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Основно школство
у смедеревском крају
до Другог светског рата

И

сторију школства некога краја, кроз незавршене летописе, записни
ке, сведочанства, сећања или фотографије деценијама пишу њихови
учитељи и ђаци. Али да се многе чињенице везане за развој просвете у
Србији и образовања великог броја генерација не би заборавиле, ис
траживачи школства бележе их у монографијама. О раду Смедеревске
основне школе Димитрије Давидовић и о другим основним школама у
смедеревском крају писао је, између осталих, и Петар Ћуковић, настав
ник и публициста.1 Овом приликом желимо да укажемо на место и улогу
основношколског образовања у овом крају, као и на значајни подухват
1 Петар Б. Ћуковић рођен је 14. фебруара 1940. у Автовцу, општина Гацко, Република
Српска. После завршене Учитељске школе у Тузли дипломирао је на Вишој
педагошкој школи у Београду, на Групи за физичко васпитање. Прве године
професионаланог рада провео је у свом родном месту, а затим је био наставник
у Основној школи у селу Удовицама. Од 1974. па до пензионисања 2001. био је
наставник физичког васпитања, помоћник директора и директор Основне школе
Бранислав Нушић у Смедереву.
Као спортиста био је члан и председник Такмичарске комисије Одбојкашког
савета Србије и Одбојкашког савета Југославије, међународни одбојкашки судија
и члан међународне комисије за одбојкашка такмичења Европе. Добитник је
више признања међу којима су и Мајска награда Скупштине Општине Смедерево
(1974), Сребрни знак Црвеног крста Србије (1979), Медаља за војне заслуге (1983)
и Мајска награда Републике Србије за постигнуте резулатате у области спорта и
физичке културе за 1988. годину.
Стручне радове излагао је на скуповима просветних и спортских радника.
Објавио је неколико радова из области спорта и физичке културе међу којима
су: Спортско школско друштво у основној школи, 1968; Спорт у селу, 1971. и
Психофизичке особине младих одбојкашица и одбојкаша Смедерева, 1979. године.
Аутор је неколико књига као што су: Девет школа, 2001, монографија села Удовице
под насловом Од Подгоре до данашњих дана, а издао је две збирке песама –
Шарена ливада, 2000 и Бели мантил 2006. године. Последње, а можда и негово
најзначајније дело за историју школства и просвете је моногорафија Два века
основне школе Димитрије Давидовић у Смедерево, штампано је у Смедереву 2006.
године. Умро је у Смедереву октобра 2007. године
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Петра Ћуковића који је забележио податке о догађајима, приликама и
личностима из овога краја које су обележиле XI X и прву половину XX
века.
Почетак XIX века у Србији био је обележен остварењем дуго присутне
жеље за сопственом државом и тежњом ка демократском начину живота.
Први српски устанак донео је многе промене међу којима је био и поче
так развоја српског школства у тада ослобођеним градовима и вароши
цама. Одмах по оснивању Совјет је, уз Карађорђево одобрење, издао на
редбу да се у свакој нахији и варошици установи по једна основна школа
са два разреда. Из извештаја Лазара Арсенијевића – Баталаке сазнаје се
да су у Београду и другим мањим местима већ 1808. постојале школе. Али
сада почетком ове 1808, не само у Београду него и у другим варошпима,
паланкама па и у многим сеоским општинама отвориле су се и подигле
школе, наравно како се где могло.2 Међу њима била је и основна школа у
Смедереву која је почела са радом септембра 1806. године.
Први учитељ смедеревске основне школе био је Јован Ранчић који је
за кратко време окупио 16 ученика.3 Према нивоу знања ђаке је поделио
у три разреда – Букварце, Часловце и Псалтирце а учио их је и рачун са
познавањем робе, практична знања и јуначке народне песме. Смеде
ревски ђаци у почетку су седели на поду а касније, на Ранчићев предлог,
за њих су направљене дугачке клупе са уском стоном даском. До његова
доласка деца су у смедеревској школи седела на земљи као турићи; кад
он дође, онда се дозову дунђери и начине клупе, а деца заседну и наме
сте се како треба.4
Интерес за образовањем у српском народу је временом растао па је
наредних година школа у Смедереву окупљала све већи број ђака и учи
теља. Тако је 1828. у школу било уписано 116 ученика који су били распо
ређени код три учитеља: Ђорђа Поповића – учитеља старије класе, Жив
ка Вељковића – учитеља млађе класе и Константина Поповића – грчког
учитеља. Исте године, на имању суграђанина Анте Поповића, била је
подигнута и прва школска зграда.
