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ПРЕДГОВОР
уводна реч директора школе

ОД УПРАВИТЕЉА ДО ДИРЕКТОРА

Школа је, по својој природи, топла кућа, којој су за успешан рад
потребни сасвим обични услови - мирно окружење и слобода у изража-
вању креативности. Век у коме је наша школа вршила своју мисију, често
није омогућавао те просте премисе, које ниједну државу не коштају
много. Од самог почетка постојања, почела је са мукотрпном борбом
против неписмености, доживела дуге периоде сијања својим плодним
активностима једине културно-образовне установе у крају, трпела у рат-
ним годинама окупацију због истеривања из матичне зграде и грчевито
организовање наставе по приватним кућама у алтруистичком истинском
просветарском настојању да не изневери своје ђаке. Преживела је бурно
време социјалистичке револуције изгубивши своје име, сталну адресу
и кров над главом. Али је засијала и васкрсла усељавањем у нову зграду,
враћањем имена „Старина Новак“. Затворила је чудесан животни круг
истрајне српске школе и стоту школску годину дочекала 2022. године,
након силних именичких претумбација и експериментисања вољом раз-
них држава и режима, са идентичним пуним називом који је имала прве
школске 1922. године — ОСНОВНА ШКОЛА „СТАРИНА НОВАК“.

На свом стогодишњем путовању, нашој школи су крај пута заувек
остали многи артефакти, документи али и сећања. У жељи да се такво
растакање богатог садржаја прошлости наше школе а важног дела
српске културне баштине, сведе на најмању могућу меру, актуелна ге-
нерација просветара потрудила се да сачини и објави монографију о
школи „Старина Новак“ како би садашње генерације подучила о про-
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шлости наше школе, а будућим генерацијама оставила шансу да се упоз-
нају са прошлошћу своје школе. Монографија је, наравно, корисна и као
грађа за све врсте научних истраживања, а посебно као скуп поука које
могу помоћи да се у креирању српског образовања не понављају грешке
из прошлости нити измишљају нове, већ да се ослушне шта су стварне
потребе школе.

Монографију чине три књиге, због чега је она — трилогија. Овакав
концепт произашао је због, на срећу, ипак обимне грађе која је била на
располагању, али и због потребе да приказ тог садржаја максимално
буде систематичан и оперативан. Прва књига монографије, која је пред
вама, има циљ да хронолошким прегледом сумира историју наше школе
као образовне установе стварајући општу слику њеног стогодишњег
трајања. Овај општи приказ школе „Старина Новак“ у значајној мери се
бави и расветљава значај наше школе за развој краја у коме је школа ра-
дила. 

Читањем књига монографије, можда ће оштром оку привући
пажњу чињеница да се наша школа не ословљава пуним именом, већ
да се истрајава на одредници школа „Старина Новак“. Овакво поступање
проистекло је из дугог промишљања о називу наше школе. Детаљном
анализом расположиве документације закључено је да се пун назив
наше школе непрекидно мењао, а да су једине константе, изузев у крат-
ком периоду од 1945. до 1952. године, у свим пуним називима школе
биле две одреднице: школа; „Старина Новак“. Такође, разлог за овакво
ословљавање наше школе у монографији је чињеница да „некон-
стантне“ одреднице у пуном називу школе не говоре о самој школи већ
су одреднице које пре свега говоре о тренутном политичком режиму
што је за историју стогодишње школе, ипак, секундарно.

Друга књига монографије представља приказ свих значајних де-
латности школе „Старина Новак“ у њеној историји, без обзира да ли је у
питању настава или остале активности у којима је наша школа учество-
вала. Ова књига трилогије сабира све доступне податке о појединим сег-
ментима рада школе и вероватно је најзначајнији извор података о
резултатима рада наше школе. 
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Трећа књига трилогије посвећена је учесницима у животу школе,
како просветних радника тако и ђака. У њој су спискови свих просветара
који су у току сто година школе радили у школи. Налазе се спискови свих
ђака генерације и имена ђака добитника награде „Вук Караџић“, попу-
ларно названих вуковци. Представљене су све најзначајније награде и
признања које је школа добијала, број и састав одељења, списак упра-
витеља а касније директора школе, преглед успеха ученика итд. Ово
обиље података сконцентрисано је у трећој књизи монографије како би
заинтересованим читаоцима и истраживачима били што прегледнији,
али и да би читаоцима који се више занимају за општи историјат школе
и описе њеног друштвеног положаја у времену и простору, омогућили
да се сконцентришу на жељене теме у првој и другој књизи моногра-
фије.

Монографија је значајна и за евентулна научна истраживања јер
се из ње могу пратити промене у нашем образовном систему, а пре
свега, последице које су те промене, најчешће бомбастично називане
реформама образовања, донеле у реланом животу школе. Пример који
омогућава да сагледамо реформе образовања je еволуција од  управи-
теља школе 1922. године до директора школе 2022. Док је управитељ
школе био просветни радник у правом смислу речи јер је држао часове
и ничим се није разликовао од наставног особља, а био је максимално
ослобођен бирократије и администрирања, дотле данашњи директор
школе није типичан просвени радник јер му је онемогућено да спроводи
наставу и непосредно ради са ђацима, већ се његова позиција скоро по-
истовећује са стандардизованим службеником гломазног централизо-
ваног административног апарата. Промена позиције првог човека школе
је директан резултат многобројних реформи образовања у последњих
сто година.

Не може се сакрити, нити треба, задовољство директора школе
„Старина Новак“ коме се посрећило да на челу добре српске школе буде
баш када она слави сто година свог постојања. Учествујући активно у
припреми монографије, растао је пијетет актуелног директора школе
према управитељима од пре сто година, о којима је читао приликом об-
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раде грађе за моногафију, и из тога се зачела искрена и топла нада да
ће о директору који слави стогодишњицу школе „Старина Новак“, са
истим узбуђењем и пијететом читати и мислити директор школе „Ста-
рина Новак“ који буде славио 200 година школе „Старина Новак“.

У име свих управитеља и директора школе „Старина Новак“
ВЛАДА ВУЧИНИЋ, директор ОШ“Старина Новак“



1. ПЕРИОД ПРЕ ОСНИВАЊА ШКОЛЕ
“СТАРИНА НОВАК”

У времену када се објављује монографија која је пред вама, тешко
је замислити како је изгледао део Београда у коме је рођена школа “Ста-
рина Новак”. Стара Палилула и Хаџипоповац, који су, заправо, биле лева
и десна страна Булбудерског потока, представљали су забачену перифе-
рију која је више имала рурални него урбани карактер. Може се претпо-
ставити да је такво стање била директна последица социјалног састава
краја кога је након Великог рата чекао општи друштвени развој.

Висока неписменост становништва и одсуство културних догађаја
били су почетна и најнижа тачка за отпочињање развоја на локалу. Не-
побитна је чињеница да је отварање школе “Старина Новак” први зна-
чајан елемент тог локалног друштвеног развоја. Гледано из данашње
перспективе сасвим је јасно да је појава наше школе за Стару Палилулу
и Хаџипоповац од историјске важности. Али, значај школе “Старина
Новак” није само пасиван, службени и формалан. Наша школа је испу-
нила пуну просветарску мисију која је обухватила не само описмења-
вање, него и културне активности. “Школски биоскоп”, како су
Палилулци назвали пројекције помоћу кинопројектора у нашој школи
између два светска рата, први је и једини биоскоп овога краја. Манифе-
стације поводом државних и школских празника, од којих су неке успе-
вале да попуне Ташмајдански стадион, подизале су на ноге Палилулце
и чиниле културни живот колико толико богатијим. Ово је наша школа
испуњавала у континуитету сто година упркос разним државама и ре-
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жимима које је све надживела. Проучавањем њене прошлости могу се
сагледати најфиније нијансе у историји Старе Палилуле и Хаџипоповца,
а расветљавање времена и околности у којима је настала води ка дра-
гоценим закључцима о судбини простог народа и његове локалне зајед-
нице, у овом случају дела београдске општине Палилула.
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1.1. ОСНОВНО ШКОЛСТВО У НОВОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ И
БЕОГРАДУ

У току Српске револуције и на почетку нововековне српске
државности била је заступљена мисао: „Од воспитанија зависи свe-
срећа и несрећа народа...“ Апсолутистичка владавина кнеза Милоша
(1815 – 1839), упорно и доследно је изграђивала државне институције у
оквирима свога подређеног положаја у Османском царству. Још у време
срско-турске управе (1815–1830), кнез Милош поручује кнезу ресавском:
„Да се зберу деца за науку способна и одрастна, међу којима можете се
и ви самиј подучити.“

Многи сматрају да је неписмени кнез створио солидне основе за
просветни и културни напредак. Вођење трговине и државних послова
уверило је устаничке прваке да се морају стварати основе елементарне
писмености и других практичних вештина. Формирањем Кнежевине
Србије, 1830. године, започиње рад на формирању школа и просветних
структура. У султановом Хатишерифу стајало је да се отварају „и школе
ради воспитанија деце свије.“ Српски културни и национални радници,
попут Вука Караџића и Димитрија Давидовића, утицали су на школско-
просветна питања. Стално су говорили да треба отварати „мале и
велике“ школе, да у њих треба укључити и женску децу. Стварају се прва
акта која уређују питања „просвештенија“: Устав народних школа у
„књажевству“ из 1833. године за узор је имао аустријски закон. Господар
Милош лично израђује план уређења школства у Србији. Године
1834.основано је Министарство правде и просвете1. Кнез се мешао у

13

1Ово није било нововековно министарство просвете у српској држави, јер је оком периода уста-
ничке државе формирано 1811. године, а за првог министара-попечитеља росвете је изабран
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многе послове, примао је и отпуштао учитеље и професоре, лично је
помагао студенте у иностранству, Лицеј и Богословију. Према Уставу,
„мале“ школе треба да се отварају у варошима, варошицама и већим
селима. Њихов број је ипак био мањи него у времену Првог устанка. У
Београду радила је школа код Саборне цркве са 242 ђака и 3 учитеља. У
сваком округу требало је бити по две школе које се издржавају из
државне касе, а остале да буду отворене уз помоћ сељана, општине,
задруге и појединаца. Године 1838. донет је и први званични Наставни
план и програм са упутсвима за просветаре. Имале су три разреда и
подучавале су у „Познавању слова, срицању, читању, писању,
основијама Христјанскога Закона,Свјаштеној историји, у Етимологији
језика Србскога и краткој земљеописанији, у Историји целога света, у
читању и писању немачког језика.“ Биле су прописане и све дужности
учитеља и ученика, као и врсте надзора од државе. Поступање са
ученицима било је строго и сурово: „клечање, просто или на кукурузним
зрнима, била је обична ствар.“ Ђаци су често добијали и батине.
Понижавани су магарећом клупом и капом. Пацке су сматране
најлакшом телесном казном (ударање штапом по длановима или
прстима). У другој половини 19. века препоручивали су се и у стручним
часописима: „Ако се бијење мора употребљавати, то нека га сам учитељ
пажљиво и благо употреби, а најбоље као такозване пацке, јер је то
најбезопасније.“ Многобројна сећања познатих људи на школу у Србији
19. века, причају нам о страху од врбових, лескових и дренових шиба и
прутова.

На тим почецима основни проблеми су били недовољан број
учитеља и уџбеника. Проблем је био и хартија за писање, које је стално
недостајало, а „кад се у ком дућану нађе, скупом је ценом плаћа.“
Школске књиге су биле ретке, набављање су из Аустрије и скупо су
коштале. Године 1832. појавила се и прва школска књига штампама у
Србији. Кнез Милош је набавио 1831. године штампарију из Русије, која
је једно време била у Крагујевцу, па је враћена у Београд. Пред крај
Милошеве прве владавине, у књажевству је било 62 школе.
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У средњовековним временима и у раном новом веку (16—18.в.),
у османској епохи, учење основне писмености је било у манастирима и
црквама. Посебно су се истицале Студеница, Пећка патријаршија,
Сопоћани и на територији данашње Србије католичка здања у Бачу и
Тителу. У средњем веку култура и образовање су били под утицајем
позне Византије, а од 15. столећа и под утицајем хуманизма и ренесансе,
када осим основне писмености на ред долазе и друге природне и
друштвене дисциплине. Срби нису заостајали за околним народима.
Османска времена донела су прекинут успон и застој, где се само у
манастирима сачувао дух образовања. Срби су, као поданици
Хабзбуршке монархије, имали и другачија  искуства, нарочито у 18. веку,
веку просветитељства и рационализма. Епизода власти Хабзбурга
Београдом и северним деловима централне Србије (1718—1739),
донела је многе промене. У Београду је постојала немачка основна
школа, језуитска гимназија од 6 година и грчка школа. Део српске деце
похађао је ову грчку школу. У османска времена у Београду и у другим
варошима живело је доста несрпског становништва, а највише грчког-
цинцарског порекла. После укидања Пећке патријаршије 1766. године,
у Београду је било седиште грчког митрополита. Кроз деценије су
одржаване грчка писменост и школе. Од 1727. године радила је
руско/словенска школа, учитеља браће Суворов, која се угасила после 4
године, те наставила са радом са малим бројем ученика до поновног
доласка Османлија. Део Српчади од 1737. године похађао је и малу
српко-словенску школу „даскала“ Стевана која се налазила у „српској
вароши“, аустријског Београда, на углу данашње Балканске и Немањине
улице. На почетку те кратке аустријске епохе била је и у самом
београдском митрополитовом дому. Истовремено, радиле су и
манастирске школе, као и световне у пар варошица као што су Гроцка и
Пожаревц. Учитељи су били једва писмени и неуки, просторије мрачне
и неудобне. Учило се пре свега из црквених књига и на дрвеним
плочицама премазаним воском. У другој половини 18. века, за
владавине конзервативне, али просвећене царице Марије Терезије,
извршена је секуларизација школства у читавој Монархији. Српски

15



народ је тада имао познате школе у Сремским Карловцима, Иригу,
Сремској Митровици, Вуковару, Даљу. Нова школска уредба
занемаривала је српски идентитет сем у веронауци. Теодор Јанковић
Миријевски, први српски педагог, заједно се са црквом борио  против
тих реформи. Сматрао их је путем ка германизацији и покатоличавању.
За његов рад имала је разумевање и сама царица Марија Терезија. Ипак,
другачије школство доносило је и бољитке. Повећао се број деце која
иду у школу, ред и надзор црквено-школских и народних фондова,
појављују се уџбеници и отвара се питање реформе српског језика.
Миријевски је, 1776. године постао директор свих српских и румунских
школа у Банату, издавши „Школски устав“ на народном језику за све
православне школе, прихваћен и у осталим круновинама царевине. За
свој рад награђен је племићком титулом.

На почетку Српске револуције, током Првог српског устанка на тло
устаничке државе долази нововековни српски просветитељ Доситеј
Обрадовић. Године 1807. дефинитивно је прешао у Србију и настанио
се у Београду. Био је директор свих школа и члан „Совјета“ као
„попечитељ просвештинија“ (министар просвете). Није се задовољавао
отварањем само основних школа, него и средњих, а следеће године
утемељио је и Велику школу, клицу Београдског универзитета. За свој
предани просветитељски рад није примао плату, све док није постао
министар. Кућу, коју му је даровао вожд Карађорђе, уступио је
београдској Богословији. Није му било суђено оснивање Државне
штампарије која би поред свих потребних ствари штампала и школске
уџбенике. После његове смрти 1811. године наслеђује га Иван Југовић.
У устаничкој Србији отворено је 40 школа са 1 500 ђака. Биле су у већим
кућама, напуштеним од Турака, села и града, на асурама и троношцима,
са учитељима из „прека“ (аустријски поданици). Учитељ је сам стварао
програм и подучавао је у читању , писању, рачуну и у црквеном појењу.
Писало се на кори дрвета, лишћу, али и на папиру  гушчијим пером.
Користио се буквар и по која књига из Аустрије на славеносрпском
језику. Године 1811. донет је први наставни план и за „малу школу“ у
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трајању од три године. После слома 1813. године једва да је отворена
народна школа у Београду на молбу трговачке чаршије. У следећој
деценији у Београду је постојало неколико школа: верска за муслимане,
јеврејска, грчка, немачка и једна мала школа за српску децу.

После владавине кнеза Милоша, у епохи „уставобранитеља“ и
владавине кнеза Александра Карађорђевића, 1844. године донет је први
Општи закон о школама у Србији. „Мала школа“ је постала основна. У
селу је трајала 3 а у граду 4 године. Обавеза школовања још није
прописана, али се препоручивала и први пут је исказана потреба за
школавањем женске деце. Те деценије Београд је имао 3 основне
школе, код „Саборне цркве“, на „Теразијама, на „Дорћолу“ и једну грчку
школу. Ученика је било 399, а учитеља 7. Школска година је била дугачка,
од 1. августа до 30. јуна. Следеће деценије и даље се развија школска
мрежа. Појављују се „мушке“ и „женске“ школе. У Београду су за дечаке
постојале школе: “Код Саборне цркве“, „На Теразијама“, „На Дорћолу“,
„На Палилули“, „На Врачару“, “Грчка школа”. Девојчице су ишле у школу
“Код Саборне цркве“ и “На Теразијама.“ Ученика је било 804 са 16
учитеља. Истовремено на територији Београдског округа оснивају се
основне школе које су на територији данашње престонице Србије: Бели
Поток, Винча, Вишњица, Жарково, Железник, Миријево, Ресник,
Баћевац, Борак, Велика Моштаница, Гроцка и Лазаревац. Ученика је
било 570 са 28 учитеља. Пред крај владавине Александра
Карађорђевића и уставобранитељске олигархије, 1857. године познати
лекар, педагог и просветни радник, Ђорђе Натошевић, издао је „Кратко
упуство за србске народне учитеље.“ Овај национални првак може се
сматрати првим нашим методичарем у времену када је та научна грана
на својим почецима у свету. Записао је о принципима народне школе:
„... да је одређена да децу са њиховим душевним и телесним дарима
вештачки освести и изобрази...“ Натошевић је био надзорник српских
школа у Аустријском царству. Пресудно је утицао на отварање
учитељских школа у Новом Саду, Пакрацу, Панчеву и Карловцу. Аутор је
првих уџбеника писаних по Вуковом правопису. Покренуо је први српски
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педагошки часопис „Школски лист“ и прве дечије новине „Пријатељ
српске младежи.“

У времену друге владавине Милоша и Михајла Обреновића,
оснивају се школе и на Јалији и Савамали, источном и западном Врачару
и све је већи број женске деце која попуњавају одељења старе и нове
школе. Кнез Михајло је уређивао питања основних школа Законом о
устројству из 1863. године. У тој седмој деценији 19. века коначно је
укинут стари правопис и прихваћена је реформа Вука Караџића, симбола
културног вида Српске револуције.

На почетку девете деценије 19. столећа Србија је најзад независна
држава и краљевина на челу са Миланом Обреновићем. За школски
систем изазов је проширење земље на нове територије на југоистоку
(Нишки, Врањски, Пиротски и Топлички округ). У Београду је 16 школа
са 1006 девојчица и 1222 дечака. Подучавало их је 40 учитеља. Школских
објеката је осам: „Саборна црква“, „Теразије“, „Дунавски крај“, „Источни
Врачар“, „Западни Врачар“, „Савинац“, „Сава“, „Топчидер“ и „Палилула“
и вежбаоница Више женске школе. Министарство просвете, под
вођством Стојана Новаковића великог историчара, дипломате и
академика донело је Закон о основним школама од 31. јула 1882.
године. То је би преломни догађај у развоју просвете и садржао је низ
прогресивних одредаба. Тешко и мукотрпно се примењивао, доследније
у градовима: Београду, Смедереву и Пожаревцу. Један од савета
учитељима био је и да промене поучне дечије приче у којима „циганче“
прави лоше ствари и неприлике. Савет је био да се употребљава термин
„неваљало дете.“ Та деценија 19. столећа донела је многе реформе
школских европских система. Србија није заостајала. Формулисан је
основни задатак: „Основној школи главни је задатак, да наставом и
васпитањем шири по народу основна знања, вере и неравственост и да
спрема ученике за грађански живот и за учење у средњим школама“.
Школа се продужила на 6 година, са тиме да прве 4 године представљају
нижу, а 5. и 6. година вишу основну школу. Први пут прокламован је
принцип обавезног похађања школе: „...представља обавезу за свако
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дете које живи у Србији...“ Следеће године донет је Наставни план и
програм. За нижу школу били су следећи предмети: Наука хришћанска,
Српски језик, Словенски језик, Рачун, Земљопис с` историјом, Историја
српска, Познавање природе, Лепо писање, Цртање, Певање, Гимнастика,
Женски рад; а за вишу: Наука хришћанска, Српски језик, Рачун,
Земљопис, Историја општа, Геометријски облици са цртањем, Пољска
привреда (практична), Познавање природе, Цртање, Певање,
Гимнастика и војно вежбање и Женски рад. Проценат писмених је био
мали, 1884. 9,33 %, а 1900. године видан је напредак. Писмених је било
27,46 %, од тога у варошима 55%, а на селу 15%. На почетку 20. века у
европским размерама, север и запад континента је имао само 2%
неписмених, југозапад 30%, а наш југоисток 55%. По броју неписмених
били смо испод Русије, Португала, Румуније, а изнад Бугарске, Италије,
Грчке, Аустро-Угарске.

У лето 1898. године донет је нови Закон о народним школама и
први пут Закон о забавиштима. Дошло је до низа измена. Под народном
школом подразумевао се систем школа које се деле на ниже и више.
Ниже народне школе су забавишта и основне, а више грађанске
(продужене 3 године) и девојачке; јавне и приватне. Основна школа се
свела на 4 године и била је обавезна за све. Женска деца похађала су
школу са дечацима само ако у одређеном месту није постојала „женска“
школа. Грађанска школа се делила на градске и сеоске. У сеоским је био
пољоприведни правац , а у градским занатско-тровачки правац наставе.
Последње школске године у 19. веку (1899/90.) у Београду је било 18
школа (9 зграда) са 3525 ученика и 68 учитеља.

Прва деценија 20. столећа донела је велике промене у Краљевини
Србији. Промењена је династија, а нови краљ Петар I Карађорђрвић и
свита политичара мањају спољну и унутрашњу политику Србије. Закон
о народним школама из 1904. године показивао је једну нову,
демократскију атмосферу. За отварање школе сада је било потребно
само 30 ученика, раније 70. Наставни план и програм пратио је
савремена стремљења. Црквено и словенско читање се одваја од
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Српског језика. Уводе се први пут основе хигијене, музичка култура,
предмети су следећи: Хришћанска наука и црквено-словенско читање,
Српски језик, Историја српска и општа, Земљопис, Рачуница са
геометријским облицима, Познавање природе у вези са пољском и
домаћом привредом, Цртање и лепо писање и Певање (световно и
црквено), музика и ручни рад по могућству. Пред буру Првог светског
рата у Београду основне школе су биле на Теразијама, Топчидеру,
Вождовцу, Сави, Сењаку, Смедеревском ђерму, Дорћолу, на западном
Врачару, Савинцу и Палилули. У читавој краљевини било је 1 425 школа.
Све је више мешовитих школа и расте број ученица. Жене иду ка
еманципацији. Приликом оснивања Београдског универзитета 1905.
године, студенткиња је 10 %, а међу „благодејанцима“ (стипендисти за
школовање у иностранству) 5%. Све је више учитељица у основним
школама, оних из чувене Сомборске школе и изашлих из Женске
учитељске школе, основане у Београду 1900.
године. Тај број прераста мушки род, који
тражи боља чиновничка ухлебљења. У оно
време имале су мање плате од учитеља.

Велики рат је Србији донео огромне
људске и материјалне жртве. Крактотрајна
окупације 1914. и знатно дужа окупација2,
1915-1918. године донеле су и уништење,
руинирање, паљење и пљачку школа,
школских зграда, учила и инвентара. Аустро-
угарски окупатор у својој зони у Београду
покушао је да обнови основно школство
1916. године. Нови школски систем требало
је преваспита српску децу и омладину у духу
дисциплине, чистоће и васпитања у смислу
реда. Сматрали су да што пре треба
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Сл.1. Нови српски
буквар Ђуре Даничића,

штампан у Јерменском
манастиру у Бечу, 1854.

године.

2Србија је била подељена на аустријску (простор западне Србије) и бугарску (простор источне
Србије) окупациону зону.



отворити школе, јер „преко школе је могуће да се проникне у душу
народа. “Свим школама управљао је царско-краљевски војно-генерални
гувернер преко команданата и командних референата. Основне школе
делиле су се на школе за дечаке, за девојчице и на оне мешовите. Школа
је имала 5 разреда. До јесени 1917. године, у крајевима под
аустроугарском окупацијом, отворено је 127 школа са 850 учитељица и
учитеља у којима је било 25 хиљада ђака. У Београду је отворена прва
школа у Битољској улици (Светогорска-Илије Грашанина), 12. фебруара
1916. године. Током те године отвориле су се још 4 српске школе у улици
Краљице Наталије, у Макензијевој, у улици Цара Душана и на
Смедервском путу. Била је  отворена и римско-католичка школа за
поданике Аустро-Угарске, нешто касније и немачко-евангелистичка
школа. Од 1917. годинеотворена је и основна школа у азилу за сирочад
на Топчидеру. Те године у граду је било уписано 3803 ученика, 1565
девојчица и 1819 дечака у 6 основних школа са 64 учитељице и учитеља.
Наставни кадар је био из Хрватске и Босне и Херцеговине. Мушкарци су
обично војни обвезници неспособни за службу на фронту са
педагошким образовањем и знањем народног језика. Велики број
учитељица и учитеља дошао је из Загреба. Српски учитељи могли су да
се запосле само под условом да их контролишу војна лица. Директивама
је одређено да се српско наставно особље не запошљава, са изузетком
наставница ручног рада. Изучавали су се следећи предмети: 

Хришћанска наука, 
Наставни језик, 
Рачуница и геометрија, 
Познавање природе, 
Наука о човеку, 
Лепо писање, 
Цртање, 
Гимнастика, 
Ручни рад и 
Певање.

21



Дечаци су имали и егзирцир,
прикладне вежбе и марширање уз
бечку „царевку“ и „Марш Радецког.
“Наставни језик је био српско-
хрватски, званично писмо латиница.
Ћирилично писмо се само
употребљавало у верској настави.
Користили су се уџбеници из
Загреба и Сарајева. За школску
1918/19. годину били су планирани
уџбеници на ћирилици из Новог

Сада, али не и за матерњи језик, историју и географију. Ђаци су били
васпитавани у колонијалном духу Беча са намером стварања добрих
поданика Двојне монархије.

Горе је било у бугарском делу покорене Србије. Настава је била на
бугарском и учитељи су долазили из те земље. Наставни план и програм
је био пренесен из бугарских школа. Вршена је брутална бугаризација
читавог становништва. Бугари су сав школски намештај опљачкали и
пренели у Бугарску. У освит ослобођења, окупатори су септембра 1918.
године затворили све
школе. То је била
комбинација залудне
одбране, али и
противпандемијска
мера услед шпанске
инфлуенце. Користиле
су се за смештај трупа
и за болнице. Тада
долази до највећег
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Сл.2. Ђачка табла коришћена
и током 20. века

Сл.3. Најстарија школа у Београду. Основна школа „Краљ Петар I“, прошле
деценије обележила је 300 година постојања. Често је мењала назив кроз историјске

епохе: „Код Саборне цркве“, „Основна школа број 1“, „Браћа Рибар“. Зграда је из 1906.
године и пројектована је од прве жене архитекте у Србији, Јелисавете Начић.



степена девастације школских зграда, инвентара и учила. Раније,
коришћене су и за коњушнице, склоништа, војне магацине. У Београду
су затечене: „загађене, пуне ђубрета и свакојаке нечистоће.“ Санације
школа нису у потпуности завршене, а већ је избио Други светски рат.
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1.2. ПАЛИЛУЛА — СЕЛО, КРАЈ И ОПШТИНА БОГРАДА

Шира и ближа околина Основне школе „Старина Новак“ има своју
повест, као и остали делови Београда. У османском и српском Београду,
као и у престоници царства Истанбулу и другим балканским градовима
чести су били пожари. У варошима је било пуно трошних и дрвених кућа
и степеништа, много огњишта, сламнатих кровова, а мало оџака и
димњака. Идеално место за ватрене стихије. Полицијска уредба из 1837.
године је гласила: „... да се сокаком не пуши или ватра носи, будућ да се
отуда пожар особито при великом ветру може догодити.“ Било је
забрањено ићи сокацима са упаљеном лулом или чибуком, ватру и жар
преносити, нарочито у ветровито време. У првој половини 19. века, када
се у Београду прође кроз капије града и дође до старог каменолома,
преко паласидираних шанчева тврђаве, где су куће ретке, раштркане и
где има пуно слободног простора, могло се без икакве одговорности
пушити и палити лула, те отуда назив за крај Пали-лула. Таквих квартова
има и у другим градовима Србије — Нишу, Крагујевцу и Врању. Прича
се да је на изласку из вароши београдске био један дирек, на месту
данашње пијаце, на којем је била насликана лула, као знак да од њега
пушење је слободно. Такав симбол је и део грба општине Палилула.
Према неким другим изворима име је добила по занату, што је било
уобичајено у градовима тога доба. Ради се о грнчарском занату који је
користио пећи за печење глине, које су због свог облика и димњака
називане „луле.“ Непоуздано се сматра да је топоним Палилула настао
још у другој половини 18. века по овом занату. Удаљенија Карубурма
имала је мајдане њима потребне сировине-глине. Карабурма, као део
општине, место је вишемиленијског живота људске врсте. Онај део
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савремене општине, на левој обали Дунава, помиње се као насеља још
у 16. веку, попут топонима села Борче и Овче.

