ј(QЈПРОЛИ и хапшењима . 

Да се ВОДИ ПРИСJl..tотра над просветним 
радницима говори нам: и Наредба МИНИ, 
старства просвете из августа 1941. године. 
да ни ј едан слу:жбеник из ресора Мини
старства, за време годишњег одмора не 

сме напуштати своје место службовања. О 
спровоћењу ове наредбе у ЖЈ1ВОТ одговара
ју начелници одсл,ења и старешине,59 

О сталној КОНТРОАИ која се ВОДИ над 
просветним радницима може нам послу

жити и распис Министарства просвете кра
јем децембра 1941. године, којим се забра
њуј е просветним радницима напуштање 
:места сл ужбовања за време божићних пра
зника у .1942. години.60 

ШКОЛСКИМ старешинама одузима се пра
во да просветним радницима могу одобра
вати било каква одсуства. Надлежност о 
одобравању боловања до 15 дана и одсу
ствовања по приватном послу до 3 дана , 
прелази сада у руке окружннх начелникэ . 

Од ово га се изузима једино наставно особ
Ibe у Београду. 

Распис Министарства просвете ст. П08_ 
Н бр. 14 од 11. јуна 1941. године скреће 
пажљу руководиоцима у просвети и бан
ским управама на професоре и наставнике 
чији се рад може окарактерисати као ште
тан и деструктиван . Налаже се правл>ење 
спискова таквих просветних радника који 
то "не заслужуј у да буду" . 



Приступа се "чишћењу" средњошкол
ских професора: Многи бивају пензиони
сани. МеЬу прсима пензионисан је дирек
тор Државне 1 .мушке реалне гимназије 
професор Спасеније Прица. Његово реше
ње датирано је са 30. јулом 1941. године.6t 

Одмах за њим пензионисан је и , директор 
Др:жавне мушке реалне гимназије "Кра1\> 
Александар I" ,62 а такоЬе и директор Др
.ж.авне V мушке реалне гимназије. Душан 
Марјановић који је био у зароб.Л>еништву.1:>3 

ЗачуЬујућа је брзина I(ојом се СПРОВОДИ 
V )кивот распис од 11. јуна 1941. године. 
Министарство просвете извештава Опште 
одел-.ење о раду у Персоналном одсеку за 
средње и стручНt: школе у другој полови
ни јула, с констатацијом: 

,,1. Отпуштени су сви наставници из слу
жбе, за које је назначено да су симпатизе·· 
ри комуниста, као и они који нису били 
У својим местима службоuања. 

2. Комисија за регулисање службенич~ 
ких односа завршила ј е свој рад, извршено 
је пеН3ИОНИСаЈ:ье наставника по ОДЛУЦИ Са
вета Комесара број 430/1 и 930П . 

3. Наставл-.ено је са доделом на рад на
стаВliика избеглица. 

4. Прикуљъају се подаци о подели пред
мета на наставнике, како би школска 19411 
42. година почела с комплетним настав· 
ничким колеl'ијУЈ\'1.има. 

S. Наставл-.а се акција припреме ШКО."\.
ских зграда за рад".64-

у проналажењу професора комуниста 
нарочито је активан Штаб српске доброво
л.ачке команде. Он 20. октобра 1941. годи
не доставл.а ДОПИС Министарству просвете 
о професору Милану Попадићу из Аржав
не 1 мушке реалне гимназије, као о позна
том I(ОlНУНИСТИ из периода 1939/40. године, 
када је у свом стану вршио агитацију код 
средн.ошколске омладине, ,,' . . свој рад он 
је наставио и после 6. априла, а директни 
сарадници су му Здравко Михајловић , про
фесор и Јулија Бошњаковић, професор."'; 

Министарство просвете доставл-.а изван
редном Комесару посебан списак 20 сред
њошколских професора и за њих траж.и 
посебно ислећење, удал.авање ИЗ службе и 
хапшење.66 

Другим актом тражи се хитно уклања

ње из државне службе, као комуниста, 

професора: Милутиновић Косте, Попадић 
МаРI(а, Шћепановић Милије, Попадић Ми
Аана, Михајловић Здравка, Петровић Мио
драга н Јелене (муж и жена, професори из 
Јагодине), Бурић Босљ\,ке и Пироћанац Во· 
јиславе.67 

ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

Нагло JUирење НОП-а и стварање пар
тизанских одреда, наилази иа велике СИМ

патије мећу проспетним радницима . Да би 
уочили носиоце оваквих расположења, кви

слиншке власти се служе провокаторима, 

који наводно треба да обезбеде јединство 
и радну атмосферу у школи и поткажу сво
је другове. Тако се под њиховим утицајем 
одржава 3. децембра 1941. године у Аржав
ној непотпуној мешовитој реалној гимна
зији седница Наставничког савета на којој 
се доносе профашистички за кл-.учци. Они 
се одмах презентирају Министарству про
свете које ОВИI\.·i зак.ъучцима придај е посе
бан значај. Они садрже следеће: 

,.1. Осућују акцију професора који су 
изневерили национална начела и стали на 

страну мрачних и неодговорних елемената. 

2. у вези тога , чланови НастаВliИ'-lКОГ 
савета траже да се дозволи сазивање јед
ног општег професорског збора, као залога 
солидарности влади Милана Недића 11 жи
l'оше јавно национална и разорна делат· 
ност одметника из професорских редова."68 

Велику пажњу, у цил.у даље агитације 
и пропаганде за нову Србију и њену изгра
дњу, поклањају квнслинзи течају национа
лне службе. С њом.: желе да обухвате :и 
школе директно преко професора кој и мо
рају пропи кроз посебан курс националне 
службе од lS дана, па да ставе под свој 
утицај и ученике, који ће, како рачунају 
квислинзи, лакше ово поднети, ако су про

фесори из њихових школа заједно с њима. 
Течај се одржава у Остружници код Бео
града и на њему присуствује 30 професо
ра из Београда и осталих места Србије. У 
прегледу стање је следеће : 

Државна реална гимназија "KpaiЪ Алексан
дар I": 

1. Грћић Божидар, професор 
2. Прибић Никола, суплеl1Т 
3. Мирић Тихомир, суплент 
4. Стојановић Милош, суплент 
5. Карановић МИАенко, суплент 

Аржавна IП мушка реална гимназија: 

1. Живковић Арагиша, професор 

Државна IV мушка реална гимназија: 

1. Мнтровић Милан. професор 

Државна V :мушка реална гимназија: 
1. Стојанов;ић Мирко, суплент 

Државна VП мушка реална гимназија: 

1. Сииобад Момн р, професор 
2. Добрић Милан, суплент 
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Државна IX мушка реална гимназија: 

1. Војкерт Карло, професор 
2. Јелиn Петар , професор 
3. Вукојичић Војислав, професор 

Аржавна х мушка реална гимназиј а: 

1. Милошевиh Милош, учитељ вештина 

Непотпуна гимназиј а на Бановом брду: 

1. Павловиn Јован, професор 
2. Илић Војислав, суплент 

1 мушка гимназија Крагујевац; 
1. Николиn Радоје, професор 
2. Величковић Стој адин, професор 
3. Петровић Драгол,уб, професор 
4. Лазаревиn Живојин, професор 
5. Боце Стеван, вероучител. 

Реална гимназија - Смедеревска Паланка: 

1. Бабић Војислав, професор 
2. Богдановић Александар, професор 
3. Аџић Блажо, суnлент 

Реална гимназиј а - Горњи Милановац: 

1. Миловановић Боривоје, суплент 
2. Ивановић Јован, суплент 

Реална гимназија - Свилајнац: 

1. Поповић Векослав, учител. вештина 
2. Рашајски Боривоје, суплент 

Гимназија - Смедерево: 

1. Додиг Борl5е, професор 
2. Иванчевић л,убомир, ' суплент 

Гимназија - Крал,ево: 

1. Петровић Миодраг, професор 
2. Вуловић Душан, суплент 

1 реална гимназија - Чачак: 

1. Вел,овић Радован, учитељ вештина 
2. Јакулин Марјан , супле f-IТ 

II ГИ/l.ПЈазија - Ва1Ъеnо: 

1. Средој евић Миливој, учите1Ъ вештина 

Гимназија - Јагодина: 

1. Марковић Светислав, прив. учител. 
вештина 

2. Величковић Војин, учител. вештина 
3. Ракић Јован, учите..ъ вештина 

По;иенути курс, који је почео да ради 
1. априла 1942. године, скоро да ниј е мо
гао почети с радом због најбаналније ства
ри, тј. за смештај ЈЬУДИ није могла да се 
пронаће одговарајућа посте..ъина. Око ме-
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сец дана траје преписка измећу Министар
ства просвете и Националне службе да би 
на крају, уз велике напоре, проблем био 
решен. 

Програм рада курса који ј е тако бучно 
најавл.иван скоро и да није испуљен. Ме
галомански захтеви З3 обимношћу курса 
завршили су се пише него скромно. Изве~ 
штај старешински69 кој и реферише о за
вршеНОlН курсу, више је него кратак. На
вешћу само о околностима смештај а, по 
чему се може судити о осталом: "Станова
ло се у школској згради; на поду једне 
учионице, преКРИDене танким слој ем сла
ме, били су смештен и течајци без слама
рица, ј астучница и ћебади". Наводи се да 
је течај трај ао "иешто" краће од уобича
јеног и најавл.иваног; трај ао је од 1- 11 
априла 1942. године. 

у цил:>у јачања националног става про
светног кадра, Министарство просвете же
АН да организује јеДl:Iомесечни курс за на
ционалну пропаганду, о чему извештава 

директоре београдских школа, заказујући 
га за 15. јануар 1942. године. 

Курсу, који је заказало Министарство 
просвете, морају бити присутни сви наста
Ш'ЈИЦИ средљих, учител.ских и граоанских 
Illкола Београда . Директори су у обавези 
да одмах доставе спискове свих својих на-

. став ника који ће ПРИСУСТВОDати ооом кур
су и то Министарству просвете. Одел.ењv 
за народно просвећивање, до 42. године 
старости.7О 

Министарство просвете предузима и ме
ре против оних професора који би У на
сталој ситуацији, дајући приватне КОНАИ
ције, добро зараАИЛИ и ДОВОДИЛИ у неуго
дну ситуациј у родитеље који су ратом по
гоћени а и остале. Зато се шаље распис 
свим школама кој им се изричито забра
љује спремаље ученика, и редовних и при~ 
ватних. С поменутом наредбом морају бити 
упознати сви професори средњих и струч
них школа на територији Војног заповед
ника Србије.71 Директори гимназија одмах 
дају на потпис ова ј распис свим професо
рима и извештавај у претпоставл.,ене да ј е 
н~редба, давањем на знаље професорима, 
спроведена у дело. 

Влада Милана Недића настоји да ак
тивност комуниста у граду угуши , а слобо
Аарске акци ј е сакрије. Зато настоји да се
не само ученицима него и љиховим роди

те,ьима одрже број на антикомунистичка 

предавања на ко јима ће бити величана уло

.а и значај српског народа; омладину пу
тем предавања уплашити притиском и пре

тњама како би се дистанцирала од НаП-а,.. 



који је почео да задобија све већи број 
присталица у редовима омладине. 

Већ крај ем децембра 1941. године поче
ло је одржавање антикомунистичких пре
дапања по СВИlН београдским школама, пр
во за ученике па за родитеА:.е, а затим и за 

родитеА:.е и ученике. Сврха ј е да родитеА:.И 
буду упознати са опасностима које вреба
ју њихову децу, да то исто прети и њима 

самим, као и целом српском АРУШТВУ. 

Предавања која се одржавају по шко
лама и имена предавача, морају се доста
вити М.инистарству просвете и објавити у 
дневној штампи. 

Интересантно је погледати извештај о 
антикомунистичком предаваљу директора 

Државне мушке учитеА:.ске школе. У чени
цима је одрж.ао предавање г. Војин Гоми
рац, професор, на дан 18. децембра 1941. 
године. Бачким родитеА:.има предаваље 
држи г. Цветко Поповић, професор, на дан 
21. децембра 1941 . године. О одржаним 
предавањима, с краћим цитатима и с на
словом, објаВА:.ивали су одмах, уз допис 
гимназија, дневни листови "Ново време" 
и "Обнова".72 

Окупатор је веома неповерА:.ИВ и пре
ма странцима - службеницима запосле
ним у Србији после априлског рата. Он 
Ж.ели да се осигура од било какве акције 
с њихове стране и нарећује Министарству 
просвете да ову ствар ликвидира. На ос
нову овог захтева окупатора, квислиншка 

гарнитура у Министарству просвете доно
си акт ~ наредбу да се сви странци запо
слени у државној служби одмах уклоне
отпуштањем.73 

3. Ученици у настави 1941/42. zoдине 

Министру просвете, Велибору Ј оиићу, 
скреће се пажња од стране окупатора, да 
по њиховим подацима у нашим средњим 

школама има већи број ученика који су 
комунистички расположени. Зато се врши 
притисак на директоре школа, да свако

дневно доставл,ајv повеРА:.иве податке о у
ченицима и професорима. Велики успех 
окупаторске власти виде у антикомунисти

чким предавањима ученицима и њиховим 

родитеА:.има, чега се и даА:.е треба држати. 

Инсистира се да се ОДРЖИ манифеста
циоии збор просветних радника из Београ
да "да би се изразило антикомунистичко 
располож:ење",14 Ово би била обухватна ак
ција свих београдских средњих и стручних 
школа, ОДНОСНО њихових наставничких ко

легија. Иницијативу у овом смислу преу-
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шк.ОЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

зима Наставнички савет Непотпуне мешо
пите гимназије у Београду. 

Специјална полиција упозорава да је 
обавештена да се у Реалци растурају леци 
комунистичке садржине. ПретпостаВА:.а се 
да је до растурања летака дошло и у дру
гим београдским школама, па је стога по
требно предузети "хитне репресивне мере, 
како би се ова акција, деструктивна месу 
школском омладином, спречила" .75 

Специјална полициј а извештава хитним 
ДОПИСОМ директора Држдвне YIII мушке 
реалне гимназије о формирању, на почет
ку школске 1941/42. године, УЖ.ег школског 
актива, УТВРДИВШИ да су у овај актив уш
АИ ученици: БорЬевић Милан, Томовић 
Властимир, Петровић Драгослав, Матић 
Драгол,уб, Катић Борће и Бјењаш Воји
слав. Група одр:ждва састанке са студен
тима, мећу којиJl.'lЭ се осела комунистичка 
пропаганда. Они ПРИКУПА:.ају и новчану по
М0ћ за партизане. "Сем Катић Борћа, ухап
шено је још седам ученика, и то: БорЬе
вић Милан, Матић Драгол,уб, Бјењаш Во
јислав, Бајић Иван, Боначи Милорад, Ми
тровић Александар и Родић Срћан" .76 На 
основу података комисије, сви су предати 
родитеА:.има на даА:.е старање 7. ХII 1941. 
године, јер нису учествовали у саботер
ским акцијама. 

Управа града сматра да би било најце
ЛИСХОАније да се у школама, од надлеж
них школских власти, организује обавештај 
на служба меЬу ћацима, пошто ће школске 
власти на тај начин бити тачно обавеште
не и на време о евентуалним припремама и 

било каквим леструктивним акцијама vче
ника који су КОМУНИСТИЧЈ<И настројени и 
имају подршку средњошколске омладине.77 

НепријатеА:. будно прати КОЈ\1УНИСТИЧКУ 
'активност омладине у школама, о чему из

вештава специјалну полицију а оно Мини
старство просвете, као на пример, да се 

комунистички леци растурају у Др)кавној 
I мушкој гимназији у Београду. Растурање 
"деструктивног Ј\штеријала" у овој гимна
зији почело је 24. фебруара 1942. године . 

V вези комунистичке омладине коју 
треба обележити и на неки начин изоло
вати, Министарство просвете дејствује већ 
крајем 1941. године. Оно шаА:.е свим дирек
торима средњих и СТРУЧНИХ школа на те

риторији Војног заповедника Србије рас
пис о категоризацији ученика. 

Расписом Министарства просвете IY бр. 
Пов . 323 од 22. децембра 1941. године извр
шена је класификација свих ученика сред
њих школа на територији Војног заповед
ника Србије. Кл.асификација, која се им-
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перативно наметнула свим директорима 

школа, разврстала је омладину у школи 
на следеће категорије: 

а) национално поуздане; 

б) национално непоуздане - комуни
сте; 

В) оне који лако подлежу утицају око
лине и над којима се мора ВОДИТИ надзор . 

Категоризација омладинаца под б) била 
је најтежа. Они су се одмах по извештава
њу управа школа налазили на индексу 

строгих провера и хапшења. У прво време 
воnени су на Бањицу или у Г лавњачу, а ОД 
1942. године бивају пребаци вани у Завод 
за преваспитавање омладине у с.медерев
СКУ Паланку. 

Придржавајући се тих захтева, дирек
тор Државне женске гимназије "КраЈЪЈ·ща 
Марија" у Београду извештава Министар
ство просвете, актом пов. бр. 15 од 21. ПI 
1942. године, да ј е ученица У! разреда Ма
рија Никезић ухапшена. На основу дописа 
- извештај а специјалне полиције, пов. 442 
ОД 7. IП 1942. године, упућеног директору, 
обавештава се гимназија да је Марија НН
кезић ухалшена са целом породицом у 
својству таоца. Иначе, против ње нема ни
каквих доказа да се бавила комунистич
ком активношћу.'8 

Да би средњошколску омладину држа
ЛИ по страни од крупних и значајних дога

ђаја, издаје се нареЬење да се за време 
школског распуста ученици морају пона-

Бројчанu 11реzлед учеНLш:а и ученица к.m·еzорисанuх према paCl1UCY IV Лов. бр. 323141. за 
UlКОЛСКУ 1941/42. zодuну 

'" '" '" Врста гимназије ~ 

'" О 
Ј Државна реална женска гимназија 

11 Државна реална женска гимназија 
ПЈ Држаnна реална женска гимназија 
JV Државна реална женска гимназија 
V Државна реална женска гимназија 

VJ Државна реална женска гимназија 
VП Државна (мешовита) гю.mазија 

Државна реална гимназија "Краљица 
Марија" 

Ј ДржаВlIа реална l\{ушка гимназија 
11 Државна реална мушка гимназија 
ЈП Државна реална мушка гимназија 
JV ДржаВlIа реална l\Iушка гимназија 
V Држаона реална мушка гимназија 

VJ Државна реална МУПЈка гимназија 
VП Државна реална мушка гимназија 

VIII Државна реална мушка гимназија 
IХ Државна реална мушка ГИl\lназија 
Х Државна реална :МУШI(а гш.шазија 
Државна мушка реална ГИl\шазија 
"Крал:> Александар" 
Државна Реалка 
Непотпуна )нешовита гимназија Баново 
брдо 

Свега: 

Министарство просвете тражи од ди
ректора београдских гимназија и стручних 
школа свакодневне извештај е о хапшењу 
средњошколске омладине. Тражене подат
ке о класификацији ученика многи ди-рек
тори свесно желе да избегну, извештава
јући да комунистички настројених омла
динаца - средњошколаца, нема. 