Законским прописима План за школе како имају постојати из 1836.
настава је била унапређена па се већа пажња обраћала на образовање
самих учитеља и на употребу уџбеника. За потребе основне школе били
су штампани и први уџбеници: Буквар Вука Караџића, Беч 1837, Буквар
2 С. Ћунковић, Школство у Србији у X IX веку, Београд 1971, 8.
3 П. Ћуковић, нав. дело, 38.
4 С. Ћунковић, нав. дело, 8.
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Петра Радовановића, Београд 1838. и Читанка Димитрија Исаил
 овића,
Беог рад 1839. године.
Изградња државе по европском нивоу захтевала је организацију школ
ства које би одговарало потребама и интересима грађанског друштва.
Први значајан корак остварен је доношењем Устројенија јавног учили
шног наставленија, 23. септембра 1844, којим је у Србији уведен једин
ствени школски систем, а који ће се током XI X века усавршавати и до
пуњавати. Овим Законом надаље предвиђене су четири врсте школа:
основна, гимназија, послено-трговачка и лицеј а први пут се спомиње
и основношколско образовање женске деце.5 У основним школама, које
су на селу трајале три а у градовима четири године, учила се веронаука,
матерњи језик, рачун, историја, зељопис и певање. Детаљно разрађен
садржај наставе са дидактичким методолошким и васпитним инструк
цијама био је дат, 24. октобра 1844, у виду Наставленија за учитеље
основних школа.
Доношење законских прописа одразило се и на школство у смедерев
ском крају у коме је школске 1845/46. било седам школа, девет учитеља
и 227 ђака. Није само број био повећан него и квалитет наставе што се
одразило на успех у учењу.
Законом о основним школама из 1863. створени су повољни услови
за отварање нових школа, унапређење наставе и школовање учитељског
кадра. Победа новог Вуковог правописа у настави и примена савремене
методе у учењу читања била је реализована појавом Буквар за основне
српске школе Ђорђа Натошевића, штампаног у Београду 1870. године.
Међутим, у настави је био присутан вербализам о чему сведочи и распис
Министарства просвете од 10. децембра 1868. у коме Димитрије Матић,
министар просвете наводи: Дознао сам да многи учитељи не брину да
деци олакшају оно што уче, објашњавајући им све што деца не разуме
ју. Код нас се учи сувише напамет, а то је сметња умном развоју деце и
шкоди телесном напредовању и постизању задатка, ради чега деца иду
у школу. Оно што не разумемо, већ само механички научимо напамет,
није никада наша имовина, нити може бити; то је као нешто страно
што муком улази у главу, а пребрзо и лако излази из памети.6
Захваљујући привредном развоју Србије осамдесетих година XI X ве
ка Смедеревски округ се, обухватајући већи број села и засеока, знатно
5 Посебна уредба о школовању женске деце донета је 3. јула 1846. под називом Закон
о девојачким училиштима.
6 С. Ћунковић, нав дело, 86.
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проширио. То је утицало да се и број школа, учитеља и ђака повећа па је
школске 1879/80. радило 35 школа са 44 учитеља и 1838 ученика и 2 жен
ске основне школе са 7 учитељица и 368 ученица.7
Прогресивне идеје Стојана Новаковића, министра просвете, одразиле
су се и на улогу основне школе, која постаје разноврснија и захтевнија.
Циљ основних школа је био да образовањем и васпитањем, шири веру
у народу и спрема нове генерације за грађански живот и за даље шко
ловање.
У Закону о народним школама који је донет пред крај XI X века (1898.)