Прво подграђе и предграђе на десној обали Дунава, испод
Ташмајдана, на територији данашње општине Палилула, настало је у
првој половини 18. века. После рата Хабзбуршке монархије против
Османског царства и Пожаревачког мира из 1718. године, Београд и
северна Србија припали су бечкој ћесаровини. То је био успех великог
војног стратега Евгенија Савојског. Насеље је добило назив Карлстат
(Karlstadt—Карлова долина) и било је пуно немачких досељеника из
Пфалца—Палатината (Pfalz—Palatinat) и Вормса (Würmer), већином
сељака и занатлија. Стизали су и српски повратници из Сент—Андреје,
Грци и Јермени на падине према Сави. Српски и немачки Београд су
били раздвојени. „Српска доња варош“ (будућа Савамала) је била око
Балканске и Босанске улице (Гаврила Принципа) улице и Вазнесенске
цркве. Љубимац војводе Савојског, принц Карло Александар
Виртембершки, на потезу између Ташмајдана и Булбудера, подигао је
лепо насеље са уређеним улицама, цветним алејама, еспланадама и са
лепим кућама, које су се завршавале „Еугеновим линијама“, спољне
одбране. На дунавским странама барокни аустријски Београд имао је
амбициозне планове развоја. Аустријанци су градили као да ће ту остати
вековима. Трговци и занатлије су долазили, надајући се добром послу и
животу на главном чворишту два царства. Ти планови су неповратно
прекинути новим ратом и Београдским миром, 1739. године. Све што је
Беч урадио, саградио у Београду и Карлстату, при повратку Турака и по
мировном уговору, морало је бити расељено и разрушено. Нестало је
палата и црквених здања, нарочито у Дугој улици (Dielange Gasse—
Улица цара Душана; позната и као Видински сокак, по истоименој капији
и правцу бугарског Видина), која се надовезивала на палилулски крај.
Кроз наредних 100 година на овом простору били су пашњаци,
виногради, баште и чаири (пољане, ледине). Ускоро ће се појавити и
млинови, пчелињаци и београдски летњиковци.

После столећа, у време кнеза Милоша Обреновића, изван шанца

26



и градских капија формирала су се два села у предграђу. Према Сави то
је била Савамала, а изнад дунавске падине Палилула. Савамала се због
погодног места развила у село са 150 кућа. Ближе Сава капији и изван
шанца бејаше и део назван Букурешт мала. Пуно је било досељеника из
неослобођених крајева изван Београдског пашалука. Било је и бегунаца
из Угарске и Бугарске. Житељи су се бавили ситном трговином, били су
лађари, рибари, правили су асуре и гајили бостан. Неизбежна је била и
ромска махала. Кнез је убирао дажбине од Савамалаца као прави
спахија и често је био гост веселих сељана. То подручје од Варош капије
до Западног Врачара дато је као поклон од Марашли Али-паше.
Формирањем аутономне Кнежевине, 1830. године, Милош је одлучио
да на том присављу сагради једну праву српску варош и да трасира
будућу велику артерију града, улицу кнеза Милоша, која је требало да
води до његових имања у Топчидеру. Такође, имао је план да створи
„Абаџијску чаршију“ у данашњој улици Краљице Наталије (Народног
фронта) и Велику касарну далеко од домета турских калемегданских
топова. Савамалци су се љутили, кнез им је нудио боље место, пристојну
надокнаду, земљу, коришћење државне шуме и рок од годину дана за
пресељење, али они су више волели своју нездраву „Циганску бару“–
„Венецију“. Тек следеће године, кад је видео да његова наредба није
испуњена, љутито је послао своје момке који су на силу истерали
Савамалце, а њихове чатрље3 и кровињаре4 исти дан су и запаљене. Сви
су пребачени, око 150 породица, у Палилулу, носећи са собом и сеоску
славу—Светог Марка.

Палилула се слично развијала, а записано је да је то „село
смештено на четврт сата хода“ од града опасаног шанцем. Почела се
насељавати после Другог српског устанка, а пре тога је ту био спахилук
београдског везира Абдурама-паше. Сувладар кнеза Милоша, српско-
турске управе, Марашли Али—паша насељава Палилулу „за своју
послугу.“ Многи су били привучени поделом бесплатног земљишта,
наниже од напуштене и разрушене Батал-џамије. Милош је Србима
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3Чатрља – трошна кућа, уџерица.
4 Кровињара – кућица покривена кровином (земљом).



поклањао земљу која није припадала никоме под условом да се са лица
огради. Највише је становништва било пореклом из југоисточне Србије
и Санџака (Лесковчани, Власотинчани, Нишлије, Сврљижани,
Бујановчани и Беранци), а нешто касније стизало је и становништво из
Баната. Село је имало 111 раштрканих кућа, окружених баштама,
виноградима, воћњацима и њивама. Били су то вредни пољоделци,
воћари и баштовани, хранитељи вароши. Дуго, кроз скоро цео 19. век,
читав Београд је био покривен са три четвртине приватних кућа, башта
и „авлија“. Богати Турци и Срби из Београда долазили су у овај крај на
чувене тефериче (весеља у природи), нарочито изнад Славујевог потока
, данашње Цвијићеве улице. У Палилули су живеле и ситне занатлије:
асурџије5, корпари, рибари, а ускоро и бакали6, кафеџије и пекари из
Македоније. Доласком протераних Савамалаца, Палилула се нагло
повећала. Језгро Палилуле је било на простору улица Краљице Марије
— 27. марта (Ратарска), Битољска (Илије Гарашанина—Светогорска),
Кнез Данилове (Тежачка) и Далматинске. Ратарска и Тежачка су били
главни сокаци са многобројним споредним улицама, простор од Видин
и Стамбол капије до иза Ташмајдана и средњег тока Булбудерског
потока. Преко Палилуле са Булбудера (Славујев поток—улица Димитрија
Туцовића) и његових пет извора пролазио је стари османски водовод до
Скадарске улице и до Чукурчесме и Сакачесме.

Некадашња Палилула обухватала је већи простор од данашње
општине на десној обали Дунава. Ту пре свега мислимо на делове
данашње општине Стари град. Ако узмемо улице као параметре, то је
био простор између Гробљанске (Рузвелтове) улице до Видин капије
(место спајања Скадарске и Цетињске улице). „Граница“ је ишла
шанцем, десном страном Скадарлије (некадашња Циганска махала) до
Симине и преко парка (код Дома војске) до Стамбол капије, односно
Народног позоришта. Даље је ишла Коларчевом, Дечанском и
Фишегџијском (Булевар краља Александра). Крај Палилуле је био код
данашњег споменика Вуку Караџићу, где су били јавни и приватни
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5Асурџије – занатлије које од шевара израђују асуре.
6Бакалин – трговац на мало, продавац намирница.



сточни обори. Ту су престајали
градски фењери и калдрма.
Када су на кратко пијацу
Бајлони програсили
Дорћолском, старији свет је
говорио да је то грешка, јер
Палилула почиње од десне
стране Француске улице.
Половином 19. века неки су

сматрали да су и Теразије део Палилуле, нарочито када су и ковачи са
својом ватром искључени из градског језгра и ту се сместили. У каснијим
временима међа општине усталила се у Палмотићевој и, на крају, после
Другог светског рата, у Таковској улици. Десна, парна страна Таковске
остала је на Палилули, тј. у истоименој општини, а лева непарна страна
је предата Старом граду. Крајем 19. века, књижевник Светолик Ранковић
у свом роману „Горски цар“ црно и реалистично пише да је Палилула
крај Београда прљав и каљав, са низовима ниских, неокречених кућа од
набоја, чатмара, кривудавих сокака, са чопорима паса и са несигурношћу
задоцнелих по мраку. У њеним двориштима је било кошева за кукуруз,
стогова сена, сламе, шаше, свега што је потребно за једно земљоделско
домаћинство. Старинске куће биле су окружене неправилним алејама
цвећа и воћа. Временом село постаје насеље које стално расте, а
досељавају се и трговци, чиновници, занатлије, интелектуалци.
Осамдесетих година 19. века, када се на Општини београдској
расправљало који ће крај добити апотеку, Дорћол или Палилула, већина
се опредељиваљала за Дорћол јер „Палилулци имају чајира, башта и
других празних места, те по положају њихов крај је здравији.
Палилулци се слабо лече апотекарским лековима, већ махом
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Сл.4. Мапа Београда из 1898.
године, по Јовану Цвијићу –

„Београд са околином.“



употребљавају природне мелеме. Палилула има 7 хиљада и неколико
стотина, а Дорћол 5 хиљада и неколико стотина. По природном полажају
праведније је и потребније да апотека буде на Дорћолу, Палилула је на
бољем и здравијем положају.“ 

Развој је текао и у формирању индустријског предграђа који ће
окупити и велики део београдске радничке класе, која се насељавала са
многих страна. Пресудно доба је била последња деценија 19. века. Тада
се отварају, на Карабурми, фабричка кланица, текстилна индустрија
Косте Илића и познатијег му сина Владе. Палилула тада добија и улично
осветљење. Земљорадници полако одлазе у подавалска села или у
Вишњицу, а кварт се класно профилише као део града радништва,
занатлија и буржоазије.

Најзначајнији локалитет Палилуле је био је Ташмајдан. Сама реч
на турском значи каменолом, каменито поље. Ту су вадио камен за сва
стара здања османског и потоњег Београда. Вадила се и шалитра која
се користила за прављење барута. Вађењем материјала створени су
ходници, лагуми и пећина који су коришћени као складишта, штабно
место многих опсада, као превијалиште и болница, место збегова и
склоништа. Са ташмајданског гребена некада се видео Дунав, у време
када није било високих зграда. У Првом српском устанку, 1806. године,
приликом напада на Београд, Карађорђе је ту подигао свој шатор. На
Ташмајдану је било и гробље од 1828. године, пребачено из старог
савамалског (улице Бранкова и Поп—Лукина). Благо уздигнут терен од
Батал-џамије (напуштена џамија) до ташмајданског брега био је идеалан
и „далеко“ од вароши. Гробље је трајало до 1886. године, када је
премештено до Булбулдерског потока (данашње Ново гробље).
Последњи остаци гробља прекопани су тек у периоду од 1927. до 1931.
године, а земни остаци познатих личности пребачени су на Ново гробље.
Гробови и споменици појединих истакнутих људи нетрагом су нестали,
на пример споменик Јокаима Вујића, оца српског театра. Прича се да су
многобројне надгробне плоче, окренуте наопачке, употребљене за
уређење каламегданских шеталишта.
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На једној земљаној хумци Ташмајдана (Чупина хумка), 30.
новембра 1830. године (13. децембра по новом календару), у свечаној
атмосфери, на турском и српском језику прочитан је султанов
Хатишериф и Берат о проглашењу аутономне Кнежевине Србије и
наследног кнеза Милоша Обреновића. На том месту Палилулци су
посадили кестен. У славу тога чина београдска варош је поставила прве
петролејске фењере, али само до Палилуле. Књаз је 1835. године дао
да се у непосредној близини сагради мала и скромна црква Светог
Марка (7 х 17 m, за око 300 верника). У њој је требало да буде породична
гробница Обреновића. Главни ктитор је био Лазар Панче из Јегејске
Македоније. Изгорела је на Цвети 13. априла 1941. године. Пожар је био
последица немачког бомбардовања. Следеће године је разрушена.
Налазила се на источној страни данашње велике цркве Светог Марка. 

После одласка Турака из Београда и Србије, 1867. године, у време
владавине кнеза Михајла Обреновића, тик уз цркву и гробље
приређиван је чувени тродневни вашар—панађур, 25. априла
(јулијански календар) на Марковдан. Између два светска рата водила се
и полемика о месту чувеног спаљивања моштију Светог Саве. На основу
ретких извора с краја 16. столећа као место спаљивања помиње се и
брег Ташмајдана, „Чупина хумка“, простор Таковске улице, место
некадашње Батал-—џамије (Дом народне скупштине) као искупљење
греха обесног Синан—паше, тик уз Цариградски друм (Смедеревски
друм, Булевар краља Александра), са доказима да је Врачар тада
обухватао знатно шире подручје, укључујући и Палилулу. То би било
место јавно и упечатљиво, а не беспутно и удаљено Врачарско брдо.
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из 1830. године („Чупина хумка“) 
и чувеног вашара за Марковдан
код старе цркве Светог Марка.
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У првој деценији 20. столећа, 1908. и 1909. године, сазидане су и
прве јавне и модерније грађевине на Палилули као што је зграда
Телефонске централе у Косовској улици и зграда Сеизмолошког завода,
која и данас краси Велики ташмајдански парк. Тих година, пред
Балканске ратове, Станислав Бинички је окупио у ташмајданској пећини
40 хорова из свих српских земаља.

На почетку друге деценије 20. столећа, пред Балканске ратове, у
тада већ квартовима на Палилули и Врачару, било је преко 90%
приземних кућа (Теразијски кварт 48%). Већином су то бондручаре,
дрвене конструкције, испуњене ћерпичима и облепљене блатом са
кровом од ћерамида. Улице су и даље криве, владала је нехигијена,
злокобна туберколоза и било је ружних дворишта. После ужаса Великог
рата долази до таласа насељавања људи, где им је Палилула пружала
провинцијалну и препознатљиву атмосферу. Често се људима чинило да
улазе у неко банатско село. Цигла, ташмајдански и бели камен са
Карабурме користио се за изградњу господских кућа, у којима су станови
већином били једнособни. Услови становања у Београду су били
најлошији на Палилули, где су предњачили лош квалитет и несигурност
грађевина. Већина тих објеката је до почетка 20. века срушена, али
многи су и даље опстајали. Уочи Првог светског рата планирани су
радови на канализационој мрежи. Рат је све прекинуо и Палилула добија
канализацију у послератном времену. У напретку који је уследио,
плацеви на Палилули добијају на цени, али прилично споро је долазило
до унапређења и развоја.

Почеци урбанизације почињу још при крају владавине кнеза
Милоша. За тим се осећала потреба јер од 1934. године започиње
интензивније насељавање Палилуле. Године 1837. и 1838. настаје
касарна на углу Таковске,  Далматинске и Ђушине улице, а ускоро и Војна
болница. То је било неимарско дело познатог Хаџи Николе Живковића,
„Хаџи Дунђерина“, родом из Водена (Егејска Македонија), који је и
извођач свих грађевина Милоша Обреновића. Гардијска касарна је у
Другом светском рату претворена у злогласни затвор Гестапоа, после
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Другог светског рата затвор ОЗНЕ, а данас је то зграда Рударско—
геолошког факултета. Са том зградом, 1883. године повезана је и прва
телефонска линија и разговор у српској престоници. Касарну су звали из
зграде порушене кафане „Три листа дувана“, на почетку улице Милоша
Великог, где се на горњем спрату налазило инжењерско одељење
Министарства одбране. Половином 19. века Београд има око 20 000
становника, а Палилула по црквеном попису 1 115 „душа.“ Ускоро, када
се почела бележити густина насељености, Палилула је имала најмању
насељеност од свих предграђа и варошких квартова, 69 по хектару.
Бележе се најпознатија презимена палилуских становника:
Марјановићи, Вељковићи, Стефановићи, Чупићи, Златановићи,
Мирчетићи, Крављанци, Беранци.

Четрдесетих година 19. века започиње процес регулације и
уређења палилулских и теразијских сокака по плану „правителственог
инђилира“ Бечлије Франца Јанкеа. Улице су се пресецале. Главне су биле
Ратарска (Краљице Марије — 27. марта) и Баштованска (Деспота
Стефана). Широке су биле 20 хвати (1 хват = 1,896 m). Палилуци су се
бунили. Тражили су да ширина буде 10 до 12 хвати, „јер од Палилуле
ништа остало не би.“ Ништа им није помогло. Трасиране су по
првобитном плану. Бунили су се на прирез од једног цванцика
(аустријска сребрна кованица), а Београдска општина им је одговорила
да им је обезбеђен учитељ, физикус (надзорни лекар којег поставља
држава), бабица и да као рабаџије служе се градском калдрмом, а „ваше
сокаке поправљамо.“

Године 1839. Палилулци и нова Савамала добијају право на кмета
у Београдској општини. Као засебно село сматрано је до 1869. године, а
по другим подацима до 1876. године. Кметове и „обштинаре“ бирали
су еснафи и виђенији грађани и та заједница звала се „Обштество.“ Оно
је у својим рукама држало сав привредни, политички и културни живот.
Оно је бирало и смењивало кметове по потреби. Биран је и већи број
кметова него што је закон регулисао, нарочито због Палилуле и
Савамале. Те 1839. године, као кмет палилулски, помиње се Урош

33



Стојановић, али и још пет сусељана. На почетку „мандата“ Уроша
Стојановића, Београдска општина је једном градњом показала како је
Палилула удаљена од вароши. На Ташмајдану је направила кућу
„козару“ („салана“—месарница ван вароши у којима је месо било
јефтино). Написано је да је „козара доста удаљена од вароши, ником не
шкоди местом, нити ће пак вароши смрад какову наносити.“ Од тада је
већ Палилула ипак сматрана предграђем. Палилулски кметови су
посебно бринули о цркви и о школи у њеној порти. По чувењу је био
извесни кмет Тоша Поповић.

Београд је 1882. године био подељен на шест квартова, а један је
био Палилулски (остали: Варошки, Теразијски, Врачарски, Савамалски и
Дорћолски). Обухватао је велики простор од Скадарлије до Звездаре и
од Булевара до Дунава. То је био највећи кварт у којем је живело 10 563
Београђана. Године 1900. је Београд имао 70 000 становника, а
Палилулаца је било 13 395, већином Срба, али и Јевреја, Рома, Цинцара,
Чеха, Немаца и понешто Хрвата и Словенаца. Палилулци бејаху
најбројнији у престоници. 

Палилула је 1866. године добила и своју пијацу која се налазила
на простору између Дома народне скупштине и Главне поште на
локацији Батал-џамије. То је била трећа пијаца у Београду после Велике,
Јованове и Мале у Савамали. Напуштену џамију трагични кнез Михајло
је хтео претворити у архив или музеј. Пијаца је свакодневно је радила
до краја Првог светског рата, а после је пребачена на данашњу локацију.
Носила је званичан назив „Пијаца Свети Марко“ и била је колска, тј.
продаја се вршила са запрежних и товарних кола. Заправо, то је била
сточна пијаца на којој се продавало и сено, вино, ракија, креч. Три пута
годишње на њој су се одржавали и вашари, у фебруару, августу и
октобру. Између два рата на данашњој локацији пијаце, на углу улица
Мајора Илића и Илије Грашанина, продавало се са земље, из корпи и
кола. Почетком шездесетих година прошлог века почеле су са радом
прве дрвене тезге, ускоро металне, а наших дана саграђена је модерна
и савремена грађевина Палилулске пијаце. После дужег времена,
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године 1868. довршена је зграда oпште болнице у улици Џорџа
Вашингтона, „Болница вароши и округа Београда“.

Уз стару Палилулу, низ падину, на левој обали Булбудерског
потока, према Дунаву нићи ће и најмање предграђе Београда
седамдесетих година 19. века. Тада настаје Хаџипоповац у четвроуглу
између данашњих улица Рузвелтове, Цвијићеве, Љубе Дидића, Здравка
Челара, Прерадовићеве и Професорске колоније. Између њих је
Бистричка, Приморска, Хварска, Војводе Вука, Митрополита Петра,
Драгослава Срејовића, Мије Ковачевића. Улица Љубе Дидића је ту
најстарија, прва је постала са својим шором кућа. Хаџипопвчани су је
дуго времена називали Видина улица по некој лепој девојци из тог
насеља у коју су момци били сви несретно заљубљени. Досељеници у
овај крај дошли су из Баната. Због тих првих седам породица крај је
називан и Банатско Село. Било је познато по кочијашима, тестерашима
и као радничко насеље. Помињу се следећа имена и презимена првих
насељеника: Димитријевић, пиљар, Лазић кочијаш, Јовановић обућар,
Тасић надничар, као и Влада и кочијаши Шандор и Тоша. Насеље је
наводно добило назив по личности, а приповедале су се три приче. Ту
је некад било имање у власништву самог вожда Карађорђа, па га је
преузео Милош Обреновић, док га на крају није купио окружни
начелник у пензији Никола Хаџи Поповић. По другој верзији извесни
Хаџија Поповић, цинцарског порекла, купио је од Турака парче
земљишта, тада далеко од града и на њему се населио. Да ли се звао
Михајло нисмо сигурни, али сиротиња га је запамтила. Као рентеријер,
зеленаш и човек без срца, неуредним платишама кирије скидао је
прозоре, била зима или лето. Према трећој причи назив је дат по
извесном свештенику који је био на хаџилуку. У нашим временима све
више се заборавља име овог насеља. 

Потпуно је заборављен назив Владановац. Наиме, ради се о крају
уз Хаџипоповац, око Новог гробља у Рузвелтовој улици. Настао је као
спомен на Владана Ђорђевића, лекара, министра и преседника
београдске општине. На његову иницијативу, на општинску земљу
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пребачено је Палилулско или Ташмајданско гробље на нову локацију.
Старо гробље је имало четири дела. Између Ботаничке баште и
Цвијићеве улице било је јеврејско гробље, према Таковској улици било
је католичко и протестантско, а према Фишеклији православно. Код
Ташмајдана је било војничко, ромско, гробље самоубица и непознатих
дављеника. У Таковској улици је била главна капија за улаз у гробље, са
широком калдрмисаном стазом и алејом кестенова. Фишеклијска
чаршија (Булевар краља Александра) имала је низ барутџијских радњи.
Произвођаче и продавце фишека и барута је кнез Милош иселио из
градског језгра, са Дорћола, због опасности рада са запаљивим и
експлозивним материјалом. Нестанком гробља одлазе и они, а
наслеђује их низ јеврејских радњи са старим стварима, бувља пијаца
онога доба. И продавци „старежи“ пресељени су са дорћолског
„Битпазара“ (доња страна Душанове улице, од Дубровачке до Маршала
Пилсудског–Тадеуша Кошћушког). На „телалницама“ висили су окачени
капути, изношена одела, кошуље, гаће, фесови, шајкаче, стари намештај
и посуђе. Ти ћепенци порушени су тек после Другог светског рата. У
грађанству је владало мишљење да је гробље на Ташмајдану
неодржавано, „змијарник и сметлиште“, гробље са кога су се крали
споменици запуштених гробова заслужних људи, ругло и склониште
мангупарије и нерадника и неприкладан вашарски простор, што је и
помогло одлуци доктора Ђорђевића. 

У време црквене славе Светог Марка сваког поподнева пружао се
редак призор. Уочи празника, предвече, домаћини и старешине еснафа
одређивали су места за своје еснафе, шатре и тезге. Верници су ноћ
проводили у молитви. Ујутро су се прво носиле литије. На врху црквеног
барјака, изнад слике Марка Јеванђелисте био је бакарни орач, као
симбол славља земљорадничке и сточарске Палилуле. Гробље и сви
путеви који су према њему водили били су испуњени хиљадама људи
са Палилуле, Београда и околних села. Пред гробљанском капијом и
поред ње отворене су гостионице и шатори. Одјекивала је весела
музика, пиштали су гочеви и зурле, звона су звонила. Шенлучило се
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кубурама и прангијама. Пре 1867. године, за још увек османског вакта,
слава је била тиха због бојазни или обзира према варошким Турцима и
гарнизону. Све и свашта се продавало, а пре свега лицидерска срца,
мараме, боза и шећерлема. Точило се вино и ракија. Нудио се бурек и
печење. Момци и девојке развијали су коло на простору испред скромне
цркве. Најбољи играчи и најгиздавије девојке су били са Палилуле. На
узвишицама и надгробним споменицима седели су и стајали
многобројни посматрачи. „Необичан и избудљив призор, та врева
живота и весеља на тужном станишту смрти...“ писао је о тим паганским
сценама пољски књижевник Роман Зморски, путник и намерник у
Србији и Београду. Вашар је био и  идеално место проводаџијских
послова и место упознавања и састанака младих. Марковдан је и данас
слава Општине Палилуле.

За Палилулу везујемо и почетак развоја спорта у Београду. Од
данашње зграде Правног факултета према Вуковом парку и Студентском
дому била је ледина од 18 хектара. Ту су данас хотел „Метропол“,
Библиотека, Архив, технички факултети, два стамбена блока и парк. Ту
је основано „Тркалиште“, први београдски хиподром, по жељи кнеза
Михајла Обреновића. На тркама се окупљало више хиљада људи. Године
1905/06. хиподром је пребачен на Цареву ћуприју. Остало је спортско-
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мегданско поље. Као на мегдану, ту су се обрачунавали момци са
Врачара и Палилуле, праћкама и каменицама. Кат када су то биле и
озбиљне туче са ножевима и моткама. Чешће надигравање у
традиционалним дисциплинама, бацање камена са рамена или
коцкање, крајцерице. Од спорта је настављено са тркама велосипеда
(бицикли). Формирано је и гимнастичко друштво „Соко“. Овде је настало
игралиште мачевалачког—лоптачког клуба „Српски мач“. У кафани
хотела „Женева“ 1913. године основан је „Београдски спорт клуб“ (БСК).
Стадион је зван „Слетиште“, па је назван „Велика Србија“, а од 1918.
„Југославија“. Фудбалери и навијачи, „лоптачког одсека“ окупљали су се
у „Сабљи димискији“ (локалитет данашње „Мадере“). Многи су
написали да је „Палилула колевка српског фудбала“ уз Доњи
Калемегдан. Традицију БСК-а наставио је Металац (1945–1950), па ОФК
Београд. Поред фудбала и мачевања, неговала се и лака атлетика и
хазена (велики рукомет). То је било на простору где се данас налази
Архив Србије. Од 1902. године на простору „Тркалишта“ били су и
градски резервоари воде.

Познате су биле и боемске кафане на Палилули, од многобројних
београдских, чији је број увелико премашио три стотине. На Палилули
било је их највише. По попису Београдске општине, на почетку 20. века,
тачније 1903. године, било је око 65 кафана у кварту Палилулском. Неке
су у вези са нашом књижевношћу и културним живот Београда. Биле су
стецишта уметничког и списатељског света, који је и почео да живи на
Палилули. Такође, било је и грађанских салона где су се састајали
књижевници, нарочито млађи. Такав је био салон у  Далматинској улици
бр. 1, у кући политичара, књижевника, министра и државног саветника
Јована Илића и његових познатих синова Милутина, Драгутина, Жарка
и, најпознатијег, песника Војислава Илића. На журке и соареа долазио
је Љуба Ненадовић, Бранислав Нушић, Матија Бан, Лаза Лазаревић и
права плејада књижевника тога времена, чинећи прави дебатни клуб.
У том делу Београда живели су и радили Милан Ђ. Милићевић, Милан
Ракић, Јанко Веселиновић, Урош Предић. На Палилули је дуго боравио
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и чувени хрватски песник и публициста Антун Густав Матош. У познату
кафану „Код кочијаша“ (угао Хиландарске и Вашингтонове улице,
„Видин Капија“), која се седамдесетих година 19. века назвала „Код
седам Шваба“, долазили су писци и песници Ђура Јакшић, Војислав
Илић, Лаза Лазаревић, Милан Ракић. За ту кафану остала је везана
анегдота о великом Ђури Јакшићу. Често је ту долазио, пио и јео на
вересију. На то место долазили су и зидари немачке народности,
„Швабе“, који су радили на Варошкој болници, а Ђуро их је често цртао
и скицирао. Предложио је власнику да наслика фирму за његову кафану
и да тако отплати дугове. Стари боем Јакшић на фирми је насликао
седам буцмастих „Шваба“, који јуре зеца и власнику се то свидело те је
и променио име кафане. 

У многе кафане долазили су и храбрији Београђани, јер су туче
биле честе. Бројне су биле и пандурске патроле које су то спречавале,
као и крађе и тежа кривична дела, најбројнија на Врачару и Палилули. У
језгру старе Палилуле настарија кафана (прво помињање 1860.) била је
на углу Школске и Ратарске улице (Мајора Илића и 27. марта), позната
под именом „Будућност“, па „Велика Македонија“ и на крају
„Палилулска касина“, која скоро и угашена као угоститељски објекат.
Популарна је била и „Талпара“ између улица Старине Новака и
Владетине, као права сеоска механа. Популарна је била и „Стара Србија“
на углу Краљице Марије и Иванковчке, близу „Тркалишта“ и добро
посећена „Колубара“ која је такође угасила своју делатност. На
Хаџипоповцу чувен је био по популарности „Гинић“, преко пута Новог
гробља (локација данашњег бистроа „Косовски божури“), мање
познатија од кафане истог имена на локацији данашњег Дома омладине.
Списак познатијих кафана је дугачак, али издвајамо још и  чувену кафану
„Бело јагње“ на углу Таковске и Улице 27. марта, „Варадин“ на углу
Владетине и Кнез Данилове улице (данас „Код деде“), „Два дуда“, на
Ташмајдану, позната по личном кочијашу за госте, „Смедерево“, на
локацији данашње „Мадере“, „Сабља димискија“, „Орач“, најпознатија
и најбоља у Таковској улици, место књижевника и боема, срушена 1960.
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године, „Официрска касина“, на углу 27. марта и Таковске, позната по
светосавским и добротворним баловима, „Фишеклија“, на почетку
Булевара,  „Соколовић“ на углу улица 27. марта и Станоја Главаша, место
радничких скупова и активиста „Абрашевића“, „Гргеч“ на почетку
„Тркалишта“, позната по окупљању кочијаша. 

У чувеној Скадарлији шерети и мангупарија завитлавали су се са
локалним жандарима, јер је она била граница Варошког и Палилулског
кварта, прелазили су са стране на страну и тиме избегавали жандарску
надлежност. Многе се нису могле похвалити хигијеном, али
гостољубивошћу и интимом, духом, шеретлуком и тучом биле су сигурне
куће одређеног менталитета. Између два рата пружале су ноћни живот
Београђанима, где су се равноправно слушали тамбураши и џез састави.
Двадесетих година бурно се прослављао Божић, а тридесетих и
грегоријанска и јулијанска Нова година у палилулским кафанама.
Предњачили су „Жагубица“ (помиње се од 1918. године, али вероватно
је постојала и знатно раније, данас клуб „Трамвај“) и „Соколовић.“ Све
је било другачије него на Теразијама. О начину живота на Палилули
говорила је и позоришна представа „Палилула гори“, комедија, Мате
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Милошевића, за коју је критика написала да мора да је види сваки
Београђанин.

Увелико смо већ помињали улице Палилуле, пре свега ради
приказа територије старог предграђа. Одоними (назива улица)
престоног Београда кроз своју урбану историју имали су више
наименовања и преименовања. Све је то зависило од мена повесних
епоха, од промена династија, од окупаторских намера, од идеологија и
друштвених система, заслужних личности и од парадигми српских,
јужнословенских и југословенских традиција и топонима. За старо језгро
Палилуле и Хаџипоповца ситуација је била прилично стабилна. Неке
улице носе исте називе и преко 100 година. Није прошла деценија у
нововековној и савременој историји града да није дошло до промена
одонима. Управа вароши Београда започела је посао „наименованија
сокака“ још 1847. године. Предложена нумерација кућа требалo је да
креће од Митрополије. Посао није завршен до краја, сем језгра вароши,
и на списку нема палилулских улица. План од шест квартова, међу
којима је и Палилуски, није реализован.