QO 

мушка-I 
раца 

5 

1 
12 

18 

б I п 

деВОј- јсвега јмушн:а- ј деВОј-lсвега 
чица раца ..... Iица 

8 8 

3 3 
3 3 

1 1 7 7 
7 7 

13 3 16 

1 1 2 2 

15 15 
30 30 

5 9 9 

11 11 
22 27. 

1 3 3 
]2 10 10 

1 1 
5 5 

30 30 

2 20 149 33 182 

шати као да су на редовној настави. Уко
ЛИКО би: дошло до неких ексцеса или кр' 
шења норми лепог понашања, школске 

власти ћс такве случај еве кажњавати каз
нама као за време редовне наставе. 

Сва средњошколска омладина која је 
потпадала под распис 323/41, била је од 
стране настаВНИLfКИХ савета предлагана 



Министарству просвете за ИСКibучење, које 
ј е ДОНОСИЛО акт о ИСКlъучењу ученика на 
основу решења l·имназиј е. Ученици који 
су потпадали под распис 323/41, и то под 
групациј у б), бивали су ИСКibучивar-IИ из 
средњих и стручних школа по параграфу 
43, тачка 4. ИСКibучење је гласило : ученик 
се ИСКibучуј е из свих средњих или струч
них школа на територији Војног заповед
ника Србије, без права на приватно пола
ЈЋње :испита .79 

у школској 1941142. годинн било је до
ста искључења ученика београдских сред
ЊИХ и стручних школа. Навешћемо те слу
чај еве : 8Q 

Државна VIII мушка реална гимназија: 

1. Боначи Милорад, ученик VIII, разре
да, са станом у Стојана Протића ул. 17 

2. Катић Ворое, ученик VI1 са станом 
у Борnа Кратовца ул. 57 

3. Митровић Александар, ученик VI! ра
зреда, са станом у Улици Миријевска 48 

4. Матић Драгољуб, ученик VII, разре
да, са станом у Приштинској ул. 46 

5. Петровић Спнридон, ученик VII, раз
реда, са станом у Престолонаследника Пе
тра ул. 7 

6. Бјењаш Војислав, ученик VIII, разре
да, са станом у Бранка Радовановића ул . 22 

7. Петровић Драгослав ,ученик VIII, 
разреда , са станом у Престолонаследника 
Петра ул. 96 

8. Бур15евић Милан, ученик VII, разре
да, са станом у Загорској ул. 4 

9. Томопић Властимир, ученик VIII, ра
зреда, са станом у Приштинској ул. 18 

10. Јанковнћ Слободаи, ученик VII, раз
реда, са станом у Улици Тодора од Стала
ћа 4 

11. Јовић Драгољуб, ученик VIII, разре
да, са станом у Коче Капетана ул. 14 

12. Нешић Стеван, ученик VIII, разре
да, са станом у Стојана Протића ул. 12 

Државна VП мушка реална гимназија: 

1. Тепавац Мирко, ученик VII, разреда 
из Земуна 

Државна IП мушка реална гимназија: 

1. ЖУРЖУА Александар, ученик VII, ра
зреда, са станом у Шумадијској УА. 53 

Државна II мушка реална гимназија: 
1. Дреновац Борислав, ученик VII, раз

реда, са станом у Бршачкој ул. 7 

12* 

ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

Државна .женска реална гимназиј а "Кра
ibица Марија": 

1. Богдановић Радмила, ученица VIII, 
разреда, са станом у Улици Светог Нико
ле 84 

Држапна V женска реална гимназија : 

1. Сучић Зорка, ученица VII, разреда, 
са станом у Приштинској ул. 90 

Анализа, коју је објавило Министарство 
просвете о завршеним: испитима у средњим 

и стручним школама у марту из наратив

них предмета, која говори о коначном ста
билизовању стања у средњим и стручним 
школама, није одговарала истини. Стање 
је после завршених испита врло хаотично. 
Прво, испити нису били верна слика зна
ња кандидата, јер они сами, или уз мини
малну помоћ наставника, нису могли мно
го да учине. Друго, оно што управо пред
стаВ1'Ра акутност проблема, то је да на ис
пите не излази ДОВО1'Ран број ученика. Од 
13.009 пријављених ученика београдских 
гимназија, на испитима се није појавило 
1.190 ученика.З! 

С обзиром на критичну ситуацију, Ми
нистарство просвете објаВibује информаци
ју да ти ученици могу полагати испите у 
априлу. Управо то обавештење говори о 
недовољној припреми и: организацији по~ 
лагања испита. 

Многи напредни средњошколци, који 
су осетили да полиција мотри на њих, као 
и они који су се компромитовали, напу
штају школе или се исписују. Када је по
лиција то приметила, скренула је пажњу 
Министарству просвете, које својим наре
nењем II бр. 2722 од 24. фебруара 1942. го
дине забрањује исписивање ученика из бе
оградских школа. Директори су дужни да 
~инистарству просвете доставе спискове 
који су се ученици исписали од октобра 
1941. до фебруара 1942. године. 

у том СМИСАУ је и извештај директора 
Државне VI женске реалне гимназије, који 
обавештава да су у поменутом периоду ис
писане две ученице, и то: 

1. Грујић Олга, уqеница VIII, разреда, 
са станом у Небојшиној ул. 41-а. 

2. Петковић љубица, ученица V, разре
да, која је с родитељима прешла у Алек
синац. 

Директор, с наставничк.им саветом, 

мора да изврши категоризацију ученика, 
који су се исписали. У том смислу дирек
тор VI женске ги:мназије извештава: 
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1. Грујић Олга пресел>ена с родитеЛ>Иi\Ш 
у ЈагоДину, али се може сврстати по распи
су 323/41, под В) ј ер лако подлеже утицају 
околине. 

2. Петковић ~I\:>убица, лресел>ена с РОДИ
теЛ>има у Алексинац, потпуно је национал
но поуздана.82 

Директор VJ женске гимназиј е обаве
штава у ј едном каснијем ДОПИСУ Министар
ство просвете о ученици Бурић Надежди 
да ј е напустила ШКОЛУ ј ер није дошла на 
испите 19. марта, а да је од мајке ученице 
обавештен да ј е ученица "ухапшена", .за
једно с једним дечаком и новцем који су 
носили партизанима" .8) Наставнички савет 
на седници од 22. ЈП 1942. године огласио 
ј е да је ученица Бурић Надежда искл.уче
на по лараграфу 43. тачка 4. из свих шко
ла на територији Војног заповедника Ср
бије, без права на полагаље поправних ис
пита. 

Случај који се одиграо, пре априлског 
рата, приликшл избора за ћачку литерарну 
дружину, у VП мушкој реалној гимназији, 
којом ПРИЛИКОМ су биле две листе на избо
рима, и то: национал иста и ком:промисна 

листа, лобуЬу ј е интересовање Министарст
ва просвете. Оно тра;ки категоризацију у
ченика који су били највише експонирани 
у овом сукобу. 

Наставнички савет одлучује да ученика 
који се највише залагао за компромисну 
листу, стави под б) и искЛ>учи . То је Ј ан
ковић Слободан, ученик VIIз разреда . 

Штаб српске добровоЛ>ачке команде 
прати рад напредне средњошколске омла

дине и о свакој сумњи извештава Мини
старство просвете, као у случај у IX бео
градске гимназије, где се сумња да постој и 
комунистичка ћелиј а. Наводи се да ученик 
Бркић Русомир спроводи комунистичку 
пропаганду меЬу својим друговима. Под 
сумњом су И ученици: Стефановић Влади
мир, Драгомир Димитријевић и Небојша 
Лонгиновић". Захтева се праћење име но
ваних и хитна интервенциј а".S4 

Нацuонална СЛУЈlсба . - У цнл.у надзора 
над матурантима, окупатори, зај едно с ЈШИ

слинзима - предузимају акцију, да по за
ПРЈ.llеиој средњој и љима равним стручним 
школама , сви :матуранти буду упућени на 
рад у чете НаЦI{оналне службе за обнову 
Србије . 

Да би се матурантима обезбедио упис 
на Универзитет, рад у Националној служ
би трајаће свега три месеца, и то у перио
ду од 10. ј уна до 10. октобра, да би следе
ћа три месеца одслужили у идућој години. 
Примећује се жива активност квислинга 
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који настоје да поведу КОАшлетна мату
рантска одеЈЬења, наговештавај ући оштре 
санкције против оних који желе да се ос
лободе служен,а у Националној служби. 

О. неспособности КВИСАинга при органи
заЦИЈИ службе, гооори и пропао покушај 
смотре Ьачке слу)кбе, коју одобрава оку
патор. Свечано најављивана, уз учешће 
16.000 омладинаца, смотра заказана за 28. 
јун 1941. године, морала је бити одложена 
за 5. јул, са врло малим бројем присутних 
омладинаца. На спутавању ове манифеста· 
ције, коју квислинзи желе да одрж.е по сва
ку цеиу, ИСТИЧе се својим радом омладина 
окупЛ>ена око СКОЈ-а. 

Школска радна СЛУЈfсба. - Ради разви
ј ања осећања одговорности према заједни
ЦИ, по нареЬењу Министарства просвете, 
у школама се оснива школска радна слу:ж

ба. Она би обухватала омладину на поЛ>v 
радних акциј а, у току зиме, када су уче
ници на распусту: чиСтили би снег са бео

градских улица, а лети обраЬивали земЛ>и
шта као допринос омладине ШКОЛСКИi\1 КУ

хињама које се формирају скоро при сва
кој школи. Школе у Београду добијају за 
обраду 28.000 м2, и то: мушке гимназије до
бијају зем"'ишта код Цареве ћуприје, Ба
њице и Калениliа гуоиа - 16.000 11.12. Жен
ске гимназије, са Vчитељском женском 
школом, на Котеж Неимару - 6.000 м2, а 
rpalSaHcKe lUколе КОД Француске v лице -
6.000 м'. • 

Ако би анализирали рад ученичких у
. дружења у школској 1941/42. години, кон
статујемо да окупатор и квислинзи не до
звољавај у обнављање ученичких удруже
ња, изузев организације Подмлатка Црве
ног крста. 

У ситуацији тешког и несреЬеног стања, 
кој е карактернше земЛ>у после аПРИАСКОГ 
рата, долази позив Швајцарског црвеног 
крста да се из Београда упути једна група 
ученика основних школа на опоравак. Гру

пу деце предводи брат председника владе 
Милана Недића, Милутин, који се као ге
нерал старе ј угословенске војске предао 
Немцима и из зароБЛ>еН l1штва убрзо вра
тио у Београд . Како ј е одлазак везан непо
средно пред крај школске године, Мини
старство ДОНОСИ одлуку, да су ученици ду

жни полагати испите из градива оних пред

мета који нису МОГЛИ бити оцењен и. ОДЛУ
чено је да деца , из групе која полази за 
Швајцарску, а кој а треба да се упишу у Ј 
разред, могу то учинити и после повратка 

нз ШвајцаРСЈ(е." 

Ш lСQЛСlсе lсухuње. - Ситуаuије настале 
ратом доносе целом свету кризу, немаш-



тину, глад и беду. Оваква ситуација није 
мимоишла ни нашу зеМibУ. Животне на
мирнице све су реЈ5е на тржишту и поскуп
љују, што погаЈ5а цело становништво, а на
рочито ученике. Да би се критична ситуа
ција бар донекле ублажила, приступа се 
организацији оачн:их кухиња. Оне се осни
вају средствима прикуљъеним од Ј5ачких 
родитеља, у новцу и натури. Велики број 
ученика СИРОl\ШШНОГ имовног стања и уче

ника избеглица, добијао је по један топао 
оброк дневно. Организацију спроводе по 
слободној иницијативи саме школске вла
сти. 

Покреће се и акција Министарства про
свете у школској 1941/42. години, за доделу 
материјалне помоћи сиромашним а ОДЛИЧ
НИМ ученицима. Помоћ је једнократна и из
носи за све предложене ученике 250.000 ДИ
нара: сваки појединац добија по 1.470. ди
нара. Спроведена је и акција преко тог 
Министарства за доделу текстила и обуће, 
сиромашним ученицима и избеглицама. 

Упис ученика у средље школе. - Пре
ма новонасталој ситуацији и потребама из
раћена су Правила о пријемном испиту за 
упис ученика у I разред средњих школа. 
Ту је дат и посебан програм, по којем се 
траж.и ,,'" да ученици на том испиту до

КЮI\.У сасвим поуздане основице за улазак 

у средњу школу". Новина која се заводи, 
то је да су испити јавни и да њима, поред 
комисије, МОГУ присуствовати родител,и и 
учител,и ученика. 

Правила су донета на основу парагра
фа 20. Закона о изменама и допунама За
кона о средњим школама, од 20. јула 1931. 
rодине. Њима се регулишу и обавезе при
ватних ученика који су у обавези да пола
љ:у испит. 

Програмом је дат и профил испита. Он 
се полаже из два предмета, и то: српског је
зика и математике. Из српског језика ис
пит је и писмени и усмени, а из математи
!{е само усмени. 

Испит могу полагати само они ученици 
који су положили разред с најмање доб
рим успеХОl\ol.86 

Због посебне ситуације у нас, после 
'Зприлског рата, а такоЬе и у школској 
1941 /42. години, У ШI<олама се редуцирају 
часови и настава одр)капа по скраћено:м 
настапном програму за средње, vчител,ске 

и граћанске школе. -

Буl5ење нацuоналноz духа код ученика. 

Ради јачања националног духа код уче
ника, наредбом директора школа, разредне 
старешине су обавезне да својим ученици-

ШКОJIЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

ма држе по два часа недел,но. ОНИ држе 
предавање о раду, реду, ДИСЦИПЛИНИ, соли

дарности, по)кртвованости, дружел,уб.ьу, 
дужностима према родител,има и отаџби

НИ. На ОВИ:\lI часовима говори се и О нацио
нализму, читају се и одрећене књиге, и то: 
"Крвава листа - комунистичких злочина 
у Србији", "Страховлада у У жицама" и 
слично. Средњошколци су се ОДНОСИЛИ са 
гнушањем према оваквим неистинама. Че

сто су у читању текста прескакали редове, 

читаве пасусе или одбијали да читају ова
кве неистине. Случај одбијања послушно
сти разредном старешини одиграо се у VI 
мушкој реалној гимназији; то СУ урадили 
скојевци Јован Аинић и Алексеј Иванов.87 

4. Ученици - добровољци и четницu 

Колико су се окупатори и квислинзи су
рово обрачунавали с Нilпредном омлади-
1-I0М, толико су били благонаклони према 
среДЊОШКОАској и студентској омладини, 
анга)кованој у добровол,ачким и четнич
ким јединицама. Овој омладини, сумњивој 
по своји]\.-[ радним и моралним квалитети
ма, која се ангажује у "племенитој" акцији 
против комуниста и партизанских једини

ца, омогућено је дал,е школовање путе.\! 
посебних курсева, где се настава савлаћи
вала по скраћеном програму. 

Ради популарисања ове акције код сред
њошколаца, Министарство просвете објав
л,ује, да се ученици који су провели нај
мање 4 месеца у Аобровол,ачкој војсци и 
у четницима, имају сматрати редовним уче
IIицима, на ОДМОРУ, у школској 1941/42. го
дини. По завршетку специјалног двомесеч
вог течаја, полагаће разредни и виши те
чајни испит, ОДНОСНО разредни и ДИПЛОМ
ски учител,ски испит. 

Предавања течајцима одржatе се у Бе
ограду и Букову за ученике средњих и 
стручних школа,88 а на основу Уредбе Ми
нистарског Савета број 2095 од 21. маја 
1942. године." 

Директор курса за добровол,це и чет
нике, предлаже Министарству просвете 
план гимназијског течаја за IП и IV раз
ред, што се и усваја 17. септембра 1942. 
године. 

Програм за IП разред обухвата САедеће 
предмете: веронауку, француски језик, ма
тематику, српски језик, немаЧI(И језик, ис

торију, земл,опис ,физику, хигијену, ГИМ

настику и цртање. Обухваћено је програ
мом 11 предмета са веома редуцираним: 
1\штеријалом. Како је изгледао програм мо-
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жемо видети из примера предмета истори

ја. Кандидати ће имати свега 18 часова, 
обухватај ући и предавања и пропитивања . 

Програм за IV разред гимназије обу
хвата следеће предмете: веронауку, српски 
језик, немаЧЮ1 језик, француски језик, ср
пску историј у, зеМiDОПИС, физику, хемију, 
математику, хигиј ену, гимнастику и црта
ље. Обухваћено је програмом 12 предмета. 
Веп у овом скраћеном програму долази до 
измена у обиму и садржају предмета : ис
торија обухвата само националну историју 
с малим освртом на Русију, T'YPCI(V Н Ау
стрију. И за IV годину по скраћеном про
rpaMY из историј е је лредвићено 18 часова. 
ЗаМИШiDено је да 12 часова обухвати на
СТ2ВНИКОВО излагаље а 6 часова обнав~а
ље градива. 

Ако анализирш.,1O програм из зем:л)описа, 
видимо да обухвата: обраду Баната и Срби
је, с рељефОМr хидрографијОi\1, КАИ.мом, ста
новништво.м:, привредом и прегледом глав

них градова у Србији. 

Прегледом документационог материјала 
о ШКОАовању ученика добровол.аца и чет
ника, дошао сам до заНИJl.1 iDиве статистике 

не само за гимназиј ски течај, већ и за те
чај учител,ске школе, трговачкс академи
је и средњо техничке школе. 

Укупан број полазника курса је 278 уче
ника, и то: 

А. - За ZUАtназuјски те~юј 

Разред Број кандидата 

ПI 2 ученика 
IV 23 
V 27 

VI 36 
VП 40 
VПI 66 

Свега 194 ученика 

Б. - За течај трzовач.ке академије 

Разред 

! 
rт 
П! 

vr 

Свега 

94 

Број кандидата 

2 ученика 
11 
5 
2 

27 ученика 

Ц. - За те'lај средље те,хНllчке tuколе 

Разред Одсек 

Ј ГраЈ5евински 
1 F.лектротеХНИЧЮf 
Ј Геодетски 

ЈI Елсктротехнички 
11 ГраЈ5евински 
ЈП Машински 
ЈУ ГраћеВИ НСI( И 

Свега 11 ученика 

А. - За учuтеЉСIСu. 'сечај 

Број кандидата 

1 ученик 
1 ученик 
1 ученик 
3 ученика 
1 ученик 
2 ученика 
1 ученик 

Разред Број кандидата 

r 
l! 
IП 
IV 
V 

9 vченика 
10 -
5 
8 

14 

Свега 46 ученика 

Да би се одржао било какав континуи
тет у настави, директор курса се ЗаАаже 

да не прима нове кандидате у току Tpaja~ 
ња наставе. Меl5утим, МИJi:истарство про
свете не удовол,аnа овом захтеву и у току 

наставе шал.е нове ученике који се укiЮУ
чују у наставу. 