у члану 1. било је назначено: Задатак је народним школама да мушкој
и женској деци дају опште образовање и васпитање,8 а у члану 14: Сва
ко мушко и женско дете, које живи у Србији, дужно је да сврши основну
школу.9 Свакако да се овај захтев о општем и обавезном образовању оба
пола одразио и на број школа и ученика и у смедеревском крају. Тако је
Смедерево, у двадесети век, ушло као развијена варош у чијем је окру
гу радило 48 основних школа са 110 учитеља и 5935 ученика и 3 женске
основне школе са 7 учитељица и 368 ученица.10
Девојачка основна школа
Почетком X I X века Србија је била еконoмски и социо-политички не
развијена земља са малим бројем образованих људи. Традиционална
дужност жене, у патријахалној средини, била је њена брига о породици,
деци и кући. Њен улазак у социјални живот зависио је од разумевања
образованих људи и статуса њене породице. Са образовањем женске де
це у Србији започело се средином XI X века када су биле отворене прве
девојачке школе.
Почетком XIX века, као и у другим местима Србије, и у Смедереву је
мали број девојчица похађао основну школу. У списку старијег разреда
Смедеревске основне школе из 1828. забележена су само два имена – Ја
ња Петровић и Јања Прокић, које су, заједно са својом браћом училе
читање, писање, рачун и црквено певање.11 (Интересантан је податак да
је мушку основну школу у Београду 1833. похађало 14 девојчица.) Број се
нешто повећао школске 1841/42. када је најмлађу и средњу класу Нормал

7
8
9
10
11

С. Ћунковић, нав. дело, 126.
Закон о народним школама, Беог рад 1898, 1
Исто, 4.
С. Ћунковић, нав. дело, 148.
П. Ћуковић, нав. дело, 47.
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не смедеревске школе похађало по пет а старију класу две, што је укупно
износило 12 ученица.12
Школским законом – Устројенијем из 1844. по први пут је било пред
виђено образовање женске деце како у градовима тако и у селима. По
селима и другим мањим местима женска деца учиће са мушком у једној
соби; само се девојке са навршеном 10 годином училиште престати по
хађати, нити ће се старије од 10 година примати.13
Примена овог Закона довела је да су, у градовима и мањим местима
Србије, средином X I X века почеле са радом, поред мушких, и женске
основне школе. У Смедереву је школске 1851/52. основана Женска основ
на школа са 86 девојчица коју је водила учитељица Јелена Петковић. То
ком четворогодишњег школовања оне су училе читање, писање, рачун.
цртање и веронауку као и ручни рад – вежење, штрикање и шивење. Вре
меном број ученица се повећава па је растао и број учитељица тако да су
1881. наставу држале четири, а 1895. године шест учитељица.14
Са улaском у XX век образовање женске деце постало је свакодневна
потреба па се због повећаног броја ученица дешавало да једна учитељи
ца предаје у два разреда. То је био случај са Милицом Марић која је 1901.
предавала у 3 и 4 разреду Женске школе у Смедереву.15
Средином XIX века радила је само Женска основна школа у Смедереву
а већ од 1857. у Смедеревској Паланци16 и од 1900. у Крњеву.17

И поред многих материјалних и организационих тешкоћа које су биле
видне током XIX века Смедеревски округ је дочекао XX век са 51 школом,
117 учитеља и 6303 ученика и ученица. За овај велики број ђака, поред
друштвено-економских околности, заслужни су и српски учитељи који
су несебично радили на ширењу писмености и културе међу српским
народом.

12 Л. Павловић, Споменица 170-годишњице Основне школе Димитрије Давидовић у
Смедереву, Смедерево 1976, 86.
13 С. Ћунковић, нав. дело, 31.
14 Л. Павловић, нав. дело, 105.
15 Л. Павловић, нав. дело, 106.
16 С. Ћунковић, нав. дело, 128.
17 Исто, 151.
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Број школа, учитеља и ђака у смедеревском крају током XI X века18

Год.
1806.
1828.
1846.
1852.
1858.
1880.
1900.