Две деценије касније, 1864. године, поново су „крштене“ улице
Београда, међу којима се сада појављују и палилулске: Болничка улица
(„од шпитаљске чесме, поред самог шпитаља право ка Г.
Симоновићевом мајуру“), Цариградски друм („Фишекџијска чаршија“),
Баштованска („Од Видин капије на касапску шупу и Јалију“), Скадарска
(„Тако звана циганска мала испред шанца“), Цигларска („Сокак, кои од
књажевих штала иде горе поред баште књаза Алексе и улази у
палилулски сокак“), Славујска („Сокак, кои иде од Палилуског сокака
поред евр. (јеврејског) гробља и излази на Врачар“), Тежачка („Попречни
сокак, кои од гробља евр. иде и излази на сокак дудовима засађен“),
Каменичка („Сокак поред палилуске касарне дудовима засађен“),
Препеличка („Попречни сокак, кои иде из сокака дудовима засађеног и
излази на еврјеско гробље“), Ратарска („Сокак, кои од Палилуске пијаце
иде поред баште књаза Александра и излази на евр. гробље“), Таковска
(„Сокак између плаца Г. Машинова код Батал-џамије и Г. Милојка
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Лешјанина куће“); горњи део улице је прозван Тимочка, доњи
„Цигљарска“, да би 1896. године настала јединствена Таковска („Сокак
од Палилулске цркве до касарне у Палилули“).

У првој половини седамдесетих година, у време пред коначну
независност Србије, на списку Управе вароши налазе се и називи
палилулских улица. Неки почетни називи врло брзо су се мењали:
Болничка (Џорџа Вашинтона), Владетина (Владетина са продужетком у
Карнегијеву), Дуванџијска (Иванковачка), Ђукина (Ђушина), Новакова
(Улица Старине Новака), Поштанска (Палмотићева), Ратарска (Краљице
Марије, 27. марта; 27. марта у продужетку Краљице Марије), Тежачка
(Кнез Данилова), Школска (Мајора Илића), Гробљанска (Рузвелтова),
Битољска (Георги Димитрова, Илије Гарашанина), Код два бела голуба
(Светогорска/Иве Лоле Рибара/Светогорска), Фишегџијска (Булевар
краља Александра/Булевар Револуције/краља Александра), Лесковачка
(Далматинска). Приликом окупације у Првом светском рату Аустроугари
су мењали одониме улица који су повезани са повешћу и личностима
династија Карађорђевић и Петровић и са топонимима јужнословенских
крајева под владавином Беча. Оно што је било везано за династију
Обреновић било је дозвољено. Познато је да је окупатор и уредио
гробове краља Александра и краљице Драге у старој цркви Светог
Марка. Тако је Далматинска постала Видинска, Иванковачка — Мала,
Кнез Данилова — Шљиварска, Мајора Илића — Доња палилулска,
Скадарска — Ружина, Станоја Главаша — Горња палилулска. Улица
Старина Новак није променила име! Током окупације у Другом светском
рату, под будним оком немачких нациста, српска влада у окупацији на
Палилули не мења битно имена. У Београду су преименовани сви
одоними везани за јужнословенску идеју, за Европу и стара српска
савезништва и вршено је посрбљивање престоног урбанитета.
Социјалистичка Србија и Југославија дали су велики допринос
променама назива. Распадом те земље и све до савремене Србије
процеси преименовања су честа тема градских комисија и медија. 

Навелисмо да је улица Старине Новака веома важна за историјат
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земље и све до савремене Србије процеси преименовања су честа тема
градских комисија и медија.

Навели смо да је улица Старине Новака веома важна за историјат
наше школе. Према многим тврдњама, школа је добила и име по улици,
односно више је то био чин националног пијетета према епском харам-
баши. Првобитно Новакова, од 1896. године постаје Улица Старине Но-
вака. Тада је то сокак од улица Краљице Марије — 27. марта до Кнез
Данилове. Назив школе по личности тих година је била права реткост у
Београду и у Краљевини. Прва адреса школе је била Далматинска 52, а
касније Старине Новака 22 (24). Такође, Наставничко веће ОШ „Старина
Новак“ покренуло је иницијативу за преименовање, односно враћање
имена раскрсници улица Цвијићеве и Здравка Челара у Трг Старине Но-
вака. Према литератури, старим плановима и градским водичима, трг
под тим именом је постојао, захватајући простор између улица Далма-
тинске, Старине Новака, Цвијићеве и Љубе Дидића („трг на крају Старине
Новака, између Далматинске и Цвијићеве“; „круг око парка на крају
улице Старине Новака“; „сквер Старине Новака испод Далматинске
улице“). Назив је постојао од пре 1952. до после 1963. године. Старији
назив је био Нови трг. Школа није утврдила од када се трг назива по чу-
веној историјској и епској личности. Једна од претпоставки је да је то
било тридесетих година прошлог столећа приликом пробијања и
спајања Булевара краља Александра са улицом Краљице Марије и
Цвијићеве. Средином седамдесетих година прошлог века направљена
је друга трака улице Старине Новака, што је смањило један безимени
парк и можда условило престанак одонима трга.

Због већег насељавања Палилулци су тражили отварање школе,
јер је постојећа код Саборне цркве била удаљена од њиховог насеља.
Београдски магистрат 1838. године обезбеђује учитеља и отвара Пали-
лулску школу, „при цркви код гробља на Врачару“, тј. у порти цркве Свети
Марко на Ташмајдану. Повремено је радила у згради у Мајора Илића
број 1 са 35 ученика, дечака.7 Београдска општина није помагала ту
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7Поуздани подаци о овој установи нису доступни. У литератури се за ову установу користи
термин „Стара школа Цар Душан“



школу нити се старала о њој. Потпора је долазила од богатијих Палилу-
лаца, трговаца, занатлија и имућнијих земљорадника. Теразије и Пали-
лула су била једна парохија под црквом Светог Марка и са једним
учитељем, па је школа 1844. године пребачена на Теразије као згодније
место. Звали су је и даље Палилулска. 

Такво стање је трајало до 1851. године када је на плацу, у троуглу
улица Џорџа Вашингтона, Таковске и Далматинске, школа почела са
радом. Плац је вероватно добијен од газде Јеврема Обреновића. То ће
бити једина основна школа на Палилули све до времена после Великог

рата. Половином тог сто-
лећа Београд је имао 4
школе: 

1.школа “Код Саборне
цркве”, 

2.“Палилулска школа”, 
3.“Дорћолска школа” и
4.грчка основна школа. 
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Сл.8. Данашњи изглед зграде у Мајора Илића број 1. Половином 19. века ко-
ришћена је као школа. Издржавана је од стране богатијих Палилулаца.

Сл.9. Прва Палилулска школа, данашња ОШ „Вук Караџић“, београдске општине
Стари град. Зграду је пројектовао 1894. године, архитекта Милан Антоновић.



На почетку 20. века у кварту је радила Друга београдска гимназија,
Прва женска гимназија и три основне школе. У Таковској улици, на месту
Радио—телевизије Србије, у једној старој кући дуго је била женска ос-
новна школа до 1895. Тих година отворена је и нова зграда Палилулске
школе, дограђивана и у првој деценији 20. века на старом плацу у Та-
ковској улици. Била је саграђена по тада најсавременијим педагошким
и хигијенским нормативима, какве су имале најсавременије земље Ев-
ропе.

При школи је основан и први ђачки интернат у Београду. „Мала
зграда“, данашња „Мала школа“, 1908. године саграђена је средствима
Николе Спасића. Чувени велетрговац, добротвор и задужбинар задужио
је српску престоницу изузетним грађевинама, споменицима културе и
времена. „Ђачка трпеза“ је била намењена сиромашним ученицима и
ђацима-путницима. Године 1931. Палилулска школа добиће име српског
просветитеља Вука Караџића. Дограђивана је и педесетих и шездесетих
година прошлог века. Старо здање је Социјалистичка Република Србија
1966. године ставила под заштиту као културно добро. Од територијалне
поделе београдских општина из 1952. године, ОШ „Вук Караџић“ је на
територији општине Стари град. 

Ослободилачки ратови од 1912 до 1918. године одвели су многе
Палилулце у ратни вихор. Када су 30. септембра 1912. године зазвонила
звона на цркви Светог Марка, Палилула је била на ногама. Зборно место
је био Ташмајдан и тешко да је на Палилули остао неко способан за
пушку. Највише их је било у Четвртом прекобројном пуку Дунавске ди-
визије првог позива. Кренули су путевима према Косову, Куманову, Би-
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Сл.10. „Ђачко сколниште саградио је 1908.
чувени добротвор Никола Спасић и на тај

начин створио први ђачки интернат у Бео-
граду. Склониште је сазидано у дворишту

“Палилулске школе”.



тољу, мало касније према
Дрини, на одбрану свога
града, на „албанску гол-

готу“, и за многе пут је био без повратка. Средином осамдесетих година
прошлог века било је још 55 чланова палилулске подружнице носилаца
Албанске споменице. „Мала окупација“ (1914) и „велика“ (1915—1918)
донеле су Београду сурову власт, немаштину и глад, пљачке и уништења,
интернације у логоре и принудни рад. Београдско становништво се јако
проредило. Првог новембра 1918. године најзад је дочекало ослобо-
ђење и коњанике Дунавске дивизије. У уништеној земљи, у времену
пандемије шпанског грипа и у нестабилном поратном стању и политици,
израстао је оптимизам нове државе Краљевине Срба, Хрвата и Слове-
наца и њеног престоног града Београда.

У време оснивања наше школе, према попису из 1921. године,
Београд је имао 111 739 становника у седам квартова. Палилулски, чет-
врти, (Карабурма, пети) бројао је 26 235 становника. Те године доноси
се и Урбанистички план престонице који је захватао и Палилулу, пре
свега оне делове ближе центру. Двадесетих година је настала и Профе-
сорска колонија као прво типско насеље у Београду на најзападнијем
делу старе Карабурме, насеље вила и грађанских кућа професора Бео-
градског универзитета. Цвијићевом је још увек текао поток и око њега
су биле баште. Према подацима из Београдских општинских новина, у
пролеће 1929. године реон Палилула—Хаџипоповац је имао 32 559 ста-
новника. Године 1930. напреднији Палилулци оснивају “Друштво за
улепшавање Палилуле”, желећи да убрзају приватном иницијативом
стварање доличне градске средине престонице. Бавили су се Панчевач-
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Сл.11. Парна страна улице
Старине Новака, од Кнез Да-

нилове, према Далматин-
ској улици. На десној страни
је стара зграда наше школе.

Фотографија из прве поло-
вине 30-их година прошлог

века. Музеј града Београда.



ким мостом („Мост “Краља Петра II“, саграђен 1935.), источном желез-
ничком станицом (Дунав станица), калдрмисањем и проширивањем
улица (Ратарска се тада проширује и постаје Краљице Марије), трам-
вајским линијама, модернизацијом пијаце. Желели су да привуку што
више чиновника, трговаца и радника на палилуску локацију која је близу
њихових запослења. Саграђено је “Обданиште број 2” на углу улица Кра-
љице Марије и Старине Новака. На Београдску општину Друштво је ути-
цало да се обезбеди плац за “Дом културе” и за женску гимназију.
Године 1936. саграђена је модерна зграда гимназије у Битољској улици
(Илије Гарашанина, данашња Пета београдска). Дом културе ће настати
после Другог светског рата. Друштво је имало и спорове и перипетије
око комуналних проблема, око градње нове цркве Јеванђелисте Марка.
„Супротстављена“ страна нису биле градске власти, већ за многе иле-
гално “Друштво за улепшавања Хаџипоповца”. Жалили су се да су запо-
стављени и да Хаџипоповац чека 60 година калдрмисање својих улица.
Турска џомбаста калдрма и савременија, такође лоша, дуго су били ко-
мунални проблем Београда још од времена друге половине 19. столећа. 

Црква Светог Марка дуго се градила, од 1931. године, тик уз стару
ташмајданску цркву. У суботу, 9. маја (Марковдан), извршено је осве-
ћење темеља катедрале. Тада је одржан и последњи вашар код старе
цркве, после 95 лета. Гужва је била као некад, са обиљем пића и јела, са
циркуским атракцијама, а више од лицидерских срца за динар прода-

вала се фигура Микија
Миша (Микија Мауса) као
нека нова амајлија. Рат је
прекинуо унутрашње ра-
дове. Рађена као увећана
копија манастира Грача-
нице, била је највећа пра-
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Сл12. Стара и нова црква
Светог Марка.



вославна црква у Краљевини Југославији. Године 1934. палилулско
Друштво први пут слави славу са литијом у којој су учествовали и ђаци
основних школа. Духовна поворка је ишла Булеваром до Депоа, улицом
Краљице Марије до Таковске и Жоржа Клемансоа, па назад до цркве.

Између два рата, тридесетих година прошлог столећа, ниче уни-
верзитетски центар. Ту спадају Правни факултет, Технички (данашња
Елекротехнички, Грађевински и Архитектонски факултет) и три студенска
дома. Дом „Краљ Александар“ у Вуковом парку, женски дом у Улици
Краљице Марије и „Гајрет“, дом студената муслимана у Далматинској
улици. Деценију раније красила су Палилулу и друга јавна државна
здања: зграде Државног архива у Карнегијевој улици (Архив Србије) и
Универзитетска библиотека (УБ „Светозар Марковић“, прва наменски
грађена библиотека у Србији), поклон америчког и светског филантропа
Ендрјуа Карнегија, Аграрна банка (Трг Николе Пашића), Народна скуп-
штина, Главна пошта и Поштанска штедионица, Пожарна команда (на
месту данашњег Спортско—рекреационог центра „Ташмајдан“), Клиника
за кожне и венеричне болести, Ботаничка башта, Занатски дом (Хилан-
дарска улица — Радио Београд), зграда општине — „Задужбина Агније
и Михајла Срећковића ђенерала из Београда“. Нови индустријски погони
и фабрике: „Зефир“ — производња пећи, „Арамбашић“— кожарска ин-

дустрија, фабрика авиона „Рогожарски“ (Инду-
стрија котрљајућих лежејева — ИКЛ; садашњи
стамбено — пословни кондиминијум између
улица Кнеза Данила и Далматинске). Кара-
бурма све више постаје радничко насеље од не-
колико стотина до 7 000 радника пред Други
светски рат. Године 1934. поред трамваја број
2, чија је траса била иста као и данас, прора-
дила је линија број 7 („гробљанац“), која је
ишла од Малог Калемегдана, Светогорском,
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Сл.13. Зграда Архива Србије, архитекте Николаја
Краснова. Споменик у Ташмајданском парку.



Улицом Илије Гарашанина, Мајора Илића, Краљице Марије и Гробљан-
ском до Новог гробља. На Палилули су три основне школе: „Палилулска“
у Таковској (ОШ „Вук Караџић), „Старина Новак“, тада на адреси Далма-
тинске улице број 52 (угао Далматинске и Старине Новака) и „Јован
Цвијић“ на старој Карабурми и Основна школа „Филип Вишњић“ у кварту
Карабурма.

Први митинг у ослобођеном Београду био је 21. октобра 1944. го-
дине код Вуковог споменика, на истом месту као и антифашистичка по-
буна од 27. марта 1941. године. За епоху од 45 година социјалистичке
Југославије, Србије и Београда везујемо наставак индустријализације,
модернизације и културно просветне еманципације. Палилула се раз-
вија у сваком погледу. Средином осамдесетих година прошлог века на
њеној територији имало је своју делатност 240 предузећа, фабрика и по-
гона. Најпознатији су „Београдски памучни комбинат“, „Београдски ву-
нарски комбинат“, „Комбинат Спорт“, „Радулашки“ (призводила школски
намештај), „Дуга“, „Пољопривредни комбинат Београд“, „Београдска ин-
дустрија меса — Славија“, хотел „Метропол“, „Инекс — интерекспорт“.
Рударско—геолошки факултет усељен је у зграду бивше касарне и за-
твора у Ђушиној улици 1952. године. У Улици 27. Марта (Краљице Ма-
рије), 1960. године нове зграде добијају Машински и Технолошки
факултет. Саграђен је Центар за културу „Браћа Стаменковић“ (данас
Центар за културу „Влада Дивљан“; сцена „Браћа Стаменковић“). Про-
радила је општинска библиотека „Милутин Бојић.“ У непосредној бли-
зини наше школе саграђен је Дом здравља „Доктор Милутин Ивковић“
са многим зрадственим станицама. На Ташмајдану је настао познати и
популарни спортско-рекреативни центар. Саграђена је спортска дворана
„Пионир“ („Доктор Александар Николић“) и „Ледена“ дворана, многе
школе и предшколске установе.

Средином осамдесетих година мрежа основних школа на Пали-
лули је изгледала овако: „Старина Новак“ (основана 1922. године, Стара
Палилула), „Влада Аксентијевић“ (основана 1956. године, угао Поенка-
реове и Цвијићеве улице), „Јован Цвијић“ (основана 1923. године, са-
дашње име носи од 1931. године, стара Карабурма), „Јован Поповић“
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(основана 1954. године, Карабурма, улица Маријане Грегоран), „Иван
Милутиновић“(најстарија школа на Палилули, основана 1839. године као
школа села Вишњице; нова зграда је била подигнута 1928. године, а
опремљена је од стране београдског индустријалца Владе Илића), „Ос-
лободиоци Београда“ (основана 1960. Прерадовићева, Хаџи-Поповац),
„Стјепан Стево Филиповић“ (основана 1962. године, Карабурма, од 2003.
носи име „Арчибалд Рајс“), „Стеван Дукић“(основана 1961. године, у ис-
тоименој улици, Карабурма), „Олга Петров“ (основана 1955. године, Па-
динска Скела), „Васа Пелагић“ (основана 1971. године, Котеж), „Стеван
Сремац“ (основана 1955. године, Борча), „Зага Маливук“ (основана 1961.
године, Крњача) , „Филип Вишњић“ (основана 1909, назив носи од 1931,
Карабурма) и „Вељко Влаховић“ (основана 1976.године, садашња школа
„Раде Драинац“, од 2005. године у Борчи) и Основна школа за образо-
вање одраслих „Браћа Стаменковић“ (основана 1958, Улица митропо-
лита Петра).

На почецима нашег столећа Градска општина Палилула је највећа
општина Београда која обухвата простор од 44 661 хектара. Ужи урбани
и градски део износи 4 536 хектара. Према попису из 2011. године, на
нашој општини живео је 173 521 становник. По том броју она је четврта
општина од 17 локалних заједница Београда. Простире се на обе обале
Дунава. Подељена је на 24 месне заједнице. На левој обали је читав низ
насеља повезаних са градским језгром „Панчевачким мостом“ (Крњача,
Борча, Црвенка, Овча, Ковилово, Падинска Скела, Јабучки Рит, Глогоњски
Рит, Бесни Фок, Врбовски, Дунавац, Товилиште и Превил). На десној
страни је најурбанизованије језгро које се преко насеља Карабурме,
Вишњичке бање и села Вишњице, Сланаца и Великог Села спушта на ду-
навску обалу. Граничи се са београдским општинама Врачар, Звездара,
Стари град, Земун и Гроцка и са 4 општине покрајине Војводине. Многе
привредне делатности су развијене, од пољопривреде и прехрамбене
индустрије до туризма. На општини је регистровано 6 500 привредних
субјеката. Задњих година индустријски погони нестају из градског језгра
општине, пребацују се на леву обалу Дунава, уступајући место стамбено-
пословним објектима. Последњих деценија отворене су још три основне
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школе: „Јован Ристић“, основана 2010. године у Борчи, „Милена Павло-
вић Барили“, основана 2012. у насељу Вишњичка Бања и „Краљица Ма-
рија“, основана 2014. у Овчи.

Знамење и симболи општине су грб (у три верзије: основни,
средњи и велики) и квадратна застава (барјак). На тим обележјима има
више симбола: лула представља традиционални знак дозволе пушења
и преноса жара и отворене ватре из османских времена, купола је сти-
лизована купола цркве Јеванђелисте Марка, шатор и кључеви су стили-
зована представа догађаја из 1830. године, када је Хатишерифом
успостављена аутономна Кнежевина Србија; акт је обеледањен на про-
стору Ташмајдана; чувари грба, десни, Свети Стефан, који придржава грб
Београда и леви, Свети Марко, који придржава грб саме општине. Сим-
боли општине су уређени законом из 2006. године. Општина поново
слави славу Марковдан, 8. маја, од 1997. године.
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1.3. СТАРИНА НОВАК У СРПСКОЈ И БАЛКАНСКОЈ 
ПОВЕСНИЦИ И ЕПИЦИ

Наша школа већ читав век носи име Старине Новака. Верује се да
је добила име због пијетета према харамбаши Новаку, симболу борбе
против вековног ропства, што је највероватније био разлог због кога је,
много раније, и улица такође добила назив улица Старине Новака8 Ду-
говечно име улице је вероватно било повод да се и прва школа у овој
улици именује истим именом. Куриозитет је за то доба, за 1922. годину,
да школа буде именована по конкретној личности. Након Другог светског
рата, наступила је кратка пауза од неколико година у којој наша школа
добија нови назив „Школа број 7“. 

Старина Новак је изузетна личност 16. века, која постаје исто-
ријски, епски и митски јунак. Колико знамо, рођен је у трећој деценији
16. века, у Подунављу, у Поречу, данашњем Доњем Милановцу. Верује
се да његови преци, неколико деценија раније, долазе из дубљих делова
централног Балкана. Тада је то територија Смедеревско санџака, огром-
ног Османског турског царства, најчувенијег султана Сулејмана Величан-
ственог.

Мало поузданих података имамо о његовом раном животу и сред-
њем добу. Много је претпоставки и посредних тврдњи. Верујемо да је,
у тој епохи коегзистенције покорених Срба и иноверних освајача, као
писмен човек и добар туфегџија (пушкар) био у редовима повлашћених
слојева српског становништва. Било је то доба многобројних војних и
занатских редова и задужења, који су штедро јачали моћ империје.
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После извесне свађе са Турцима, одметнуо се у хајдучке редове и брзо
постао харамбаша.

Деценије су пролазиле и прави историјски извори о Новаку појав-
љују се на крају великог 16. века. Тај изузетан век је доба касног хума-
низма и ренесансе, време великих и талентованих људи, спознаје света,
нових начина производње и трговине, сурових верских ратова, новог
типа државе, оружја и војне стратегије, време напретка науке, али и ми-
стицизма, окултизма и фанатизма. Колевка свега је била Европа, и то
пре свега атлантска. Истовремено на континенту је било и време великог
страха од ширења Османске државе, царевине на три континента. Али,
у последњој четвртини века, када више није било Величанственог Су-
лејмана и нашега великог везира Мехмед-паше Соколовића, ствари су
се почеле мењати. Исламска империја започињала је свој предугачак
процес слабљења, стварајући велике последице за Србе и остале пода-
нике. Папа и остале силе Европе сматрали су да је дошло време конач-
ног обрачуна са Истанбулом.

Започео је Дуги рат (1593—1606), можда један од првих европских
ратова са многобројним супротстављеним циљевима Ватикана, Хабз-
буршке монархије, угарске властеле, румунских земаља, остатка Европе,
покорених народа и Турске. У колоплету бурних догађаја српски народ
после деценија анонимности и спрега са Османлијама, излази на ту
ратну историјску позорницу. Диже буне и устанке на читавом свом ет-
ничком простору. Највећи је онај у Банату у последњој деценији столећа.
Срби служе многу страну господу, нуде заборављени престо, надају се
ослобођењу. Хајдучка дружина Старине Новака је у првим борбеним ре-
довима. Ова мултиетничка група бораца ставила се под команду влаш-
ког војводе Михаја Храброг. „Стари генерал“ Баба Новак прославио се
ратујући у Банату, Бугарској, Трансилванији, Молдавији и Угарској. Про-
славио се као најлојалнији и најспособнији комадант. У компликованим
односима и непријатељствима хришћанских страна, Новак је лажно оп-
тужен за издају. Петог фебруарског дана 1601. године угарско племсто
га осуђује и сурово погубљује. На месту тог погубљења, у граду Клужу, у
Републици Румунији, налази се споменик Баба Новаку, нашем Старини.
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Рат је завршен без крупних последица и без територијалних уступака и
проширења. Српски народ је био у великом страдању, сеобама, изневе-
рених нада. Ова епоха је прилично заборављена, највише због будућих
догађаја који су имали и веће последице за Балканско полуострво.

Скоро да је неухватљиво како се лик Старине Новака од историјске
личности претвара у симбол епског јуначког песништва, предања и ле-
генди. Многи су сагласни да он сублимира више историјских личности
средњег и раног новог века. Стари отац, харамбаша и митско биће јавља
се у епици многих народа југоистока Европе, од Градишћа и Трансилва-
није до македонских језера, од обала Јадрана до Црнога мора. Саку-
пљачи народних умотворина романтичарске Европе и обнове српске
државности забележели су око 200 песама о Старини Новаку, јуначких
и знатно мање лирских, уз сијасет прича, предања и легенди. О њему се
пева и приповеда на свим говорима полицентричког српског језика.
Пева се и на бугарском и румунском, а приметан је утицај на ствара-
лашто и удаљенијих народа. Вук Караџић, хајдучко-ускочки циклус пе-
сама, назива песмама “средњијех времена“, а његови записи
представљају најлепше варијанте и верзије чувених гуслара Српске ре-
волуције и заштитни су знак читавог циклуса. Епски ареал Старине Но-
вака је Босна и гора Романија, али предања и стих везују га и за многе
друге делове Балкана. Мудри и праведни харамбаша, као брижан отац
предводи своје синове и побратима и читаву своју дружину у тој герили
на границама части, правде и разбојништва. Патријархалног, старинског
морала, понекад прзница и јунак који признаје да има и бољих од њега,
представља симбол борбе за слободу од завојевача.
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1.4. КУЛТ СТАРИНЕ НОВАКА НА СТАРОЈ ПАЛИЛУЛИ И
ХАЏИПОПОВЦУ

У нади да ће пројекат наше школе, подизање споменика Старини
Новаку, бити реализован, време је и да се запитамо како је његово име
нашло место у београдској Палилули. Палилула, данашња општина на
обе стране Дунава, бивше село, предграђе и кварт, још у другој поло-
вини 19. века добила је улицу по чувеном хајдучком харамбаши. Дуго је
времена и раскрсница са Цвијићевом улицом носила име Трг Старине
Новака што указује да су вероватно постојале наде овдашњих житеља
да се на овом месту временом формира нови градски центар. Наша
школа је саграђена после Великог рата и добила је име по Новаку, што
је тада била реткост у школству. Многи су говорили и писали да је то због
Новакове улице или због великог родољубивог заноса после победе у
светском рату и симбола побуне у вишевековном османском ропству.
Савремена месна заједница у централним улицама старе Палилуле та-
кође носи његово име

Топоними ове епске и историјске личности се налазе свуда по Бал-
канском полуострву, од далматинских кршева до бугарских планиских
превоја; од македонских језера до сребрних шума Карпата. У Босни су
најпознатији Романија, Херцеговина и Семберија, а у Србији су Качаник,
Топлица, Сокобања. Набрајање би ишло унедоглед, да не спомињемо
његов епски циклус јуначких песама и многобројна предања и легенде.
Али да покушамо да одговоримо на питање откуд он на београдској Па-
лилули!?

Мишљења смо да то има везе са Банатом, познатом регијом
југоисточне Европе. Миразом Румунке, југословенске краљице Марије
Карађорђевић, већи део Баната, конгломерата етнија и долазака, при-
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пао је Румунији. Српска етнија остала је бројна у крајевима Темишвара
и Арада, а на крајњем северозападу, минијатурни део регије, жупаније
Чонград, припао је Мађарској. Успостављене границе нису стварале
веће проблеме.

Али, да се вратимо у прошлост, у време Новаковог живота, у епоху
раног новог века! Османско царство у 16. столећу била је сила у успону
са чувеним султаном Сулејманом Величанственим. Половином века,
трећи везир царске владе, Србин Мехмед паша Соколовић добија зада-
так да освоји Банат као још једну покорену земљу империје на три кон-
тинента. Задатак је био претежак. Потребна су била два похода.
Османска ордија је била препуна Срба ренегата, али и оних који су
остали у православном хришћанству. На бојним пољима мноштво Срба
је било на обе стране. Банат су бранили они који су већ стотину година
прелазили Дунав, не желећи иноверног господара. За успешни подухват
Срби су добили велику повластицу. Обновљена је Пећка патријаршија,
сигурна кућа српског народа следећих 200 година. 

Старина Новак је рођен на Дунаву, у историјском Поречу, на ос-
манском серхату (крајини) са смедеревским тврдим градом. У време
овог похода био је у пуној снази, у двадесетим годинама. Веома је увер-
љива препоставка, у недостатку примарних извора, да је био у неком у
мноштву повлашћених војних група Срба који су стварали моћ нове уни-
верзалне царевине.
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Прошло је четрдесетак година и ствари су се битно промениле.
Новак је био и услужби и у свађи, у заточеништву и у хајдучком одмет-
ништву према турским властима. Време коегзистенције Срба и царевине
је прошло. У последњој деценији века избија Дуги рат европских сила,
побуњене господе и народа против османских власти. Српски народ,
расцепкан, био је у покрету, у бунама и устанцима широм свог етничког
подручја, наговаран од европских дворова. Највећи центар побуне Срба
био је Банат, а у њему Вршац. Није било већег устанка српског народа,
све тамо до 19. века. У пантеону банатских вршачких устаничких јунака
нема Новака, али је веома близу и многи знају за њега. У Влашкој је, ра-
тује у Бугарској, крстари североисточном Банатском Црном гором и
Трансилванијом (Ердељем), одлази у Молдавију. Са својом хајдучком
дружином ратује под командом влашког војводе Михаја Храброг, ставља
се у службу бечкога двора и бива издан од многих којима су партику-
ларни, властољубиви и још увек феудални интереси били у питању, а не
ослобођење Балканског полустрва од Османлија. На крајњем северу Ба-
ната, на реци Мориш, у Липови, оптужен је због наводне издаје и пре-
даје града Турцима. Брутално је уморен у граду Клужу, сметајући
центрима моћи, као један од способних и искусних генерала, који су се
преко њега обрачунавали. Мученичка смрт му је отворила врата народ-
ног памћења и одласка у епску легенду. У трансилванском граду Клужу,
у другој половини прошлог века, подигнут је споменик јунаку Баба Но-
ваку, како се назива у румунској историји и народном памћењу.