За наставнике курса за граl5анске шко
ле постаВiDај у се: 1. Тодоровић Никола .. 
професор, 2. Пејић Богосав, наставник, З _ 
Станковић Ауција, наставник , 4. Вуковић 
Јелица, наставник, 5. Миловић Бошко, на
ставник, 6. Перуничић Тома, наставник , 7. 
Шепа Ј оваи, наставник, 8. Велашевић Сава, 
наставник, 9. Јоцић Александар, наставник,. 
10. Милетић Јосип, наставник. 

Курс се одржава у просторијама IП ме
товите граћанске школе у Дринчићевој ул. 
бр. з. 

На основу Уредбе Министарства про
свете бр. 2095 од 21. маја 1942. године, 
Штаб средњошколскоr течаја при Српско} 
АоБРОВОiDачкој команди, упућуј е Мини
старству просвете захтев за доделу стипен

дија течајцима, и то: 

3а lUАшаэu ј е 

V разред 
VI разред 
VП разред 
VПI разред 

55 ученика 
33 vченика 
39 уче НI-l ка 
64 ученика 

- - ---



За трzовачку академнју 

I разред 2 ученика 
11 разред 10 ученика 
IП разред 13 ученика 
IV разред 2 ученнка 

--------------------
За средњу технuчlCУ lUlCолу 

I разред 
П разред 
IП разред 
IV разред 

3 ученика 
4 ученика 
2 ученика 
1 ученик 

За у~tu·rељСlCу школу 

I разред 
П разред 
ПI разред 
IV разред 
V разред 

7 ученика 
8 ученика 

5 ученика 
8 ученика 

15 ученика 

За zpahaHclCe lUlCоле 

IП разред 
IV разред 

1 ученик 
1 ученик 

Захтев за доделу стипендија обухвата 296 
кандидэта.Q5 

Студенти -- добровољци су у повлаш
ћеном положају. Како Универзитет у Бео
граду није радио, они у вези даљег школо
вања, уз препоруку Команде доБРОВОЛ:Јач
ких одреда и високе стипендије, одлазе у 
Немачку да наставе студије, јер су се иста
кли .,у борбшна против партизанских од
реда у Србији"." 

Васnитавање ученика. - Колики страх 
имају непријатеЛ:Ј и квислинзи од напред
не омладине, види се по томе што неприја
те1\) посебну пажњу .жели да поклони вас
nитању ученика . Они траже да просветни 
радници делују на своје васпитанике не 
само у школи већ и ван ње . Зато се наре
ћују стриктни обиласци ћачких домова, 
надгледање учеНИI(а на јавним местима. У 
школама се националистички дух испо· 

љава кроз пароле, I(ао што су: ЈјМИР , ред, 
рад и слога - то је спас Србије", "Све за 
Српство" ИТД. 

Културни :живот. - Влада "народног 
·спаса" настоји, У границама могућности, 
да обнови КУЛТУРНИ .живот. 

У Уметничком павил.ону на Калемегда· 
ву, јуна 1942. године, отвара се изложба 
српских умеПlИl(а. А одмах после ове изло· 
?Кбе, отворена је изложба сликара - ама-

ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПЛЦИЈЕ 

тера, југословенских војника и официра -
заробљеника немачког Рајха. 

МУЗИЧКИ живот се обнавл.а прирећива
њем концерата. Активан је рад хорова и 
симфониј СI(ОГ оркестра. 

Врше се покушај и обнове рада ратом 
разорене Народне библиотеке. У штампи 
наилазимо на апел свим књижарима у Бе
ограду и унутрашњости о откупу или по

клону ретких књига и llериодике новофор
мираној Народној библиотеци, која је при
времено смештена у Француској УЛИЦИ бр. 
32.92 У овом периоду за рад је једино оспо
собл>ена Универзитетска библиотека и Др . 
. жавна архива, зграде које су биле случај
но поштећен:е од бомбардовања , али ие и 
од уништења једног дела депоноване ар· 
хиве.9Ј 

Завод за принудно васnитање омладине 
у СмедеревСЈ::ој Паланци 

Уредбу о оснивању логора донео је ми
нистар просвете Велибор Јонић 15. јула 
1942. године. Ту треба да се сместе учени
ци и ученице средњих школа, кој е су шко

лске власти искл>училе , слушаоци Универ
зитета и других високих школа и ваншкол

ска омладина оба пола, узраста од 14 до 25 
година сумњива због }(омунистичке делат
ности и она омладина над којом су роди
теЛ:ЈИ изгубили надзор. Главни иницијатор 
формирања Завода био је Димитрије !ьо
тић који )f(ели да " преваспитавањем" ом
ладине створи фашистичку омладину за 
борбу против КПЈ и НОР-а. 

Боравак у Заводу траје "од 6 месеци до 
2 годи.не" , а додатном Уредбш.·( од 16. 1 
1943. године, ,,до 3 године"" 

За управника овог Запода поставЛ>ен је 
Милован Поповић, а љегова жена Др. Дра
гојла Остојић-Поповић, љегов помоћник, 
руководила је .женским делом интерната.93 

У Заводу је организована ти:м.назијска 
настава за средњошколце, чији је наставни 
план обиловао фашистичком идеологијом . 

Професорски кадар био је саставл,еи 
од професора из Београда, Смедерева и 
с.мсдерсвске Паланкс. 

Кроз логор прошло ј е 187096 логораша, 
јер је Завод 1'0 у ствари и био. 

Кроз поменути логор прошле су четири 
генерациј е логораша у периоду од 1940 до 
1944. године . 

Први затвореници били су предратни 
КШ"IУНИСТИ, први партизански борци, за
тим таоци и породице партизанских бо· 
раца. 

95., 
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Накнадном провером утврЬено је да је 
прва група омладинаца стигла у логор већ 
10. августа 1942. године, а не како се ТВРДИ 
15. септембра 1942. године . 

у логор су од стране специјалне поли~ 
ције мећу првима упућени : 

1. Миодраг Михајловић, ученик У! :му
шке гимназије у Београду. 

2. Милутин Дорословац, ууеиик II му
шке гимназије у Београду, ' бивши секре
тар МК СКОЈ-а. 

3. Светолик 1\1итић, ученик гимназије 
из Крушевца. 

4. Пуриша БорЬевић, ученик гимназиј е 
из Чачка . 

5. Борће Кнежевић, ученик гимназије 
из Смедеревске Паланке . 

6. Бранко Радиуевић, ученик ГИl\,[назије 
из Чачкз.97 

ЧИМ су О.младинци смештени у логор. 
управник врши категоризацију омладина
ца . Она се углавном поклапа са категори
зацијо.м: на основу расписа 323{41. 

Веома је карактеристично да ј е око 800/0 
затвореника било чланова Партије и 
СКОЈ-а. Зато и у ОВИМ најтежим тренуци
ма долази до организовања политичког .жи

вота у логору. 

Почетком септембра 1944. године, на ос
нову одлуке Велибора Јоннћа од 30. авгу
ста 1944. године, долази до расформирања 
логора. Тако је престао да постоји један 
логор који ј е у својим жицама држао то
ком окупације пелики број родол,уба . 

II! г л а в а 

РАД ШКОЛА У 1942/ 43. ГОДИНИ 

1 РАД ШКОЛА У 1942/43. ГОДИНИ 

1. Настава у U"'ОЛСli:ој 1942/43. ,одuни 

Окупатор на Србију посебно рачуна, 
што није случај са другим европским др
жавама. Његови контакти с представници
ма квислиншке власти веома су активни, 

јер .мора омладину држати на оку, надгле
дати, ангажовати и придобити за себе, а 
помоћу ње и народ Србије усмерити уско 
националистички и шовинистички. 

Квислиншка штампа извештава граћане 
да ће у ОСНОВНИА'I школаi\'IЗ, школска годи
на 1942/43. почети 15. августа," по заврше
ном упису. За средње и средње стручне 
школе упис траје до I(paja августа, када 
ће бити завршени и пријемни испити за 
упис у I разред средњих школа.99 

Школска година започиње у основним 
школама 15. августа, када ученике воде на 
призив Св. духа. Редовна настава почиње 
17. августа, ДОК у средљим и: средње-струч
вим школама настава у новој школској го
ДИНИ почиње 1. септембра. 

Ово је учињено да се бар унеколико на
докнади нередовност наставе из претход

них година, као и евентуални прекид на

ставе у ЗИ:;'\i\CКИМ месецима, због недостатка 
огревног материјала. 

у пој еДИНИ1\,! крајевима где настава ни
је могла бити организована, због неприја
тел,ск.их забрана и сумњи У просветне рад
нике, или где није могао бити савладан 
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прописани програм, прилази се организо

ваљу течај ева са трајањем до децембра, да 
би ученици били преведени у старије раз
редеУЮ 

Настава у Београду обухвата наставу у 
11 потпуних :мушких гимназиј а, 7 женских 
гимназија, реалци , 5 граћанских школа, .3 
тргопачке академије, потпуним руско-срп
ским гимназијама (мушкој и женској), 11 
занатских мушки х школа, 2 занатске жен
ске школе, две учител,ске школе (м:ушкој 
и женској) и Средњо-техничкој школи. 

Број уписаних ученика у средњим: шко
лама износи 12.000; од тога броја 5_000 је 
ученика 3 7.000 учен ица. IО1 

Број новоуписаних ученика у основне ---
народне школе такоЬе је повећан. Зато се 
у Београду јавЛ:l3 потреба отварања нових 
школа . Београд у 1942. години има 295.71!t 
становника, па на 8.700 становника долази 
по једна школска зграда, што је недово
љно. 

Повећан број ученика и у Београду и V 
унутрашњости, ДОВОДИ просветне власти дО' 

новог проблема, који ј е тешко решити, а 
то ј е недостатак школских зграАа. Због 
ванредне ситуациј е Министарски Савет 
прописује Уредбу о реквизицији зграда к 
просторија за потребе просветних устано-
па и школа. IО2. 
у цил,у поправки старих и Дотрајалих_ 

школских зграда, ДОНОСИ се Уредба о фор-
мирању државних, окружних и општин

ских фондова из којих би се давале позај -· 



мице за лоправку постојећих зграда и зи
дање НОВИХ. 

Због повећаног броја ученика у ОСНОВ
HlliVl школама у Београду, Министарство 
просвете и вера (како носи назив од школ
ске 1942/43. године), доноси ОДЛУКУ о по
новном отварању у "Савамали" бивше на
родне школе "Змај Јован Јовановнћ", шко
ле кој а је разрушена априлским бомбар
доваљем, а њени ученици размештени у 

околне школе, с најDећим број ем у школи 
"Краљ Петар".1О3 

у школској 1942/43. ГОДИНИ, отвара се 
нова школа - богословија "Светог Саве/. 
Она је отворена на основу одлуке Архије
рејског Синода Српске православне цркве 
а у сагласности с просветним властима, 

као прва православна богословија на тери
торији Војног заповедника Србије.lQ.I 

Приметна ј е тенденција да се у школе 
за дОЈ\'шћице у 1943. години прима већи број 
ученица: у Баваништу 30, Блацу 30, Брусу, 
31), Параћину 30 и Чајетини 30.105 

Да се број ученика повећао а тиме и 
број основних школа на целој територији 
Србиј е, можелю видети и из следећих по
датака : 

у 1941. ГОДИНИ било ј е 2.113 школа са 
365.583 ученика, док у 1943. ГОДИНИ имамо 
2.155 школа са 390.715 ученика . Број уче·· 
ника ј е повећан за 25.132, или 6,80/0,а шко
ла за 42, или 2,10/0. 

Вршећи порећење са подацима из 19411 
/42. школске године, са подацима о броју 
ученика школске 1942/43. године, можемо 
констатовати, ШТО се види и: из табеле 
(прилог 4), да је број ученика у ВИШИМ раз
редима смањен. Запажа се да ј е у жеНСКИ1l..1 
школама у односу на школску 1941/42. го
ДИНУ, У 1942/43. ГОДИНИ број ученица по
већан. 

Смањење броја ученика у МУllfI(ИМ ги· 
мназијама у вишим разредима, можемо ТУ
мачити притиском непријатеља и квислин, 
га на омладину, претњама и хапшењимаЈ 
одласкOI>ol на ОСАобоЬену територију, а и 
одласком појединих ученика у добровољце 
и четнике, у циљу бржег завршетка школе 
и бољих позициј а у ДРУШТВУ. 

Анализом констатуј емо да ј е број уче
ника у граћаНСКИ.i\1 школама повећан у 
школској 1942/43. години У ОДНОСУ на школ
ску 1941 /42. годину. Ова појава може се 
пратити у свим осталим стручним школа

АШ, што није био случај до 1942. године . 
Број ученика који су уписани у средње 

школе у 1942. ГОДИНИ, ИЗНОСИ 22.052 са 1.012 
професора и наставника. 

Од 20. октобра 1942. године обуставл,е
на је настава у ШКОАама Београда и мно-
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ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ_ 

гим местима у УЈiУТРашњости Србије. Уме
сто редовне на' сапе , одржавају се по ШКО
лама састанци hастаВlIика и ученика. На 
њима се упућују ученици како да савла
дају наставу, започету у школама, код сво
јих кућа. Пол уго.Ье се, због настале ситуа
ције, продужава до фебруара. У свему ће 
се наставити прошлогодишњи систем. На
ставници ће држати наставу и код кућа 
ученика, ј ер ј едно недељни сусрет у школи 
ниј е довољан да ученици стекну одре.Ьена 
знаља. Настава се поново распорећује та
ко, да ученици савладају лакше предмете 
из којих ће бити иа крају полугоћа оце
њени. 

Настојања просветних власти да заведv 
једну новину у настави зимских месеци, да 
се одржавају групна предавања на Колар
чевом универзитету из српског језика, и 
књижевности, историје и Ј'еографије, нису 
дала очекиване резултате. Ова замисао је 
отпала. 

Овакав систем наставе није :могао до
нети никаква побољшања, јасно је да на
става коју нуде окупационе власти ниј е са
држајна ни идејна, она не може заинтере
совати ученике . У том СЈ\l1ИСЛУ можемо по
менути и извештај , на крају 1 полугоћа, 
директора V мушке реалне ,гимназије.tО6 

Његова изјава ј е без идеализовања и гово
ри да успех у настави не задовољава. Пре
ма извештај у, број радних дана у 1 полу
гоћу износи 51. Редовна настава ј е одржа
вана у периоду од 1. IX дО 20. Х 1942. го
дине. Редовних састанака ученика и наста

вника до краја фебруара било је 17. 
И поред тешких услова у којима се на

шло IIIКОЛСТВО У Београду и целој Србији, 
настава се редовно ОАвиј а у 1 полугоћу V 
Руско-српској г:им.назији (мушкој) и жен
ској), где је укупан "број радних дана у 1 
полугоћу 106" .107 Без застој а настава се од
вија и у Немачкој гимназији и граћанској 
ШКОЛИ, где у 1942. години већ.ину чине Нем
ци, деца староседелаца или новодосељених 

немачких породица . 

Окупатор настоји да просветни кадар 
смањи на најмању меру, како би касније 
могао спровести потпуну фашизацију шко
ла, доводећи своје људе, наставнике и учи
теЈЬе . Своју политику настоји да спроведе 
спојим утицајем на просветне власти које 
у 1943. години затварај у неколико учитељ
ских школа. На основу овог упутства, про
светне власти затварај у учитељске школе 
у Алексинцу, Неготину и Ужицу. 

у 1942. години Одел,ење за народне шко
ле подељено је на одсеке и одељке. Фор
миран је одељак за Косовску област, који 
врши све послове из области просвете и 
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МИОДРАГ СИМИЋ 

културе на територији Округа м:итровач
ког. 

Министарство просвете и вера даје иа
АОГ :месним ШКОЛСКИ1\1 ВАастима да МОГУ 

мењати називе основних школэ. Инсистира 
се да школе добију имена виl5енијих lbУДИ 
тога краја. 

у школској 1942/43. rоДини, једном од
л УКОЈ\1 Министарства просвете и вера, успоu 

ставЛ::.ају се "Српска посела". Њихово успо
стаВЈЬање мож.емо посматрати кроз ж.е.-ЬУ 

квислинга да изврше утицај на омладину, 
да је вежу за школу и на њу дејствују у 
националном ДУХУ. Замисао је да се посела 
одржавај у сваког месеца, са ПРИГОДНОЈН 
приредбо.м, или предавањем, обележеним 
националним тоном . 

И у овој школској години посебан зна
чај даје се реЛИГИОЗНИЈ\·l празницима. ШКОЛ
скз слава Свети Сава свечано ј е прослав
ЈЬена у свим школама уз скромне приредбе 
и свечаности. Божићним празницима дато 
је посебно обележје, нарочито око припре
ме бадњака и сл. Даје се посебан распуст, 
као и за ускршње празнике . Ученици у о
вом лразнооању имају посебно задужење, 
наиме морају са својим професорима при
суствовати Qогослужењима по београдским 
црквама. 

По одлуци Министарства просвете и ве
ра П бр. 23208 од 26. октобра 1942. године, 
у проrрам од V- VIII разреда уводи се нов 
IIpeAMeT: Домаnинство и материнство, да 
би се ученице оспособlbавале за БУАуће мај
ке и домаћице. 

За школску 1942/43. rодину израћени су 
стални наставни програми за народне и ви

ше народне школе, за средње, средње 

стручне, граl5анске и за учител,ске школе, 
за националну трупу предмета . Њихово у
воећње се планира у следећој школској го
ДИНИ, и то: Граћанске и васпитне поуке и 
веронаука која се уводи у све разреде, као 
основ антиматеријаАИСТИЧКОГ схватања та
дашње квислиншке управе. 

Повећањем основних школа на терито
рији Србије настаје и нова ситуација, јер 
народне ШКQле које су успоставл.ене за
коном од 1935. године трпе измену. 

У бившој Југославији ј е било уведено 
обавезно осмогодишње школовање Зако
ном о народним ШКОЛЭА'1Э из 1935. годи
не,l08 и то: народне школе са четворогодиш
ЊЊИ школовањем и више народне lUколе 

такоће са чеТБОРОГОДИШЊИМ школовањем. 

Више народне школе по селима нису 
показале своју сврху и оправданост лос.то
јања, ј ер сел>аци :избегавај у да шаtЪу своју 
децу у те ШI(оле, јер влада нестаlШlца рад-
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не снаге . Зато Министарство просвете и ве
ра кориrује ' параrраф 8. Закона из 1935. 
године, па ВШJlе народне illКQле своди на 

двогодишње. 

Дотадашња пракса, коју је спроводило 
Министарство просвете, да се ученици на 
крају 1 полугоћа са 5 и 6 слабих оцена уда
.-ъе из школе, од ове године је напуштена. 