Мушке основне школе Женске основне школе
Укупно
Школа Учите. Ђака Школа Учите. Ђака Школа Учите. Ђака
1
1
16
–
–
–
1
1
16
1
3
116
–
–
2
1
3
118
7
9
227
–
–
–
7
9
227
–
–
–
1
1
86
1
1
86
21
23
492
–
–
–
21
23
492
35
44
1938
2
5
238
37
49
2176
48
110
5935
3
7
368
51
117
6303

• 1806. и 1828. подаци се односе само на основну школу у Смедереву.
• 1846. подаци се односе на основне школе у: Смедереву, Лозовику, Ко
ларима, Смедеревској Паланци, Селевцу, Крњеву и Церовцу.
• 1858. подаци се односе на основне школе у: Смедереву, Лозовику, Ко
ларима, Смедеревској Паланци, Милошевцу, Лапову, Великом Орашју,
Марковцу, Великој Крсни, Осипаоници, Липама, Селевцу, Ковачевцу,
Крњеву, Церовцу, Азањи, Великој Плани, Аџибеговцу и Кусадку.
Женске основне школе у: Смедереву и Смедеревској Паланци.
• 1880. подаци се односе на основне школе у: Смедереву, Азањи, Бани
чини, Великој Крсни, Водицама, Голобоку, Ковачевцу, Кусадку, Смеде
ревској Паланци, Селевцу, Церовцу, Великој Плани, Великом Орашју,
Крњеву, Лозовику, Малој Плани, Марковцу, Милошевцу, Новом Аџибе
говцу, Ракинцу, Сараорцима, Старом Аџибеговцу, Водњу, Вранову, Вр
бовцу, Дубони, Коларима, Липама, Лугавчини, Малом Орашју, Михаи
ловцу, Осипаоници и Скобаљу.
Женске основне школе у: Смедереву и Смедеревској Паланци.
• 1900. подаци се односе на основне школе у: Смедереву, Азањи, Бани
чини, Башину, Великој Крсни, Водицама, Глибовцу, Голобоку, Јањилову,
Ковачевцу, Кусадку, Мраморацу, Смедеревској Паланци, Придворицама,
Рабровцу, Раброву, Ратарима, Селевцу, Церовцу, Великој Плани, Вели
ком Орашју, Крњеву, Лозовику, Малој Палани, Марковцу, Милошевцу,
Новом Аџибеговцу, Радовњу, Ракинцу, Сараорици, Старом Аџибеговцу,
Трновчи, Водњу, Вранову, Добром Долу, Друговцу, Дубони, Коларима,
18 Статистички подаци су преузети из неведених дела С. Ћунковића и П. Ћуковића
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Ландолу, Липама, Лугавчини, Малој Крсни, Малом Орашју, Михаиловцу,
Осипаоници, Радинцу, Скобаљу и Удовицама.
Женске основне школе у: Смедереву, Смедеревској Паланци и Крњеву.
Подаци из наведене табеле наводе на закључак да је ширење Смеде
ревског округа, као и већа насељеност региона утицало на повећање бро
ја школа, па самим тим и на повећање броја учитеља и ученика. Током
X I X века број школа у Смедеревском округу повећан је више од 50 пута,
учитеља и учитељица 117 пута а број ђака са 16 попео се на 6303. Године
1806. шеснаест ученика и ученица обучавао је један учитељ, док је 1846. у
просеку било 25 ђака на једног учитеља. Године 1858. просечан број ђака
је нешто био мањи и износио је 21, а 1880. број је био знатно повећан и
износио је 44 ђака на једног учитеља. Улазак у XX век бележи највиши
пораст тако да је 1900. било 53 ученика на једног учитеља. Наведене ци
фре указују да је са развојем школског система био повећан број школа
и учитеља, као и просечан број ђака који је био додељен једном учитељу.
Имајући у виду организационе и материјалне тешкоће које су пратиле
развој школства током XIX века, треба истаћи да је већа стручност учи
теља и виши ниво њиховог образовања омогућавао да се све тешкоће
лакше превазиђу, па и сам број додељених ученика.
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И у девојачким школама, средином X I X века, био је мањи број уче
ница, а обучавале су их једна или две учитељице. Са променом односа
према женском образовању нагли пораст десио се осамдесетих година
претпрошлог века када је једна учитељица у просеку окупљала разред
од 48 ученица а 1900. број се попео на 52 ученице.