Банат није ослобођен ни после Великог бечког рата крајем 17.
века. То ће се десити после једног новог рата Хабзбуршке монархије и
Османског царства, Пожаревачким миром 1718. године. Убрзо ће про-
свећена царица Марија Терезија јужне делове Баната прикључити си-
стему Војне крајине, која простирала од Приморја и Лике, из Уну и Саву,
а сада и уз Дунав. Срби и Румуни су били у 13. и 14. Влашко—илирском
пуку. Срби од ове царице добише надимак „лале“, због једног, скоро ле-
гендарног догађаја, када их је окитила, уместо одликовањем, својим
личним златним накитом који је имао привезак цвета лале. Тих година,
стара Војна граница на Тиси и Моришу се укида, а православни Срби се
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исељавају у Украјину, у једноверно Руско царство. Ови банатски мили-
тари, који везаше симбол лале на својим шињелима, знали су приче из
старих ратова, знали су и генерала Новака и уз гусле и гајде попевали о
њему, стављајући га поносног и прпошног у беспутне босанске планине,
као једног моралног хајдучког харамбашу и симбол народног отпора.

Систем и територија Војне крајине у Банату, као превазиђен и не-
потребан, „развојачен“ је 1872. године. Власт и управа предата је циви-
лима угарског дела нове дуалистичке монархије. Баш тих година, близу
обала Дунава, на десној страни, у малој и слободној Србији, насељавају
се поједине породице из Баната. Прича је из београдског атара. У крају
названом касније, Хаџипоповац, крајњи део некадашње Палилуле, због
досељених Банаћана, кочијаша и занатлија, прозваше невелики број
кућа Банатско село. Дуго је и било и у колоквијалној употреби све до
двадесетих година прошлог века. Штампа тога времена је отварање
наше школе, 1922. године, повезивала са тим називом. Можемо да ра-
зумемо да су ти досељеници и донели неке старе приче, из старих вре-
мена, да се представе новој слободној Србији, коју су чекали многи
велики историјски задаци.

Било како било, од 1935. године када је отворен Панчевачки мост
(Мост “Краља Петра II Kарађорђевића”), сокаци, улице и булевари Па-
лилуле сливају се према Банату, према граничарском Панчеву и првим
сеоским насељима банатских милитара. У тој главној саобраћајној арте-
рији и кафана је са поносом носила назив „Банат.“ Данашња општина
Палилула, географски захвата просторе јужног и подводног Баната, од
насеља Крњаче до Падинске Скеле. Епски јунак и историјска личност је
рођен низводно уз Дунав, крстарио је Банатом, долазио је и до самог
Београда, причају стари османски хроничари. Тако би споменик у парку
ниже зграде наше старе школе, по идејном решењу, погледом пратио
линију свеколиког Баната, до самих североисточних граница старом
српству познатог света.
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1.5. НЕПОСРЕДНО ПРЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ШКОЛЕ

После Великог рата, после великих страдања, у времену мировних
уговора, револуција, пандемије „шпанске госпође“, провизорног стања
нове државе Јужних Словена, један од приотетних задатака био је оспо-
собљавање школског система. Школске зграде биле су уништене или
руиниране. Коришћене су за касарне, болнице и за друге војне потребе.
Учила и инвентар су били опљачкани, попаљени, уништени. Све је тре-
бало обнављати, поправљати и набављати. Свега је недостајало, а по-
себно учитељског кадра, који је делио судбину свога народа. Деца су
била „распуштена“, а међу првим расписима Министарства просвете ба-
вили су се сузбијањем раширеног псовања међу омладином. Када су се

у јануару 1919. године отвориле бео-
градске школе, ђацима је поручено да
столице понесу од својих кућа.

Традиција школског и просветног
живота у Краљевини СХС није била
уједначена. Постојало је 37 различитих
уредби и закона о школству, државних
и покрајинских. Постојале су и раз-
личите часовне зоне. Многи предели
Краљевине су рубни и периферни,
слабе културне и образовне вертикале.
Нова, полетна, послератна урбаниза-
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Сл.15. Министарство наређује опште суз-
бијање псовки у свим образовним устано-

вама! Подсећање на распис од 
7. фебруара 1922.



ција захтевала је пре свега основно образовање. Предстојао је велики
рад на унификацији, не само просвете. Требало је искорењивати непис-
меност, створити државно, народно и идеолошко јединство нове
државе, привредну стабилност, парламентарну демократију. Многи за-
даци падали су и на просветни систем. Били су по прилици тешки и пре-
терано амбициозни. Ипак учитељи су одисали ентузијазмом и на свом
конгресу 1920. године послали су поруку да ће предано радити на испу-
њену задатака васпитања нових генерација. Из ратних репарација почео
је пристизати школски инвентар, учила, обнављале су се школске зграде.
Оглашавали су се предузетници који су производили све што је потребно
за школе. Организовани курсеви решавали су статус учитеља, студената
и ученика који су у ратним приликама били ускраћени у свом образо-
вању. Према Годишњаку СХС, на почетку двадесетих година било је 5974
основних школа са 800 868 ученика и 12758 учитеља. Бројеви ће расти
кроз ту трећу деценију, али школска мрежа ипак је била испод крите-
ријума модерности и развијености тога доба. Буџет је мало издвајао за
просвету. Највише је ишло за плате просветних радника. За Жандерме-

рију издвајало се 22,5%, за кул-
туру и просвету од 3 до 5%.
Општине су биле дужне да по-
кривају део трошкова основног
школства.

Метропола Срба, Хрвата и
Словенаца све је више имала
становништва. Мир, почеци
веће урбанизације и полет
после великог страдања пунио
је београдску периферију.
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Сл.16. “Накладник“ Чакловић
обраћа се Министарству про-
свете и нуди палету школских

учила. Посебно истиче зидне
карте нове државе Краљевине
СХС, на ћирилици и латиници.

Август 1921.



Донет је Видовдански
устав. 

Монархија је до-
била централистичко и
унитарно државно уре-
ђење. Године 1921. Бео-
град има 111 740
становника. Палилулско-
Хаџипоповачки кварт 26
235. Највећи број ста-
новника живео је на дес-
ној страни данашње
Цвијићеве улице (тада је ту пролазио Булбудерски поток); леву хаџипо-
повачку страну чекала је експанзија становништва и на левој страни Ра-
тарске улице (данас 27. марта — Краљице Марије). Периферије су биле
пуне деце. Није било довољно школских зграда, учионица, учитеља.
Ишло се у школу сваки трећи дан. Палилулска школа је била претесна, а
за многе и предалека. Грађанство је тражило да Београдска општина

уради нешто, да отвара
нове школе и учионице.
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Сл.17. Допис Мини-
старству просвете о из-
бору наставног
средства „Бројач“ (рачу-
наљка), извесног пензио-
нера Живорада Јосића. 
Децембар 1922.

Сл.18.Некадашња улица 
Ратарска, данашња 

Краљице Марије.
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2. ПОЧЕТАК РАДА ШКОЛЕ 
“СТАРИНЕ НОВАК”

Школа „Старина Новак“, необично, није имала само један почетак.
У читавом свом веку, непрестано је била на некаквом почетку. Основана
је на почетку живота југословенске краљевине, док се нова краљевина
још звала Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Када се наша школа
преселила, на почетку живота социјалистичке Југославије, у нову зграду,
поново је из почетка морала да се кући на новој адреси. У свом веку
пропутовала је, не зна се да ли кроз већи број државних уређења или
кроз већи број нових држава. Сваки нови режим, и свака нова држава
били су за нашу школу нови почетак иако су се рађала и расла иста деца
каква се и данас рађају и расту. Све је почетке преживела, иако их није
призивала, али није дочекала ниједан крај показујући да је школа једина
константа у свим режимима и свим државама. 
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2.1. ОДЛУКА О ЗИДАЊУ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА

После Првог светског рата у Београду расте број ученика, нарочито
због насељавања југоисточних периферија. Школске власти уводе полу-
дневну наставу, а у школу се ишло сваки трећи дан. Стара Палилула, Ха-
џипоповац и Булбулдер су били делови града са много деце у односу на
школске капацитете. „Палилулска школа“ у Таковској улици је претесна,
а за многе и далека.

На тражење грађанства донета је одлука од стране Београдске оп-
штине, 12. августа 1921, да се одобри лицитација за градњу нових школа
на Сењаку, Смедереском ђерму и у Булбулдеру. У записнику одборских
одлука општине београдске са XVIII ванредне седнице, пише:

2)да се одобри лицитација, одржана за изградњу три нове ос-
новне школе: на Сењаку, на Смедеревском ђерму и у Булбудеру, која је
остала Милану Т. Павловићу, предузимачу за 1.107.004,14 динара, рачу-
најући за сваку школу 369.001,38 динара, с тим да издатак падне на
терет зајма од 37.000.000 динара.

У истом записнику одорске седнице под тачком 11 је написано да
су одборници М. Бабић и Рад. Гавриловић поставили питање на коме ће
се месту градити школа за булбудерски крај јер се то из поднетог рефе-
рата не види, а да је П.председник одговорио да ће зграда бити подиг-
нута у Хаџипоповцу. Данас бисмо на месту П.председника локацију
школе описали да се налази на благој падини старе Палилуле према Ха-
џипоповцу.

Десетак година касније, у престоничкој штампи, у листу „Правда“,
из једне политичке-корупционашке афере помало сазнајемо о људима
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који су иницирали градњу и
отварање наше школе. Ра-
дојко М. Гавриловић, пали-
лулски трговац, писао је
уредништву листа: „Идеју за

подизање школе „Старина Новак“ и сву љубав и време око тога и борбу
читаве две године, ја сам дао, уз припомоћ пријатеља, а и ондашње оп-
штинске управе, о чему се свако може да увери из летописа који се на-
лази у истој школи, а на мермерној плочи у истој школи моје име стоји
златним словима уписано на челу, као првог домаћина славе.“ Поред
Гавриловића из усмених извора сазнајемо да је било укупно дванестеро
угледнијих грађана који су се залагали за отварање и за каснији хумани-
тарни рад. Мермерна плоча је нестала или уништена у ратним или по-
ратним временима. Уништена је
и многа писана грађа о раду
школе о времену између два
светска рата.

Грађевенски предузимач
Милан Павловић за сваку
градњу нове три школе добио је
по 369. 001, 38 ондашњих ди-
нара. Зидање школске зграде је
завршено у децембру 1922. го-
дине. Имала је приземље са че-
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Сл.19. Записник београдског од-
бора; тачка 11: школа је добила

локацију на Хаџипоповцу

Сл.20.Позив министру просвете за
свечано освећење школе од 20.
јануара 1923. У потпису 
управитељ В. К. Јовановић.



тири учионице и две канцеларије и сутерен са станом за управитеља
школе и просторијом за ђачку кухињу. Архитекта објекта био је Веселин
Трипковић. Зграда је изграђена на углу улице Старине Новака и Далма-
тинске, на површини од 2 469,37 m2. Под зградом је била површина од
568, 14 m2. Свечаност освећења школе по тадањим обичајима била је
21. јануара, у недељу, 1923. године. 

Ишчекујући да се објекат заврши, школа је формирана у септем-
бру 1922. године од једног дела ученика „Палилулске школе“. Из „Пали-
лулске школе“ прешло је у „хаџипоповачку“ школу 233 ученика
распоређених у 6 разреда . Настава је држана полудневно у “Палилуској
школи”, а од освећења, односно од усељења у нову зграду, настава се
држи пре и после подне. На почетку другог полугодишта 55 ученика 1. и
3. разреда враћено је у „Палилулску школу“. Школску 1922/23. године,
прву школску годину, наша школа је започела са 4 разреда у која су била
распоређена 177 ђака.
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2.2. „ХАЏИПОПОВАЧКА“ ШКОЛА 
У ОЧИМА ЈАВНОСТИ 

На самом почетку идеје да се сагради нова школа на Хаџипоповцу,
колоквијално се називала „Хаџипоповачка.“ Све већи број људи и деце
насељавао се на ову ближу градску периферију. Живојин Илић у својој
монографији Основне школе “Старине Новак” у Београду наводи да су
по једној верзији изградњу наше школе одобриле „више власти“ зато
што су богати трговци и виши службеници, чија су деца махом похађала
„Палилулску школу“, тражили да се изгради посебна школска зграда за
сиромашну и радничку децу, како се ова не би мешала са њиховом
децом. Против овакве претпоставке постоје озбиљни аргументи. Још по-
четком двадесетог века, чувени задужбинар Никола Спасић започео је
своје задужбинарство оснивањем „Друштва дечијих склоништа“ управо
у дворишту „Палилулске школе“. Огранак овог друштва у „Палилулској
школи“ називао се „Ђачко склониште Палилула“ и за њега је Никола Спа-
сић у дворишту „Палилулске школе“ сазидао за оно време импресиван
објекат који и данас постоји у дворишту ОШ“Вук Караџић“. Чињеница
да један од најбогатијих Срба двадесетог века, Никола Спасић, зида спе-
цијализовани објекат за најсиромашнију децу у дворишту школе у коју
иду деца богаташа са неспорном намером да сиротињску децу инсти-
туционална сабира и трајно збрињава, а не да их измешта ради од-
вајања од богаташке деце, супротна је претпоставци да су богати
родитељи тражили да се њихова деца не мешају са сиромашном децом
па је зато морала да се изгради нова школа. 

Такође, елементарна статистика социјалног састава родитеља упи-
саних ученика школске 1922/23. године у „хаџипоповачку“ школу, де-
мантује овакве приче. Наиме, око 60% родитеља припадали су ипак
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имућнијем слоју друштва (службеници, интелектуалци, трговци, пред-
узимачи, кафеџије, власници занатскиг радњи), док 40% родитеља спада
у сиромашније слојеве (занатски радници, земљорадници, баштовани,
служитељи, кочијаши, надничари). 

Школска 1922/23. година је и прва школска година у току које
(1923. године) се наша школа и формално установљује као засебна, пре-
стајући да слови као „Хаџипоповачка“ и почевши да се назива „Старина
Новак“. Године 1923. наша школа и формално престаје да буде удаљени
део „мајке школе“, „Палилулске школе“ (која се од 1931. зове „Вук Ка-
раџић“).

Грађани су организовали прилично добар хуманитарни рад за
помоћ школи и нарочито за сиромашне ђаке. Фондом за сиромашне
ученике и подмладак руководио је познати београдски рентеријер Воја
Дуганџић. Јавност Палилуле била је заинтересована за живот наше
школе и истицала се у хуманитарном раду. Такође, школа је била и гла-
сачко место у политичким изборима и место подела огрева палилулској
сиротињи. Дуганџић је успешно сарађивао са другим хуманитарним
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Сл.21.Ђачко-хуманитарно друштво школе „Старина Новак.“



друштвима попут „Кума“ који је обезбеђивао одећу и обућу за сиро-
машну децу наше школе. Многи донатори су сарађивали са управите-
љима школе и организовали су често излете ученика. Сваке године
„угледни грађани доброг срца са Хаџипоповца“ помагали су школски
Фонд. Прилагала је и Београдска општина.

Велики добротвор наше школе био је и власник погребног пред-
узећа „Конкордија“ Драгољуб Савић. Године 1937. после вишегодишњог
спора, овај београдски предузетник најзад је наплатио големе трошкове
гламурозне сахране чувене милонерке Драге Митрићевић, чије је уби-
ство било велика тема престоничке чаршије. Донео је одлуку да свих
100 000 ондашњих динара утроши за помоћ деци Основне школе „Ста-
рина Новак“. Свакодневно до Другог светског рата, у подне, након за-
вршетка наставе, 50 сиромашних ученика са учитељем и управником,
Јевтом Крњавићем, долазило је у двориште на углу Гробљанске и Кра-
љице Марије у предузеће „Конкордија“, уједно и позоришне сцене „Риб-
ница.“ Савић је са својом супругом спремао ручак малим ђацима. Зими
им је обезбеђивао топлу одећу, а ручак је био у преуређеној гаражи.
Простор је био украшен лепим сликама и стално се слушала музика са
радио апрата. Госпођа Савић је бринула о јеловнику који је био разно-
врстан: супа, сарма, пасуљ, паприкаш, ћетен алва, јабуке, бундеве.

Однос локалног становништва дошао је до изражаја и након Дру-
гог светског рата. Непосредно након ослобођења Београда, грађани Ха-
џипоповца и Старе Палилуле су се у великом броју одазвали позиву
актуелног управитеља наше школе Драгољуба Вељановића и са великим
еланом, за изузетно кратко време, сопственим добровољним радом, об-
новили школу до те мере да је већ 15. децембра 1944. године могла да
у својој згради отпочне са радом иако је још много чега недостајало9.
Тако велико учешће локалног становништва у изградњи или обнови
школе, никада се више није поновило.
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9О овоме постоји опис у књизи „Педесет година Основне школе Старина Новак“ објављене као мо-
нографија 1972. године.
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2.3. ШКОЛСКИ КОМПЛЕКС И ШКОЛСКИ РЕЈОН

Школска зграда је била завршена у децембру 1922, а освештана
21.јануара 1923. године. Зидање је било скромно, са мало новчаних
средстава. Зграда је била приземна са четири учионице, две канцела-
рије, са станом за управитеља и просторијом за ђачку кухињу. Под кро-
вом је био простор од 568,14 m2, а школско двориште је било на 1 091,23
m2. Архитекта који је пројектовао првобитни школски објекат је био Ве-
селин Трипковић.

Број деце је био све већи: 1923/24 — 223 ђака, 1926/27— 240 ђака,
1927/28 — 328 ђака, у нашој школи као и свуда у престоници. За пет го-
дина није подигнута ниједна школа. Општинска управа, апели родитеља
и истакнутијих личности довели су до изградње нових школа и проши-
ривање постојећих. Стање је било алармантно јер у нашој школи „про-
сечно долази 62 ђака по учионици.“ Године 1927. Школски одбор града
Београда на својим заседањима анализирао је ситуацију са пренатрпа-
ним учионицама. Услед већег броја смена оне нису имале ни време да
се адекватно очисте, те су претиле заразне болести. Испред школе за
мале школарце је све већа била опасност од престоничког саобраћаја.

Нове школске зграде биле су на Булбулдеру, Вождовцу и Душа-
новцу, а школска зграда „Старине Новак“ је 1928. године надзидана још
једним спратом са четири учионице и две канцеларије. Београдска оп-
штина исплатила је за тај посао, предузимачу Ђури Петровићу, 52 000
тадашњих динара. Зграда је била „лепа и хигијенска“, пројектована за
360 ученика (8 учионица са по 45 ђака). Београдске општинске новине
њену нову вредност процењују на нешто преко 2 милиона ондашњих
динара. Учионице су имале 60m2, а „писоаре и нужнике у згради и у дво-
ришту са енглеском канализацијом“. У склопу доградње школе изводи
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се и електрификација школског објекта. Међутим, стално је растао број
ученика, дупло више од пројектованог, тако да је радила у две смене, а
две школске године пред рат и у три. Почетком тридесетих година отво-
рена су и одељења Више народне школе у трајању од две године, спре-
мајући ђаке за послове механичара и електричара. Све до 1941. године
било је једно до два одељења Више школе.

У нашој школи водило се рачуна и о изгледу, уређењу школе и дво-
ришта. У пролеће 1923. засађене су јеле око школе, а дугогодишњи упра-
витељ Јевта Крљевић (1927—1935) од школског надзорника др Љ.
Јовичића добија 30.12.1930. похвалу и одличну оцену у званичном из-
вештају. У извештају је наведено да је наша школа једна од најугледнијих
по реду и тачности рада, да је снабдевена наставним средствима као
ретко која школа у Београду и да је краси лепа школска башта.

Стање о школском простору, матичној школској згради у улици
Старина Новак број 24, прецизно је предочио тадашњи управитељ
школе Живојин Илић, непосредно пре почетка градње нове школске
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Врста просторије Број просторија димензије (m)

учионица 8 (9x6;40x3;90)

канцеларија 4 (6x3;70x3;90)

радионица 1 (6,2x3x2,5)
(6,2x4,1x2,5)

мл.кухиња 1 (6,5x4,3x2,5)
(5,8x2,5x2,5)

магазин 1 (2x1,5x2,5)
(3,2x3,5x2,5)

Стан домара 1 (6x3,5x2,5)(5,5x3,2x2,5)
(3,35x3x2,5)(3x3x2,5)

(3,4x1,9x2,5)

ходник 2 (4,1x3x3,9)

Табелa 1



зграде. Он наводи да је вредност школске зграде процењена на ондаш-
њих 20.064.000,00 динара и да је још увек употребљива. Врсту, број и
димензије просторија прецизно је приказао Табелом 1.

Такође је констатовао да школа има двориште површине 2199 m2.

Градња нове школске зграде, у улици Кнез Даниловој 33-37, окон-
чана је за седам месеци у току 1961. године. Свечано уручење кључева
новосаграђеног школског објекта директору школе Живојину Илићу и
председнику Школског одбора Миодрагу Ристићу, обавио је 22. децем-
бра 1961. године Брана Вељановић, председник Савета за просвету оп-
штине Палилула. 

О отварању нове школске зграде наше школе и престанка тешкоћа
због рада на више адреса, белешку је оставила наша ученица Лепа Про-
кић 61 у штампаном листу наше школе који је у то време објављиван, а
звао се НАША РАДОСТ. Текст је под насловом „Наше зимске радости“
штампан у броју 6 листа НАША РАДОСТ10 и у њему, поред осталог, опи-
сане су ђачке импресије новом школом:
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Сл.22. Стара зграда Основне школе „Старина Новак“ у истоименој улици бр.24.
Данас „Висока текстилна школа“.

10НАША РАДОСТ – лист ученика школе „Старина Новак”, број 6, март 1962.



“Ова зима донела је нама ђацима Основне школе „Старина
Новак“ највећу радост: нову школу. Као и за снегом тако смо уздисали
једно време и за школом: „Када ће се зидати та нова школа у коју ћемо
ми први ући и ту се сместити?“ Премештали смо се из школе у школу,
јер нисмо имали своју одређену школу. Осећали смо се као сирочићи без
мајке. Били смо нежељени гости другим школама и као прогањани.

До нас су стизале често охрабрујуће вести о зидању нове школе,
а често и обесхрабрујуће. Ипак једног дана дошла је та радосна вест
да ћемо ускоро прећи у нову школу и то још да се она отвори на дан
Армије 22. децембра.

И заиста пред нама је заблистала нова зграда у свом сјају, мо-
дерних линија. Сада смо срећни јер знамо да је ово само наша школа.
Често сам размишљала како ће изгледати та нова школа, али сва та
лепа очекивања превазиђена су: толико је дивна. Огромни ходници се
блистају, а у многобројним учионицама лепо уређеним, светлим и
удобним пријатно је седети.

Нарочито сам се обрадовала када сам сазнала да школа има ве-
лику пространу библиотеку. У школи постоји и млечна кухиња са свим
модерним уређајима.

На насловној страни листа ученика школе „Старина Новак“ НАША
РАДОСТА, у истом броју 6, налази се најстарија објављена фотографија
школе „Старина Новак, а уз њу текст под насловом „Први утисак у новој
школи“ непознате ученице наше школе: 

Последњи пут сам се окренула и погледала пут старе школе.
Учинило ми се као да ме гледа неким тужним и молећивим погледом.
Таквим погледом да сам помислила, као да жели да се вратим и на-
ставим учење у њеним учионицама. Била сам помало збуњена, али се
у мени тог тренутка мешала и нека радост и туга.

Са другарицама стадох у ред и кренусмо у нову школу. Када смо
ушли унутра, задивила нас је лепота унутрашњости зграде. Ушли смо
у своју учионицу. Све је било чисто и уредно. Учионица је била про-
страна и светла. Само питање је да ли ће се све ово одржати чисто
и уредно.
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Почео је први час. Мене
обузе у исто време и узбу-
ђење и нелагодност. Учите-
љица нам рече да пишемо
овај задатак. Ја сам га на-
писала, али ми се чини да
све ове речи нису довољне
да објасне оно што ја осе-
ћам у новој школи.

Нова школска зграда је
завршена захваљујући ак-
тивностима НОО Палилула и
Дирекцији за изградњу јав-
них објеката. Средства за
нову зграду обезбедила је

Дирекција за изградњу јавних објеката преко Скупштине града Београда.
Зграду је градило предузеће „7. јул“, а подигнута је на површини од
7.267,80m2, од чега је школско двориште имало 2.199m2. Објекат је имао
16 пространих учионица, хемијско-физички и биолошки кабинет, две ра-
дионице за ОТО11, библиотеку са малом музичком салом12 , просторије
за школску кухињу са трпезаријом13, школску амбуланту. Вредност зем-
љишта је износила 145.356 динара, а вредност зграде 357.451,344 ди-
нара. Вредност набављеног инвентара износила је 56.000.000 динара. 

Овако оснажена школа „Старина Новак“ започела је 22.12.1961.
године нову етапу свог живота али се није одмах сасвим одрекла старог
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11ОТО – наставни предмет „Опште техничко образовање“.
12Данас је то читаоница библиотеке наше школе, а онда је звана „мала музичка сала“ јер се у
њој налазио клавир пианино.
13У једном делу тих просторија данас се налази „Клуб запослених школе“.

Сл.23. Насловна страна листа
НАША РАДОСТ бр.6 на којој се

види најстарија фотографија
нове школске зграде.



јер је још увек користила и стари школски
објекат у улици Старине Новака број 24. У
њему су биле још две школе: „XII Школа за
образовање одраслих“ и „VII Београдска
гимназија“, а школа „Старина Новак“ је у
њој организовала наставу за 1. и 2. разред.
Ипак, 1. априла 1964. године, наша школа
заувек напушта стару школску зграду у којој
је настала и о којој је бринула скоро пола
века.

Формирање школског комплекса школе
„Старина Новак“ није се окончао уручењем
кључева школске зграде. У септембру 1963.
године завршена је изградња фискултурне
сале чиме је дефинитивно најављен урбани
карактер школе „Старина Новак“ за период

њеног даљег постојања. Коначан изглед школског комплекса, какав је
дочекао стогодишњицу, и какав познајемо данас, формиран је изград-
њом зграде за продужени боравак. Да би се запосленим родитељима
помогло у збрињавању деце у времену ван наставе, а током радног вре-
мена родитеља, почела је 24. јуна 1970. године изградња зграде за
дневни боравак ђака. Зидање зграде је завршено 1. априла 1971. Нова
зграда је физички на тако успешан начин успела да повеже двоспратни
школски објекат, једноспратни објекат за продужени боравак ђака и
фискултурну салу, да данас многи посматрачи не препознају ова три од-
војена објекта већ виде један. 

Од окончања зграде продуженог боравка па до стогодишњице
школе „Старина Новак“ (у периоду дугом 51 годину), друштвена зајед-
ница није на комплексу школе „Старина Новак“ даље градила и унапре-
ђивала га. Ипак, школи „Старина Новак“ још увек недостаје оно што
никада није имала:

• Свечана сала за све манифестације којих је век постојања
школе крцат, а која би се могла надзидати на једноспратну зграду
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Сл.24. Уручење кључева 
новосаграђене школске зграде
22.12.1961. године



продуженог боравка и тако поравнати са двоспратном главном
школском зградом,

• Зелени кров површине 10 ари на главном објекту школе,
што би у изразито урбаном делу Београда и школском дворишту који
нема зелену површину, донело највећу зелену површину у целом
кварту,

• Базен димензија (10 x 6 x 1,5)m, који би био уграђен у про-
стор измештене котларнице, а за који је школа „Старина Новак“ већ
урадила идејни пројекат.

Али, уместо нових зидања и ширења школског комплекса, школа
„Старина Новак“ је стогодишњицу дочекала угрожена узурпацијом
школске парцеле од стране околних Скупштина станара и немоћна да
користи добар део свог дворишта.

Рејон школе14 мењао се свих сто година њеног постојања. На
самом почетку рада школе „Старина Новак“ школске 1922/23. године,
реон јој није био прецизан и односио се на улице Хаџипоповца, Старе
Палилуле и Булбулдера. Из уписница, које су у време објављивања мо-
нографије поводом 50 година постојања школе још увек биле сачуване,
могло се видети, како се наводи у поменутој монографији, да деца до-
лазе из следећих улица: Тимочке, Љубе Дидића, Св.Николе, Гробљанске,
Бистричке, Албанске, Кнез Данилове, Мирочке, Старине Новака, Далма-
тинске, Владетине, Браће Рибникара. То је значило да је рејон школе
обухватао Хаџипоповац, стамбене заједнице „Јован Цвијић“, 29. новем-
бар“, „Стара Палилула“, „Старина Новак“ и „Ташмајдан“15.

У октобру 1927. године Обласни школски одбор за град Београд
потврдио је рејон следећим улицама: Старине Новака, Љубе Дидића,
Мирочка, Видина (део и традиционални назив улице Љубе Дидића),
Приморска, Бистричка, Владетина, Бољевачка, Иванковачка, Жупска,
Ртањска, Топличка, Косте Гинића, Драшковићева, Војводе Вука, Светог
Николе, Албанска (Албанске споменице), Качаничка, Реонска, Браће
Рибникар, Славујев Венац, Булбудерски поток (Димитрија Туцовића—
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14Рејон школе – околна градска територија са које деца уписују и похађају школу.
15Монографија: „Педесет година Основне школе Старина Новак“.



Цвијићева), Далматинска
од броја 26 и 51, Школска
(Мајора Илића), Кнез Да-
нилова од Старине Новака,
Војводе Бране (Мала), Кра-
љице Марије (Ратарска) од
броја 63 и 52 до 127, Би-
тољска од броја 93 и 76 (од
30-их година Жоржа Кле-
мансоа — Светогорска),
Краља Александра од
броја 75 до 93, Гробљанска
(Адмирала Пика, Рузвел-
това — Мије Ковачевића),
Капетан Гарашанинова,
Марјановића, Неродим-
ска, Рипањска, Тамишка и
Беранска. Већина улица
истих назива и данас по-
стоји на територији оп-
штине Палилула и
Звездара.