Друго полуrоће почиње 1. марта 1943. 
rоДине, да би у децембру 1942. rодине Ми
нистарство просвете прописало Ј'IOВО право

ПИСНО упутство. 109 НОВ начин писања "оба
везан је од 1. јануара 1943. године, за све 
српске основне, средње, стручне и високе 

школе".11O 

у април у министар просвете и вера, Ве
либор Јонић, извештава спе директоре 
средњих школа у Београду о неиспуњавn
њу ДУ.ЖНОСТИ појединих просветних радни
ка, да се пре и после часа не прекрсте, што 

негативно делује на верско - :морално вас· 
литаЈ·ье ученика. Директорима је нарећено 
да одмах "известе Министарство о лицима 
која се буду оглушила о ово нареl5ење".11I 

Министарство издаје нарећење директо
рима школа да се 22. јун обележи "анти
КО.l\1унистичким предавањеЛ'1 и комеh·юраци

јом изгинулим од комунистичког тера-· 
ра". 1I2 Предаваче за ову прилику, по наре
ћењу квислинга, старешине школа морају 
тражити мећу професорима историје и 
књиж:евности . 

Министарство просвете и вера ДОНОСИ 
наредбу о завршетку ШКОАске 1942/43. ro
дине, која се завршава касније но што је 
уобичајено. Према ОДЛУЦИ, "предаваља 
престају у IV и VПI разреду средњих ШКО· 
ла, V разреду учитеЈЬСКИХ школа и IY раз
реду граћанских школа 15. јуна, у свим о
сталим разреДИl\'1Э поменутих школа преда

вања престају 24. јуна. 
Годишњи успех ученика IV и VПI раз

реда гимназије. V разреда учите.л:.ских и 
IV разреда граЈ5энских школа, саопштиће 
се 18. јуна, док свим осталим учеНИЦИЈ\·ta 
14. јула . 

Поправни испнти за ученике IV и VПI 
разреда гимназиј е, V учитеlbске и JV гра
ћанске школе обавиће се од 21. до 23. јуна. 
Виши и ниж..и течајни испит обавнће се 25. 
ј уна. 

Распуст у свим школама трајаће од 15. 
јула до 15. августа, пријемни испити за у
пис у 1 разред средњих lJ.Iкола обавиће се 
ОД 21. до 24. aBfVCTa, ДОК редовна настаоа 
почиње 1. септембра."Ш 

Полагање вишег течајног испита, ка
ко jaBtЪajy новински извештачи" , почиње 
25. јуна, уз присуство изасланика Мини-



старстпа просвете; како прошле тако и ове 

rоДине, ови испити су почели С темама из 

српскоr језика".114 Теме су "У раду и ства
ралаштву лежи смисао живота". 

2. Ученици у настави 1942/43. ,одине 

Као што СМО рекли, у школској 1942/43. 
ГОДИНИ У средњњм школама у Београду, не 
долази до повећања броја ученика; овај 
број у старијим разредима опада, ДОК се 
у основним школама број ученика повећа
ва и то каl(О у Београду, тако и у Србији. 

Пошто трпи неуспехе у раду с омлади
ном, непријателз доноси низ ј\'Јера да је 
застраши. Забрањује се кретање омладини 
после одрећеног вечерњег часа, забрањује 
се посећивање јавних локала, биоскопских 
представа за које школске власти не дају 
одобрење. Сваки ДИСЦИПЛИНСКИ прекршај 
кажњава се иск.ъучењем из школе И губит
ком права на школовање у току једне 
школске године. 

У цилзу далзег држања омладине у шко

ли ПОД присмотром , заводе се зnања стал

ног васпитача који ће ВОДИТИ рачуна о о
младини у средњој школи . 

На крају школске 1942/43. године, ради 
уједначавања оцењивања ученика, донета 
је Уредба о јавном полаrању годишњег и
спита у СВИМ разредима у СВИМ средњим и 

средње-стручним школама. 

у цил.у давања комплетније слике о y~ 
ченику, препоручује се психолошка анали
за ученика средњих и средње~стручних 

школа. Сваки ученик има свој у листу у 
коју се уносе његове особине. Ради праће
ња квалитета ученика потребно је да се на 
сведочанствима ученика YI·lecy подаци зна~ 
чајни за његову породицу: 

а) да ученик треба да настави школоuа-
ње у гимназији; 

б) да пре5е У стручну школу, ИЛИ 

в) да иде на занат. 

Ове замисли просветних органа окупа

ционог система НИСУ уопште примењиване, 

али је вредно забележити докле СУ У CBO~ 
јим плановима ишли квислинзи, желећи да 
реше споредна питања , удалзавајући се од 
КlbУЧНИХ проблема, које су оставлзали по 
страни. 

Да би што чвршће везао за себе нацио
налистичку омладину, Јонић настоји да за
вршавање вишег течајног испита обезбеди 

само оној омладини која има најболзе мО
ралне и интелектуалне квалитете и да је 
национално определ.ена. 

ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

Окупатор и квислинзи показују појача
ну будност према омладини у 1942/43. 
школској години, када долази до великих 

провала у скојевској организацији и уче
сталих хапшења напредних омладинаца. 

О хапшењу ученика 1 државне мушке 
реалне гимназије извештава директор гим~ 
назије Министарство просвете и вера. "У ~ 
хапшени су ученици Душан Мицковић и 
Младен Маслаћ, ученици УП2 разреда, од 
стране окупаторске власти. Извештај се до
ставл:оа на јавл.ање родитеibа и специјалне 
помщије од 8. априла 1943. године".115 

Министар просвете ј авл)а директору Ар
жавне v мушке гимназије, да је добио акт 
Министарског Савета ПаБ. 1960/42. године, 
о комунистицкој делатности свршених ма
тураната . и то: Боривоја Томашевића, 
Славка Симоновића, Бошка Војводића, Кне
жевића (матурирао Ј 940. године), Велзе По
повића, Бранислава Тошића, Богдана Који
ћа и Јована Симоновића. Сем ЊИХ, познати 
су као комунисти и следећи ученици: Бран
ко Жокал, свршени ученик УП разреда, 
и Каракашевић, свршени ученик УН раз
реда. 

Овај ДОПИС доставл.а се Наставничком 
савету1l6 да о напред наведеним ученицима 
донесе ОДЛУКУ у смислу расписа 323/41. го
дине, а на основу параграфа 43 . тачке 4.1l7 

Јавно у свим школама чита се наредба 
:министра просвете о кажњэnэњу поједи
них ученика београдских средњих школа 
који су ухваћени у препродаји карата за 
позориште и биоскоп, као и оних који су 
се недолично понашали. Сви су они каж
њени избацивањем из школа на једну го
ДИНУ . То су ученици: Владимир Божић, 
Милан Кнежевић, Петар Максимовић, Ра
дивоје Стојановић , Велзко Лукић, Светолик 
Јовановић, Стојан Николић, Бранислав 3а
рубин, Предраг Остојић, Данило Медако
Бић, Тома Фалио, Лазар Сомарић, Милорад 
Миленковић, Го ј ко Столичкоо, Светислав 
Зорић, Никола Татић и Живко Милковић. 
Поред исклзучења из свих београдских шко
ла на годину дана, ученици се кажњавају 
и затвором до 10 дана . 

Ученици добровољци 

Окупатор и квислиизи поклањају пуну 
пажњу националној омладини припремају~ 

ћи је за приступање доБРОВОЈЪачким одре
дима. У овим настојањима паралисани су 

радом средњошколске скојевске организа
ције, која настоји да колеблзиву омладину 
стави под свој утицај. Утицај СКОЈ-а и 
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Партије на омладину ј е снажан; омладина 
кој а је наседала политици квислинга за 
одлазак у доброволще, престаје да се јав· 
ља . Зато квислинзи скрећу пажњу просвет
ни.м властима да се води ,пропаганда мећу 
ученицима VП и VIП разреда гимназиј е да 
не ступају у доброnо..ъце". 1!8 Како се код 
ученика-доброво..ъаца јав..ъа дилема због 
да1Ьег школовања, Министарство просвете 
И вера ша..ъе распис по кој ем су "они ре
ДОВНИ ученици на ОДМОРУ" И "за њих ће 
бити организовани течајеви ради завршет
ка школске године".!!9 

Бачка служба 

Организација радне службе у школама 
у школској 1941/42. години дала је добре 
резултате. Обра5ено је 23.400 м' зем,ъишта. 
у школској 1942/43. години обрадива повр
шина је поnећана и износи 24.400 м2 • Кви
слинзи настоје да овај облик рада подрже 
и обухватају друге активности: за време 
зимског периода чишћеi·ьа снега са улица 
и из школских дворишта, већих зем..ъаних 
радова, сакуп.л.ање и сушење цвета липе; 

добијени новац уступа се школским кухи
њама. 

ш колск:е к:ухиње 

у већини београдских школа у школ
ској 1941/42. години формиране су школ
ске кухиње ради збрињавања сиромашних 
ученика и избеглица. У школској 1942/43. 
ГОДИНИ отворен ј е још већи број кухиња у 
ОНИМ школама, које нису имале услова да 
их ОТlюре у 1941. години. 

Рад ових кухиња је исти као и 
у прошлој години. Поред имућнијих граћа· 
на , новчане прилоге пру)кају и иовчани за~ 
ВОДИ. 

ФUЗUЧI(О оасnитање 

Априлским ратом 1941. године било је 
ликвидирана Министарство физичког вас
питања . Његове послове преузима Оде.л.ење 
пропаганде Председништва владе и Мини
старства социјалне политике и народног 
здрав.ља, до преласка у надлежност Мини· 
старства просвете. У ПОГАеду телесног пас· 
питања, Министарство просвете настоји да 
се израде наставни програми за средње и 
средње-стручне школе, као и основне, и да 

их предложи на разматрање и спровоћење 
Главном просветном савету_ Новим иастав
НИll.'l ПАаном настоји се иа унапрећењу пси
хофизичких особина ученика. 
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и ова идеја остаје само као замисао ко· 
ја није спроведсна у дело, што сведочи и 

примедба која се налази у напомени све
дочанстава београдских гимназијалаца: 

"По ОДА УЦИ Министра просвете и вера IП 
бр. 9345 од 5. ј ула 1944. године, ово сведо
чанство важи и без оцене из вештинаl!. 

3. Нааавно особље у 1942/43.Z0дuнu 

Просветно особlDе у београдским шко
лама стал но је под присмотром квислинга 
и окупатора. Свака СЛОбодоу.мна мисао из
ражена пред квислинзи.ма и деНУнци.iанти
ма значила ј е не само губљеље службе, не
то често и главе. 

у Државној 11 мушкој реалној гимна
зији ухапшен је професор др Албин Бнл
хар, маја 1943. године. О томе директор 
гимназије извештава Министарство про
свете и вера , тра.жећи интервенцију за пу
штање др Албина Билхара, пошто је до та· 
да био два пута хапшен и оба пута пуштен. 
Интервенциј а за лушта.ње се тражи јер "др 
Албин Вилхар предаје немачки језик VПI 
разредима , који се распуштају и треба да 
изаћу на матуру" .120 

Интсресантно је и писмо изванредног 
комесара за персоналне послове, који из· 

вештава Министарство просвете и вера, у 
вези њиховог дописа Пов. бр. 279/41. који 
се ОДНОСИ на професора Милана Попадића, 
тада на раду у Државној 1 мушкој реалној 
гимназији , који је Оllтужен за комунистич
К\Т делатност из 1939/40. године , да Је на 
OCHOBV тог дописа" отпуштен из државне 
слvжбе са rубитком стечених права".Ш У 
вези оБНОВЈЪеног поступка, примл~ен је из· 
вештај да је левичар - наклоњен комуни
стима. Пошто је пуштен на слободу, пра
ћено је његово кретање, али се није могло 
ништа установити . Тако извештавају МИ
нистарство просвете и вера иадлежни из 

Министарства . унутрашњих деАа. На крају 
траже како с ЊИМ да поступе . 

Окупатор ј е настој ао да наставни кадар 
обухвати и обавезним радом, било у Бео
граду и околини или у Борском РУДНИКУ. 
Из ГИ1.1нззиј ских извештај а, достаВlnених 
Министарству просвете и вера, у периоду 
од 10. до 26. ј уна 1943. године, ВИДИМО број 
просветних радника београдских гимназиј а 
на обавезном раду: 

Државна ЈП мушка реална гимназија : 

служител, Обрад Дуњић-Павићевић , налази 
се три IHeceua на раду у Белом Потоку под 
Авалом.!22 



Аржаnна х мушка реална гимназија: 
Жарко ДИМИТрИЈевић, професор, на раду 
у Белом Потоку ПОД Авалом. 

Реалка, Боривоје Рашајски, 'суплент, ко
ји се вратио из Белог Потока.123 

Да би се подаци свих просветних рад
ника Београда и Србије налазили на јед
ном месту, како би се могли доставити над

Ле./КНИМ ВАастима када то буде потребно, 

Министарство просвете и вера, на предлог 

окупационих власти, добија задатак да из
ради две картотеке просветних радника, и 

Врста школе 

Основне школе 

Више народне школе 
Школе за дефектну децу 
ПОlbопривредне школе - народне 

- специјалне 
- ниже 

- средње 

Шумарско ШI<оле - ни)ке 

- средње 

Школе за домаћице 
Стручне мајсторске школе 
Мушке занатске школе 
Жеиске занатске школе 
Ааборантско-препараторска школа 
Траћанске школе 
Гимназије - Потпуне државне 

- Непотпуне 
- Сшюуправне 
- Приватне 

Укупно 

Девојачке школе 
Трговачке академије 
АДМИI·rистративне шокле 
Средње техничке школе 
Vчите/ьске школе 
ПОlbопривредно-учител,ске школе 
До.маћичке учитеlbске Ј:лколе 
Женске стручне учитеlbске ШКQле 
Школе за примењену уметност 
Музичке школе 
Музичке академије 
Академија ликовних уметности 
Школе за телесно васпитање 
Универзитет 

Укупно имамо: 

-

lliКОЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

то: централну картотеку, rAe би били по
даци просветних радника по азбучном ре
ду, и посебну картотеку, по школама и ме
стима у којима лица службу ју. 

у 1943. ГОДини Министарство просвете 
и вера завршава израду пројекта државног 

просве;rног плана. Замисао је скоро нео
стварл,ива; њиме је предвићено повећање 
школа од 2.667 на 7.001, или за 4.334 школе 
- што је у овој ситуацији апсурд. Интере
сантно је упознати се са анализом о пове
nању броја школа и отварању школа но
вих занимања: 

Укупан 

садашњих 

данас их 

2.155 

250 
2 

4 
9 
З 
З 

8 
2 
7 

87 

4Ј 
51 
11 
4 
1 

67 

9 

5 
9 

2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

има 

2.667 предвиЬ. 

број 

предuићених 

предвићено 
3.224 

З.061 

1 
194 
З5 
14 
3 
3 
1 

100 
Ј6 
14 
98 
2 

1Зl 
З1 

З1 

24 
12 
2 
8 

12 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7.001 

што значи повећање за 4.334 школе 
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З. Наставни планови и np0'lpa.AfU у 
ut/Солс/Сој 1942143. ,одuнu 

У ратним условима, :мења се наставни 
програм из националне групе предмета, 

који су били и најосеТibивији ПО неприја· 
теЈЬа и нову идеологију национаЛИЗЈ\Ш, која 
се подхрањује од непријатеља, почетком 
школске 1941/ 42. године . 

а) Скраћени HaC'(:(l6HU l'lpozpaM за средње 
tulCоле 

Скраћени наставни програм за средње 
школе усвојио је r лавни просветни савет 
Министарства просвете С бр. 470 од 25. сеп. 
тембра 1942. године, а на предлог Просвет
ног одбора од 5. септембра 1942. године. 

Скраћени наставни програм 

1. Веронаука 8. 3емЛ>Оnис 
2. Српски језик 
3. Француски језик 

9. ПРИРОДОJlИС 
10. Физика 

4. Немачки језик 11. Хеfo.шја 
5. Италијански језик 12. Хигијена 
6. Латински језик 13. Математика 
7. Историја 14. ОСНОВИ филозофије 

Тешкоће које су искрсле око школског 
простора и нередовю{х прилика под којима 

школе раде, а на основу параграфа 19, 20. 
и 24. Закона о среДЊИЈ\1 школама, усваја 
се за школску 1942/43. годину скраћени на
ставни програм за све средње ШКОАе на те

риторији Војног заповедника Србије. 

Пре анализе новог скраћеног наставног 
програма за средње школе, морамо погле· 

дати и стари наставни програм, који је био 

на снази све до школске 1941/42. године. 
Правећи пореl5ење измеl5у старог про· 

грама И HOno!', ВИДИ се да је у новом на· 
ставном програму заступл,ено 14 предмета, 
а у старом 18 предмета. 
у новом програму редуцира но је 5 пред

мета, и то: цртање, пнсање, певање, гимна· 

стика и ручни рад. 

Новим програмом УВОДИ се италијански 
језик у ШКОАској 1943/44. години, који по· 
чиње угрожавати фраицуски језик, за који 
се тражи избацивање из програма . 

Анализом новог програма, запажамо до· 
ста промена, и то: српски језик - Реали

зам се обраћуј е само у српској књижевно
стн. О драми после Нушића, форсирају се 
сумњиве предности и то радови Јонићевог 
помоћника Велмар Јанковића који се јао· 
ЈЬа са драмом: Др:жавни непријатељ број 
3 и Дневна вест. 

Француски ј език се учи само од 
ЈV-VПЈ разреда, а немачки језик од 1 раз
реда гимназије. До тада, немачки језик се 
учио од IП разреда гимназије, а француски 

од I. 
Италијански ј език се уводи од V разре

да и наставља даље у VJ разреду, потиску
јући францускн ј език који, поступно, тре
ба да се избаци из програма. 

Измена има и КОД историје. Из наставе 
за II разред избацују се делови методских 
јединица о Источним народима, Грцима и 

НастаВИI-I план и програм за основну школу 
---------------------- ------~--~------------

ПРЕАМЕТИ 1 П ПI IV V У! VП VПI 

1. Нерона ука 2 2 2 2 2 2 2 2 
2. Српско-хрв. сл . 5 5 4 4 4 4 4 4 
З. СРранцуски језик 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. Немачки језик 3 3 3 3 3 3 
5. Латински језик 4 4 3 3 
6. Историја 2 3 3 3 3 3 3 
7. Земл.,опис 2 2 2 2 2 2 2 2 
8. Природопис 3 3 2 3 2 
9. Физика 2 2 3 3 

10. Хемија 3 2 
11 . Хигијена 1 1 1 1 
12. МатеЈ\lатика 4 4 4 3 3 3 4 4 
13. Осн. филозофије 2 
14. Цртаље 2 2 2 2 2 
15. Писаље 2 1 
16. Певање 2 2 
17. Гимнастика 2 2 1 1 
18. Ручни рад 2 2 2 

Свега: 29 30 30 30 30 30 31 31 
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Римл,анима. Трећи разред обухвата гради
во од доласка Словена на Балкан па до 
пада Зете. Упутство инсистира да преда.оач 
потенцира период Не:мањића. Четврти раз
ред обухвата историју српских зеА'lал,а у 
XIX веку . У УI разреду програм потенцира 
Србију као велику силу на Балкану. 