Школство за време Првог светског рата
После објаве рата, током 1914. и 1915, Србија је храбро бранила своје гра
нице, али је, новембра 1915, била поражена и приморана на повлачење.
Тако је Србија пуне три године била под аустоугарском, бугарском и де
лимично немачком окупацијом.
Један од важнијих задатака окупаторске политике била је организаци
ја наставе, односно изградња образовног система који би, поред стицања
знања, имао за циљ формирање национ
 алног и културног идентитета
српске омладине у духу Двојне монархије. Све образовне институције,
током Првог светског рата биле су под надзором Главне војне губерније
– осмог одељења, а свака школа је, поред директора, који је имао официр
ски чин, имала надзорника и школски одбор. У новоот вореним основ
ним школама углавном су предавали аустријски официри и подофицири
неспособни за војну службу као и учитељи из Хрватске, Славоније и Бо
сне и Херцеговине. У свим образовним институцијама, формираним по
угледу на Аустроугарске, била је забрањена употреба ћирилице а знања
су се стицала из хрватских и босанско-херцеговачких уџбеника.
Настава у основним школама одвијала се према наставном плану кога
су саставиле окупационе власти, а који је био упућен свим школама 18.
октобра 1916. године.19 Наставом су били обухваћени следећи предмети:
хришћанска наука, наставни језик, рачуница и геом
 етрија, познавање
природе, наука о човеку, лепо писање, цртање, гимнастика, ручни рад
и певање.
Смедеревски округ за време Првог светског рата био је подељен на
срезове са три окружне команде: Смедерево, Смедеревска Паланка и
Велико Орашје.20
Као и у другим деловима Србије и у овом округу основношколска на
става одвијала се са прекидима. Недовољан број окупационих учитеља,
19 АС , ВГГ, V I I I /753, N 8606, 18. октобар 1916: Наставни план за основне школе у
Србији упућен свим окружним команадама.
20 Kalender des k.u.k. Militär-General-Gouvernements in Serbia, Belgrade, 1918, 15.
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као и забрана запошљавања домаћих, утицали су да многе школе за вре
ме рата престану са радом.
У пролеће 1916. биле су отворене основне школе у Смедереву, Смеде
ревској Паланци и Орашју. На основу Уписнице ученика основне школе
у Смедереву сазнаје се да је 1. септембра 1916. у школу било уписано 358
ученика-ца, од којих су сви, сем њих 11, били Срби, а следеће школске
године било је уписано још 40 ђака.21
И у другим местима Смедеревског округа радиле су основне школе.
Тако је Основна школа у Лозовику радила без прекида, али пошто је
зграда школе била демолирана настава се одвијала у приватним кућама
међу којима је била и кућа Владете Ч. Николића.22
У Великој Плани, са прекидима, радила је основна школа код Велике
општине, али су неки ученици, због континуитета у образовању, похађа
ли школе у Смедереву или Смедеревској Паланци. По сећању тадашњих
учитеља Живка Лукића и Веселина Стаматовића, општина је давала пла
ту а родитељи храну и огрев за учитеља.23
Строга дисциплина, образовање и васпитање по узорима окупатора
били су разлози да су многа деца напуштала школовање. Иако је отвара
ње школа био покушај да се од српске деце направе добри аустроугарски
поданици, страни учитељи и идеолошки обојена настава уливали су само
нетрпељивост и страх од надмоћног непријатеља.
Школство у периоду између два рата
После Првог светског рата друштвено-економске и политичке прилике
одразиле су се и на просвету. Неуједначеност школских система у ново
формираној држави Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца утицали су
да се школство, првих послератних година, споро развија.
По Закону о изменама и допунама Закона о народним школама од ју
ла 1919. у Смедереву је радила, у нешто измењеним условима, мушка и
женска основна школа. Пошто је због ратних прилика више генерација
остало без основног образовања, као допуна и провера знања, били су
формирани течајеви. У Смедеревској основној школи течај је похађало
23 ученика и 31 ученица, од 10 до 16 година старости, који су након неко
лико месеци, на крају четвртог течаја, јула 1920, полагали завршни ис
21 Л. Павловић, Споменица 170-годишњице Основне школе Димитрије Давидовић у
Смедереву 1806–1976, Смедерево 1976, 129.