Године 1954. рејон
наше школе обухватао је
Палилулу од улица Та-
ковске, Булевара револу-

ције, Рузвелтове до улице Мије Ковачевића, као и део Звездаре (Војводе
Бране, Славујев венац, Браће Рибникар и др). Године 1955. рејон школе
је ограничен улицама Цвијићеве до Ђушине и Подвожњака, односно
Рузвелтове, Булеваром револуције до Правног факултета. Изградњом
нових школа, као и опадањем броја ђака у ОШ “Вук Караџић“, рејон
наше школе се смањивао. Решењем Скупштине града Београда од
26.06.1972. године, одређено је да рејон наше школе обухвата терито-
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Сл.25. Део документа, списак рејонске поделе,
Обласног школског одбора за град Београд.



рију ограничену улицама: Цвијићевом до броја 60, Драже Павловића до
бројева 12 и 15, Далматинском до бројева 10 и 29, улицом 27. марта до
бројева 16 и 17, улицом Добре Митровића, лева страна, Георги Димит-
ровом до бројева 5 и 22, лева страна Абердареве, Булеваром револу-
ције, лева страна, до Вуковог споменика, лева страна Рузвелтове до
подвожњака и парна страна Цвијићеве до броја 60.

Данас рејон школе нема значај који је некада имао јер родитељи
имају право да поднесу захтев да упишу своје дете у коју год желе школу.
Школа им сме одговорити негативно на молбу за упис детета иако те-
риторијално не припадају школи, само ако су сва одељења попуњена и
нема места за упис. Због тога школа „Старина Новак“ дочекује стогодиш-
њицу са ђацима који долазе из свих делова градских општина Београда.
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2.4. ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА ПРОСВЕТАРА И ЂАКА 
ШКОЛЕ “СТАРИНА НОВАК”

Школска 1922/23. година била је почетак самосталног рада наше
школе. Први управитељ наше школе био је Васа К. Јовановић, учитељ, у
периоду од оснивања школе до 1925. године. Занимљиво је истаћи да,
упркос томе што је био управитељ, паралелно је од оснивања наше
школе радио и као учитељ заједно са осталим учитељима.

Док се чекало да се доврши зидање школске зграде, наша школа
је формирана од ђака „Палилулске школе“ као једине школе у широј
околини. Најпре је из „Палилулске школе“ издвојено 233 ђака и распо-
ређено у шест одељења. У „Палилулској школи“ се радило са полуднев-
ном наставом, а у нашој школи се, на почету школске године, радило у
две смене, пре и после подне, јер је настава школске 1922/23. године
почела са 223 ђака у шест одељења, а у новосазиданом објекту је било
само 4 учионице. 

Почетком другог полугодишта школске 1922/23. године, у „Пали-
лулску школу“ је враћено 55 ученика првог и трећег разреда јер је „Па-
лилулска школа“ остала са мало ученика у одељењима. На тај начин у
нашој школи је прва школска година завршена са 177 ђака, распоређе-
них у четири одељења, колико је нова школска зграда имала учионица.
То је био оптимални организациони распоред који је омогућавао рад у
једној смени.

У првој школској години, наша школа је имала распоред одељења,
ученика и учитеља који је интегрално, ради упоредног прегледа пред-
стављен подацима у Табели 2.

Социјални састав ученика прве генерације ђака школске 1922/23.
године приказан је у Табели 3.
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I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД

УЧИТЕЉИЦА
УЧИТЕЉ

Милица 
Јањушевић

Крста
Јањушевић
(од априла
1923. Стана
Јањушевић)

Васа К. 
Јовановић

Драгољуб
Костић

БРОЈ ЂАКА У
РАЗРЕДУ

46 51 44 36

ЗАНИМАЊЕ
РОДИТЕЉА

I
РАЗРЕД

II
РАЗРЕД

III
РАЗРЕД

IV
РАЗРЕД

БР. %

Службеници,
интелекту-

алци
7 14 6 6 33 18,64

Трговци, 
предузимачи 3 2 2 2 9 5,08

Занатлије 
13 19 21 12 65 36,72

Земљорад-
ници, 

баштовани
4 2 1 3 10 5,65

Служитељи
1 0 2 2 5 2,82

Радници 
надничари 8 10 5 7 30 16,97
Кочијаши, 
рабаџије16 5 4 5 2 16 9,04

Механџије,
кафеџије 5 0 2 2 9 5,08

СВЕГА 46 51 44 36 177 100

Табела 2. Распоред одељења, ученика и учитеља 1922.

Табела 3. Социјални сатав родитеља прве генерације ђака 
16Рабаџија – превозник робе теретним запрежним возилом.



При школи је основано и ђачко обданиште/склониште17, чија је на-
мена била да се сиромашна деца „склоне“ између преподневне и после-
подневне смене, и ручају. Обданиште је радило у улици Ратарској број
17 (данас улица 27. марта). Приређивачи монографије поводом 50 го-
дина школе „Старина Новак“ наводе у монографији да су имали увид у
документа из којих се види да је обданиште постојало 1923/24. школске
године, што заправо значи од оснивања школе јер је наша школа постала
потпуно самостална у 1923. календарској години. Није познато која учи-
тељица-васпитачица је те 1923/24. школске године радила у обданишту
али је оправдано претпоставити да је радила Драга Пребил јер постоје
подаци да је она као једина учитељица-васпитачица (касније је увек
било више учитељица-васпитачица, а не само једна) радила у обда-
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Сл.26. Књига уписа за 1922/23. школску годину (две стране). Архив града Бео-
града; Књига уписа 1922-1927.; 

17Најадекватнији савремени термин за „склониште“ из 1923. године је „обданиште“.



ништу/склоништу у следећим школским годинама: 1924/25, 1925/26,
1928/29.

Слика просветних радника, ђака и ђачких родитеља прве генера-
ције школе „Старина Новак“, након сто година школе, прерасла је у кул-
турну баштину дела Београда у коме се наша школа налази. Право је
чудо да је преживела до наших дана са довољним бројем материјалних
доказа како би се избегло њено претварање у легенду или мит. 
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Сл.27. Књига уписа за 1922/23. школску годину (две стране). Архив града Бео-
града; Књига уписа 1922-1927.; 



2.5. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

На почетку дведесетих година у употреби је био Закон о основном
школству Краљевине Србије из 1904. Радило се по наставном програму
сагласним са овим законом. У наставни програм унете су измене 1919.
године тако што су у предмет „историја“ унети подаци из прошлости
Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Далмације, Зете, а предмету
„земљопис“ је додата управна подела нове краљевине, да би следеће
1920. године, била додата и партија о Потисју и Подунављу.  

Предмети за четворогодишњу основну школу у Наставном плану
из 1919. године били су следећи: 

1.Наука хришћанска, 
2.Српски језик са словенским читањем, 
З.Земљопис са српском историјом, 
4.Рачун са геометријским облицима, 
5.Познавање природе са пољопривредним поукама у мушким и
поукама из домаћинства у женској школи, 
6.Цртање и лепо писање, 
7.Ручни рад, 
8.Певање и 
9.Гимнастика и дечије игре. 

Школска година је почињала 1. септембра, а завршавала се на Пет-
ровдан, 12. јула. У мају месецу 1920. године донета је одлука да крај
школске године буде Видовдан, 28. јуна, који ће се обелажавати и као
Празник народног просвећивања. Настава се изводила целодневно,
осим четвртком поподне. Свечано су се обележавали: Дан уједињења
(1. децембар), Савиндан, Видовдан, Штросмајеров дан, Дан посвећен
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највећем савезнику из Великог
рата, Француској и пригодни ча-
сови посвећени Друштву на-
рода.

Године 1926. донет је нови
Наставни план и програм,
јединствен за целу територију
Краљевине. Предмети су били
следећи: 

1.Наука о вери и моралу, 
2.Српски, хрватски и слове-

начки језик, 
3.Почетна стварна на-

става, 
4.Земљопис, 
5.Историја Срба, Хрвата и

Словенаца, 
6.Рачун са геометријским

облицима, 
7.Познавање природе, 
8.Цртање, 
9.Лепо писање, 
10.Ручни рад мушки и жен-

ски, 
11.Певање, 
12.Гимнастичке и дечије 
игре.

Године 1929. донет је нов Закон о основним школама. Похађање
школе је опште и обавезно у целој држави. Један од циљева био је и
стварање државног и народног јединства подмлатка у духу верске трпе-
љивости. Циљеви су били и да сеоски подмладак, женска деца и деца
националних мањина што више похађају школу. Школе су биле при-
лично малобројне, неприступачне и удаљене у руралним срединама.
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Сл.27. Наредба Министарства просвете из
марта 1929. године о обавези одржавања
часа посвећеног Друштву народа; Архив

Југославије; 



Прозване су Народне школе и делиле су се на основне и више народне
школе. Основна школа је трајала 4 године, а виша за децу од 14 година,
такође 4 године. Виша народна школа није била обавезна. Њен циљ је
био да основци који нису уписали средњу школу прошире знања да би
се припремили за шегртске послове. До јуна 1930. године у основној
школи полагао се годишњи испит, када се укида и ученици се преводе у
старији разред, према годишњим оценама. 

Постојале су и школе за „дефектну“ децу18. Све школе издржаване
су од стране државе и бановина. Закон је био на снази све до слома Југо-
славије у Другом светском рату. Нови наставни план донет је 15. јула
1933. године. Предмети и њихов распоред по разредима остали су
слични. Нови предмети или називи предмета су:

1.Познавање природе и поуке о здрављу, 
2.Практична и привредна знања и умења (домаћинство са руч
ним радом), 
3.Телесне вежбе по соколском духу. 

Сви донети Закони и планови пропагирали су идеологију интег-
ралног југословенства. Расте број школа, али просветна бирократија није
у стању да их опреми. Године 1931. било је 22 хиљада учитеља и милион
и 200 хиљада ђака.

Педагошка теорија и пракса ослањале су се на поставке са краја
19. и почетака 20. века. Новине су долазиле и нарочито је био утицајан
концепт „радне школе“ Георга Кершенштајнера. Основни циљ да је био
да се са минималним материјалом за памћење постигне „максимум
вештине, способности и радне радости у служби васпитног циља“. Овај
покрет имао је доста присталица и то баш у београдским школама које
су експерементисале. Оцене инспекцијских надзора за београдске учи-
теље и учитељице најчешће су били да су на „висини свог позива.“ Су-
кобљавало се старо и ново. Старије је било жилавије те је настава и даље
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била вербална и формалистичка са више ученичких слика и понеким ог-
ледом. Ипак, основне школе Управе града Београда задовољавале су
европске стандарде модерности у школској мрежи. Био је то изузетак
од општег стања. Југословенско друштво је оптерећено сваком нерав-
номерношћу. И поред сталне борбе, неписмених је много. У Дравској
бановини проценат је 5, 54 (Словенија), али у Врбарској (запад Босне и
Херцеговине) је велик 72,6%. На Космету и Македонији („Јужна Србија“)
код женске популације негде износи и 100%.
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3. РАЗВОЈ ШКОЛЕ “СТАРИНА НОВАК”

Суштина појма развоја школе може имати различите конотације
јер се може посматрати из различитих аспеката. Оно што је за једну вре-
менску епоху, за једну идеологију или режим напредни и врли систем
идеја, може бити назадни, ретроградни и неправедан у другим времен-
ским епохама. Школа “Старина Новак” има таква искуства у својој сто-
годишњој пракси. Оно што су деде и бабе наших ђака високо поштовале
и цениле унуци су оспоравали и порицали. Оно што је пре сто година
било незамисливо данас је друштвено прихватљиво и уобичајено. Зато
се под развојем школе у овој монографији подразумева временска вер-
тикала најзначајних промена које је наша школа проживљавала. Ове
промене могу се пратити кроз различите феномене који се тичу школе
као што су мењање назива школе, мењање адресе боравишта, мењање
симбола и обележја школе, али и промене образовних и васпитних ци-
љева. Дакле, појам развоја школе треба посматрати опрезно и са посеб-
ним разумевањем. 

У сагледавању хронолошки нанизаних промена у школи, није од
највеће важности вредновање које су просветне концепције боље а које
не, јер свака има и предности и мане, већ је од највеће важности да се
све промене, кроз које је школа пролазила у свих сто година, што вер-
није и објективније опишу и представе. Спасавање и очување чињеница
о историјату наше школе, задатак је од прворазредног значаја који нема
временски лимит.
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3.1. СВЕ АДРЕСЕ ШКОЛЕ “СТАРИНА НОВАК”

Школа је по оснивању добила улични број 2 „Далматинске“ улице
која се уливала у „Новакову“ улицу, баш код школског дворишта. Назив
„Новакова“ улица установљен је 1872. године, а делимично је допуњен,
може се рећи прецизиран, у назив “Старине Новака” како би се знало
на ког „Новака“ се мисли, 1885. године. Све улице Старе Палилуле и Ха-
џипоповца су биле мало бољи колски пут, а стамбене куће су биле при-
земне са двориштима и високим капијама, без струје, канализације и
водовода. Булбулдерски поток је још увек безбрижно текао као граница
Старе Палилуле и Хаџипоповца и пејзаж овог краја је, сасвим сигурно,
непрепознатљив за станаре нашег времена. Део стварности овог краја
тог времена може се наслутити на сачуваним фотографијама из тог вре-
мена.

Временом се повећавао број становника, увећавао се број кућа,
кафана и саобраћај је постајао гушћи. Развојем саобраћајница створио
се коначан распоред улица и нашој школи се, брзо након оснивања, уста-
новила нова адреса у улици Старине Новака на броју 24. На овој адреси
наша школа је спокојно боравила до Другог светског рата. Дочекала је
доградњу новог спрата, електрификацију и велико повећање броја ђака.

Избијањем Другог светског рата, за нашу школу почиње веома
тежак период у коме је променила велики број адреса. Шестог априла
1941. године, школа није оштећена у бомбардовању, али су маја месеца
Немци заузели школску зграду, те је настава прекинута за све разреде
сем четвртог. Са четвртим разредом учитељи су покушали да раде у дво-
ришту испред управитељевог стана. Међутим, у таквим условима, пока-
зало се, рад није био могућ и настава је сасвим прекинута. Заправо,
влада Србије у окупацији донела је одлуку да се сви ученици преведу у
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старији разред. На овај начин је школска година окончана, али је настало
неизвесно стање у коме школа „Старина Новак“ није знала у којој згради
ради, која јој је адреса и да ли уопште постоји. Неочекивано, у септембру
1941. године, Немци су привремено напустили школску зграду и наша
школа је организовала наставу у две смене. Ипак, враћање на стару ад-
ресу је кратко трајало јер Немци половином новембра 1941. поново за-
узимају школску зграду и истерују школу „Старина Новак“ на улицу. У
таквим околностима, канцеларија управитеља школе била је у школи
„Вук Караџић“, а ученици су са учитељима по групама радили по при-
ватним кућама. 

У јануару и фебруару 1942. године, због страшне хладноће и
мраза, настава уопште није могла да се држи. Тек од марта 1942. године,
у школи „Вук Караџић“ наша школа ради три пута недељно, а 8. и 9. јуна
1942. одржан је и завршни испит чиме је школска година приведена
крају на адреси школе „Вук Караџић“. 

Школске 1942/43. године, наша школа је и даље радила у згради
школе „Вук Караџић“ сваког другог дана пре поподне у две смене. Током
зиме, поново се није могло радити због велике хладноће и мраза (од
новембра 1942. до 1.априла 1943.), а за парно грејање није било огрева.
Због тога се радило организовано по кућама, а једном недељно сваки
разред је радио по два сата у једној учионици обданишта у улици „Кра-
љице Марије“, с тим да су огрев доносили ученици. 

У току лета 1943. године, Немци су потпуно заузели и зграду школе
„Вук Караџић“ због чега је наша школа школске 1943/44. радила на сле-
дећи начин: први и други разред у једној учионици у обданишту, а трећи
и четврти разред у школи „Цар Душан“ са још три школе преко пута Па-
лилулске пијаце19. У нашем времену, ова зграда још увек постоји иако
није у служби одржавања наставе.

Спој обданишта и основне школе, рад са још три школе у згради
школе „Цар Душан“, учинило је да су разреди могли да имају наставу
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само једном недељно. Запретила је, у тешком ратном времену окупа-
ције, опасност да наша школа потпуно нестане у практичном смислу.
Зато су учитељи и управитељ школе Драгољуб Вељановић, донели суд-
боносну одлуку да се са наставом почне по приватним кућама. Била је
то храбра алтруистичка одлука којом су учитељи наше школе оправдали
заслужени углед који су просветни радници до тог времена уживали у
друштву, а какав у данашњем друштву ни приближно немају. Показало
се да је за рад школе наставни кадар најважнији и највиталнији елемент.
У овом ратном периоду наша школа, фактички, остала је без адресе. Тако
је дочекала крај Другог светског рата.

Након завршетка Другог светског рата, добровољним радом окол-
ног становништва које мора да је осећало дуг према школи која је за њи-
хову децу организовала наставу по приватним кућама, у рекордно
кратком времену је школска зграда у улици Старина Новак број 24 об-
новљена и доведена у употребљиво стање, али са још увек великим по-
требама. Од школске 1944/45. године, наша школа се враћа у своју
матичну зграду у улици Старине Новака број 24. Али, стара школска
зграда није била довољна за изузетно велики број новопристиглих ђака
јер је у нашој школи од децембра 1944. године радила и школа „Вук Ка-
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Сл.29. Најстарија објављена фотографија нове
школске зграде у улици Кнез Даниловој 33-37.

Сл.30. Новински чланак о 
отварању нове школе.



раџић“, па се настава одвија у три смене.
И наредних година радило се у три смене. Испоставља се као ве-

лики проблем несташица горива зими због чега наша школа у децембру
1945. и јануару 1946. године ради по кућама ученика како би се реали-
зовали предвиђени планови. Школске 1946/47. године, школа „Вук Ка-
раџић“ прелази у своју зграду, али од школске 1948/49. године у нашој
школи ради „Школа ученика у привреди“ па се ситуација у погледу про-
стора, заправо, само погоршала. Ипак, адреса школе „Старина Новак“
остаје иста, улица Старине Новака број 24. 

Након упућивања више стотина ђака и потребног броја учитеља у
две новоотворене школе, од школске 1955/56. школске године до де-
цембра 1961. године, млађи разреди (ђаци прва четири разреда) поха-
ђају наставу у старој, матичној згради на адреси Старине Новака број 24,
а старији разреди похађају наставу у згради „V београдске гимназије“. У
овом периоду, у коме наша школа реализује наставу у две школске
зграде, званична адреса јој је: Основна школа „старина Новак“, НОО
Палилула, ул.Георги Димитрова бр.24, тел.32-430 и 29-547.

Ипак, на наведеној адреси наша школа није мирно дочекала ко-
начно усељење у нову школску зграду. Због рушења старе зграде „II бео-
градске гимназије“ и зидања на њеном месту нове зграде новинског
предузећа „Политика“, 1961. године „II београдска гимназија” је усељена
у зграду “V београдске гимназије“, а наша школа је морала да се исели.
Опет је наступио тежак период за нашу школу јер је била присиљена да
ђаке старијих разреда поново сели са таман устаљене адресе у улици
Георги Димитрова број 24. Укупно 21 одељење са 728 ученика старијих
разреда (од петог до осмог) подељени су на две групе тако да су у пе-
риоду од септембра до 22.децембра 1961. године, наставу реализовали
у школским зградама нових школа којима је наша школа била „мајка“
школа:

• 6 одељења наставу је похађало у згради школе „Ђуро 
Стругар“,
• 15 одељења наставу је похађало у згради школе „Осло
бодиоци Београда“.
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Ђаци прва четири разреда нису се премештали из школе „Вук Ка-
раџић“. Дакле, у овом периоду наша школа је наставу реализовала чак
на три различите адресе. Која је званична адреса наше школе била у
овом тешком периду за њу, није могуће утврдити на основу доступних
података. За овај тежак период у монографији поводом пола века наше
школе, наводи се:

„Наставници су прелазили из једне у другу школу  по киши,
блату, али је настава одржавана нормално док наша нова школска
зграда није била завршена.“

Свечано уручење кључева нове школске зграде уприличено је 22.
децембра 1961. Но, ово није значило да се наша школа исељава из старе
школске зграде у улици Старине Новака број 24. У старој школској згради
наставила је да се одвија настава првог и другог разреда и помоћног
одељења заједно са „XII школом за образовање одраслих“, а од септем-
бра 1962. године и са “VII београдском гимназијом“. Настава наше школе
одвијала се и у новој и у старој школској згради до 1.априла 1964. године
када наша школа трајно уступа стару школску зграду „Школи за основно
образовање одраслих“. Од тада наша школа ради на адреси на којој је
дочекала стогодишњицу постојања: Основна школа „Старина Новак“,
ГО Палилула, улица Кнез Данилова број 33-37, Београд.
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Сл.31. Најава отварања школе „Старина Новак“, у дневној штампи од
04.06.1961. и најава отварања школе „Старина Новак“, у дневној штампи

од 21.12.1961.
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3.2. ПУНО ИМЕ ШКОЛЕ

Од свог оснивања, наша школа се назива „Старина Новак“. Увре-
жено је неформално мишљење житеља краја око наше школе да је она
добила назив по истоименој улици насталој у последњој деценији 19.
века. Уверељивија је претпоставка да је мотив за именовање школе био
пијетет према епској и историјској личности јунака Старине Новака,
својеврстан култ материјализован сконцентрисаним топонимима који у
корену назива носе име Старине Новака. У патриотском заносу победе
после Првог светског рата узето је име Старине Новака као симбол борбе
за слободу и запреке угњетавања. Наизглед неважна чињеница да је
улица Старине Новака, заправо, преименована од назива Новакова
улица указује да је за ондашње локалне власти и становништво било од
велике важности да се зна по ком Новаку је именована улица. У том сми-
слу треба посматрати уврежено мишљење да је наша школа добила име
„по улици Старини Новака“ јер се, заправо, тиме наглашава о ком Новаку
се ради.

У међуратној престоници краљевине, име наше школе било је
јединствен случај да се школа именује по знаменитој личности. Школе
су називане по деловима и квартовима града. Чак је и наша школа, пре-
лиминарно, названа „Хаџипопавачка“, иако се налазила на падини старе
Палилуле и на десној страни Булбулдерског потока, будуће Цвијићеве
улице. Журналисти онога доба, када су извештавали о освећењу наше
школе у зиму 1923. године, писали су о новој школи у Банатском селу,
што је коренски назив Хаџипоповца.

Школа „Старина Новак“ је основана 1922. године као четворого-
дишња народна школа на Палилули, тада сиромашној периферији Бео-
града, настањеној земљорадницима, малим занатлијама и трговцима.
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Куриозитет је да је своје постојање започела са пуним називом какав ће,
након силних реформи, ситних и значајних мењања пуног назива, по-
ново јој се идентичан вратити како би дочекала стогодишњицу по-
стојања: Основна школа „Старина Новак“. Из малобројних сачуваних
докумената може се сазнати о пуном имену наше школе на самом по-
четку њеног рада. У „Сведочанствима“ прве генерације која је, након че-
тири године школе, завршила „нижу“ основну школу, а која су првој
свршеној генерацији ђака наше школе додељена на Видовдан 1926. го-
дине, у заглављу документа стоји: 

Основна школа „Ст.Новак“ у Београду. 

После једне деценије постојања, када краљ Александар Карађорђ-
евић заводи личну диктатуру, учвршћује и обелажава своју династију,
долази до већих промена назива и улица Београда. Године 1931. на ред
су дошле и основне школе. У Архиву Југославије чува се документ „Пред-
лога Школског одбора Београда о наименовању школа“. Под редним

бројем 13, за разлику од осталих двадесетак
предлога, за нашу школу стоји: „да остане исти
назив“! Од тада званични назив је: 

Државна народна школа „Старина Новак.“

На отиску званичног службеног штам-
биља наше школе, на коме је унет датум 20.
јануар 1941. године, може се прочитати овај
нови пун назив школе. Разлог за замену одред-
нице „основна школа“ са одредницом
„државна народна школа“ не може се на ос-
нову доступних података поуздано утврдити.
Ипак, основано је претпоставити да је због уво-
ђења у нашу школу школске 1932/33. године
„Више народне школе“, чији је циљ био да
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Сл.32. Сведочанство из-
дато ђаку прве свршене ге-
нерације школе „Старина
Новак“.



свршени основци након четири разреда, који нису отишли у средњу
школу прошире знања, да би касније наставили школовање у шегртским
школама – требало да се у имену наше школе истакне да она више није
четворогодишња основна школа већ да пружа могућност похађања
„Више народне школе“, која је у то време била добровољна, за разлику
од основне која је била обавезна.

У периоду од школске 1945/46. године до 19. јануара 1952. године
нашој школи се потпуно мења име. Укида јој се назив „Старина Новак“
и додељује јој се назив: 

Основна школа „Број 7“.

Након овог периода,
наша школа се поново име-
нује по Старини Новаку и
њен званични назив је: 

Основна школа „Старина
Новак“.

Народни одбор града
Београда на 55. седници од-
борника градског већа 24.
јуна 1955. године донео је
Решење о укудању „XIX бео-
градске гимназије“ и осни-
вању осмогодишње основне
школе „Старина Новак“ у
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школи задржи постојећи назив,
Архив Југославије.



коју се упућује наставни кадар наведене гимназије. Након ове одлуке,
од 10. септембра 1955. године, пун назив наше школе гласи: 

Осмогодишња школа „Старина Новак“. 

Овај назив школе није дуго остао званично име наше школе. Већ
1957. године, одредница у називу „осмогодишња“ замењује се новом
одредницом „основна“, и наша школа добија нови облик пуног имена:

Основна школа „Старина Новак“. 

Тако је завршено дуго и замршено путовање имена наше школе
које је своје путовање почело 1922, да би се након многих промена, уки-
дања и враћања, у пуном формату поново вратило да дочека стогодиш-
њицу постојања исто онакво какво је и било и пре сто година: 

Основна школа „Старина Новак“ .
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3.3. ШИРИ ОКВИР РАДА ШКОЛЕ “СТАРИНА НОВАК”

Организовање и реализација основног образовања била је при-
марни задатак наше школе у целом веку њеног постојања. Основно об-
разовање је на почетку њеног рада 1922. трајало четири године, да би
после једног века, 2022. године, подразумевало осам година школо-
вања. У овом поглављу ће бити учињен осврт на активности наше школе
које не спадају у извођење наставе основног образовања, већ представ-
љају шири оквир и деловање у најразличитијим областима. 

Кроз столеће рада школе „Старине Новак“, у више наврата се про-
ширивао оквир рада, нарочито у вези са коришћењем школских
објеката. Одмах по оснивању школе, 1923/24. године, као њен саставни
део, основано је ђачко обданиште-склониште у Ратарској улици (27
марта). Када је 1933. године у обданишту отворено и забавиште, скло-
ниште са ђачком кухињом пресељено је у школску зграду. Ту се хранило
80 сиромашних ученика. Кухиња се одржавала од родитеља, добровољ-
них прилога и продаје улазница са школских приредби и пројекција
нашег „Школског биоскопа“.

У монографији школе „Старина Новак“ Живојина Илића наводи се
да је у згради обданишта радила и нека врста женске занатске школе,
која је касније пресељна у школу „Вук Караџић“, али од званичних доку-
мената није ништа сачувано. Илић наводи да је ова женска школа ра-
дила у периоду од 1931. до пред почетак Другог светског рата.

Од школске 1932/33. године при школи „Старина Новак“, отварани
су један до два разреда „Више народне школе“, спремајући шегрте за
електричарска и техничка занимања. Ова школа није се третирала као
средња школа, али ни као основна. Није била обавезна као прве четири
године основног образовања, и трајала је такође четири године. Настава
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„Више народне школе“ одржавана је до почетка Другог светског рата
али не сваке године. Реализована је у следећим школским годинама:
1932/33; 1934/35; 1938/39; 1939/40; 1940/41.

У згради наше школе после великих страдања у Првом и Другом
светском рату, одржавани су аналбетски течајеви и разни курсеви где су
просветни радници дали немерљив допринос урбанизацији, еманципа-
цији и модернизацији. У монографији поводом 50 година школе „Ста-
рина Новак“ наводи се да се из записника Наставничког већа види да
је 1940/41. школске године радио аналфабетски течај са 16 женских
полазника а водили су га учитељи Милутин Аксентијевић и Михајло
Чупић. Аналфабетски течајеви за описмењивање одраслих настављени
су да се одржавају и после Другог светског рата. Постоје потврде у мо-
нографији поводом 50 година наше школе које говоре да су аналфабет-
ски течајеви одржавани до школске 1956/57. године.

У наведној монографији истиче се да из архиве сачуване из пе-
риода 1922-1941. године има података да је 1923/24. године радио
школски диспанзер, да је од 1938. до 1941. године школски лекар Бра-
нислава Калић-Јовановић, а да је школска медицинска сестра Сотлер
Цецилија. Пресељењем у нову школску зграду, наша школа добија
школску амбуланту која има три просторије. Од 1964. године у нашој
школи почиње са радом и школска зубна амбуланта. Амбуланта опште
праксе и зубна су у нашој школи радиле до 1.јула 1972. године када су
пресељене у просторије здравствене станице у Цвијићевој улици бр.63,
где је формиран школски диспанзер. Наведени подаци говоре у коликој
мери је оквир рада у школи „Старина Новак“ био шири од организовања
само наставе основног образовања.

У току Другог светског рата наша, зграда је у више наврата кориш-
ћена као касарна нацистичког окупатора. Тада је настава била нере-
довна, у дворишту, по приватним кућама и кафанама. Наша школа је
пролазила кроз тежак период и једва да је испуњавала примаран зада-
так одржавања наставе због чега се о ширем оквиру рада наше школе у
овом периоду не може говорити.

После Другог светског рата, ученици ОШ „Вук Караџић“ су у пе-
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риоду од 1944. до 1947. године наставу похађали у згради наше школе.
Владала је права оскудица простора за извођење наставе, јер следеће
школске 1948/49. године, иако се школа „Вук Караџић“ вратила у своју
зграду, дошла је „Школа ученика у привреди“. Радило се у четири смене.
Читаву ситуацију је додатно погоршавало присуство “Економског факл-
тета“ који је привремено био смештен у зграду наше школе. Ђака је би-
вало све више, па их је седело и по четворо у клупи, само да не би губили
наставу. Новембра месеца 1954. отворена је школа „Ђуро Стругар“ (да-
нашња средња стручна школа „Раде Кончар“, док је основна пребачена
на Нови Београд). Тада јој „Старина Новак“ постаје „мајка школа“, јер
новој школи упућује део ђака и наставника, што је знатно побољшало
просторне услове рада.