Измене има код географије . За IY раз
ред предвићено је да се ИЗУ'-18ва Србија са 
Банатом и зеJl,1л,е у којима Срби живе. Про
грам за УП разред обухвата исту материју, 
али у већем обиму. 

Посебно Упутство уз програм има низ 
напомена које су стандардне . Интересант
но је анализирати тачку 8. поменутог Упут
ства која говори да "наставник не сме да 
обраћује методске јединице које су овде 
изоставл,ене из програма од 1930. године, 
без обзира што се оне налазе у уџбени
цима". 

б) Скраћенu наставни npOzpCUot за zpanaHCKe 
I-Uколе 

у скраћеном настаnном програму за гра

ћанске школе за школску 1942/43. годину, 
измене су код предмета : историја и гео
графија, и то код историј е за IY разред , 
где се, поред осталог градива, темел,но пре

лазе српске земл,е у XIX веку. Код геогра
фије за IY разред, изучanа се у целој го
ДИНИ Србија са Банатом и земЛ:>е у којима 
Срби ж.иве. 

В) Скраћени нас·савнн nроzралt за yttUTeљclCe. 
ШICОЛе. 

Скраћени настаDНИ: програм за учител,

ске школе, за школску 1942/43. годину. о
бухвата измене у групи националних пред

мета. 

ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

В) Наставни nлаll u npozpa.M за осповпе 
Шlсоле 

Новонастале прилике, које су условиле 
промену у настави средњих и средњих 

стручних школа, морале су се одразити и 

на наставу основних школа. Наставни план 
и ~poгpaM за основне школе на територији 
ВОЈНОГ заповедника за Србију, усвојен је 
на основу параграфа 44. Закона о народним 
ШКОАама и МИШЛЈења Просветног одбора, 
на састанку одржаном 29. децембра 1942. 
године, и то с роком примене, за све раз

реде, од почетка школске 1943/44. године. 

Стари наставни програм124- обухоатао је 
14 предмета, који су се изучавали у народ
НИМ школама, и то: 

1. Наука о вери с моралним поукама 
2. Народни (српскохрватски) језик 
3. Народна повест (историја) с најзна

l\'lенитијим догаћајима из ОfШJте историје 

4. ЗемiUОПИС наше државе са основама 
познавања других земал,а 

5. Рачун са основама геометрије и гео
метријског цртања 

6. Познавање природе 
7. Практична привредна зиања и умења 

према потребама краја 

8. Хигијена 
9. Домаћинство 

10. Ручни рад с нарочитом применом на-
РОДНИХ мотива 

11. Цртање 
12. Лепо писање 
13. Певање 
14. Телесне вежбе по СОКОЛСКDМ систему 

Разлика измећу старог наставног плана 
и програма и новог из 1942. године је C~
свим уочЛ:>нва. Она се да видети по броју 

Скраћени наставни план и програм за основну школу 

Разред 
ПреАмети 

Ј 11 III ЈУ Свега 

1. Наука о вери с моралним поукама 1 2 2 6 

2. Српски језик 11 11 7 7 З6 

З. Отаџбина и њена прошлост 4 6 10 

4. Привреда и 4овеков раА 5 5 10 

5. Рачун н геометрија 5 5 4 4 18 

6. Певање 1 1 2 2 6 

7. Телесне вежбе и дечи је игре 2 2 2 2 8 

Свега: 20 20 26 26 94 

103 



МИОДРАГ СИМИЋ 

предмета који су заСТУПЈЪени . У новом про· 
граму извршена су сажи:мања предмета, 

њихово смањење и пром:ена назива. 

Из старог програма редуцирани СУ неки 
предмети, и то : лепо писање, ручни рад и 

цртање, док су други спојени у нов преk 
:мет, с новим називом; пример : историја и 
земл.опис спојени: су у предмет Отаџбина 
и њена прошлост , а познавање природе и 

практична привредна знања У предмет При
рода и човеков рад. 

Из овако прекрој еног наставног про

грама очигледно провејава националистич

ки ДУХ, којим се жели зацртати српски хе

темонизам и фаворизовање српске нације 

над осталим. Такоће се примећује да је у 

настаВНШ .. ·1 програму знатна улога дата ре

ЛИГИОЗНОМ васпитању основаца и средњо

школске омладине на територији Војног 

заповедника за Србију. 

IV глава 

РАД ШКОЛА У 1943/44. ГОДИНИ 

1. РАД ШКОЛА У 1943/44. ГОДИНИ 

1. Настава у ,,,,,олској 1943144. zoдини 

Да школска 1943/44. rодина почиње у 
изванредно тешким приликама, свима је 
јасно. Немачка, која ј е тако блиставо кре
нула у "освајање света", ДОЖИВ1Ьава своје 
највеће поразе. То је година великих успе
ха савезничких војних снага. Почев од Ста
л,инrрада, преко Северне Африке, Пацифи
ка И ј угословенског ратишта, савезници ии
жу победу за победом . 

у овим изванредним условима долази 
до поновног активирања револуционарне. 

средњошколске омладине, која је била по 
гоћена мартовском провалом 1942. године 

Под овако тешки.м:, како унутрашњим, 
тако и СПОЛ>НОПОЛИТИЧКИЈ\'I ПР"lликама, које 
су веома неповол,не по окупатора и Домаћс 
квислинге, почиње нова школска година, 

за коју ни окупатор ни квислинзи нису си
гурни да ће се завршити. 

у периоду када су основне школе запо
челе с наставом, врш.Н се упис у средње 

и средње стручне школе у Београду. Наста
ва у средњи:м школама почиње 1. септем
бра. 125 Почетак нове школске године везан 
је за призив Св. духа . Одобрава се и нак
надни упис у београДСЈ<е школе од 1. до 
5. септембра . Статистички подаци говоре 
да је број ученика у првом уписном року 
нешто смањен. 

По броју уписаних ученика, најбројнија 
је Државна У! женска реална гимназија, 
која у школској 1943/44. rоДини, у односу 
на школску 1942/43. годину, има повећање 
од 98 ученица. И поред недостатака ком
плетне документациј е за стручне школе, 

са сигурношћу можемо констатовати да је 
повећан број уписаних ученнка у 1943/44. 
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години. Када анализирамо бројно стање У
ченика средњих школа по завршеном до· 

пунско.м упису, можемо закључити , да је 
број уписаних ученика ловећан , у односу 
на школску 1942/43. rодину. 

И у ШКОАској 1943/44. rодини, посматра
јући податке .женских l'имназија, можемо 
констатовати, да ј е број ученица н:оје су 
уписане, већи у односу на уписан број му
шкараца. Зато можемо закључити да се 
број ученика у нижим разредима повећава_ 
у табелл података за школску 1943/44. го
дину (прилог 4) ,налазимо да је и број уче
ника у руско·српским гимназијама пове
ћан. То се запажа нарочито код учител,
ских школа, где ј е број ученика повећан, 
збоl' укида:ња многих vчите.л:.ских школа у 
Србији . Због недостатка просветног кадра .. 
приступа се отварању једногодишњег теча-· 
ја за учите.tЪе. Број ученика повећан је у 
свим периферним школам:а Београда, као" 
HlТO ј е случај и са Непотпуном гимназијОЈ\t 
на Бановом брду. 

Да би школе могле да раде , било је по
требно одржавати: минимум хигијене у 
просторијама и ШI\:ОЛСКИМ: двориштнма .. 
Мећутим, број помоћног особл>а је веома 
мали, што се констатује у више извештаја 
о недостатку ове врсте радника, без којих 
се делатност ј едне школске установе не· 
може ии замислити. 

у распису Министарства просвете и пе
ра о почетку школске године ,126 изражава 
се бојазан да ће ова школска година по" 
условима бити можда тежа од прошле. Ин
систира се да се у мешовити.м гимназијама 
отворе посебно мушка и женска одел,ењэ_ 

ОДЛУКОМ Министарства просвете и вера 
у Београду долази до отварања нове гра-· 
nанске школе, с обзиром на попуњене ка
пацитете и посебно интересовање омладине 



за школовање у школама тог профила.Ш 

То је шеста по реду граћанска школа у 
Београду. Ова школа је трговинског смера 

и радиће под називом "Свети Сава". 

Новински извештај и су пуни хвале о 
новој организацији школа, која, додуше, 
није никада ни ступила у живот, већ оста
ла само као план Велибора Јонића. Тако 
су пуни хвале новински ступци о отвараљу 

народних по/ьопривредних школа, које би, 
без сумње, допринеле култивисаној произ
водљи на селу. 

С обзиром на недостатак учите",ског 
кадра, приступа се отпарању једногодиш
њег течаја за учитеље, на који се могу при
јавити једино она лица која имају завршен 
виши течајни испит, лица која нису оже
њена, односно удата, и: лица млаЬа од 25 
година. Настава ће трајати 10 месеци, а 
приоритет за течај имаће "нарочито бира
ни кандидати који имају сва својства мо
рална и национална" . 128 Али, и поред више 
пута објаВЈЪиваних новинских извештај а о 
погодностима овог течаја, диреlПОР учи
тељске ШКОАе у Београду извештава да се 
у року пријавило само 15 кандидата, од 
40 колико је тражено. Он стањъа до знаља 
надлежним органима да под таквим усло

вима одзива неће бити у стању да оформи 
одељење . 

Настулањем хладних дана, долази до 
раСПУUlТања ученика, као и претходних го

дина, и одржавања наставе истим путем. 

Да би се празнина која настаје нере
ДОВНОМ наставом, попунила, одлучује се да 
матуранти у зимским месецима слvшају 
течај српске нациоиалне културе на Колар
чевом универзитету. Предавања ће почети 
крајем децембра 1943. године и трајаће до 
марта 1944. Таквих предавања је било, али 
она нису могла надокнадити прекид кан· 

тинуитета у настави. 

Због активног рада револуционарне о
младине у школама, непријатељ нареЬује 
"да се средњошколској омладини поново 
одрже предавања из области антикомуниз
ма" .129 Ова предавања морају се одмах одр· 
)кати, а омладини се прети да ће они који 
се баве пропагандом, бити одмах упућени 
у Завод за принудно васпитање омладине у 
Смедеревску Паланку. За контролу учени
ка задужују се професори који их морају 
обилазити по кућама. Забрањује се излазак 
омладини на улице после 18 часова. 

Завршетак 1 полугоћа у свим средњим 
школама планиран је за крај фебруара. 

Од 1. до 25. марта одржавају се испити 
из прве групе предмета. То су лакши npek 
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ШКQЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИ.ЈЕ 

мети који се могу спремити и индивидуал· 
НО. Предавања у другом полугоЬу почињу 
1_ марта, а кандидати ће пол.згати на крају 
године предмете које ће слушати у току 
летње иастзве. 1 :IO 

у школској 1943/44. ГОДини у учите",· 
ским школама уводи се нов предмет, што 

означава допуну nећ усвој еног Наставног 
плана и програма. Предмет Пољопривреда 
уводи се у ,ЈП, IV и V разред учите.ъске 
)llколе" .131 

Почетком lliколске 1943/44. године, уво· 
. ДИ се у све разреде средњих и средње

·стручних школа, ј авни годишњи испити. 

Новина у настави школске 1943/44. го
дине је начин оцењивања ученика у сред
ЊИМ и средње-стручним школаЈ\·1Э. На кра
ју сваког полугоћа оцељује се успех из 
сваког предмета овим оценама: "одличан 

(10 и 9), врло добар (8 и 7), добар (6 и 5), 
слаб (4 и 3) и рћав (2 и 1)".'" Оцена дово
л.ан (2), која је до сада бил.а прелазна у не
ким стручним школама, престаје да важи. 
Такве оцене које се из ранијег сведочан
ства буду уносиле у сведочанство, прево
де се у оцену добар, која се означава са б, 
оцена .5 означава са ] О и 4 са 8. 

Новом Уредбом ВОДИ се рачуна и о вла
дању ученика. Мерило за оцењивање оста
ло је старо; оцене за вл.адан.>е су: пример· 

но, врло добро, добро и лоше. Ученик који 
добије из владања оцену: лоше, не може 
се уписати у истом месту I(ао редован уче

ник. 

Редовна настава у II полугоЬу почиње 
те,К 27. марта 1944. године у периоду повла
чеља немачких војних снага са Источног 
фронта. У априлу 1944. године наш главни 
град постаје мета савезничког бомбардова~ 
ња. "Прво велико бомбардоваље Београда 
извршено је 16. и 17. априла 1944. ГОДИ
не."133 Становништво трпи велике губитке 
- 1.1БО мртвих. ПОНОRна бомбардовања са· 
везника од 21. априла. 18. маја, б. јуна и 
последње 3. септембра, наносе огромне гу
битке окупатору и кnислинзима, али и ЦИ4' 
вилном стаНОВНИШТВУЈ чији се број ПОГИ4 

нулих не зна тачно. 

Априла 1944. године, после првог саве
зничког бомбардоваља, све београдске 
lllколе престале су с радом. Оштећене су и 
поједине школске зграде, и то "Краљ Пе
тар 11" _ Десно крило школске зграде раз
рушено је од немачког бомбардовања 6. 
априла, а лево крило, савезничким бомбар:' 
довањем у априлу 1944. године. Априлским 
бомбардовањем савезника оштећена је и 
Основна школа "Матија Бан" на Бановом 
брду. 
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МИОДРАГ СИМИЋ 

АПРИАСКИМ бомбардовањеll.'l 1944. ГOДJ'fНe , 
настаје потпуно расуло и безвлашће у гра· 
ДУ. Тако да многи граћани са члановима 

породица напуштају Београд, одлазећи У 
унутрашњост Србије. 

Министарство просвете и вера издаје 

Наредбу о даЛ>ем наставЛ>ању ШКОАовања. 

Она садржи следеће: 

,,1. Да се сви ученици избегли у уну

трашњост пријаве директорима гимназија 
у циљу наставЛ>ања редовног школовања. 

2. Да директори прихвате одмах овакве 
ученике. 

3. Да се ученици који се налазе У :ме
стима где нема llIкола сами спреме . 

4. Да се наставници избегли из Београ
да у унутрашњост одмах јаве окружним 
просветним саветницима".IЗ4 

Министарство просвете :и вераШ издаје 
одмах Нарећење свим директорима сред
њих, средње-стручних и граћанских школа, 
да се, с обзиром на новонасталу ситуацију, 
све школе распусте до даЛ>ег нарећења; да 
ученици било у унутрашњости или Београ
ДУ, спремају предмете за испите, а директо
ри морају бити присутни у illколама сваког 
дана због важни х саопштења. 

у вези завршетка школске 1943/44. го
дине, министар просвете и вера ДОНОСИ ОД

луку: 

,,1. Разредни испити полагаће се само из 
научних предмета, и то усмено . 

2. Редовни ученици VПI разреда гимна
зије полагаће разредне испите само из оних 
предмета које нису полагаt.и у марту и ко· 
ји се не полажу на вишем течајном испиту. 

3. Ученици који су ЛОЛО)КИАИ разредне 
испите и свршили 4 разреда гимназије, не· 
ће полагати нижи течајни нспнт".I36 

Испити се ПОАажу у селима крај Бео
Ј'рада или београдској дал,ој периферији. 
Тако ученици Државне II! мушке реалне 
гимназиј е добијају обавештење о полагању 
испита у Јајинцима 22. и 23. јула, а кан· 
Аидати за виши течајни испит Државне VI 
мушке реалне гимназије 27. јула у селу Ми
ријеnу. 

Тешко се може говорити о потпун?ј 
концентрацији кандидата и наставника, 
приликом полагања испита, јер се они по

Аажу у сеоским кафанама и приватним ку
ћа,,\1а, уз звуке сирена и свакодневног пре
летања савезничких авиона преко Београда, 

на путу за румунска нафтоносна поља . 

106 

2. Vченuцu у uаставној 1943144. zодШ-lU 

Поред делимично слабијег рада МК 
СКОЈ-а у 1942. години, у 1943 . а нарочито 
у 1944. години, долази до пећих активности 
средњошколске омладине. Многи ученици 
почињу да користе канале за одлазак из 

града у околне шуме где поново ожињъава 

борба, и дал,е на ослобоЬену територију. 

ПОНОВО долази до жестоког прогона у. 
ченика и њиховог хапшења. Захтева се од 
школа да поступају по распису 323/4 1. и да 
сумњиве ученике одмах искл.уче из школа. 

Ученuци добровољци u чет:нuцu 

Министарство просвете и вер'а обаве
штава омладину која је пошла у доброво-
1Ъачке одреде, школовала се на средњо

школским течајевима у 1942. години, да мо
:iKe подићи стипендије за период од јануара 
до августа 1943. године. 

Актом l\1инистарства просвете и вера од 
2. новембра 1943. године, наводи се "бриса
ње из евиденције доБРОВО1Ъца Душана Стс
фановића, јер ј е ухапшен од специј алне 
полиције".137 Зато се тражи хитна ревизија 
спискова добровоЛ>аца за следећу расподе
лу стипендија, август - децембар 1943. гo~ 
дине . 

Хапшење средњошколаца је веп свако
дневна појава. Тако директор :женске учи
тел"ске школе "Кра1Ъица Марија", тражи 
савет од специјалне полиције, шта да ради 
с ученицима VчитеЛ>ске школе пуштеним 
из затвора: ЕII:rили јом Јоки-ћ, МИЛИЦШ"I Ша
ровић, Гордано~.:I Трајковић и љил,аном Га
јић , учеJlицама JV разреда. 

О ученици Милки Бабовић, која је у. 
хапшсна са истом групом, директор је оба

вештен ,да је спроведена у Смедеревску Па
ланку, у 3авод. 

З. Наставно особље у 1943144. ,одини 

Наставнички кадар кој и се истиче сво· 
ј им слобоДоумл,ем и правилним васпитава
љем омладине, изложен је свакодневном 
праћењу, злоставл,ању и хапшењу од оку
патора и квислинга. 

Извршено ј е хапшење, према извештај у 
директора Државне IV женске реалне гим
назије, суплента Олге Стругар, од стране 

специј алне полиције . Разлог није познат, 
бар , како се презентира Министарству про

свете и вера . 



Ухапшена је Иконија Јевтић, суплент 
Државне IX мушке реалне rимназије. 

Директор Држаnие VП женске реалне 
rимназије извештава Министарство просве~ 
те и вера, актом Пов. 18/43. о хапшењу су
плента Милене Васил.евић. Именована је 

ШКОЛЕ У Б_ЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

ухалшена као таоц за свога мужа који се 
налази у одметништву. 

у рату и револуцији, изгубио је живот 
велики број ученика и професора. У при
логу (5) дат је списак ПОГШiУЛИХ ученика и 
професора по школама. 