22 Према белешкама Петра Ћуковића, наставника из Смедерева.
23 Д. Ивановић, Прва плањска школа 1836–2004, Велика Плана 2005, 24.
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пит.24 У Девојачкој школи у Смедереву, 1919/20. у сва три разреда било је
уписано 216 девојчица.25
Један од покушаја да се основношколска настава уједначи било је усва
јање Новог наставног плана августа 1926, који је октобра 1928. употпуњен
Привременим наставним програмом. У овим законским актима посебна
пажња је била посвећена садржају наставе којим се утицало на васпи
тање деце у духу народног јединства. Први југословенски закон о шко
лама (Закон о народним школама из децембра 1929.) изједначио је све
основне-народне школе које су обухватале забавиште, основне школе,
више народне школе, школе за недовољно развијену и дефектну децу и
установе које служе општем народном просвећивању. Неколико годи
на касније, школске 1935/36, донет је Нови наставни план и програм за
основне школе који је био јединствен за целу земљу и који је омогућио
реорганизацију народне школе у правцу савремених васпитних и на
ставних начела.
У Закон о народним школама, у члану 2, било је наведено: Настава је
у народним школама општа и обавезна у целој Краљевини Југославији.26
Током четоворогодишњег школовања, дечаци и девојчице су, по уни
формном плану и програму, стицали основна знања из: науке о вери,
матерњег језика, математике, историје, географије, познавања природе,
цртања, певања, гимнастике, лепог писања и ручног рада. Захваљујући
одредбама овог Закона број ученика и учитеља био је повећан, а непи
сменост у народу била је смањена.
И у Смедеревском округу број ученика је био знатно већи. Због пове
ћаног броја ђака, међу којима је било и деце избеглих Руса, године 1926/7.
из Смедеревске основне школе издвојени су ученици за нову школу на
периферији или Основну школу на Царини која је 1932. добила нову
зграду.27
Као помоћ сиромашној деци добротвори из Смедерева и других ме
ста, 1926. формирали су при школи Фонд за сиромашну децу који је, уче
ницима који нису имали оба родитеља или чији родитељи нису имали
довољно средстава за њихово издржавање, поклањао одећу и обућу.28
Школске 1937/38. велики број ђака похађао је Основну школу у Сме
дереву која је тада имала 23 одељења са 1075 ученика и ученица и 25 на
24 П. Ћуковић, нав. дело, 58.
25 П. Ћуковић, нав. дело, 58.
26 Закон о народним школама, Београд 1929, 3.
27 Л. Павловић, нав. дело, 182.
28 П. Ћуковић, нав. дело, 59.
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ставника.29 Поређено са податаком из 1806, када је школу похађало свега
16 ђака и када је радио само један учитељ, са наведеним подацима из
1937/8, када је било 1075 ученика и 25 учитеља, наводи на закључак да је у
периоду дугом 130 година учињен велики напредак у образовању српске
младежи која је живела на простору Смедеревског округа.
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Summary
Maja Nikolova

Elementary School System in the Smederevo Region
Before the I I World War
Smederevo has over 200 years long tradition as cultural and educational cent
er. First Smederevo elementary school from 1806 managed by the teacher
Rančić was just the beginning of long-lasting development of the school
system in this region. Although the main directives for development of the
school system in the 19th and the first half of the 20th century were given by
the Ministry of Education by means of various laws and regulations the repu
tation of certain school was determined by the devotion of its teachers. And
teachers did know that educated people are promoters of national enlighten
ment and general progress of the society so they tried by their professional
work and everyday life to motivate as many pupils as possible.
Having generally a dual task – to influence the formation of all moral valu
es and to educate for everyday life, the Smederevo elementary school as after
all also other elementary schools had its historical evolution, which inevitably
depended on social, political and economic circumstances. And regardless
of being the structural framework of educational system or just the segment
of it, the school existence had impact on formation of many generations of
the Smederevo pupils and among them were also those who obligated the
society with their ideas and achievements.
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