Средином шесте деценије, школска мрежа у Београду се рефор-
мише. Укинуте су ниже гимназије и створене су осмогодишње школе.
Народни одбор града Београда са своје седнице од 24. јуна 1955. године,
на основу Закона о управљању школама послао је Решење управитељу
наше школе Живојину Илићу следеће садржине: 

Укида се 19. београдска гимназија (основана 1946. као Трећа ме-
шовита) и Основна школа „Старина Новак“, а уместо њих оснива се
Осмогодишња школа „Старина Новак“ .

Од школске 1955/56. године отворена су и помоћна одељења за
редовно школовање деце „заостале у развоју“, којим су руководили на-
ставници-дефектолози. Овај облик рада са ђацима трајао је до школске
1975/76. године, када је отворена специјална школа за ову категорију
ђака. Ипак, у последњој деценији стогодишњице рада школе „Старина
Новак“, обновљена је пракса рада са овом категоријом ђака. Са школом
“Бошко Буха“, специјализованом за рад са децом која имају сметње у
развоју, наша школа је постигла трајни споразум по коме из школе
„Бошко Буха“ преузима дефектологе за рад са ђацима којима је рописан
ИОП (индивидуални ообразовни програм)
.
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Године 1960. изграђена је школа „Ослободиоци Београда.“ Део
наших ђака и наставника упућен је у ову нову школу, што је значајно по-
равило просторне услове за одвијање наставе. По други пут смо постали
„мајка школа.“ Ово растерећење ипак није дуго трајало јер се већ од де-
цембра 1962. године, у нашу школу усељава „VII београдска гимназија“.

„XII школа за образовање одраслих“ отворена је у нашој згради
још 1957/58. школске године. Ускоро ће се назвати „Браћа Стаменковић“
као део истоименог Дома културе. У нашој старој згради школе са адре-
сом Старине Новака 24, функционисаће све до 1999. године. У старој
згради наша школа је са поменутом школом заједно радила до 1964. го-
дине, када се сасвим настањује у нову школску зграду у улици Кнез Да-
ниловој 33-37. „XII школа за образовање одраслих“ пребачена је на
општину Врачар, а зграда је предата „Вишој техничкој-текстилној школи“,
која је једно време била закупац, а данас и власник, што није прошло
без одређене полемике у јавности. 

Активности у нашој школи које надвисују оквир пуког одвијања
наставе добијале су све шири оквир пресељењем у нову зграду 1961.
Организује се продужени боравак и целодневна настава, од којих је про-
дужени боравак задржан до истека првог века постојања школе, а у ок-
виру кога редовно функционише школска кухиња. Организују се
књижевне вечери, трибине, концерти, пројекције, спортска такмичења.
Од 2006. године у нашој школи почиње се са реализацијом двојезичне
наставе на енглеском и српском језику за ђаке који се добровољно опре-
деле. У последњој деценији стогодишњег трајања, наша школа је покре-
нула неке од изузетних активности од којих ћемо набројати само неке
јер је у другој књизи ове монографије дат шири опис: Музеј школе
(2011); лист школе НОВАК (2011); Пролећни карневал (2012); РАДИО
НОВАК (2017); TВ НОВАК (2019); Објављивање прве антологије народ-
них песама о Старни Новаку (шест књига 2017-2022); Саветовање про-
светних радника (вишедневни стручни скуп) итд.
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3.4. СИМБОЛИ И ОБЕЛЕЖЈА 
ШКОЛЕ “СТАРИНА НОВАК”

Не постоји обележје школе „Старина Новак“ које се није мењало
свих сто година њеног постојања, исто као што не постоји ни име школе
које се није мењало у веку трајања наше школе. Ипак, школа је увек
имала печат и штамбиљ којима су оверавани многобројни документи,

међу којима су најзначајнији Сведочанства и Дипломе. Печати и штам-
биљи су се мењали синхронизовано са друштвеним променама тако да
на неким од старих књига, заведених у школској библиотеци, могу се на
истој књизи затећи различити печати исте школе.

Свака промена у називу школе изискивала је израду новог печата
и штамбиља што омогућава истраживачима да прате ток мењања на-
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зива школе. Занимљиво је истаћи да је и у периоду када се наша школа
звала Основна школа „Број 7“, постојао печат са кога се може прочитати
овај назив и одредити у којој држави је школа тада била.

Попут печата, школа је морала имати и таблу којом је на својој фа-
сади оглашавала како се зове и која је установа. Прва, оригинална табла
са натписом имена школе на новој школској згради из 1961. године, на-
лазила се код главног улаза у школу из великог школског дворишта. Била
је од стакла испод кога је стајала нека врста налепнице са натписом. На-
тпис је био чак у четири реда обавештавајући да се школа налази у со-
цијалистичкој Србији и на општини Палилула. Изнад ових редова, на
средини, као пети ред, налазио се тада новосклепани социјалистички
грб Србије. Ова табла није сачувана, вероватно погођена лоптом из ве-
ликог школског дворишта, али је, на основу старих фотографија, сасвим
извесно да је била на свом месту најмање до 1972. године. На истом
месту су је, једна за другом, замениле две нове табле, израђене од ме-
тала, отпорне на ударе лопти, на којима је натпис био урезан у виду ре-
љефа. Прва метална табла види се на једној фотографији из 1983. године
и имала је скоро идентичан натпис као њена стаклена претходница. Сле-
дећа метална табла појавила се, вероватно, деведесетих година. Заним-
љиво је да су све поменуте табле биле исписане ћирилицом што већина
табли разноразних фирми и радњи око школе није ни данас. Још заним-
љивије је да се на другој металној табли није налазио грб социјалистичке
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Сл.36. Штамбиљ школе
из 1941. године.

Сл.37. Табле школе на фасади нове школске зграде.



Србије, нити било какво обележје државе, вероватно зато што су се
државе мењале брже него што су то могле табле. 

Друга метална табла је дуго остала обележје школе на њеној фа-
сади код главног улаза из великог школског дворишта. Тек 2010. године,
донаторством ђачког родитеља из тог времена, појавио се на фасади
зграде, окренутој ка улици Кнез Даниловој, још један натпис имена
школе, распоређен на три табле вешто спојене у целину. Лепим брон-
заним словима Мирослављевог јеванђеља, у висини између првог и
другог спрата, освануо је још један натпис:

Основна школа — СТАРИНА НОВАК — основана 1922.

Годину дана касније, стара метална табла са натписом имена
школе скинута је са фасаде и похрањена у новоосновани Музеј школе.
Том приликом је и на углу школске ограде, према улици Кнез Даниловој,
постављена табла са препознатљивим грбом школе (дигиталци би рекли
лого школе) тако да се на највећем делу улице Кнез Данилове, од Вла-
детине до улице Старине Новака, могла видети из далека.

Није позната судбина табле са натписом школе која је стајала на
старој школској згради у улици Старине Новака. Нису сачуване фотогра-
фије на којој се она види нити макар сведочења ондашњих ђака о најста-
ријој табли са натписом имена школе. Можда такви материјални докази
негде још увек постоје због чега Музеј школе не одустаје у потрази за
њима. Занимљиво је да је на истој фасади стајала још једна табла по-
свећена добротвору школе, Радојку М. Гавриловићу, палилулском
трговцу који је у ондашњој штампи изјављивао да се уз помоћ пријатеља
и ондашње општинске управе борио две године за изградњу школе, због
чега је био први домаћин школске Славе, а да му је име златним сло-
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Сл.38. Табла школе на на фасади окренутој ка улици Кнез Даниловој.



вима уписано на школској плочи.
Поводом 50 година рада наше школе,

1972. године, издата је пригодна монографија
на чијој се насловној страни налази цртеж ха-
рамбаше Новака из профила. Цртеж се кас-
није спонтано деценијама појављивао на

школским меморандумима, документима, лого је школског радија и те-
левизије, појављује се на свим школским публикацијама, на ђачким ка-
пама, значкама и беџевима, на оловкама и шољицима за кафу и вечита
је тема на часовима ликовне културе. Најстарији поуздани доказ о по-
стојању овог цртежа, пронађен је на корицама поменуте монографије
наше школе. На плавим корицама ове изузетне књиге налази се свима
добро познат цртеж Старине Новака. Дакле, цртеж је сасвим сигурно по-
стојао 1972. године, када је школа имала 50 година, а то значи да је овај
цртеж већи део живота школе њен заштитни знак. Прегледом доступних
фотографија, датираних пре 1972. године, а посебно оних које су објав-
љене у самој монографији, ни на једној није пронађен омиљени цртеж.
То је зачело претпоставку да је цртеж настао у склопу обележавања пола
века школе, а да се трагови тајне ко је нацртао профил Старине Новака
крију у самој монографији. Зато је пажња у новом ишчитавању моногра-
фије из 1972. године усредсређена на оне делове које нестрпљиви чи-
таоци обично прескачу, на импресум. Тамо, скоро као светионик, стоје
имена аутора монографије, али и ко је коју врсту посла обавио. У овом
попису импресума наводи се и најважнији детаљ у вези са цртежом Ста-
рине Новака: уметничка, техничка и графичка опрема: Милорад Пешић,
академски сликар. Дакле, аутор цртежа Старине Новака који се кроз де-
ценије рада школе наметнуо као њен заштитни знак је наш наставник
ликовног Милорад Пешић.

Један од монументалних симбола наше школе је и биста Старине
Новака у холу школе, скулптора Јована Гостовића (1923—2007). Бронзано

112

Сл.39. Насловна страна монографије „Педесет го-
дина Основне школе “Старина Новак“, на којој је

први пут објављен популарни цртеж Старине Но-
вака из профила.



попрсје у техници шупљег лива,
шест деценија удахњује смисао
холу наше школе. Академски
вајар Гостовић је аутор многих
скулптура на јавним површи-
нама, парковима у установама.
Највише је био активан педесе-
тих и шездесетих година про-
шлог века. На бисти стоји датум
израде 1965.година. 

Наша школа има и звучно
обележје, композицију која је до
те мере свечана, певљива, а
химнична да је дуги низ година
извођена као химна школе „Ста-
рине Новак“ иако је за химну
школе званично проглашена тек
24. октобра 2022. године. Ком-
поновала ју је наша наставница
музичке културе Здравка Старчевић.

Активности школе су се проширивале. У десетој деценији по-
стојања, оснивањем РАДИО НОВАКА, листа школе „НОВАК“, ТВ „НО-
ВАКА“, указала се потреба да сви ови нови сегменти добију своја
оригинална обележја. Лого сваког од њих указује на примарну актив-
ност, али је свима заједнички најважнији детаљ – цртеж лика Старине
Новака из профила.

У јубиларној 2022/23. школској години, поводом стогодишњице
рада, Школски одбор наше школе је на својој 26. седници одржаној 24.
октобра 2022. године, усвојио Правилник о грбу, застави и химни Ос-
новне школе „Старина Новак“ који потпуно уређује питање симбола
наше школе. 

Грб школе, који је усвојен на стогодишњицу постојања школе,
идејно је решење нашег наставника ликовне културе Ивана Величко-
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Сл.39. Бронзано попрсје Старине Новака у
холу школе, рад академског варајара Јована

Гостовића из 1965. године



вића. Штит у грбу симболизује да је Старина Новак као чувени ратник и
војсковођа био на страни одбрамбених војевања са Османлијама, због
чега су намерно изостављени офанзивни примерци оружија као што су
сабља и топуз. Грб је као целина тробојан, црвено плаво беле боје, што
јасно указује на српство. У белој боји, која се односи на духовне, кул-
турне и нематеријалне вредности, смештен је цртеж Старине Новака
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Сл.40. Званични симболи
школе, редом: грб школе,
лого за „ТВ Новак“, лого за
„Радио Новак“, лого школс-

ког листа “НОВАК”. Сви
садрже исти цртеж Ста-
рине Новака из профила.



чиме се симболично ставља до
знања у којој сфери људског де-
лања се налази наша утанова.
Оцила, односно умножени ини-
цијали Светога Саве према
најновијијм историјским истра-
живањима, указују на највећег
српског просветитеља кога
српство памти, а све српске
школе прослављају као своју
Славу.
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Сл.41. Химна Основне школе „Старина
Новак“ која је и званично проглашена за
химну школе 24. октобра 2022. године.
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3.5. ДАН ШКОЛЕ “СТАРИНА НОВАК”

Наша школа основана је у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца
1922. године. У том периоду, између Првог и Другог светског рата, многи
празници и јубилеји су се обележавали како и доликује једној просветној
и образованој установи. Прослављали су се и обележавали следећи да-
туми: Дан уједињења (1. децембар), Дан Светог Саве, Дан католичког
прелата Јосипа Јурја Штросмајера, а Видовдан као Дан народне про-
свећености. Полузванично као Дан школе од радника, родитеља и уче-
ника славио се Ђурђевдан, мајски празник, велика слава код Срба и како
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Сл.42. Дан школе 10. маја 1960. 



доликује школи која носи име хајдучког харамбаше Старине Новака. То
је легендарни датум епског „хајдучког састанка“.

После Другог светског рата у социјалистичкој Југославији и Србији
школа је са ученицима обележавала Дан републике (29. новембар). Уочи
тог нерадног празника млађи ђаци су примани у Савез пионира Југосла-
вије. Посебно се обележавао и Дан младости (25. мај), а пригодне ма-
нифестације су биле и за Дан армије (22. децембар).

Новоформирани Школски одбор 1957. године одлучио је да се Дан
школе обележава у последњој недељи маја месеца. После четири го-
дине, када су колектив и ђаци прешли у нову школску зграду, одлучено
је да се свечаност веже за датум 15. маја када су прекинуте борбе у Дру-
гом светском рату на тлу Југославије („рат је трајао седам дана дуже“).
Од тада, годинама, Дан се прослављао средином или током друге по-
ловине маја месеца.

У другој деценији нашег века свечаност са својим садржајима и
активностима претворила се у „Недељу школе“. Календарске 2020. го-
дине, баш у време ковид пандемије, школа је скромно два пута обеле-
жила свој дан крајем маја и крајем децембра месеца. Те године Школски
одбор, директор и Наставничко веће школе одлучили су да наш посебан
празник буде уочи Нове године, крајем децембра. Лепи дани маја
остали су иза нас са својим обавезама завршетка наставне године. Од-
лука је донета на основу следећег податка: и стара и нова зграда Ос-
новне школе „Старина Новак“ довршене су и усељене уочи новог лета,
у децембру 1922. и 1961. године. Постоје и мишљења, нас савременика,
да после великог јубилеја стогодишњице рада школе, Дан школе врати
на мајско пролеће и Ђурђевдан.
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3.6. ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ “СТАРИНА НОВАК”

У међуратном раздобљу школа „Старина Новак“ сматрана је за
једну од најопремљенијих београдских школа. Од оснивања водила се
и брига о уређењу школе и двориштa. Већ на почецима, 1923. године,
засађене су јеле око зграде. Набављала су се и израђивала наставна
средства и учила. На крају 1930. године школски надзорник је у свом из-
вештају написао: 

„Својим брижљивим и свесрдним старањем око спољашњог и
унутрашњог уређења школе господин Крљевић  је успео да његова
школа постане једна од најугледнијих у погледу реда и тачности рада
у њој. Његовоме личном и енергичном заузимању има се захвалити
што је та школа снабдевена наставним средствима као ретко која
школа у престоници. Господин Крљевић се са нарочитом љубављу за-
лаже за школску башту и она чини леп украс његове школе. Све то ква-
лификује господина Крљевића као одличног упрвитеља.“

У времену градње спрата школе 1928. године, извршена је елек-
трификација школске зграде. То је омогућило да наша школа ухвати
корак са савременим токовима у просвети у области коришћења настав-
них средстава. Најатрактивније наставно средство које је убрзо набав-
љено било је, свакако, кинопројектор. Његовим допремањем, школа
„Старина Новак“ је постала прва београска школа која је имала свој ки-
нопројектор за потребе наставе. Ипак, пројекције су привлачиле велику
пажњу околног становништва због чега су за грађанство омогућене
пројекције. Временом је оваква организација рада у народу названа
„Школски биоскоп“. Биоскопске представе су се реализовале недељом
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са две пројекције. Улазнице за представе су се наплаћивале. На овај
начин наша школа је Старој Палилули и Хаџипоповцу приуштили први
биокоп.

Карте су се наплаћивале и за многобројне приредбе о празницима
и манифестацијама, најчешће на Дан Светог Саве, Видовдан, на мајске
приредбе (хајдучки Ђурђевдан) и на друге. Од тих прихода и средстава
и уз помоћ донатора, данас скоро непознатих, финансирали су се излети,
исхрана сиромашних ученика и „Фонд за унапређење наставе“ из кога
је школа набављала потребна учила. Из тог фонда купљена је и прва пи-
саћа машина.

Живојин Илић у својој монографији школе „Старина Новак“ из
1960. године, истиче:

За време док је управитељ школе био Веља Урошевић  школа је
дотерана и опремљена. Нарочито је опремљена са училима, реље-
фима, збиркама итд. У његовом времену, поплочано је школско дво-
риште (раније је било вододерина). Залагањем колектива набављен
је дијаскоп и сада се филм активно користи у овој школи. 
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Сл.43. Писаћа машина
купљена од школских
прихода из “Фонда за

унапређење наставе”.



Отварање нове школске зграде 22. децембра 1961. године пред-
стављало је спектакуларну модернизацију рада наше школе. Преко ноћи
су наши наставници и ђаци добили најбоље услове за рад и учење.
Школа је добила 16 нових учионица, хемијско-физички и биолошки ка-
бинет, две радионице за општетехничко образовање, библиотеку са
малом музичком салом, просторије за школску кухињу са трпезаријом,
школску амбуланту. Све просторије опремљене су новим школским на-
мештајем и наставним средствима. Никада у свом стогодишњем по-
стојању наша школа није била боље опремњена као те 1961. године.
Вредност инвентара и опреме приликом отварања нове зграде школе,
износио је 56.000.000,00 динара. 

Појава рачунара и дигиталне опреме представља нову преломну
тачку у набављању наставних средстава и опремање учионица. У по-
гледу дигитализације наша школа је у стопу пратила савремене промене
тако да је 2016. избацила из употребе сунђер и креду, омогућила да се
настава другог циклуса основног образовања у потпуности одвија по-
моћу интерактивних паметних табли, формирала уз постојећи живи
Музеј школе и дигитални музеј, осмислила оригиналну платформу за
учење на даљину, успоставила дигитални радио итд.

Стогодишње трајање оставило је, као знакове поред пута, извесни
број старих наставних средстава која се чувају у Музеју школе. У њих
спада стара аналитичка вага из 1914. године која је, извесно, део прво-
битног инвентара школе. Сачувана је прва писаћа машина, заслужна за
хиљаде откуцаних докумената. Сачувана су два телефонска апарата која
данас називамо „фиксни“, а некада су били само „телефони“. Велику
вредност имају разне колекције, хербаријуми сачињени између два
светска рата, цео оригинални скелет човека. Непосредно пре дигиталне
ере, у периоду електронских уређаја, наша школа је била богато опрем-
љена електронским наставним средствима од којих је у Музеју школе
сачуван зачајан број радија „лампаша“, грамафона, графоскопа, епи-
скопа, магнетофона, дијапројектора. 

Део намештаја је, такође, сачуван. Једна цела учионица опрем-
љена је рестаурираним клупама из седамдесетих година, а куриозитет
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је радни сто директора школе који су користили сви директори школе
од 1961. године, а који, након неопходне рестаурације, користи и дирек-
тор школе који је имао среће да буде на функцији директора школе „Ста-
рина Новак“ када она прославља своју стогодишњицу. И то није све. У
кабинету директора школе Владе Вучинића и данас се чувају радио апа-
рат и телефон (фиксни) који су се налазили и у канцеларији Живојина
Илића, првог директора школе у новој згради усељеној 1961. године.
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Сл.44. Фотографије канцеларије директора Живојина Илића (1962. година) и
канцеларије директора Владе Вучинића (2022. година), на којима се види исти

радни сто (рестауриран у модерном времену), исти радио апарат (Илићу на по-
моћном сточићу лево од њега, а Вучинићу на радном столу десно) и исти теле-

фон (и једном и другом директору је на радном столу десно).



4. УТИЦАЈ ШКОЛЕ “СТАРИНА НОВАК”
НА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

Школа је неизоставно органско ткиво локалне заједнице. Њен ути-
цај на локалну заједницу је дугорочан и велик, иако није спектакуларан
јер ни на који начин није у вези са профитом, зоном комфора или стан-
дардом. Заправо, локал патриотизам и завичај незамисливи су без
школе у којој све генерације први пут истински угледају реалан свет.
Наша школа се такође налази у описаној сфери непрестане међусобне
интеракције са делом Београда у коме се налази. Дуговечност школе
само ојачава и продубљује те везе јер многим фамиијама Старе Пали-
луле и Хаџипоповца успоставила се традиција генерацијског похађања
школе „Старина Новак“, којој тепају Старина.

Деловање друштва на школу лакше је пратити од обрнутог утицаја
школе на друштво. Друштвени систем, њен политички законодавни део,
намеће школи оквир рада као њен надређени, а школа добија прилику
да испољи своју виталност, нажалост, само у великим кризним ситуа-
цијама као што су ратови, међународне санкције, пандемије и прелазак
на учење на даљину. 

Школа „Старина Новак“ има поприлично дугачак списак примера
који су потврда да и она утиче на локалну заједницу, на начин који је
изнад просека за српско школство. У првој половини свога века по-
стојања, уносила је бар мало живости у скоро сасвим непостојећи кул-
турно образовни живот алармантно неписмене локалне заједнице. У
другој половини свога века, када не само да од неписмености више нема
ни трага него се локална заједница уздигла скоро до елите Београда,
наша школа се наметнула мноштвом активности које јој нису биле оба-
веза већ су плод њене сопствене иницијативе. Током своје историје, у
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свом саставу је имала обданиште, целодневну наставу и продужени бо-
равак, „Школски биоскоп“, општу и зубну амбуланту, Музеј школе, радио
станицу. Једино њени ђаци могу двојезично да похађају енглеско—
српску наставу, полажу венац на споменик Старини Новаку у Клужу,
усавршавају енглески језик у Холандији, а њени наставници да спроводе
оригинално осмишљен вид стручног усавршавања под називом „Саве-
товање просветних радника“, припреме и објаве прву систематизовану
антологију народних песама о Старини Новаку и понуде је, не само ло-
калној заједници, него свеколикој српској култури. Монографија је оп-
тимално место да се ове тековине систематизовано истакну и прикажу. 
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4.1. ЈЕДИНА ХАЏИПОПОВАЧКА 
КУЛТУРНО ОБРАЗОВНА УСТАНОВА

Школа “Старина Новак” је у време почетка свог рада на Хаџипо-
повцу, делу Београда који је словио за пасивну периферију, била једина
културно образовна—установа. Због тога је њен значај за овдашње жи-
теље морао бити велики, посебно зато што је проценат неписмених ста-

новника Старе Палилуле и Хаџипоповца био висок. Од оснивања школе
до 1935. године, неписмено је била чак 50% становништва Старе Пали-
луле и Хаџипоповца, а до почетка Другог светског рата неписменост је
пала на 20% што се може објаснити, добрим делом, као последица от-
варања и рада новоотворене школе. Ваља се подсетити да се 1922. го-
дине још осећају разарања Великог рата који је многима прекинуо
започето школовање, а многима годинама одлагао отпочињање школо-
вања. Ипак, неписменост становништва Старе Палилуле је била алар-
мантна, па је у нашој школи покренут низ аналфабетских течајева за
описмењавање неписменог становништва. У овом важном вишегодиш-
њем послу, који је трајао и пре и после Другог светског рата, описменило
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Сл.45. Прослава Светог Саве 1937. и 1938. године.



се на стотине одраслих лица која су била неписмена. Тек школске
1957/58. године, отворена је и у нашој школи почела да ради „XII Школа
за образовање одраслих“  која је дуги низ година наставила да ради у
матичној згради наше школе у улици Старина Новак 24 променивши име
у „Браћа Стаменковић“. Описмењавањем оволиког броја одраслих
особа, а истовремно одржавањем наставе за све већи број редовних
ђака, наша школа је несумњиво снажно утицала на друштвену заједницу
у којој се налазила, испуњавајући на најбољи начин своју улогу.

Хаџипоповац и Стара Палилула су између два светска рата били
без установа које би испуњавале културни живот. У крају није било чак
ни цркве. Најближа црква је била стара гробљанска црква која данас не
постоји. Била је то стара црква Светог Марка на ташмајданском гробљу
која је страдала у бомбардовању Београда у Великом рату. О позоришту
или биоскопу није било ни помена. Једина места за сусрет људи и евен-
туалне разговоре о темама које се бар дотичу културе биле су кафане.
Није било ни јавне библиотеке.

Описана ситуација указује да је зидање школе на периферном
крају града морало имати већу важност од пуког описмењавања деце и

одраслих јер културни живот скоро да
није ни постојао. Разлози за непо-
стојање културних садржаја се веро-
ватно налазе у последицама Великог
рата, великој неписмености и социјал-
ном саставу становништва. Наша школа,
као новооснована установа у нераз-
вијеном делу града, једина се систем-
ски, превасходно из образовно
васпитних разлога, бавила организова-
њем јавних манифестација приликом
обележавања важних датума и догађаја.
Њене, и најмање приредбе, вероватно
су изгледале као велики културни дога-
ђаји јер, напросто, није било никаквих
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Сл.46. Документ о донацији деце
школи „Старина Новак“ 1960.



других. Очи становништва Хаџипоповца и Старе Палилуле могле су да
буду уперене само у нову школу као једину јавну установу целог краја,
а то је природно стварало посебну важност школе. 

Из данашње позиције, у недостатку историјских извора, не мо-
жемо са сигурношћу рећи да ли је школа имала амбиције да своје при-
редбе и своје прославе изводи као колективне манифестације, које су
уједно важне за све житеље краја, нити да ли је то чинила испуњавајући
нарочите указе тадашњих просветних власти. Ипак, постоје трагови,
сачувани до наших дана, који указују на манифестације школе које су
морале имати одјека код великог броја ондашњег становништва. Сачу-
ване су фотографије из тог најранијег времена наше школе, са прослава
најзначајнијих државних и друштвених празника, као што су Свети Сава,
Видовдан, Ђурђевдан и друге. Приредбе су организоване и преко других
организација, односно, наша школа је и формално излазила из оквира
рада школе и на тај начин се укључивала у ширу друштвену делатност.
Пример за такво деловање су манифестације које је наша школа орга-
низовала са подмлатком Црвеног крста чија је испостава постојала у
нашој школи. У оквиру ове сарадње редовно су се сваке године у мају
месецу приређивали концерти са хорским и музичким тачкама, рецита-
лом. 

Приредбе су редовно организоване и о Видовдану и на дан Светог
Саве. За приступ овим манифестацијама публици су наплаћиване улаз-
нице, а овако стечен приход се користио за добротворне сврхе. Главна
публика ових дешавања били су, наравно, родитељи ђака, али и много-
бројни ђаци, наставници и неизоставно гости. Ако се узме у обзир да су
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Сл.47.  Одељење III2 са учитељицом
Живком Радивојевић и вероучитељем. У
првом реду, трећи са леве стране, седи

чувени глумац Бора Тодоровић.



се породичне вредности у том времену цениле више од било којих дру-
гих, и да је основни облик живљења био породица — произилази да су
поменуте културне манифестације, окупљајући родитеље ђака, биле на-
мењене највећем делу становништва Хаџипоповца и Старе Палилуле. 

Сачуване фотографије сведоче да су приредбе припремане изу-
зетно озбиљно. На фотографијама се виде ухваћене сцене данас недо-
кучивих кореографија. Види се да су извођачи имали унифициране
костиме, маске и реквизите. Фотографије нам омогућавају да наслутимо
надахнуто рецитовање, певање, драмске сцене. Када се ове фотографије
са мноштвом богато нагизданих извођача упореде са школским фото-
графијама истих тих ђака у сопственој одећи, сачињених приликом груп-
ног фотографисања целог разреда са учитељем за успомену, изненађује
контраст сиромаштва на групним фотографијама целог разреда, и богато
опремљени призори истих тих ђака на фотографијама са одржаних при-
редби. Постаје јасније колико су такве приредбе могле да привуку
пажњу хаџипоповачкој сиротињи и колики су значај за њих могле имати.
Многи су становници краја око школе вероватно први пут имали при-
лику да доживе хорско певање дириговано од учитеља, драмске сцене
са надахнутим и инспирисаним ђачким натуршчицима, чују пуцкетање
тишине док се смењују тачаке програма. Свакако, наша школа је морала
имати велики утицај на поправљање културног живота житеља овог
краја али су се испољили и практичност и предузетништво јер се приступ
свим овим приредбама најчешће наплаћивао публици, а прикупљени
новац се користио у добротворне сврхе.

Модел ових догађаја деца су преносила и кући организујући соп-
ствене манифестације у многобројним двориштима ондашњих призем-
них кућа. Ова пракса одржала се чак и у једном периоду после Другог
светског рата, вероватно до интезивније урабиназије Хаџипоповца, о
чему сведочи занимљива белешка из 1960. године директора школе Жи-
војина Илића. У белешци се наводи да су из дела Владетине улице од
броја 14 до 21, да би спасили једног пса бескућника који је са децом
увек био на оближњем пољанчету и кога су јако заволела, у дворишту
куће са бројем 14 приредила изложбу својих радова како би од посети-
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лаца прикупила добровољне
прилоге за збрињавање пса
бескућника.