ПРИЛОЗИ 

Прилог 1. CmlCfHc основних UllCола на територији Беоzра· да пре 6. сmрuла 1941. zодине 

1. ОСН. школа "Филип Вишњићll 

2. ОСН. школа "Цар Душан" 
3. Осн. школа "Његош" 
4. Осн. школа "Вирило Н Методије" 
5. Осн. школа "Кнез Намесник Павле" 
6. Оси. школа "Војвода Мишић" 
7. ОСЈ-Ј. школа "Крал> Петар Г' 

8. Осн. школа "Краљ Стеван Дечански" 
9. Осн. Шlюла .,Матија Бан" 

10. Осн. школа "Бура Ј акшић" 
11. Осн. школа "Патријарх Димитрије" 
12. ОСН. школа "Светозар Милетић" - Земун 

13. Оси. школа "Васа Чарапић" - Бели Поток 
1.4. Оси. школа "Војводе Путника" 
15. Осн. школа "Цар Лазар" 
16. Оси. школа "Аоситеј ОбраДОЈЗић" 
17. Осн . школа "Бранислав Н уш.Ић" 

18. Осн. школа "Вожд Караћорће" 
19. ОСИ . школа "Цар Урош" 

21 . Осн. школа "Краљ Александар Ј" 
22. Осн. школа "Краљ Милутин" 
23. Оси. школа "Вук Караџић" 
24. Осн. школа "Јанко Веселиновић" 
25. Осн . школа "Кра", Петар П" 

26. Осн. школа "Свети Сава" 
27. Оси. шко~а "Јован Цвијић" 
28. Осн. школа "Бранко Радичевић" 
29. Оси. школа "Старина Новак" 
30. Осн. школа у ЖелеЗli l-lКУ 

31. Осн. школа "Љуба Ненадовић" 
32. Оси. школа У селу 3уце 
33. Оси. школа "Број 1" .- Врчин 

34. Оси. школа "Број Н" - ВРЧI-IН 

35. Осн. школа Винча 
36. Оси. IIIкола Ресник 

37. Оси. школа Рушањ 
38. Осн. школа Рипањ 
39. Оси. школа Миријепо 

20. Осн. школа "Краљица Марија" 40. Осн. школа "Војвода Степа Степановић" 

Прилог 2. Списак UlЈ1щазuја 

1. Држ. муш. р. ГИМI-I. "Краљ Александар" 6. Државна V мушка реална гимназија 
2. Државна I .мушка реална гимназија 7. Државна VI мушка реална гимназија 
3. ДржаЈЗна П мушка реална ГИl\Нlазија 8. Државна VП мушка реална гњ\шазија 
4. Др:жавна II! мушка реална гимназија 9. Државна VIП мушка реална гимназија 
5. Држаnна IV мушка реална гимназија 10. Аржаnна IX мушка реална гимназија 

11. Државна Реалка 

1. Држ. жен. р. гимн. "Краљица Марија" 5. Државна IV женска реална гим назија 
2. Аржавиа I женска реална гимназија 6. Држзвна V женска реална гимназија 
3. Аржавна п женска реална гимназија 7. Државна У! женска реална гимназија 
4. Аржаnна II! женска реална гимназија 8. Државна VH женсн:а реална гимназија 

Остале ШЈСоле у Беоzраду 

1. Немачко-српска школа (основна граћанска 
гнмназија) 

2. Руско-српска мушка ГИМI-Iазија 

1. Мvшка vчитељска школа 
2. Женска -учите/о. школа "Краh>ица Марија'· 
3. Средњо-техничка школа 

3. Руско-српска женска ПЊlНазија 
4. Француско-српска гимназија 

4. I трговачка aKaдe~Н-lja 
5. 11 трговачка aKaдeMllja 
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Прилог 3. ГраЬаНСЈсе ШlCоле 

1. Граћанска школа - Вежбаоница уз ВПШ 3. Државна меШОDита граћанска школа 
.. Никола Тесла" 2. Државна мешовита граћанска школа 

"Крал. Петар II" 4. Држапна ЈП ~fешовита граћанска школа 
5. Државна JV мешовита граћанска Шlюла 

Анализа бројноz стања ученика у средњим и средње-СТРУЧНtI.М lllКQла.ма у Беоzраду у 
ШЈ(ОЛ. zoд. 1940-1941. 

lознака Врста гимназије Уписано 
На крају I Професора I ШIC. год. 

I Државна реална гимназија 1.210 1.265 60 
П Државна реална гимназија 1.590 1.584 45 
ПI Државна реална гимназија 980 981 44 
IV Државна реална гимназија 865 871 50 
V Државна реална гимназија 661 630 50 

VI Државна реална гимназија 1.088 1.035 48 
VП Државна реална меШОDита гимназија 1.400 1.380 56 

Женска гимназија "Крал.ица Марија" 1.442 1.478 65 
I Државна мушка реална гимназија 845 838 38 
П Државна )I,'l ушка реална гимназија 750 739 41 
IП Државна мушка реална гимназија 1.011 1.031 54 
IV Држаnна мушка реална гимназија 751 735 36 
V Државна ]\·tушка реална гимназија 838 775 39 

VI Државна мушка реална гимназија 1.262 1.305 50 
VП Државна мушка реална ГИ .мназија 1.1 13 1.139 42 
VШ Државна м ушка реална гимназија 574 587 32 

IX Државна мушка реална гимназија 870 843 43 
ДржаDна f\·lушка реалка "Крал. Алек-
сандар Ј" 314 312 21 
Реалка 632 579 32 

Свега: 18.196 18.107 844 

lознака Врста школа Уписано 
На крај у I професора l ШК. год. 

Мушка учитеmСЈ~а 385 368 47 
Женска учител>ска 303 284 23 
Граћанска-Вежбаоница 132 67 
Граћанска "Никола Тесла" 120 121 
Граћанска II! r-,·tешовита 250 253 28 
Граћанска IV мешовита 150 139 
Граћанска "Петар II" 150 120 
Ј Трговачка академија 828 778 35 
II Трговачка ан:адемија 755 700 30 
СТШ 600 595 35 
Немачко-српска )'ИА'1назија 70 27 
Немачко-граоаНСЈ<а 78 
PYCKO-СРПСI(а МУШЈ{а ГИi\шазија 223 27 
PYCKO-СРПСI~а женска гимназија 217 24 

Свега: 4.261 3.424 276 

Свега: 18.196 + 4.261 = 22.457 21.531 1.122 
18.107 + 3.424 = 21.531 

844 + 276 = 1.1 22 

108 



ПРUЛОl 4. Анализа ученика по националној u социјалној структури у 1940/41. zод. и то у ЈП 
државној реалној жеНСЈСој zuмназuјu 

женска ГИМ. 

ЈП ж. I р. 
ПI ж. П р. 
IП ж. IП р. 
III ж. IYp. 
ПI ж.Ур. 
В! ж. У! р. 
ПI ж. УП р. 
В! ж. УПI р. 

Ј5б 
Ј08 
175 
I б8 
100 
111 
9б 

,4б 

Национал. састав ученика I 

137 17 
86 Јб 

140 22 
159 4 
91 4 
92 16 
89 4 

132 8 

1 
4 
6 
3 
3 
3 
Ј 
4 

Ј 
1 Ј 
4 2 

1 
2-

1-
2 -

1 
1 

--- - ---------------. 
Занимање родитеља 

34 3б 3 Ј5 б 2 
17 45 2 5 2 2 
36 574б34 
29 5 Ј 4 9 5 1 
9386233 

12 40 2 7 3 3 
2 24 3 3 3 5 
б 37 Ј 7 б 8 

10 5 
8 б 

10 12 
12 В 
9 5 
8 5 
ЈО 6 
7 9 

19 3 2 
7 2-

16 2 2 
I б 2 5 
11-
В 2-
1Ј 3-
34 2-

- 1 Ј2 8 
б 6 

18 5 
- 2 Ј5 4 

ЈО 4 
В 1 

4 1 18 3 
5 - 20 4 

Свега: 1.0БО 92б 9Ј - 25 Ј О 5 3 145 328 25 54 3Ј 28 74 бl 127 16 9 9 4 114 35 

Анализа уtt~ница и ученика V женск:е u VJ ,J,-ЕУllI к:е ZU;\fназu;е по националној и социјалној 
CTPYICTYpu у u<кол. 1940/41. ,од. 

I 
Национални састав ученика I Занимање родитеља 

~ :: 
<IJ " ~ < :: ... " ~ . 5- ~ 

:: 
о 

~ 
V ::10\O :: :: :: :: ~ 

'" ~ ~ '< Р. 

.~ " О, О. :: <IJ « " " :: :: 
а " rr:I Р.е,;. « :: 

~ 
о :: :t :: " ~ .;: :: ~ 

~ а u <: "" " :: :: ::;2 ~ .~ .:;. :: :: о ~ -< ~ ~ I 
~ >- " ~ @i " :: о " е-::r :: D. " -& " ::r ~ ~ е-

~ rr:I~~;)::r~ " :: :: '" ~ е- О :§ ~ (\1 g " -;:;' ~o..o..>~~ u u ~ " ~ 
:: '" 

о :: :: :: е- ~ 

" '" " >- " е- :: " :: D. ~ .е- " D. ..i': О ::t 
~ u ~ :I: ~ u :::f;:.< :Е" Е-< ~ ;о- о.. :I: ;:.: о.. ~ <: ::: ~ ;;., о ~ <, ~ <t ~ L) о 

Уж.Iр. 163 Ј52 9 - 2 58 35 2 2 8 10 8 В 8 1 3 Ј 5 -
Пр. Ј 48 132 11 - 2 2 40 45 - 1 4 6 Ј2 3 9 5 4- 19 -
III р. 145 137 7 1 39 36 - 1 4 2 7 4 18 3 3 2 2 22 2 
ryp. 45 41 3 1 2 17 - 2 2 2 5 Ј 2- 5 1 б-
Ур. 43 38 3 - 1 6 12 1 1 2 Ј 6 2 8 -- Ј 1 2-
У! р. 48 44 4 6 8 3 1 3 5 8 2 4-- 4 3 1 
УПр. 37 32 .~ 1 1 6 8- 4 1 3 4 2 2 1 1 1 3 1 
УПIр. 36 34 2 2 8- 3 3 5 5 1 3 1 - 3 1 1 

Свега: 665 610 42 - 5 1 4 3 159 1б9 6 В 21 32 57 23 57 20 9 19 4 71 5 

Национални састав ученика I Занимање родитеља 

" 5 :: 
'" ::r -< '" o::i rr:I ~ . :: ~ tU tU 

:: о :: tU::tO\O :: 5- :: ::r 
'" :: "" 3 :: ~ C\I -< Р. @ ~ i5' :: " :: :: 

" C\I 0..С,) ~ :: :: " :: :: :: ("!ј ::r .-, :: е-
~ :Ee~ ",.:;' .~ ::r :: '" :f u <: " о ~ '" :: :: " :: " " >- :: " :: о " -< ~ :: (\10(\1<3"& ::r :: ~ О. " .е- " ~ :: " <: '" е- 3 -< '" "о' :: :: ~ 

о " ~ е- о> О " " '" о о> ~s.~~g:~ u u ~ '" :: " о :: :: :: f- " ~ " " D. " >- " ~ 

'" :: " :: D. ~ .е- " D. ~ О @ " u .;: 
:I: щ (,) :.1 ~ :::Е r-. ~ ~ о- :I: ::: '" ;:;< <: ::: ::::;;... о ~ 1-< м 4:") L) О <: 

У! м. IY р, 244 22б 10 2 2 2 1 29 63 1 6 5 6 17 12 23 17 1 34 5 23 2 
Ур. 116 Ј05 4 4 3 Ј1 " Ј ? 1 4 Ј2 9 11 6 1 В 1 Ј2 -
YIp. Ј 24 Ј 17 3 1 3 5 29 - 1 7 7 7 5 11 8 3 ЈI 1 29 -
УП р. Ј2Ј 118 2 Ј о о. 2 1 2 5 8 13 11 7 3 6 1 22 -
УIII р. 53 49 1 - 3 6 10 - 2 2 1 4 1 3 3 2 5 1 ]3-

Свега: 658 615 20 - 10 2 6 4 57 168 4 12 17 23 48 40 59 41 ЈО 69 9 99 2 
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Анализа успеха Мушке учuтељске школе за период 1940/41. као и национални састав ученика 
Школа: Аржавна мушка учитељска ШlCола 

Успех: I Ј Ја П Па III ЈПа JV JVa V Уа ] Свега О/о 

ОДЛИЧНИХ 1 2 1 3 7 1,90 
Врло добрих 10 7 6 7 11 7 11 14 12 21 106 28;15 
Добрих 30 34 28 21 32 15 30 3 20 27 240 63,35 
Свршавају разред 40 41 34 28 43 22 42 19 33 SI 3S3 96,00 
Полажу разредни испит 4 2 1 2 9 2,45 
Полажу поправни испит 1 1 0,25 
Понављају разред 5 5 1,30 
Губе право на школовање 

Свега: 44 41 36 29 4S 22 42 19 39 51 368 100 

Срба 43 21 36 13 44 42 34 49 382 76,70 
Хрвата 1 1 0,25 
Словенаца 1 1 2 0,30 
Маћара 20 15 22 18 1 76 20,70 
Словака 1 1 2 2 6 1,60 
Немаца 1 1 0,25 

Свега: 44 41 36 29 45 22 42 19 39 51 368 100 

Табела"бројноz стања ученика беоzрадскux средњих u средње-стручнuх Ш1Сола за ш/(олс1СУ 

IОзнака 

Ј 
II 
ПЈ 
JV 
V 

VJ 
VП 

1 
П 
ПЈ 
JV 
V 

VJ 
VП 

VIII 
ЈХ 
Х 

1941/42. ид. 

Врста гимназије 

Државна реална женска гим:назија 
Државна реална женска гимназија 
Уписан већи број ученика из Земуна 
Уписан већи број ученика из Земуна 
Уписан већи број ученика из Земуна 
Уписан већи број ученика из Земуна 
Уписан већи број ученика из Земуна 
V писан већи број ученика из Земуна 

Државна женска гимназија "Краљица 
Марија" 
Државна мушка реална гимназија 
Државна мушка реална гимназиiа 
Државна мушка реална гимнази:iа 
Државна .l\lvшка реална ГИ.l\шазија 
Државна мушка реална гимназија 
Државна мушка реална гимназија 
Државна мушка реална гимназија 
Државна мушка реална гимназија 
Државна мушка реална гимназија 
Државна мушка реална гимназија 
Држ.авна мушка гимназија "Краљ Алек~ 
сандар 1" 
Реалка 

Уписано 

1. ЈХ 
1. ЈХ 
1. ЈХ 
1. ЈХ 
1. IХ 
1. IХ 

I.IХ 

1. IХ 
1. ЈХ 
1. ЈХ 
1. IХ 
1. IХ 
1. IХ 
1. IХ 
1. IХ 
1. IХ 
1. IХ 
1. ЈХ 
1. ЈХ 
1. ЈХ 

Број 

1.062 
1.281 
1.570 
1.003 
1.029 
1.178 

980 

1.197 
838 
713 

1.031 
624 
737 

1.5~0 
1.192 
Sб7 
623 

подаци дати уз 

836 
473 

Свега: 18.514 

Ученика 

ученица 

ученица 

ученица 

ученица 

ученика 

ученица 

мешовита 

ученица 

ученика 

ученика 

ученика 

ученика 

ученш<а 

ученика 

ученика 

ученика 

ученика 

УЈ М. 
:м:ешовита 

ученика 

I Ознака Врста школе Уписано Број Ученит<а 
.---------~----~--~~~--~--~ 

1 Граћанска мешовита 1. IX 253 
II Граћанска "Никола Тесла" 1. IХ 148 
ЈП Граћанска школа мешопита Ј. IХ 1.84 
JV Граћанска школа :м:ешовита 1.. ЈХ 150 
V Граћанска Вежбаоница уз ВПШ 1. IX 184 
Ј Држапна тргопачка академија 1. ЈХ 78 
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мешовита 

меШОDита 

мешовита 

мешовита 

мешовита 

мешовита 



Oznaka Врста школе Уписано Број Ученика 

II Државна трговачка академија 1. ЈХ 828 мешовита 

ПЈ Државна трговачка академија 1. ЈХ 700 мешовита 

Руско-српска .i.\Iушка ГИ.мназија 1. ЈХ 657 мешовита 

Рvско-српска женска гимназија 1. ЈХ 156 ученици 

Н-емачко-српска гимназија 1. ЈХ 232 ученице 

Неroлачко-граћанска школа 1. IХ 72 мешовита 

Непотпуна гимназија Баново брдо 1. IХ 98 мешовита 

Женска vчител.ска школа 1. ЈХ 473 мешовита 

МУШI<а уЧите.л.ска lliкола I.IХ 364 ученице 

1. ЈХ 140 ученици 

Свега: 4.533 
Свега ученика: 18.514 + 4.533 = 23.047 

Табела бројноz стања ученика беоzрадс1СUХ С ЈЈедњих u средњих стручнuх школа за ШКОЛСКУ 
1942143. zoд. 