У међуратном периоду,
Стара Палилула се видљиво ур-
банизује што је изазвало на-
растање глади за културним и
образовним дешавањима. То
је, природно, повећало важ-
ност наше школе као једине
јавне установе у крају која је
могла да пружи макар какве културне садржаје у недостатку икавих. Овај
раст важности наше школе за друштвену заједницу може се препознати,
поред пежуративног разлога повећања броја ђака, у испољавању сасвим
јасне друштвене прихватљивости за доношење одлуке да се школска
зграда 1928. године прошири дозиђивањем још једног спрата. Овако ве-
лика инвестиција за оно доба, приликом које је школа електрификована,
показатељ је да је школа сматрана за важан друштвени фактор. Од тада
школа набавља савремена наставна средства и оснажује се да културни
живот на локалу још више обогати отварањем првог биоскопа на Старој
Палилули и Хаџипоповцу, а вероватно и јединог до данашњег дана. Био-

скоп је колоквијално називан „Школски
биоскоп“ и радио је у матичној школској
згради у улици Старине Новака 24. Настао
је тако што је од средстава које је прикупио
школски „Фонд за унапређење наставе“
наша школа у периоду између 1935. и 1940.
године набавила кинопројектор и постала
прва школа у Београду која је имала свој
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Сл.49. Штампани плакат са прославе Дана
школе са кога се види да је наша школа наплаћи-

вала улазнице као што је чинили и пре Другог
светског рата.

Сл.48. Пролава Дана школе „Старина Новак“
на Ташмајданском стадиону 10. маја 1959.



кинопројектор. Ово јој је омогућило пуштање пројекција филмова за за-
интересоване грађане у оквиру „Школског биоскопа“, од чега је школа
имала користи јер је наплаћивала улазнице за пројекције. Куриозитет је
да је приближно у то време нашу школу похађао легендарни глумац
Бора Тодоровић чија је најчувенија улога каријере била у филму “Мара-
тонци трче почасни круг”, у коме је тумачио чувену улогу кинематографа
Ђенке. „Школски биоскоп“ је био напредна новотарија која је станов-
ништву Хаџипоповца и Старе Палилуле обогатила културни живот и бар
мало охрабрила појављивање културних и образовних установа чије от-
варање је касније уследило.

Период Другог светског рата је за нашу школу најтежи део њене
историје. У току Другог светског рата нико од учитеља и управитеља није
био опредељен за комунистичке идеје нити је био у вези са КПЈ, тврди
Живојин Илић у својој „Монографији Основне школе Старина Новак“.
Такође, нема забележених случајева сарадње наставника наше школе
са нацистичким окупатором. Упркос одузимању школске зграде, упркос
непрекидним мењањем седишта рада, редуковањем часова наставе, а
напослетку и преласка на рад по приватним кућама, наша школа није
децу Хаџипоповца и Старе Палилуле остављала распуштене до неких
бољих времена, већ им је све време рата организовала наставу, а за
предшколску децу одржала је рад обданишта (склоништа) у објекту који
је за ту сврху користила и пре рата у Ратарској улици (данашњој улици
27.марта). Овако искрени алтруизам несумњиво је утврдио јак углед
наше школе у свом крају и вероватно су јој Хаџипоповац и Стара Пали-
лула узвратили на томе помогавши јој, недокучивим замршеним и не-
видљивим механизмом, да 19.01.1952. старо име „Старина Новак“ врати
након образовних реформи социјалистичке револуције у којој је названа
Основна школа“Број 7“. Зато не треба да чуди што су се, после Другог
светског рата, грађани Старе Палилуле одазвали позиву управитеља Дра-
гоуба Вељановића на својеврсну мобу и сопственим добровољним
радом обновили школску зграду која је током рата девастирана. О томе
Живојин Илић, у својој „Монографији Основне школе Старина Новак“
наводи:
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“Тада је настало једно опште
славље и одушевљење. Човек се дивио
оном самопрегору, елану и неописивом
одушевљењу грађана и наставника на
обнови своје школе. Све је рађено на доб-
ровољној основи. Једни су правили клупе
и столице, други кречили и рибали,
трећи украшавали своју школу итд.
Школа је фантастичном брзином била
обновљена и кренула у нормалан рад
иако је школи још много чега недо-
стајало.“

Испуњавање своје просветарске
улоге наша школа је показала и када су
осниване друге школе. У улици Браће
Грим саграђена је нова школа „Ђуро
Стругар“ која почиње са радом новембра
1954. године. Из наше школе је у њу
упућено 182 ђака и са њима следећи учи-

тељи: Радуша Пелевић, Вукосава Вељановић, Наталија Тодоровић, Ми-
лица Јовановић, Живка Томић, Деса Живковћ и Ангелина Ђерасимовић.
Године 1960. изграђена је школа „Ослободиоци Београда“ у коју је 5.ок-
тобра 1960. године упућено из наше школе 520 ђака. Са ђацима прешли
су и следећи учитељи и наставници: Вилина Радивојевић, Наталија Ке-
мивеш, Миленија Туцовић, Јелица Ивановић, Љубинка Јанковић Леви,
Василија Вучковић, Анђелија Видаковић и Марица Колаковић. Из наве-
дена два примера оснивања школа се види да је наша школа била прави
расадник просветарског сегмента друштвеног живота општине Пали-
лула.

Традиција наше школе да приређује наступе за публику ван школе,
пре свега за грађане Хаџипоповца и Старе Палилуле, била је, макар у
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Сл.50. Глумица Станислава Пешић,
свршени ђак наше школе, прили-

ком гостовања у нашој школи
1960. године.

Сл.51. Оркестар Дома гарде на-
ступио је 1970. године у прошире-

ном холу школе, делу где је сада
школска трпезарија. Диригент је

био мајор Гојко Бошњак.



организационом смислу, иако не и у идеолошком, уткана и у организо-
вање јавних наступа наше школе са јасним циљем да се привуче што
већа пажња, још неколико деценија након завршетка Другог светског
рата. Пример такве манифестације је била прослава Дана школе 10.маја
1959. године на стадиону Ташмајдан „уз одабран уметнички, музички и
фискултурни програм“ како стоји на штампаном рекламном плакату који
је сачуван до наших дана. Чињеница да је школа организовала јавну ма-
нифестацију за чије извођење је био потребан Ташмајдански стадион,
и да је за њено обзнањивање штампала плакат, само по себи је импре-
сивно. На поменутом плакату откривамо материјалне доказе да су се
јавни наступи изводили као некада у краљевини. На плакату јасно стоји
да се улазница за манифестацију наплаћује: „за одрасле 50 динара, а за
децу 30 динара“ исто како се то чинило на предратним прославама Све-
тог Саве, Видовдана итд. Овакав приступ је доказ опстајања континуи-
тета тежње наше школе да утиче на локалну друштвену заједницу, а не
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Сл.52. ”Шести пролећни карневал” одржана је 8.маја 2018. године, на линији од
школе до Ташмајданског парка.



само да делује уско у образовно васпитном оквиру. 
Реформа образовања, са којом се одмах почело у социјалистичкој

револуцији и преузимања власти КПЈ, донела је многе новине које су
нашој школи смањиле аутономију деловања али и упростиле рад. Ову
околност је важно истаћи јер је њена појава учинила да значај наше
школе као једине јавне образовно културне установе на Хаџипоповцу и
Старој Палилули, престане да буде онолико велик колико је био 1922.
године када је школа почела да ради. Овај феномен се може пратити
кроз велики број симптома: описмењавање одраслих преузела је 1957.
године „XII Школа за образовање одраслих“ и наша школа, као усам-
љена установа у крају са 50% неписменог становништва, више није
имала овај тежак терет; финансирање и опремање школе решавано је
системски од стране нове државе а не сталним значајним прилозима
добротвора; установе шире друштвене заједнице укључиле су се у ства-
рање не само наставних програма него и читаве лепезе ваннаставних
садржаја у које је наша школа требало само да узме учешће; коначно се
наша школа скрасила на једној адреси и трајно решила како се зове. 

Предратна традиција одржавања приредби, концерата и разних
врста наступа, који су некада можда били једини организовани културни
догађаји Хаџипоповца и Старе Палилуле, ипак се наставила и у после-
ратном периоду. Овакве манифестације су се, у првој послератној ре-
форми образовања звале „културно—уметничке активности“ и
спроводиле су их секције. У нашој школи основана је 1955/56. школске
године драмско-рецитаторска секција „Пометова дружина“ која је успе-
вала да ангажује у своје активности гостовање професионалних глумаца.
Своје наступе је често имала и ван школе, а у томе су неки наши ђаци
открили своје афинитете и касније постали професионални глумци као,
на пример, Срђан Карановић, Бранко Замоло, Станислава Пешић итд. 

Литерарна секција се најпре звала „Бранко Радичевић“ и угостила
је велики број актуелних књижевника, а музичка секција је, поред
мноштва музичких наступа ван школе, успела да организује гостовање
ондашњих познатих оркестара: оркестар Музичке академије са дири-
гентом Душаном Скорваном; симфонијски оркестар Дома гарде; орке-
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стар Народне милиције.
Ликовна секција је 1969. успоставила сарадњу са Музејем приме-

њене уметности који је због изузетне сарадње уручио нашем наставнику
ликовне културе Милораду Пешићу, плакету и ручни сат. 

Након распада СФРЈ, наступио је период када се непрестано ме-
њала држава којој наша школа припада и када су околности, пре свега,
налагале да се опстане и преживи. Овај период, који је кулминирао
НАТО агресијом 1999. године, осујетио је могућност нашој школи да, као
пре и у току Другог светског рата, буде од веће важности локалној друшт-
веној заједници. Утврђивање разлога за ову немоћ наше школе прева-
зилази оквир монографије једне школе јер је овај феномен општи за
наше школство и није заобишао ниједну образовну установу тога доба.
Зато ћемо овај феномен само констатовати, а његову дубинску анализу
оставити науци за будућа истраживања.

Након поновног успостављања самосталне српске државе, наша
школа се више није налазила на пасивној периферији престонице, већ
је била у престижном централном делу главног града, и ретко је ко од
житеља у околини школе још користио старе називе краја, Хаџипоповац
и Стара Палилула. Природно, појавило се мноштво установа, институ-
ција, организација и предузећа која се баве културом, образовањем или
забавом. Може се рећи да је у таквом густом миљеу наша школа изгу-
била онај велики друштвени значај за околни крај какав је имала у пе-
риоду када је била једина образовно културна установа Хаџипоповца и
Старе Палилуле, а њен утицај на локалну друштвену заједницу, прак-
тично, не само да је нестао, него је наша школа након сто година по-
стојања, доживела од околног становништва да узурпирају велики део
школског дворишта за стварање највећег дивљег паркинга аутомобила
у центру Београда, за подизање вишеспратница и стварања ограђених
дворишта за станаре тих зграда. Нападнута са свих страна, наша школа
се након сто година рада, стеснила на најмањој површини коју је икада
имала.

Спектакуларних наступа наша школа се није одрекла ни у новије
време већ је наставила континуитет гламурозних манифестација отво-
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рених, не само за ученике школе и њихове родитеље, већ и за ширу јав-
носту. У недостатку сопствене свечане сале приређивала је наступе на
сценама “Центра за културу Палилула”, “Дечијег културног центра, али
и приређујући једини костимирани дефиле на Старој Палилули, Про-
лећни карневал.
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4.2. ХУМАНИТАРНИ РАД ШКОЛЕ “СТАРИНА НОВАК” 
ЗНАЧАЈАН ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

У првој половини свог постојања, узајамно усмерене хуманитарне
активности наше школе и локалног становштва скоро да су биле изјед-
начене. Ова равнотежа је превагнула на страну школе у другом делу сто-
годишњег постојања наше школе. Од самог почетка рада школе
„Старина Новак“, организоване су хуманитарне акције. Оне нису биле
обавеза школе, нити је било прописано да се „одраде“. Покретане су и
реализоване иницијативом наставника и ђака наше школе. Прва зна-
чајна и дуготрајна својеврсна хуманитарна акција почела је већ прве
школске године 1922/23. организовањем рада „обданишта/склоништа“,
да се сиромашна деца и деца која далеко станују, „склоне“ у периоду
између смена и добију могућност да ручају. Ово обданиште је радило у
Ратарској улици број 17, данашњој улици 27. марта. У штампаном из-
вештају школског инспектора Војислава Младеновића под називом
„Београдске народне школе у 1926/27. години“ наводи се да је добро-
творном акцијом грађана основано и издржава се обданиште бр.2 у Ра-
тарској 17. У извештају се наводи да је општина плаћала
учитеље-васпитаче, а да се исхрана, поред осталог, обезбеђивала од
добровољних прилога са приредаба, од улазница за Школски биоскоп .
Поменути биоскоп је радио у школи „Старина Новак“ и био је отворен
за околно грађанство, што значи да је наша школа дугорочно организо-
вала хуманитарни рад прикупљајући приходе од продатих улазница који
је уплаћивала у хуманитарне сврхе. 

Јединствено обданиште/склониште у Ратарској улици број 17, ра-
дило је до 1933. године када је у згради обданишта/склоништа отворено
и забавиште и од тада уместо учитељица-васпитачица раде забавиље.
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Склониште и са њим ђачка кухиња се тада премешта у зграду школе
„Старина Новак“ до избијања Другог светског рата, односно, до школске
1940/41. Ове школске године се у склоништу бесплатно хранило 80 си-
ромашних ученика. 

У Табели 4 су представљена имена учитељица-васпитачица које су
у обданишту/склоништу радиле до избијања Другог светског рата.
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школска година
учитељице-васпитачице (од 1924. до 1933)

забавиље (од 1933. до 1941)
1924/25. Драга Пребил

1925/26. Драга Пребил

1928/29. Драга Пребил

1929/30. Смиља Радишић, Иванка Симић

1932/33. Остојић Франка

1933/34. Остојић Франка, Олга Удицки

1934/35. Олга Удицки

1937/38. Савка Поповић

1938/39. Меланија Вишњић, Валерија Шурић, Даница Ра-
дивојевић

1939/40. Меланија Вишњић, Валерија Шурић, Михаило
Чупић, Даница Радивојевић

1940/41. Валерија Шурић, Меланија Вишњић, Надежда
Станковић, Најда Стаменковић

Табела 4. Учитељице-васпитачице које су до Другог светског рата радиле у об-
даништу-склоништу.

школска година васпитачи-учитељи

1941/42. Валерија Шурић, Јелена Оморац

1942/43. Валерија Шурић, Јелена Оморац

1943/44. Даница Радивојевић, Јелена Оморац

Табела 5. Учитељице-васпитачице у обданишту за време Другог светског рата.



И у току Другог светског рата, од 1941. до 1944. године обданиште
(обданиште бр.2) је радило у својој згради у Ратарској улици број 17. Од
априла 1942. године, радила је и ђачка кухиња за сиромашне ученике.
У прво време, деца су ишла на ручак у Гарашинову улицу, а касније се
храна доносила у школу и ту је дељена деци.

У Табели 5. су представљена имена учитељица-васпитачица које
су у обданишту радиле до избијања Другог светског рата.

19. марта 1923. године основан је у нашој школи „Фонд за сиро-
машне ђаке“. Према подацима у монографији ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИНА НОВАК“, школске 1938/39. године, поменути
фонд имао је 12 чланова-утемељивача, 9 добротвора, 37 редовних чла-
нова али подаци о именима дародаваца нису сачувани.

Трагови хуманитарне активности наше школе могу се пратити и
анализом рада подмлатка Црвеног крста који је 1939. године имао 327
чланова и редовно одржавао хуманитарне приредне: маја месеца одр-
жавао је концерт са хорским, музичким тачкама, рецитацијама и ре-
довне приредбе о Видовдану и Светог Саву уз наплату улазница. Приход
се користио за екскурзије четвртих разреда, исхрану сиромашних уче-
ника и „Фонд за унапређење наставе“ из кога је школа набављала на-
ставна средства.

Након Другог светског рата, обданиште у Ратарској улици број 17
није више саставни део школе „Старина Новак“. Ипак, након усељења у
нову зграду у улици Кнез Даниловој, у нашој школи се отвара импрови-
зовано обданиште у просторијама школске библиотеке. Прихватана су
деца, економски и стамбено угрожена, од 8:00 до 11:00 часова и од
14:00 до 17:00 часова. Дежурали су сви наставници на добровољној ос-
нови, а обухватано је од 18 до 25 ученика.

У каснијем периоду хуманитарни рад се реализује деловањем
Пионирског одреда у нашој школи. У наредној табели су представљене
најзначајније хуманитарне акције Пионирског одреда школе „Старина
Новак“ у периоду од 1960. до 1972. године . За период деловања после
1972. године приређивачу ове монографије нису били доступни подаци
о хуманитарним активностима Пионирског одреда у школи “Старина
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Новак”, а од школске 1990/91. године Савез пионира престаје да постоји
па са њим и Пионирски одред у нашој школи.
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Табела 6. Хуманитарна активност Пионирског одреда.

1966/67. прикупљени добровољни прилози за борбу против
рака у износу од 221.926,00 динара

1967/68. новчана помоћ за спомен школу у Тршићу у износу
од 24.800,00 динара

1968/69. новчана помоћ за страдале у земљотресу у Бару и
Улцињу у износу од 154.790 динара

1969/70. донација 350 књига за село Милошево крај
пријепоља

1970/71. новчани прилог за пругу Београд-Бар у износу од
577.335,00 динара

1971/72. донација 834 уџбеника школи “Владимир Назор” у
селу Туларе код Лесковца

школска година хуманитарна активност Пионирског одреда

1960/61. новчана помоћ деци Алжира у износу од 139.206,00
динара

.
1962/63. новчана помоћ деци настрадалих рудара из Бано-

вића, Какња, као и настрадалих од земљотреса у
Макарској

1963/64. новчана помоћ за пострадале од земљотреса у Ско-
пљу у износу од 98.757,00 динара



Подмладак Црвеног крста у нашој школи, након Другог светског
рата, имао је свој одбор и обухватао скоро све ђаке. Сваке године, орга-
низовао је посете болесној деци. Вредне помена су следеће посете:
1957. године посета Дечијој болници и уручење књига болесној деци;
1962. године посета дечијем одељењу Очне клинике. Поред даривања
књига изведен је болесној деци и културно уметнички програм. Хума-
нитарни рад подмлатка Црвеног крста огледао се и у свим другим ак-
тивностима које су карактеристичне за Црвени крст. Радом подмлатка
Црвеног крста руководила је до 1970. године наставница Мирјана Пу-
љевић, а наставила Даринка Милановић.

Из сачуваних Летописа школе за период од 1990. до 1993. године,
може се сазнати да је подмладак Црвеног крста наставио са хуманитар-
ним акцијама укључивањем у акције Црвеног крста. Посебно се истиче
акција „За срећније детињство“ коју је Црвени крст организовао у виду
трке ђака. Том приликом су дељени стартни бројеви такмичарима трке.
Наш подмладак Црвеног крста је нашим ђацима, учесницима трке, про-
давао стартне бројеве и средства прикупљена на овај начин користио
за хуманитарне сврхе. У следећој табели је дат преглед учешћа наше
школе у манифестацији „За срећније детињство“ која се завршавала при-
купљањем новчаних средстава за хуманитарне сврхе.
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датум опис

29.09.1990. Продајом стартних картона за трку (по цени од
10 динара) сакупљено је 4.000,00 динара

28.09.1991. Продајом стартних картона за трку сакупљено
је 8.500,00 динара

26.09.1992. Продајом стартних картона за трку ) сакуп-
љено је 46.900,00 динара

Табела 7. Акција Црвеног крста „За срећније детињство“.



У овом периоду, о коме имам податке захваљујући околности да
су сачувани Летописи школе, спроведене су и друге хуманитарне акције.
Поводом „Дана рањеника“ који је организовао „Фонд капетан Драган“
наша школа је организовала прикупљање добровољних прилога у више
наврата: априла 1992. године, прикупљено је 24.336,00 динара; 5.марта
1993. године прикупљено је 3.024.000,00 динара. У складу са тадашњом
тешком друштвеном ситуацијом, оптерећеном последицама ратних
дејстава, организоване су и друге хуманитарне акције: 27.12.1990. го-
дине сакупљена је новчана помоћ у износу од 9.257,00 динара за из-
градњу дечије болнице у Тиршовој улици; новембра 1991. године у
оквиру акције „Солидарност на делу“ сакупљена је одећа и обућа која
је подељена нашим ученицима избеглицама и материјално необезбе-
ђенима, а све преостало је предато општинској организацији Црвеног
крста; акција „Солидарност на делу“ је поновљена и 9. новембра 1993.
У току школске 1992/93. године, сакупљена су средства за хигијену и
школски прибор који је предат представницима „Српског хуманитарног
друштва Крајина“.

У последњој деценији првог века постојања, најзначајнију улогу у
хуманитарним активностима наше школа имала је “Дружина Старина
Новак“. Њихове акције привукле су значајну пажњу јавних средстава ин-
формисања, и писаних и електронских. Дружина је, у дужем низу го-
дина, одржавала хуманитарне приредбе „Промотери доброте“, са
продајним изложбама дечијих радова и прикупљањима добровољних
прилога. Сакупљени приходи су били намењени деци породица слабијег
имовинског стања.20 Прикупљана је и гардероба, храна и средства за
личну хигијену деци у дневном прихатилишту „Свратиште“21, а дружина
се укључила и у хуманитарну акцију „Чеп за хендикеп“22. Радом „Дру-
жине Старина Новак“ је од оснивања дружине 2011. године, руководила
вероучитељица Мирјана Видовић Кубат, а касније је улогу својеврсног
„харамбаше“ преузела учитељица Снежана Павловић. 
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20 НОВАК лист Основне школе „Старина Новак“, број 4, мај 2014. (ISSN 2466-5193)
21 НОВАК лист Основне школе „Старина Новак“, број 11, мај 2018. (ISSN 2466-5193)
22 НОВАК лист Основне школе „Старина Новак“, број15, јул 2020. (ISSN 2466-5193)



Поред описаних хуманитарних активности, у последњој деценији
стогодишњице постојања наше школе истиче се и организовање хума-
нитарне помоћи за пострадале од последица великих поплава у више
градова Србије 2014. године. За ову сврху је формиран школски „Штаб
за прикупљање помоћи“ који је прикупио знатну количину дуготрајне
хране, одеће, обуће и средства за хигијену. Прва количина прикупљених
средстава упућена је 21.маја 2014. године у Бајину Башту.23
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23 НОВАК лист Основне школе „Старина Новак“, број 4, мај 2014. (ISSN 2466-5193)
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4.3. ВИШЕГОДИШЊЕ САРАДЊЕ ШКОЛЕ “СТАРИНА
НОВАК” СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА 

Сарадња наше школе са другим установама током сто година по-
стојања је толиког обима да је, све и да имамо сачуване податке, не
бисмо могли приказати у једној монографији. Због тога ћемо се на овом
месту осврнути само на оне сарадње које испуњавају два услова: зна-
чајне су по садржају; представљају дуготрајни вид сарадње. Немамо по-
датке о свим врстама споразума о трајној сарадњи или о сарадњама које
нису плод споразума већ представљају више поновљених појединачних
активности реализованих са истом установом, нити о сарадњама које су
дуготрајне и које потенцијално воде, чак, ка братимљењу. Ипак, о актив-
ностима које представљају дуготрајну сарадњу са другим установа, сачу-
вани су, у значајном мери, подаци за период после Другог светског рата,
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година посете опис посете наше школе опис посете школе из
Бешке

1956. 28.април, 135 ђака, 5 на-
ставника, 7 родитеља

100 ђака, 10 наставника

1958. мај, 160 ђака, 11 наставника,
5 родитеља

колектив школе из Бешке

1959. април, изведен културно
уметнички програм

1960.
екипа малог рукомета госто-
вала је на спортском слету

Табела 8. Сарадња наше школе и основне школе из Бешке:



а највише заслугом приређивача монографије поводом 50 година школе
„Старина Новак“. Из овог драгоценог извора може се сазнати о активно-

стима које су трајале у дужем периоду. Најважнији примери су описани
табела које су приказане.

Од побројаних школа са којима је наша школа спроводила актив-
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Табела 10. Сарадња наше школе и школе из Книна

година посете опис посете наше школе опис посете школе из
Книна

1962. децембар, 20 ученика и 2
наставника

1963. мај, 20 ђака и 2 наставника

1964. октобар, 30 ђака и 2 настав-
ника

1966. мај, 20 ђака и 2 наставника октобар, 20 ђака и 2 настав-
ника

Табела 9. Сарадња наше школе и школе из Рипња:

година посете опис посете наше школе опис посете школе из
Рипња

1956. колектив школе из Рипња

1958. мај, наставници посетили по-
сетили школу

јун, ђаци и наставници одр-
жали приредбу



ности у дужем периоду, бар неколико година, треба посебно издвојити
ОШ “Миљенко Цвитковић“ зато што је са овом школом 16.05.1980. го-
дине, свечано потписана Повеља о сарадњи. Овај чин су обе школе тре-
тирале као братимљење школа. У повељи се наводи:

“Ми, радни људи, пионири и омладина основних школа „Миљенко
Цвитковић“ из Сарајева и „Старина Новак“ из Београда изражавајући
доследну приврженост слободарству Старине Новак и идејама Рево-
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Табела 12. Сарадња наше школе са школом „Иво Лола Рибар“ из Великог Гра-
дишта

година посете опис посете наше школе опис посете школе из Ве-
ликог Градишта

1963. септембар, колектив школе

1967. октобар, 31 наставник и ди-
ректор школе

јун, 48 ђака и 2 наставника

Табела 11. Сарадња наше школе са школом „Миљенко Цвитковић“ из Сарајева 

година посете опис посете наше школе опис посете школе из Са-
рајева

1967. јуни, 48 ђака и 2 наставника април, 62 ђака и 2 настав-
ника

1969. октобар, 30 ђака и 3 настав-
ника

октобар, 31 ђак и 2 настав-
ника

1980. септембар, присуство постав-
љању бисте Миљенку Цвит-

ковићу

16.05.1980. потписивање По-
веље о сарадњи

1981. 18.март, 20 наставника и 25
ђака, присоство Дану школе

1982/83. Учешће на спортским играма цео колектив школе



луције у којој је народни херој Миљенко Цвитковић борбом и смрћу
означио рађање новог доба и нових људских вредности, одлучили смо
да се, на основу Устава СФРЈ усвоји и потпише ПОВЕЉА о сарадњи ОШ
“Миљенко Цвитковић“ и ОШ “Старина Новак“као свечана обавеза да
у наставно васпитном процесу и друштвено политичком раду будемо
доследни у борби за изградњу самоуправног социјализма.

Дугорочних сарадњи са другим установама, осим са већ наведе-
ним, такође је било. Школа „Старина Новак“ је више деценија органи-
зовано водила своје ђаке на часове пливања на великом базену

Ташмајдан, а зими дуги низ година у ледену дворану „Александар Ни-
колић“. 

У Табели 13. приказани су подаци о броју ђака који су обухваћени
пливањем у периоду од 2014/15. до 2017/18. школске године. У том пе-
риоду је пливање било редован изборни предмет предвиђен годишњим
планом школе.

Неколико година је део часова реализован у Ботаничкој башти
„Јевремовац“. Ипак, наведене врсте сарадње су биле пословно економ-
ске и нису почивале на заједничким образовно васпитним програмима.
Установа са којом је у веома дугом периоду наша школа сарађивала у
континуитету је „Дечији културни центар“. Наша школа се најчешће
укључивала у планиране акције ове установе, пре свега у манифестацију
„Радост Европе“, али је постојао знатан број заједнички планираних и
активнсти. Шири приказ сарадње са “Дечијим културним центром” на-
лази се у другој књизи монографије.
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школска
година

2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018.

број оде-
љења

3 4 2 5

број ђака 72 96 49 124

Табела 13. Број ђака обухваћен изборним предметом „пливање“.



У попису најзначајнијих дуготрајних сарадњи наше школе са дру-
гим установама неизоставно је навести сарадњу са школама у иностран-
ству. У Табели 14. представљени су основни подаци о учешћу ђака у
„Недељи размене“ са холандском школом Sint-Janscollege из Хунзбрука
у периоду од 2015/16. до 2019/20. школске године када је због панде-
мије сарадња настављена он лајн.

Заједнички програми активности реализовани су у дужем периоду
са три румунске школе у следећим градовима:

- Клуж, где је држан час историје код споменика Старини Новаку
и реализована посета партнерској школи “LICEUL TEHNO LOGIC 
SPECIAL PENTRU DIFICIJENTI DE AUY CLUJ-NAPOCA”,
- Блаж, где је у партнерској школи LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI 
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школска
година

2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. гостујућа
школа

датум 10-15.мај
2016.

28.11-
03.12.2016.

23-28.10.
2017.

8-13.10.
2018.

7-12.10.
2019.

Sint/Janscol-
lege

Холандија

датум 9-14.11.
2015.

8-13.5.2017. 16-21.4.2018. 1-6.4.2019. нису били
због панде-
мије ковида

19

ОШ”Ста-
рина Новак”

Србија

број ђака 18 23 34 22 30
Sint/Janscol-

lege
Холандија

број ђака 17 23 26 22 нема ОШ”Ста-
рина Новак”

Србија

укупно
дана

12 12 12 12 6
Sint/Janscol-

lege
Холандија

укупно
ђака 35 46 60 44 30 ОШ”Ста-

рина Новак”
Србија

Табела 14. Девет „Недеља размене“ холандске и наше школе.



CIPARIU“ постављана, поред румунске презентације, српска пре
зентација Старине Новака донесена из Београда,
-Темишвар, где је са српском гимназијом ТЕОРЕТСКА СРПСКА 
ГИМНАЗИЈА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ сачињен заједнички трајни 
пројекат „Доситеј Обрадовић од Темишвара до Београда“.

У Табели 15. приказани су неки подаци о реализацији пројекта
„Баба Новак — Старина Новак“ у Клужу и Блажу, као и пројекта “Доситеј
Обрадовић од Београда до Темишвара” у Темишвару Због пандемије
CIVID-19, сарадња је привремено прекинута 2019. године. Ипак, живи
контакти са румунским школама, међу којима је и ТЕОРЕТСКА СРПСКА
ГИМНАЗИЈА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ из Темиштвара, су се сачували. 

Плодна дугогодишња сарадња наше школе са румунским шко-
лама учинила је нашу школу кадром да посредује у братимљењу бео-
градске ГО Палилула и румунске општине Блаж. 
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Табела 15. Реализација пројеката са румунским школама.