I ~ ~ I Врста гимназије Уписано 
Број 

Ученика 
I 

Професора 

Ј Државна реална женска гш.шазија I.IХ 927 41 
II Државна реална женска гимназија 1. ЈХ 1.200 40 

III Државна реална женска гимназија 1. ЈХ IШ6 61 
JV Државна реална женска гимназија 1. ЈХ 622 38 
V Државна реална женска гш.lназија 1. ЈХ IШ4 37 

VI Државна реална женска гимназија 1. ЈХ 994 41 
VII Државна реална женска гимназија 1. IХ 883 38 

Државна ж.енска гимназија "Краlbица 
Марија" 1. ЈХ 997 45 

1 Државна мушка реална гимназиј а I .IХ 614 32 
II Државна мушка реална гимназија I. IХ 613 35 
ПЈ Држаппа мушка реална гимназија 1. ЈХ IШ9 47 
JV Државна мушка реална гимназија I.IХ 674 27 
V Државна мушка реална гимназиЈа 1. IХ 681 34 

VI Државна мушка реална гимнаЗИЈ а I. IХ 845 42 
VII Државна мушка реална гимназија 1. ЈХ 1.102 35 

VIIJ Државна 1\'lушка реална гимназија 1. IХ 566 32 
ЈХ Државна мушка реална гимназија 1. ЈХ 810 38 
Х Државна мушка реална гимназија 1. ЈХ 776 32 
Државна мушка гимназија Kpalb Алек-
сандар 1 1. IХ 576 35 
Реалка 1. ЈХ 332 26 

Свега: 17.393 755 

I ~ ~ I Врста Уписано 
Број 

школе 

I УчеНИI<а Професора 

1 Граћанска школа 1. ЈХ 200 15 
II Граћанска школа "Никола Тесла" 1. ЈХ 217 14 
ЈП Граћанска школа "Никола Тесла" 1. IХ 195 13 
IV Граћанска школа "Никола Тесла" 1. ЈХ 200 15 
V Граћанска вежбаоница уз ВПШ 1. ЈХ 175 14 
Ј Трговачка академија 1. IХ 750 50 
П Трговачка академија I.IХ 637 20 

III Трговачка академија 1. IХ 500 22 
Руско-српска мушка гимназија 1. ЈХ 1ЗЗ 20 
Руско-српска .ж.енска гимназија 1. ЈХ 242 24 
Немачка l'Имназија 1. IХ 118 13 
Немачка граћанска школа 1. ЈХ 100 
Непотпуна гимназија на Бановом брду 1. ЈХ 541 17 
Женска учитеlbска школа 1. IХ 313 20 
Мушка учитеlDска школа 1. ЈХ 238 

Свега: 4.659 257 
Свега vченика: 17.393 + 4.659 _ 22.052 
Свега професора наставника 755 + 257 = 1.0\2 
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Бројно стање учеНUl;:а и професора 6еоzрадскuх средњих u средњих стручнuх UlJ(.ола за lUКОЛ
ску 194311944. юдultУ 

'" 
Број 

~ 
Врста ГI·I.' .. шазије 

I 
Број 

'" ~ УчеI-шка Професора Службеника 

'" О 
Ј Државна женска реална гимназија 925 43 2 
П Државна женска реална гимназија 1.150 52 2 

III Државна женска реална ПIмназија 1.060 50 1 
ЈУ Државна женска реална гимназија 1.005 31 2 
V Државна женска реална П1мназија 1.046 36 2 
У! Државна женсУ(а реална гимназија 1.092 40 2 
VП Државна женска реална гимназија 824 39 3 

Женска гимназија "Кра.л:.ица Марија" 986 50 5 
I Државна мушка реална гимназија 700 36 4 
П Државна мушка реална гимназија 659 34 2 

III Државна мушка реална гимназија 1.058 48 2 
IV Државна мушка реална гимназнја 799 30 2 
V Државна мушка реална гимназија 700 31 2 
У! Државна мушка реална ГI.lмназија 898 41 4 
VП Државна мушка реална гимназија 766 33 2 
УIII Државна мушка реална гимназија 505 36 3 

IX Државна мушка реална гимназија 714 39 2 
Х Државна мушка реална гимназија 611 30 4 

Државна ~1ушка I'ИМI'lЗзија "Краљ Алек-
сандар 1" 480 30 3 
Реалка 570 26 2 

Свега: 16.698 255 51 

'" 
Број 

~ Врста ШI{Qле 

I 
Број 

'" Ученика Професора Службеника 
~ 

'" о 
I Граћанска школа 205 15 
П Граћанска школа 

III Граћанска школа 
ЈУ Граћанска школа 216 13 2 
V Граћанска вежбаоница уз ВПШ 

1 Трговачка академија 700 30 2 
П Трговачка академија 
ПI Трговачка академија 

Руско-српска мушка ГИl\шазија 156 20 2 
Руско-српска женска гимназија 254 23 2 
Не.l\шчка гимназија 
Немачка граl5анска школа 
Непотпуна меШQвита гимназија Баново 
брдо 570 20 2 
Мушка учите.л:.ска школа 274 43 2 
Женска учите.л:.ска школа 407 32 3 

Свега: 2.782 196 16 

Свега ученика: 16.698 + 2.782= 19.480 451 67 
Свега професора : 255+ 196= 451 
Свега сл\'жбеника: 51+ 16= 67 
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ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

Прилог 5: УЧЕНИЦИ И ПРОФЕСОРИ ПОГИНУЛИ У РАТУ И РЕВОЛУЦИЈИ 

I ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА: 

Ружица Васикић, погинула 1943., Бранка 
Петровић, погинула 1942., Слободанка Луко-
вић, погинула 1943. Драгана Тодоровић, стре
љана 1942., Драгица Маркопић, погинула 1943. 

п ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА: 

Борћевић Зора, професор, погинула 1941., 
Божовић Зорица, ученин:, стрељана 1941., Ана
стасијевић Нада, погинула 1944., Бјелић Ду
бравка, стрељана 1944., Лазовић Веселинка, по
гинула 1944., Живановић Бранка, погинула у 
НОБ-и, Иицић Радмила, погинула 1944., ЖИDО
тиl1 Зарка, погинула 1944., Арнаутовић Бори
слава, погинула 1941., Маринковић Милица, по
гинула 1941., Маринкоuић Олга, погинула 1941., 
Јанковић Даница, погинула 1944., Јаl-lковић 
Милева, погинула 1944., Јанковић JDубl-ща, по
гинула 1941., Аћимовић .л..,убинка , погинула 
1944., Луковић M1L\eBa, погинула 1941., Загор
чић Гордана, погинула 1944., Гашић JDил.ана 
погинула 1943., Раћанин Аница, попшула 1943. 

III ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА: 

Драгиња Јовановић , погинула 1942., Миро
слава Радованопић, ПОГИНУАа 1943., Драгиња 
Радовановић погинула 1943., Мирјана Обрадо-
13ић, погинула 1944. 

IV ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА: 

Радмила Јовић-Малецка, погинула 1942., 
Радмила Мирић, погинула 1943., Добрила Пе
тровић, ПОIЋнула 1945., Марија Ковач, погину· 
ла 1944. 

V ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА: 

Без података. 

У! ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА: 

Без података. 

VП ЖЕНСКА И УI МУШКА ГИМНАЗИЈА: 

Обрадовић Вучета, професор, погинуо 6. 
априла 1941., Вукчевић Мило, професор, стре
љан 1941., СШ.юновић Лука, професор, погинvо 
1942., Крстић Милорад, ученик погинуо 194'1., 
Чврљаковић Александар, погинуо 1945. Алабан
да Иван , погинуо 1945., Зечевић .л..,убиша, по
гинуо 1941., Вуковић Миодраг, лопmуо 1941., 
Боркановић Жарко, нестао у Маутхаузенv, Ми 
ленковип Милош ,стрел.ан 1943., TOL\Hth Слобо
дан, погинуо 1941., Максимовић Петар, стре
Ibан у Маутхаузену 1943., Настић Никола, стре-

15 

љан 1944., Илић Милутин, стрељан 1944., Ра
досаВlbевић Милосава, ПО['Шlула 1941., Иовако
вић Стојан и Новаковић Бранис.'\ав погинули 
1941. 

ЖЕНСКА РЕАЛНА ГИМНАЗИЈА 
"КРАљИЦА МАРИЈА" 

Софија Предић-Андријашевић, професор, 
погинула 1941. Мирослава Милошевић, профе
сор, погинула 1941., Зорка МОДУНОВ, професор, 
погинула 1941 ., Луковић Милена, ученица, по
гинула 1941., Арнаутовић Борислава, погинула 
1941. 

1 МУШКА ГИМНАЗИЈА I РЕАЛКА: 

Смил.анић Милутин, професор, погинуо 
1941., ВаСНlbевић Спасоје, професор, погинуо 
1944., Давичо Еди, ученИI(, погинуо 1941., Бе
лић Радован, погинуо 1941., Радић Драган, по
гинуо 1942., Кранчец Мирко, погинуо 1944., По
повић Бранислав, погинуо 1944., Амозлино Ели
јас, погинуо 1943., Димитријевић Душан, поги
нуо 1944. , fвоздић Душан, попшуо 1941., Радо
вановић Момчило, погинуо 1941., Папо Хаим, 
погинуо 1943., ДОбриловић Борће, погинуо 
1945., Гал Иван, погинуо 1941 ., Гал Павле, по
гинуо 1941., Живковић Ненад, погинуо 1945., 
Крстић Василије, погинуо 1945., Барух Јаков, 
погинуо 1941., Митровић Борће, погинуо 1943 .. 
Гркинић Светозар, IlОI'ИНУО 1944. 

п МУШКА ГИМНАЗИЈА: 

Миодраг Милошевип, прОфесор, погинуо 
1941., Здравко Јагодић, професор, погинуо 
1941., Др. Милош Савкопић професор, погинуо 
1943., Мирослав Грујичић, професор погинуо 
1944., Александар Жнахер, ученик, foуБОМИР 
Божић, Коста Богданов, Милутин Бабовић, 
Расто Бурић, Далибор Јелинек , Милош Бош
њаКОDИП и Младен Магулац. 

IП МУШКА ГИМНАЗИЈА: 

Журжул Александар, погинуо 1945., Тин
I(нћ Светозар, погинуо 1944, Маркоl3ИП Брани· 
слав, погинуо 1942., Валчић Радослав, погинуо 
1942., Кажић Миодраг, по ['инуо 1943., к.рекић 
Бранко, погинуо 1943., Нешић Стеван, погинуо 
1942., Поповић Михајло, погинуо 1944., Никола
јевић Синиша, погинуо 1943., СИl\шћ Петар, 
погинуо 1942., Дожић Бранко, погинуо 1943., 
Вујановић Милош, погинуо 1943., Радовано
вић Милић, погинуо 1943., Гојковић Ранко, по
гинуо 1945., Констатш-IOВИП Радивоје, погинуо 
1944.. Крпотић Марко, погинуо 1945. Мар
ковип МИ:\.аН, погинуо 1945., Мијатовић 
Душан, погинуо 1941., НИlЮЛИ'n Сава, погинуо 
1944 . ,Продановић Милан , погинуо 1944., Фили
повић Миодраг, ПОГИ I'I УО 1944., Станојевић Ми
хајло, погинуо 1944., Пантић Никола, погинуо 
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1945., Стојановић Радивоје, погинуо 1945., Ге
нић Петар. погинуо 1944., Божић Богдан, по
~инуо 1944., СИi\'IЗткоnић Милош, погинуо 1945., 
}овановић Србислаn, погинуо 1942., Рајковић 
Михајло, ПОl'инуо 1941., Спасић Милан , по1'и
иуо 1941., Попоnић Војислав, погинуо 1945. 

IV МУШКА дата уз VП ЖЕНСКУ 
ГИМНАЗИЈУ 

V МУШКА ГИМНАЗИЈА: 

Крстић Бранислав, погинуо 1941., Спасоје
вић Драган, Стевановић Момчило, Секулић 
ЈаНIЮ, Ташић Брана, Настасовић Војислав, 
Кнежевнћ с.:лавко, Марјановић Петар, Пејић 
Стеван, СТОЈИillковић Обрен , Николић Сава, 
Карајанковић Александар, Аазић Душан, Ми
лосаВillевић Снниша . 

VI МУШКА ГИМНАЗИЈА: 

Бранд Петрушевски, Алексије 3ечевић, 
Владимир Горзичић, Јован Игрошанац, Стеван 
Чутурило, Милан Васопић, Миливоје ПОПОDић, 
Радивоје Милосавл,евић , Мирослав Милано
вић , Миливоје ИгњаТОDић, Слободан Миновић, 
Томас Козмер, Радивоје Киш , Сава Шоћ, Ни
кола IПоћ, ВеЈЬКО Милутиновић, Милош ЖИВ
ковип, ibубипој е Глишић, Бранислав Марин
Rовић, Сретен Остролучанин, Драгутин Сит
нер, Радован Мнлосавл.евић, Моша Мандил, 
Радић Велибор, АрсеI·шје Јанкопнћ, Блажо Ба
ровић, Михајло Казанџнћ , Димитрије Тодоро
внћ, Божидар Буш тина, Јоnан Прокић, Нико-

ла Ристић, Јосиф Аnрамовић, Бранко Катанић, 
Милан Вајкселбаум:, Бранислав 3латковић, 10-
сиф Мандил, Борислав Стојчевић , МИОАРаг 
Филиповић, Миодраг Целеновић, Милан Пе· 
тровић, Тихомир Милосав.ФСвић, Миодраг Ка
жић, Славко Шупић , Јован Хаџић, Милорад 
Крпић, Радован fiосић-Бата, Миливоје Сушић· 
-Су",а. 

VП МУШКА ГИМНАЗИЈА: 

Милорад Крстић, ученик, погинуо 1941. 

МУШКА ГИМНАЗИЈА 
"КРАл, АЛЕКСАНДАР": 

Херуц Дарко, ученик, погинуо 1941. 

IX МУШКА ГИМНАЗИЈА: 

Душан Петровић , Ворое ТОi\Ш, Ненад Јан-
1\.овић, Милан Аћимовнћ, Живорад Протнћ, 
10ван Миновић, Влајко Атанацковић, Милу
тин Шперијевић. 

ТРГОВАЧКА АКАДЕМИЈА: 

Погинула 23 ученика. 

УЧИТЕfuСКА ШКОЛА: 

Погинуло 38 учеНИl(а. 

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА: 

Погинула 2 професора и 132 ученика. 

НАПОМЕНЕ 

1 Према подаuима Државне комисије за 
утврћивање ратних злочина окупатора и ње
гових ПО.м:агача. 

2 Студенти Београдског универзитета 1938 
..:.....-1941. године, Хронологија политичког живо· 
та, Београд, 1971, стр. 431. 

:1 Четрдесет прва, Устанак народа Југосла
вије, Младо поколење, Београд, 1961. година, 
стр. 96. У комесарској влади, комесар за про
свету је Ристо Јојић, кога замењује Велибор 
Јонић. Министар просnете у влади НеАића је 
др Милош Тривунац, l(ога смењује Велибор 
Јонић. 

4 Окупаторски лист "Ново време" почи
ње да излази 16 . .маја, а ЛllСТ "Обнова" 17. ју
ла 1941 . године. 

5 Војислав Нановиli , Акти_вност средњо
ШЈюлске организације СКОЈ-а у Београду у 
периоду 6. април-новембар 1941", Годишњак 
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града Београда, кљига VIП, Београд 1961, стр. 
116. 

6 Властимир Томовић, тада ученик VПI 
разреда гимназије, у провали 23. ХI '1941. го
дине избегао халшење и прелази у илегал
ност. Данас живи у Београду и ради као дилл. 
инжењер у предуэећу "Машинопројект" у Бе
ограду. 

Стеван Нешић - Неша, ученик VПI др
жавне реалне ГИI\1назије, избегао прву провалу 
од 23. Х! 1941 . Преко сестре, која је била чи
новник VП кварта, набаВillао формуларе за 
личне карте и тиме учинио огроман допринос 

НОП-у. Ухатиен , заједно са сестром, у једној 
провали 1942. године и стреЈЬан на Бањици. 

Војислав Нановић , филмски радник , да
нас живи у Холи вуду. у САД. 

7 Бањички логор формиран ОДЛУКОМ ко· 
манданта Србије 10. јула 1941. године. 



8 "Ново време", 17. ~шј Ј941. године. Ова 
одлука се не односи на територије које држе 
Бугари после априлског рата, већ једино на 
предкумановску Србију. 

9 "Ново време", 19. мај 1941. године. 
1(1 Војислав Нановић, Активност средњо

школске организације СКОЈ-а у Београду у 
периоду од 6. априла до новембра 1941. годи
не", Годишњак града Београда, књига VПI, 
Београл, 1961, сТр. 113. 

11 Одлука комесара Министарства просве
те II бр. 3368 ОД 24. маја 1941. године. На ос
нову поменуте одлуке, ученици rюји су ·са ус
пехом свршили 1940/41. ШКОАске године IV ра
зред l'имназије, неће полагати ниж.и течајни 
испит у гимназији, ОДНОСНО завршни испит у 
граћанској школи. Овај испит полагаће са ... ю 
они ученици који су школској 1939/40. на ни
жем течајном испитv, ОДНОСНО завршном испи
ту одбијени. За учс"iшке VПI разреда гимна
зије образоваће се, по могућности, течајеви ИЗ 
Ј\taтурских предмета. 

Из записника са седнице Наставничког 
Савета IП женске р. г. од 31. V 1941. 

и "Ново време", 26. мај 1941. године. При
ватни ученици који пријаве да полажу раз· 
редни испит из ј едног или два предмета, и уз 
то виши течајни испит полагаће у ј уну. Оста
ли приватни ученици полагаће у августу. 

13 "НОВО време" , 3. јул 1941. године. 
14 Списак основних школа на територији 

града Београда пре 6. априла 1941. године, дат 
је на крају овог рада и то у прилогу под бр. 1. 

]5 Списю< :мушких и женских гимназија 
дат је у прилогу рада - прилог под бр. 2. 

1(1 Архив Србије, Министарство просвете 
- оде.л:.ење за средње школе, фасцикла 64, ред 
175/41. Заменик директора извештава да је 
зграда II м:ушке реалне гимназије потпуно по
рушена. Извештај ша.л:.е Министарству про
свете. 

" Исто, ф. 64, р. 179/41. VПI мушка реал
на до 6. априла нема своје зграде, већ ужива 
ГОСТОПРИl\-tСТВО Учите.л:.ске школе. У априлско.м 
рату је уништена . 

18 Исто, ф. 54, р. 61 /41. Директор, актом 
бр. 801 од 24. VП 1941. год., извештава Мини
старство просвете да је зграда у Поенкарео
вој бр. 29 Iюрушена. 

19 Економска средња школа у Београду, 
Споменица 7s година рада 1881-1956. година, 
Београд 1957, стр. 56. 

Формирањем IП држ.авне трговачке ака· 
демије у Београду , у њу као наставнички ка
дар ДОАази већина професора из Земуна, са 
директором школе на челу, професором Ја
паном Ј. Бабићем. 

20 Списак грађанских школа у Београду, 

као и анализа бројног стања ученика у сред
њим и средњс-стручним школама у Београду, 
у школској 1940/41. години, дат је у прилогу 
рада -Прилог 3. 

15' 

ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ зА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

22 Архив Србије, Министарство просвете, 
оде1\:.ење за средње ШIюле ф. 65, р. 207/41 (у 
да.л:.ем тексту АСМП-осш). 

Настава се ИЗВОДИ у просторијама Држав
не l\Iсшовите граћанске школе "Никола Тесла" 
у-Београду у Дринчићевој улици бр. 3. У овој 
згради ИЗВОДИ се настава за све граћанске 
школе у Београду. 

22 "Ново време", 4. јун 1941. године. Уче
ници свих београдских гимназија добили су 
распоред полагања по предметима, а такоl5е 
и у којим ће зградама полагати. Обично су 
биле удружене 2-3 школе у ј едној згради. 

23 Исто, 7. јун 1941. године. 

24 "Ново време", 8, 9. и 10. ј ун 1941. го-
дине. 

" АСМП-осш. ф. 38, р. 349/41. Подбан за 
Банат ДОПИСОМ од 11. и 25. VПI 1941. године 
тражи: 

- да се затворе гимназиј е у Велшюј Ки
кинди и Вршцу и Vчите.л:.ска школа у Вршцу; 

- другим ДОПИСОМ да остану гимназије у 
Великом Бечкереку и Вршцу, да се гимназија 
у Великој Кикинди сведе на нижу, а да се 
укину гимназије у Панчеву. и Белој Цркви. 

" АСМП~осlU. ф. 38, р. 343/41. У допису 
се говори о броју ученика Срба у Банату, и 
то: у ВеАикој КИКИНДИ од 915 ученика, 707 
су Срби, у Вршцу од 960 ученика, 486 су Срби, 
у Великом Бечкереку од 1.140 ученика, 717 су 
Срби, у Панчеву од 796 ученика, Срба је 570. 

" АСМП~осш. ф. 48, р . 51/41. Комесар з~ 
просвету потписује акт о формирању неЈ\'1аЧ~ 
ких школа у Банату : потпуне приватне нема
чке гимназије у Петровграду и Вршцу; непот
пуне немачке гимназије у Великој КИКИНДИ, 
Панчеву и Белој Цркви; приватних немачких 
граћанских школа у Великој Кикинди, Петро
вграду, Јаши Томићу, Панчеву, Ковину , Врш
цу и Белој Цркви. 

" АСМП-осш. ф. 28, р. 173/41. Овом 11", 

редбом која је датирана 12. маја 1941. године, 
означен је и крај службовања Јевреја профе
сора, а одмах затим и забрана уписа јевреј· 
ске деце у све школе. 

" АСМП ~ Опште оде",ење ф. 35, р. 307/41. 
30 АСМП-осш. ф. 36, р. 147/41 . 
31 "Ново време", 30. јун 1941. године. 

" АСМП ~ Опште оде",ење ф. 58, р. 147/41. 
У члану 1. Комесаријат за просвету поде· 

.л:.ен је на 6 одеЈьења. VJ оде.л:.ење ј е за не~шч· 
КУ наставу. V члану 2. говори се о подели оде
л,ења за немачку наставу на два одсека: адми

нистративни и за немачки језик. У члану 3. 
говори се о надлежности одеЈьења за немач

ки језик. Од посебног је интереса ЧАан 4. Он 
говори о фаворизовању Немю.Щ у државној 
служби, њима су доступна сва звања од I- IV 
групе. 

33 Др Милан Борковић, СКОЈ и омладин

ски покрет у Србији 1941-1945. године, Бео
град, 1970, стр. 34. 
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1. 

МИОДРАГ СИМИЋ 

" Српски народ бр. 5/42, недељник. Почео " АСМП-осш. Бр. 15917 од 12. УIII 1941. 
да излази 6. ј уна 1942. године. Главни и одго- године. 

ворни уредник је Велибор Јонић, а власник 60 АСМП-осш. Пов. II бр. 433 ОД 22. ХII 
листа М. Станкопић. 1941. године .. 

" АСМП-осш. ф. 33, р. 303/41. " АСМП-осш. ф. 33, р. 199/41. Решење бр. 
" ..обнова", 2. фебруар 1942. године. П 14771 од 30. VПI 1941. 
" "Ново време", 28. мај 1941. године. " АСМП-осш. ф. 33, р. 316/1941. 
'" "Ново време", 26. август 1941 . године. " АСМП-осш. Пов. 154 од 14. VIП 1941. 
'" АСМП-осш. ф. 42, р. 76/41. .. АСМП-осш. ст. ПОD. П бр. 213 од 12. 
" АСМП Ф 42 76/41 августа 1941. годнне. ј -осш. . ,р. . 
" АСМП-осш. ф. 51, р. 262/41 . Одлуком Ми- " АСМП-осш. Поо. П бр. 274/41. 

нистарског савета бр. 1616 од 28. октобра 1941. оо АСМП-осш. ПОБ. П бр. 279 од 20. 12. 
године, отвара се нова гинмазија Државна Х 1941. год. У списку су ПО.менути и ДР Видо Лат-
мушка реална гшшазија у просторијама дР_ ковић, проф. VJ мушке реалне гш.шазије, ДР 
жавне VJ JI.Iуш ке реалне гим назије. Мање од Илија Мамузић, проф. ЈП мушке гимназије, 
половине ученика VI Jl.lушке реалне гимнази- Ристо Стијовић, учитељ вештина IП мушке 
је прелази у новоотворену., гимназије. Мећу љима многи обележени као 

42 "Ново време", 2 децембар 1941. године. масони. 
АСМП Ф 3 " АСМП-осш. ПОБ. П бр. 518/41 . ., -осш. . 4 , р. 261 /42 . 

.. АСМП-осш . ф. 39, 391/42. .. АСМП-осLU. ф. 60, р . 240/41. 
45 Прва еКОНОЛIска средња школа у Бео- 69 АСМП-осш. ф. 13, р. 373/42. 

граду, Споменица 7S-годишњег рада 1881- 1956, 70 АСМП-осш. ф. 2, р. 402/42. 
Београд, 1956, стр. 56. " АСМП-осш. ф. 6, р. 128/42. 

" АСМП-осш. ПОБ. П бр. 361/41. " АСМП-осш. ф. 59, р. 187/42. 
47- "НОВО време", 8. фебруар 1942. године. 73 АСМП-осш. ст. Пов. бр. 9 од 24. априла 
411 "Ново време", 4. март 1942. године. 1942. 
40 "Ново време" , 4. марта 1942. године. 74 АСМП-осш. 11 поп. бр. 363, 
:;0 Према аналнзираном материјалу, на 75 АСМП-осш. ф . 9, р. 383. 

испит нису изашли: )Кенска гимназија "Кра- 76 Управа града Београда - Одељење спе-
љица Марија" - 9 ученица, Државна Ј мушка цијалне полиције. Пов. П бр. 709/41 . 
гимназија - 31 ученик, П мушка гимназиј а - - 77 АСМП-осш. ф. 9, р. 383/42. 
47 ученика, ЈП муш.ка гимназија - 78 ученика, 78 АСМП _ ПОВ. бр . 376/42. 
JV мушка гимназИЈа - 53 ученика, V мушка 
гимназија - 76 ученика, )Ј<енска учитељска 79 Приложена табела обухвата све учени
школа "Краљица Марија" _ 48 ученица, итд. ке-ученице који су обухваћенн расписом 323/ 
Укупно није изашло на испите у марту .месецу 41. за школску Ј 941 /42. ГОДИНУ У београдсКЊ\'I 
1942. године - 1.016 уqеника. ГИi\1назијама . 

5 1 "Обнова", 11 март 1942. године. Извешта- 80 АСМП-осш. ф. 13. р. 241/42. 
ва да ле школа за лримењену уметност отпо- 81 АСМП-осш . ф. 7, р. 404/42. 
чети редовну наставу 16. марта 1942. године. 82 АСМП-осш. ф. 13, р. 241/42. 

52 "Обнова", 7. април 1942. године. Скоро fIЗ АСМП-осш. ПОВ. бр. 379/42. 
све гимназије у Београду почињу редовну 114 АСМП-осш. Поп. бр. 475/41 . 
наставу. 8:i "Ново време", 13. јул 1942. године. 

53 Милорад Павловић, Један предлог за из- 130 АСМП-осш. П бр. 16069. 
мену наставног плана и програма средњих п: 

стручних школа, Просветни преглед бр. 11/42. 87 Монографија VJ мушке реалне ги.мнази-
стр. 653. је су рукопису) стр . 17. Због одбнјања послуш-

54 "Ново вреJl.Је", 21. април 1942. Новински ности ови су ученици били ИСКrnучени из шко
извештачи преносе и ОбјаВrnују саопштење ле. По налогу квисли нга обој ица су спрове
Министарства просвете о завршеп(у школске дена у Завод за преlЗаспитапање, у CJl.IeAepeB-
1941/42. године. ску Паланку. 

G5 "НОВО време", 16. јул 1942. Говор МИНИ- 88 "Ново пре.ие", 24. ј ун 1942. године . 
стра просвете Велибора ЈОЈ·ш Па Објављен под 89 Поменута Уредба садржи 5 чланова : 
насловом "Српска школска омладина одлучно Члан 1. - Говори о правима слушалаца 
је кренула здравим националним путем" . Универзитета J.I )3 Н СОI< I.Ј Х школа. 

56 Редукција наставног l(аАра извршена је Члан 2. - Говори о учеНИЦН;\.lа који су 
по Одлуци Савета Комесара бр. 430/1 и Уредби провели 4 месеца у формацији да ће 1\10ћl{ слv-
930/I, када одељење за иар. ШЈ<оле ДОНОСИ: 1300 шати курс од два месеца и полагати испите 
решења о пензионисању, 882 о отпуштању и за завршаnање разреда . 
. 167 о стављању на расположење. Члан 3. _ Курсеви ће се одржавати само 

G7 АСМП-осш. П бр. 11423/41 . у Београду. I<асније ВИДИМО да се одрећује и 
" АСМП-осш. ф. 33, р. 172/41. место БУКОБО. 
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, 

- Члан 4. - Министарство просвете про
писаће наставни план н програм. 

Члан 5. - Уредба ступа на Cllary да.НШl 
ОбјавЛ:>иван,а у "Слу.Ж.беним новинама". 

" АСМП-осш. ф. 33, р. 106/42. 
јН Милан Борковиl1 , СКОЈ и омладински 

покрет у Србији 1941- 1945, Беоrрад, Рад, 1970, 
стр . 191. 

02 "Српски народ", бр. 10/42. 
93 Један део архивске граћс Држаnне ар

хиве био је дспаНQван у згради Техничкоl' фа
култета, чије ј е крило 6. априла било делимич
НО лорушено. 

94 Милан Борковић, Завод за ПРИНУДНО ва
спитзње ОЈ\fЛздине, у Смедеревској Паланци, 
ИСТ. гласник број 1/66, стр. 97. 

95 Милован Поповић , траг му се губи кра
јем рата, а жена емигрирала у САД. 

\iII Пурица Лабовић, Да се чита оче наш 
пре обсдз, CJ\-tСАеревска Паланка, 1971, сТр. 35. 

97 Милутин Дорослопац, ученик 11 Ј\'lушке 
ГИ1\'lназије у Београду, члан МК СКОЈ·а, ухап
шен после мартовске провале 1942. у Београ· 
АУ. Данас живи у Бечу. Светолик Митић, уред. 
НИК РТБ, живи у Београду. 

Пуриша Борћевић, роћен у Чачку. Живи 
у Београду и бави се кинематографијом. 

Др . БорЬе Кнежевић, редован професор 
београдског универзитета, живи у Београду. 
Писац је :многих научних кљига и публика
ција. 

Бранко Радичевић, КЊИЖСВНIiК, роћен у 
Чачку, данас ЖИВИ у Београдv. 

98 "НОВО време", 15. ј ул 1942. 
119 Исто, 12. август 1942. 
~OO "Ново време", 19. август 1942. године, 

објављује информације о критичној ситуацији 
у појединим деловима Србије. 

101 Исто, 18. септембар 1942. године. Пода· 
ци који се износе, нису сасвим поуздани и 
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102 "Службене новине", бр. 88/42 ; "Ново 
време" , 4. новеЈ\·,бар 1942. године. 

, 10:1 "НОВО време", 18. август 1943. године. 

104 До друтот светског рата у нас је било 
5 богословија, и то: у СремскИ1\'[ Карловцима, 
Призрену, Битољу, Сарај еву и Цетињу. Одлу· 
ком Архијерејског Синода отвара се богосло
Dија "Светог Саве" у Нишу. Она ниј е радила 
цело време окvпације. Ради само једну годи
ну, да би због специфичне ситуације била за· 
творена. 

105 "Српски народ", бр. 22/42. 
106 АСМП-осш. ф. 38, р. 264/43. 
101 АСМП-осш. ф. 42, р. 22/43. 
108 Закон о народним школама, IV издање 

1935. год. Параграф 2. говори да је настава у 
народним школама општа и обавезна. Пара· 
граф 7. каже да је народна школа, основна 
школа и виша народна школа. Параграф 8. 
товори да основна школа траје 4 године, а ви
ша народна школа такоЬе 4 ГОДJlне. 

ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 

10:1 "Службене новине", 25. ХJI 1942. годи· 
не. Предговор за ново правописно упутство 
српског књижевног јеЗlIка, написао је Вел
мар Јанковић , помоћник Велибора Јонића. 
Упутство је штампано на 84 стране у Београду 
1943. год. Избацују се из употребе стране речи 
и усваја потпун Вуков правопис . 

но "Српски нар()д", бр . 15/43. 
111 АСМП-осш. ф . 15, р. 260/43. 
'" АСМП-осш. III бр. 11632/43. 
113 АСМП-осш. ф. 3, р . 278/43. 
Ј14 "НОВО време", 26. јун 1943. године. Пи

сац наводи да је успех матураната задовоЛ>а· 
вајући и да мали број нде на попраuне нспите. 

ш АСМП-осш. Поп. бр. 297/43. 
'" АСМП-осш. Поп. 88/43. 
111 Закон о средњим школама од 31. авгу

ста 1929. l'одине, са изменама и допунаАШ од 
20. ј ула 1931. године. Анализа параграфа 43. 
тачка 1. говори о УДаЈЪапању за једну школску 
годину, ПО ОДЛУЦИ директора, а на предлог 

разредног већа. Такав се ученик не 1о.юж.е у. 
писати те године ни у једну средњу школу 
у истом месту. 

Параграф 43. тачка 2. говори о ИСКЛ>УЧИ
ваљу ученика из свих средњих школа у месту, 

на једну или дnе школске године. 

Параграф 43. тачка 3. ГОВОРИ о искmуче· 
њу ученика из свих средњих школа у томе 

месту - за три године или више година, по 

одлуци 2/3 присутних чланова Наставничког 
савета. 

Параграф 43. тачка 4. говори о искл,учељу 
из свих средњих школа у Кра.л,евини Ј угосла
вији, с правом или без права полагања при
ватних испита, по ОДЛУЦИ најмање 2/3 присут· 
них чланова Наставничког савета . Одлуке под 
3. и 4. шал,у се министру просвете на одобре
ње, постајући изпршне тек по његовом одо-
брењу. За време I<:азне ученик не може при
ватно полагати у школи из каје је исюьучен, а 
ако се полагање ОДОбри под тачком 4, онда 
се за ученика одрећујс н школа где ће пола
гати. КОА примена казни из параграфа 43. тач· 
ке 3. и 4. ВОДИ се рачуна о учеНИКОDОМ пона
шаљу у задње две године. 

118 АСМП--осш. ЈП . ПОВ. бр. 549 - распис. 

'" АСМП-осш. ф. 2, р. 360/43. 
120 Допис диреЈ<:тора Аржавне П мушке 

реалне гимназиј е Министарству просвете и 
вера, по.в. бр. 12 од 2. маја 1943. год. 

ш АСМП-осш. бр. 14529/43. 
122 Обрад Дуњић-Павиl1евнћ данас ради у 

VПI београдској "ИМ'·lЗзији . По његовом сећа
њу било. је 4-5 група људи, мало. професора, 
пећшюм: служитељи. СваЈ<а група имала је 
30-40 ."'УАИ . 

'" АСМП-осш. бр. 14529/43. 
ш Закон о народним Шl<олама од 5. ХII 

1929. године. 
Параграф 42. говори о број у и називу на

ставних предмета, који су садржани у настави 
народних школа. 
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1!5 "Обнова", 14. август 1943. године. Но
винарска констатација да ученици и, поред 
заморних пријемних , поправних испита и ма
туре , И.м.ају времена за предах . 

'" АСМП-асш. ЈП бр. 13444/43. 
127 АСМП-осш. ф. 5, р. 106. 

'" АСМП-асш. ЈП 21861. 
'" АСМП-{)сш. Пав. ЈП бр. 769. 

130 "Ново време", 11. фебруар 1944. године. 

131 АСМП-осш. ф. З7, р. 162/43. 

132 Уредба Министарског савета бр. 2479 
ОД 8. Х 1943. 

133 Јован Марјановић, Србија у народно
ослободилачкој борби, Београд, 1964, Нолит -
Просвета , стр. ЗОО. 

1$4 "НОВО време", 26. април 1944. године. 
13:; Послови ОдеЈЬења за вере Министар

ства правде прелазе у надлеЖI-IОСТ Министар
ства просвете. "Службене новине" бр . 22/42. 

136 "Службене новине", бр . 56/44. 
137 Ово нас наводи на мисао да и ~1eћy до

бровол.цима има симпатизера НОП-а, који". 
због промене МИШЈоења доспевају у затвор. 

LES ECOLES А BELGRAD 1941-1944. 

Mr. Miodrag Simic 

Le maintient de l'enseignement dans les есо
les а BeJgrade et а J'interieur du territoire sous 
1е Commandement militaire de 'Serbie, imposc 
раг le regime occupant et les kvis1ings du pays, 
avait роиг but d'entraver des actions des lyce
ens, progressis tes et revolutionnaires, et de les 
mettre а part des evenements et des activites 
солtеmрогаi пs. 

Malgre lа tепеuг et lа persecution, lа јеи· 
nesse reussit а organiser des rencontres sous 
Ј е пеz de l'ennemi, а Је decourager par 1es d i· 
versions e t а t rouver le сћетјп vers lе terгitoirc 
IЉге, lеБ LlПitеs des partisans et vers lа libel·te, 
еп passant pal' de поmЬгеих blocus ennemis. 

Les evenements ont compJetement paralyse 
les cours, еп leur donnant Је caractere milita ire. 
L'enseignement etait irreguliel', se deroL11ait поп 
seulemell t dalls les ecoles mais aussi chez les 
e leves, dans les demeures privees et dапs ]es 
lосаих. De plus, iI est impregne des idees de 
»saint·savisme« et de »panserbisme«. 

Non seulement lа jeunesse - les lyceens , 
шаis aussi les ргоfеssеuгs des ecoles ргјтајге, 
secondaires et professionnelles, e taient perse-

cutes, incarceres et tl1es, s'ils n 'adoptaient pas 
lа лоuvеllе ideologie . 

Outre ил grand nотЬге d'eleves, qui ont 
repondu а l'арреl de l'Alliance de l а jeunesse 
соmпшоistе de Yougoslavie е! du Par t i, ип сет
tain потЬге d'епsеigпепts s 'cngagea egalement 
dans lа lutte сопtге l'еппетј. 

Dans les ecoles, les ргоgгаmmеs d'enseigne
ment sолt abreges. Les nouveaux p rogrammes 
favorisent le grOl1pe national de ma tieres, dont 
Ј е but est d'elever les ј еилеs dans l'esprit па
tionaliste, dans ипе ћајпе acharnee pour le 
communisme, le progres, les mouvem ents s~ 
сјаих nouveaux et Ј а fraternite et J'unite des 
peuples yougoslaves. 

Les r eductions des programmes avaient 
POUl' but d'alpl1abet iser 1es Serbes. Intellectuel
lement les p1us capables, furent transportes сп 
A1Iemagne, роиг у »contribuer аи ргоgгеs et а 
]а prosperite du Reich«. 

La »restauration сиНнгеllе« qui devait etre 
real isee еп SеlЪiе, entendait l а traduction dcs 
oeuvres Jitteraires a llemandes еп поtге Ianguc". 
роиг , тјеuх influencer lа jeunesse. 