датум реализа-
ције

број ђака
учесника

број наставника
учесника

учешће осталих

децембар 2011. нема 9 нема

децембар 2012. без података без података без података

5-8.12.2013. 10 4
директор школе, 1
из ДКЦ

8-11.12.2014. 9 5
директор школе, 2
представника ДКЦ

10-14.12.2015. 11 5
директор школе,
преводилац

14-18.12.2016. 10 4
директор школе,
психолог, 2 ДКЦ

7-10.12.2018. 11 4
директор школе

2 из ДКЦ

11-14.12.2019. 12 5
директор школе, 2
представника ДКЦ



4.4. КАМПАЊА ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА СТАРИНИ
НОВАКУ И ОБНОВА ОБЕЛЕЖАВАЊА ГОДИШЊИЦЕ

СМРТИ СТАРИНЕ НОВАКА

У последње три деценије веома су актуелна, занимљива и конт-
ровезна питања историјског, културног, споменичког, меморијалног и
традицијског материјалног и нематеријалног наслеђа. Услед, ратних
дејстава идеолошких сукоба и шовинизма девастирани су многи споме-
ници, музеји и меморијална баштина. Истовремено присуствујемо
новом полету градње и обележавања свега онога што означава духов-
ност, традицију и сећање. Много тога се обнавља онако како је било или
се ставља у нове контексте и дискурсе.

Шта чека једну малу Основну школу „Старина Новак“, у пројекту
изградње споменика истоименом историјском и епском јунаку, коман-
данту и харамбаши из 16. века, симболу борбе против Османском
царства, вођи хајдучке дружине и једном од главних ликова јуначких на-
родних песама? Разлози за подизање овог споменика су бројни. Од 80-
их година 19. века исти је назив улице Старина Новак у којима се
планира споменик. До 1964. године оближња раскрсница је називана
Трг Старине Новака. Основна школа „Старина Новак“ је основана 1922.
године. Фронт старе зграде школе је окренут улици, а споменик би био
на неколико десетина метара од ње. Ретке су школе у српској просвети
које су од свог оснивања носили назив према познатим личностима. У
овом делу општине Палилула, месна заједница носи назив по Старини
Новаку. На локацији је близу ток Дунава, а Новак је рођен низводно у
Поречу, данашњем Доњем Милановцу. Хајдуковао и ратовао је често у
Банату, а од изабране локације започиње помало заборављени део и

151



назив старе Палилуле, Хаџипоповац, који се још раније називао Банатско
село.Турска историјска врела га помињу, да заједно са Дели (лудим)
Марком, у времену Дугог рата, четује и долази до самог Београда.

Личност Старине Новака у српским и јужнословенским земљама
нема обележја нити споменика, осим у именима појединих фоклорних
група и друштава, улица у више градова, ватрогасног друштва. Одне-
давно (лето 2019) у парку Пала у Републици Српској стоји занимљив спо-
меник Новаку од дрвета, рад једног јапанског уметника. После
Јахоринског уметничког бијенала, дочекао је и крај лета радећи ову
скулптуру, сигурно одушевљен природом Јахорине и Романије, причама
и легендама тог епског арела харамбаше Новака. У граду Клужу, у Транс-
илванији, Румунија постоји монументалан споменик „Баба Новака“, ко-
маданта хајдучких дружина на страни хришћана и влашког војводе
Михаја Храброг у сукобу са Османским царством у „првом свеевропском
рату“ (Дуги рат 1593-1606.). У овом граду он је брутално уморен у колоп-
лету хришћанских несугласица. Од 2011. године ђаци и наставници Ос-
новне школе „Старина Новак“ посећују овај град и на споменик полажу
венац. По пројекту (Старина Новак-Baba Novac) остварујемо међуна-
родну сарадњу са школама, нашим пријатељима, у градовима: Клужу,
Блажу и Темишвару.

Иако звучи невероватно, једини споменик Старини Новаку, мону-
менталних размера, подигнут је у Румунији. У Србији га нема. Чак ни Ре-
публика Српска није му подигла споменик. Чињеница да је Старина
Новак страдао далеке 1601. године, а да споменичко обележје му није
подигнуто, чини неспорним да су се Срби огрешили о овом важном ис-
торијском лику своје историје. Па чак, све да и није историјски лик, а
јесте, већ само епски лик, Старина Новак би за српску културну баштину
био од непроцењивог значаја. Колико нас данас зна да је Старина Новак
заступљенији лик у народним песмама од Краљевића Марка?

На Старој Палилули постоји оригинални, аутохтони феномен који
се још увек неда објаснити. Овај део Београда, у прошлости пука пери-
ферија а данас центар главног града, гаји својеврсни култ Старине Но-
вака. У овом крају Београда, двомилионског града, постоји једина улица
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Сл.53. Плакат трибине „СТАРИНА
НОВАК ПОСЛЕ ЧЕТИРИ ВЕКА“ која
је одржана 7.марта 2019. у крипти

цркве Светог Марка на Ташмајдану.

Сл.54. Плакат трибине „БОЖЕ
МИЛИ ДА ЧУДНА ЈУНАКА“ која је

одржана у „Дому омладине“ 27.сеп-
тембра 2018. године.

Сл.55. Споменик Старини Новаку у
природној величини и окружењу.



Старине Новака, налази се једина школа са именом Старине Новака у
Србији, а до 1964. године, постојао је и Трг Старине Новака — раскрсница
улица Старине Новака и Цвијићеве. Прва књига о Старини Новаку у ис-
торији Срба настала је у овом крају. Објавила ју је наша школа и тиме
само следила одавно створен култ Старине Новака на Старој Палилули.
Постојање овог култа доказ је да Стара Палилула има душу, односно,
оригиналну социјалну и културолошку структуру коју треба гајити и на-
даље. У том смислу кампања наше школе да се подигне споменик Ста-
рини Новаку на Старој Палилули није никакво изненађење већ чин који
је дубоко утемељен у духу овог краја и представља логичну последицу
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менталитета овог дела главног града. Дакле, наша школа само следи пут
који је давно пре нас трасиран. Такав став је, заправо, враћање сопстве-
ним истинским вредностима и превазилажење отуђења од сопственог
бића.

Наша школа је званичну иницијативу поднела Граду Београду
2017. године и брзо добила одговор којим документима је потребно до-
пунити приложену иницијативу. Поред осталог, у одговору “Комисије за
споменике и називе утргова и улица” је стајало да се мора прибавити
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Сл.56. Парастос Старини Новаку 5.фебруара 2019. године у цркви Све-
тог Марка на Ташмајдану.



идејно решење споменика израђено од стране академског вајара. Из-
рада идејног пројекат споменика, поверена је проф. др Здравко Јокси-
мовић. Поводом тога је са уваженим уметником сачињен и потписан
Уговор који се у нашој школи доживљава као важан историјски доку-
мент. 

Прва фаза идејног пројекта састојала се од изналажења уметнич-
ког решења, вајања стојеће гипсане фигуре Старине Новака, висине
један метар, која је јавно и показно, патинирана у Галерији хола наше
школе. Овај чин бојења гипсане фигуре обављен је, у виду јавног часа,
изазвавши велико интересовање ђака који су, изненађујуће стрпљиво и
дисциплиновано, посматрали рад вајара.

У другој фази идејног пројекта, архитекта се потрудио да изради
просторно решење за постављање споменика. У идејном пројекту спо-
меника Старини Новаку се наводи:

“Споменик је замишљен као фигуративна скулптура са свим не-
опходним атрибутима који припадају Старини Новаку као историјској
личности смештеној у другу половину XVI века.

У формирању идентитета Старине Новака, својим драгоценим
саветима и сугестијама, помогли су историчари Милош Пекић и Ни-
кола Гиљен.  Они су указали и на неопходну литературу у којој се на-
лазе документа, историјски записи и чињенице које непобитно говоре
о важности и величини Старине Новака као легендарног Српског
јунака у борби против Турака. То је учињено да би се остварила што
боља идентификација и употпунила представа како би знаменити
хајдук с краја XVI века могао да изгледа. Сам карактер спада у умет-
ничку фикцију аутора овог будућег споменика. 

Предвиђена величина фигуре је око 2,5 метара. Споменик ће
бити одливен у бронзи. Предвиђена висина постамента је око 1,2 -1,5
метара. На постаменту би био постављен ћирилични натпис: 

СТАРИНА НОВАК
Рођен између 1520. и 1530 године

Страдао 1601.
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Као што се види на скици постамент није предвиђен као моно-
литан блок већ као амбијентална целина од камених коцки, од којих
су неке и физички одвојене од самог постамента, да би метафора о
средњевековном утврђењу, као фиктивној историјској локацији, била
што убедљивија.

Шири амбијент споменика, нарочито онај према постојећем
дечјем игралишту, морао би се прилагодити и модификовати како би
се обезбедио приступ самом споменику, односно његова непосредна
комуникација са публиком. Приликом рада на споменику урадио би се
детаљнији нацрт амбијенталне целине.

Укупна висина споменика не би прелазила 4 метра. Ово се може
сматрати стандардном величином с обзиром на локацију која се пред-
лаже за овај споменик. Предвиђена локација је угао Цвијићеве и Ста-
рине Новака. Споменик би био орјентисан према улици Старине
Новака.”

Када је идејни пројекат завршен, отпочело је представљање спо-
меника јавности. У традиционалном духу организовања спектакуларних
манифестација, наша школа је организовала више трибина од којих
треба истаћи две у “Дому омладине Београда”. У главној сали “Амери-
кана” организоване су две веома посећене трибине:

- 27.децембра 2017. године под називом “СТАРИНА НОВАК ПО 
ДРУГИ ПУТ МЕЂУ СРБИМА”
- 27.септембра 2018. године под називом “БОЖЕ МИЛИ ДА ЧУДНА
ЈУНАКА” 

Јавно представљање споменика организовано је и на трибини у
крипти цркве Светог Марка на Ташмајдану 7. марта 2019. године. Сва
јавна представљања споменика била су веома посећена и привукла су
значајну медијску пажњу. Појавили су се прикази и извештају у најпо-
знатијим дневним листовима, телевизијске куће су емитовале прилоге
о трибинама, извештавале су друштвене мреже. О овоме постоји детаљ-
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нији приказ у другој књизи монографије.
Упоредо са кампањом за подизање споменика Старини Новаку,

отпочело се са обележавањем годишњице смрти Старине Новака. Исто-
риографија није сачувала поуздан податак о години рођења Старине Но-
вака, осим да је рођен између 1510. и 1520. године, али је година и
датум страдања Старине Новака познат: 5.фебруар 1601. године. Дана
05.02.2018. године са почетком у 10 часова у просторијама ОШ "Старина
Новак" је по први пут, после дугог периода, обележена годишњица
смрти Старине Новака и том приликом је обележено 417 година од стра-
дања Старине Новака. Манифестацију je припремио и реализовао школ-
ски “Тим за Музеј” у чијем су саставу били директор школе Владa
Вучинић, Милош Пекић, професор историје, и Иван Величковић, профе-
сор ликовне културе. Од тада се редовно сваке године 5. фебруара обе-
лежава годишњица смрти Старине Новака. Већ следеће 2019. године,
на 418 година од смрти српског јунака, служен је парастос Старини Но-
ваку у цркви Светог Марка на Ташмајдану, и то је постала подразуме-
вајућа активности. 

Основна школа “Старина Новак” испуњавала је своју просветарску
мисију и више него што се од ње очекивало, и остала доследна својој
сопственој историји у минулих сто година постојања. 
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Компанија Flaying Ambulance основана је 2005. године, са жељом
да на просторима западног Балкана уведе светске стандарде у области
транспорта пацијената и њихове неге. Наш медицински тим школован
је у иностранству, у специјализованим центрима за област транспорта
пацијената и ваздухопловне медицине.

Компанија Flaying Ambulance налази се у Београду. Због одличне
позиционираности, у могућности смо да квалитетно и у најкраћем року
одговоримо на све захтеве наших клијената и пацијената.

МИСИЈА
Наша мисија је пружање стручне, саосећајне неге пацијента у

транспорту, обраћајући посебну пажњу на сигурност и ефикасност
приликом транспорта.

+381 63 55 55 20 Улица Новице Церовића 1, Београд
+381 63 66 66 20 www.flying-ambulance.com
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наше школе. Према многим тврдњама,школа је добила и име по улици,
односно више је то био чин националног пијатета према епском
харамбаши.  Првобитно Новакова, од 1896. године постаје Улица
Старине Новака. Тада је то сокак од улица Краљице Марије – 27. марта
до Кнез Данилове. Назив школе по личности тих година је била права
реткост у Београду и у Краљевини. Прва адреса школе је била
Далматинска 52, а касније Старине Новака 22 (24). Такође, Наставничко
веће ОШ „Старина Новак“ покренуло је иницијативу за преименовање,
односно враћање имена раскрсници улица Цвијићеве и Здравка Челара
у Трг Старине Новака. Према литератури, старим плановима и градским
водичима, трг под тим именом је постојао, захватајући простор између
улица Далматинске, Старине Новака, Цвијићеве и Љубе Дидића („трг на
крају Старине Новака, између Далматинске и Цвијићеве“; „круг око
парка на крају улице Старине Новака“; „сквер Старине Новака испод
Далматинске улице“) .Назив је постојао од пре 1952. до после 1963.
године. Старији назив је био Нови трг. Школа није утврдила од када се
трг назива по чувеној историјској и епској личности. Једна од
претпоставки је да је то било тридесетих година прошлог столећа
приликом пробијања и спајања Булевара краља Александра са улицом
Краљице Марије и Цвијићеве. Средином седамдесетих година, прошлог
века, направљена је друга трака улице Старине Новака, што је
смањивало један безимени парк и можда престанак одонима трга.

Због већег насељавања Палилулци су тражили отварање школе,
јер је постојећа код Саборне цркве била удаљена од њиховог насеља.
Београдски магистрат 1838. године обезбеђује учитеља и отвара
Палилулску школу, „при цркви код гробља на Врачару“, тј. у порти цркве
Свети Марко на Ташмајдану. Повремено је радила у згради у Мајора
Илића број 1 са 35 ученика, дечака7. Београдска општина није помагала
ту школу нити се старала о њој. Потпора је долазила од богатијих
Палилулаца, трговаца, занатлија и имућнијих земљорадника. Теразије и
Палилула су била једна парохија под црквом Светог Марка и са једним
учитељем, па је школа 1844. године пребачена на Теразије као згодније
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место. Звали су је и даље Палилулска. 

Tакво стање је трајало до 1851. године када је на плацу, у троуглу
улица Џорџа Вашингтона, Таковске и Далматинскешкола почела са
радом. Плац је вероватно добијен од газде Јеврема Обреновића. То ће
бити једина основна школа на Палилули све до времена после Великог
рата. Половином тог столећа Београд је имао 4 школе: код Саборне, Па-
лилулска, Дорћолска и грчка основна школа. На почетку 20. века у кварту
је радила Друга београдска гимназија, Прва женска гимназија и три ос-
новне школе. У Таковској улици, на месту Радио-Телевизије Србије, у јед-
ној старој кући дуго је била женска основна школа до 1895. Тих година
отворена је и нова зграда Палилулске школе, дограђивана и у првој де-
ценији 20. века на старом плацу у Таковској улици. Била је саграђена по
тада најсавременијим педагошким и хигијенским нормативима, какве
су имале најсавременије земље Европе.

При школи је основан и први ђачки интернат у Београду. „Малу
зграду“, данашњу „Малу школу“, 1908. године саграђена је средствима
Николе Спасића. Чувени велетрговац, добротвори задужбинар задужио
српску престоницу изузетним грађевинама, споменицима културе и вре-
мена. „Ђачка трпеза“ је била намењена сиромашним ученицима и ђа-
цима-путницима. Године 1931. Палилулска школа добиће име српског
просветитеља Вука Караџића. Дограђивана је и педесетих и шездесетих-
година прошлог века. Старо здање је Социјалистичка Република Србија
1966. године ставила под заштиту као културно добро. Од територијалне
поделе београдских општина из 1952. године, ОШ „Вук Караџић“ је на
територији општине Стари град. 

Ослободилачки ратови од 1912 до 1918. године одвели су многе
Палилулце уратни вихор. Када су 30. септембра 1912. године зазвонила
звона на цркви Светог Марка, Палилула је била на ногама. Зборно место
је био Ташмајдан и тешко да је на Палилули остао неко способан за
пушку. Највише их је било у Четвртом прекобројном пуку Дунавске
дивизије првог позива. Кренули су путевима према Косову, Куманову,
Битољу, мало касније према Дрини, на одбрану свога града, на
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„албанску голготу“, и за многе пут је био без повратка. Средином
осамдесетих година прошлог века било је још 55 чланова палилулске
подружнице носилаца Албанске споменице. „Мала окупација“  (1914) и
„велика“ (1915–1918) донеле су Београду сурову власт, немаштину и
глад, пљачке и уништења, интернације у логоре и принудни рад.
Београдско становништво се јако проредило. Првог новембра 1918.
године најзад је дочекало ослобођење и  коњанике Дунавске дивизије.
У уништеној земљи, у времену пандемије шпанског грипа и у
нестабилном поратном стању и политици израстао је оптимизам нове
државе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и њеног престоног града
Београда.

У време оснивања наше школе, по попису из 1921. године,
Београд је имао 111 739 становника у седам квартова. Палилулски,
четврти, (Карабурма, пети) бројао је 26 235 становника. Те године доноси
се и Урбанистички план престонице који је захватао и Палилулу, пре
свега оне делове ближе центру. Двадесетих година је настала и
Професорска колонија као прво типско насеље у Београду на
најзападнијем делу старе Карабурме, насеље вила и грађанских кућа
професора Београдског универзитета. Цвијићевом је још увек текао
поток и око њега су биле баште. Према подацима из Београдских
општинских новина, у пролеће 1929. године реон Палилула-
Хаџипоповац је имао 32 559 становника. Године 1930. напреднији
Палилулци оснивају Друштво за улепшавање Палилуле, желећи да
убрзају приватном иницијативом стварање доличне градске средине
престонице. Бавили су се Панчевачким мостом („Мост краља Петра II“,
саграђен 1935.), „Источном“ железничком станицом (Дунав станица),
калдрмисањем и проширивањем улица (Ратарска се тада проширује и
постаје Краљице Марије), трамвајским линијама, модернизацијом
пијаце. Желели су да привуку што више чиновника, трговаца и радника
на палилуску локацију која је близу њихових запослења. Саграђено је
Обданиште број 2 на углу улица Краљице Марије и Старине Новака. На
Београдску општину Друштво је утицало да се обезбеди плац за Дом
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културе и за женску гимназију. Године 1936. саграђена је модерна зграда
гимназије у Битољској улици (Илије Гарашанина–данашња Пета
београдска). Дом културе ће настати после Другог светског рата.
Друштво је имало и спорове и перипетије око комуналних проблема,
око градње нове цркве Јеванђелисте Марка. „Супротстављена“ страна
нису биле градске власти, већ за многе илегално Друштво за
улепшавања Хаџи-Поповца. Жалили су се да су запостављени и да Хаџи-
Поповац чека 60 година калдрмисање својих улица. Турска џомбаста
калдрма и савременија, такође лоша, дуго су били комунални проблем
Београда још од времена друге половине 19. столећа. 

ФОТО 11
текст: Парна страна улице Старине Новака, од Кнез Данилове,

према Далматинској улици. На десној страни је стара зграда наше
школе. Фотографија из прве половине 30-их година прошлог века.

Музеј града Београда.

Црква Светог Марка дуго се градила, од 1931. године, тик уз стару
ташмајданску цркву. У суботу, 9. маја (Марковдан), извршено је
освећење темеља катедрале. Тада је одржан и последњи  вашар код
старе цркве, после 95 лета. Гужва је била као некад, са обиљем пића и
јела, са циркуским атракцијама, а више од лицидерских срца за динар
продавала се фигура Микија Миша (Микија Мауса) као нека нова
амајлија. Рат је прекинуо унутрашње радове. Рађена као увећана копија
манастира Грачанице, била је највећа православна црква у Краљевини
Југославији. Године  1934. палилулско Друштво први пут слави славу са
литијом у којој су учествовали и ђаци основних школа.  Духовна поворка
је ишла Булеваром до Депоа, улицом Краљице Марије до Таковске и
Жоржа Клемансоа, па назад до цркве.

ФОТО 12
текст: Стара и нова црква Светог Марка.
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Између два рата, тридесетих година прошлог столећа, ниче
универзитетски центар. Ту спадају Правни факултет, Технички (данашња
Елекротехника, Грађевина и Архитектура) и три студенска дома. Дом
„Краљ Александар“ у Вуковом парку, женски дом у  Улици Краљице
Марије и „Гајрет“, дом студената муслимана у Далматинској улици.
Деценију раније красила су Палилулу и друга јавна државна здања:
зграде Државног архива у Карнегијевој улици (Архив Србије) и
Универзитетска библиотека (УБ „Светозар Марковић“ – прва наменски
грађена библиотека у Србији), поклон америчког и светског филантропа
Ендрјуа Карнегија, Аграрна банка (Трг Николе Пашића), Народна
скупштина, Главна пошта и  Поштанска штедионица, Пожарна команда
(на месту данашњег Спортско-рекреационог центра „Ташмајдан“),
Клиника за кожне и венеричне болести, Ботаничка башта, Занатски дом
(Хиландарска улица–Радио Београд), зграда општина–„Задужбина
Агније и Михајла Срећковића ђенерала из Београда.“. Нови индустријски
погони и фабрике: „Зефир“ – производња пећи, „Арамбашић“ –
кожарска индустрија, фабрика авиона „Рогожарски“ (Индустрија
котрљајућих лежејева – ИКЛ; садашњи стамбено-пословни
кондиминијум између улица Кнеза Данила и Далматинске). Карабурма
све више постаје радничко насеље од неколико стотина до 7 000
радника пред Други светски рат. Године 1934. поред трамваја број 2, чија
је траса била иста као и данас, прорадила је линија број 7 („гробљанац“),
која је ишла од Малог Калемегдана, Светогорском, Улицом Илије
Гарашанина, Мајора Илића, Краљице Марије и Гробљанском до Новог
гробља. На Палилули су три основне школе: „Палилулска“ у Таковској
(ОШ „Вук Караџић), „Старина Новак“, тада на адреси Далматинске улице
број 52 (угао Далматинске и Старине Новака) и „Јован Цвијић“ на старој
Карабурми и Основна школа „Филип Вишњић“ у кварту Карабурма.

ФОТО 13; ФОТО 14

текст: Зграда Архива Србије, архитекте Николаја Краснова.
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Споменик у Ташмајданском парку.

Први митинг у ослобођеном Београду био је 21. октобра 1944.
године код Вуковог споменика, на истом месту као и антифашистичка
побуна од 27. марта 1941. године. За епоху од 45 година социјалистичке
Југославије, Србије и Београда везујемо индустријализацију,
модернизацију и културно-просветно еманципацију. Палилула се
развија у сваком погледу. Средином осамдесетих година прошлог века
на њеној територији имало је своју делатност  240 предузећа, фабрика
и погона. Најпознатији су „Београдски памучни комбинат“, „Београдски
вунарски комбинат“,  „Комбинат Спорт“, „Радулашки“ (призводила
школски намештај), „Дуга“, „Пољопривредни комбинат Београд“,
„Београдска индустрија меса – Славија“, хотел „Метропол“, „Инекс –
интерекспорт“. Рударско-геолошки факултет усељен је у зграду бивше
касарне и затвора у Ђушиној улици 1952. године. У Улици 27. Марта
(Краљице Марије), 1960. године нове зграде добијају Машински и
Технолошки факултет. Саграђен је Центар за културу „Браћа
Стаменковић“ (данас Центар за културу „Влада Дивљан“; сцена „Браћа
Стаменковић“). Прорадила је општинска библиотека „Милутин Бојић.“
У непосредној близини наше школе саграђен је Дом здравља „Доктор
Милутин Ивковић“ са многим зрадственим станицама. На Ташмајдану
је настао познати и популарни спортско-рекреативни центар. Саграђена
је спортска дворана „Пионир“ („Доктор Александар Николић“) и
„Ледена“ дворана, многе школе и предшколске установе.

Средином осамдесетих година мрежа основних школа на
Палилули је изгледала овако: „Старина Новак“ (основана 1922. године,
Стара Палилула), „Влада Аксентијевић“ (основана 1956. године, угао
Поенкареове и Цвијићеве улице), „Јован Цвијић“ (основана 1923.
године, садашње име носи од 1931, стара Карабурма), „Јован Поповић“
(основана 1954. године,  Карабурма, улица Маријане Грегоран), „Иван
Милутиновић“(најстарија школа на Палилули, основана 1839. године као
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школа села Вишњице; нова зграда је била подигнута 1928. године, а
опремљена је од стране београдског индустријалца Владе Илића),
„Ослободиоци Београда“ (основана 1960. Прерадовићева, Хаџи-
Поповац), „Стјепан Стево Филиповић“ (основана 1962. године,
Карабурма, од 2003. носи име „Арчибалд Рајс“), „Стеван
Дукић“(основана 1961. године, у истоименој улици, Карабурма), „Олга
Петров“ (основана 1955. године, Падинска Скела), „Васа Пелагић“
(основана 1971. године, Котеж), „Стеван Сремац“ (основана 1955.
године, Борча), „Зага Маливук“ (основана 1961. године, Крњача) ,
„Филип Вишњић“ (основана 1909, назив носи од 1931, Карабурма) и
„Вељко Влаховић“ (основана 1976.године, садашња школа „Раде
Драинац“, од 2005. године у Борчи) и Основна школа за образовање
одраслих „Браћа Стаменковић“ (основана 1958, Улица митрополита
Петра).

На почецима нашег столећа Градска општина Палилула је највећа
општина Београда које обухвата простор од 44 661 хектара. Ужи урбани
и градски део износи 4 536 хектара. По попису из 2011. године на нашој
општини живео је 173 521 становник. По том броју она је четврта
општина од 17 локалних заједница Београда. Простире се на обе обале
Дунава. Подељена је на 24 месне заједнице. На левој обали је читав низ
насеља повезаних са градским језгром „Панчевачким мостом“ (Крњача,
Борча, Црвенка, Овча, Ковилово, Падинска Скела, Јабучки рит, Глогоњски
рит, Бесни Фок, Врбовски, Дунавац, Товилиште и Превил). На десној
страни је најурбанизованије језгро које се преко насеља Карабурме,
Вишњичке бање и села Вишњице, Сланаца и Великог Села спушта на
дунавску обалу. Граничи се са београдским општинама Врачар,
Звездара, Стари град, Земун и Гроцка и са 4 општине покрајине
Војводине. Многе привредне делатности су развијене, од пољопривреде
и прехрамбене индустрије до туризма. На општини је регистровано 6
500 привредних субјеката. Задњих година индустријски погони нестају
из градског језгра општине, пребацују се на леву обалу Дунава,
уступајући место стамбено-пословним објектима. Последњих деценија
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отворене су још три основне школе: „Јован Ристић“, основана 2010.
године у Борчи, „Милена Павловић Барили“, основана 2012. у насељу
Вишњичка Бања и „Краљица Марија“, основана 2014. у Овчи. 

Знамење и симболи општине су грб (у три верзије: основни,
средњи и велики) и квадратна застава (барјак). На тим обележјима има
више симбола: лула–представља традиционални знак дозволе пушења
и преноса жара и отворене ватре из османских времена, купола –
стилизована купола цркве Јеванђелисте Марка, шатор и кључеви–
стилизована представа догађаја из 1830. године, када је Хатишерифом
успостављена аутономна Кнежевина Србија; акт је обеледањен на
простору Ташмајдана; чувари грба, десни, Свети Стефан, који придржава
грб Београда и леви, Свети Марко, који придржава грб саме општине.
Симболи општине су уређени законом из 2006. године. Општина поново
слави славу Марковдан, 8. маја, од 1997. године.

ФОТО 15

текст: Грб Градске општине Палилула.

1.3.Старина Новак у српској и балканској повесници и епици

Наша школа већ читав век носи име Старина Новака. Верује се да
је добила име због пијатета према харамбаши Новаку, симболу борбе
против вековног ропства, што је највероватније био разлог због кога је,
много раније, улица добила назив „Старина Новак“. Дуговечно име
улице је вероватно било повод да се и прва школа у овој улици именује
истим именом. Куриозитет је за то доба, за 1922. годину, да школа буде
именована по конкретној личности. Постајала је једна кратка пауза од
пар година после Након Другог светског рата, наступила је кратка пауза
од неколико година у којој наша школа добија нови назив „Школа беој
7“.
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Старина Новак је изузетна личност 16. века, која постаје
историјски, епски и митски јунак. Колико знамо, рођен је у трећој
деценији века, у Подунављу, у Поречу, данашњем Доњем Милановцу.
Верује се да његови преци, неколико деценија раније, долазе из дубљих
делова централног Балкана. Тада је то територија Смедеревско -
санџака, огромног Османског турског царства, најчувенијег султана
Сулејмана Величанственог.

Мало поузданих података имамо о његовом раном животу и
средњем добу. Много је претпоставки и посредних тврдњи. Верујемо
да је, у тој епохи коегзистенције покорених Срба и иноверних освајача,
као писмен човек и добар туфегџија (пушкар) био у редовима
повлашћених слојева српског становништва. Било је то доба
многобројних војних и занатских редова и задужења, који су штедро
јачали моћ империје. После извесне свађе са Турцима, одметнуо се у
хајдучке редове и брзо постао харамбаша.

Деценије су пролазиле и прави историјски извори о Новаку
појављују се на крају великог 16. века. Тај изузетан век је доба касног
хуманизма и ренесансе, време великих и талентованих људи, спознаје
света, нових начина производње и трговине,  сурових верских ратова,
новог типа државе, оружја и војне стратегије, време напретка науке, али
и мистицизма, окултизма и фанатизма. Колевка свега је била Европа, и
то пре свега атлантска. Истовремено на континенту је било и време
великог страха од ширења Османске државе, царевине на три
континента. Али, у последњој четвртини века, када више није било
Величанственог Сулејмана и нашега великог везира Мехмед-паше
Соколовића, ствари су се почеле мењати. Исламска империја
започињала је свој предугачак процес слабљења стварајући велике
последице за Србе и остале поданике. Папа и остале силе Европе
сматрали су да је дошло време коначног обрачуна са Истанбулом.

Започео је Дуги рат (1593–1606), можда један од првих европских
ратова са многобројним супротстављеним циљевима Ватикана,
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Хабзбуршке монархије, угарске властеле, румунских земаља, остатка
Европе, покорених народа и Турске. У колоплету бурних догађаја српски
народ после деценија анонимности и спрега са Османлијама, излази на
ту ратну историјску позорницу. Диже буне и устанке на читавом свом
етничком простору. Највећи је онај у Банату у последњој деценији
столећа. Срби служе многу страну господу, нуде заборављени престо,
надају се ослобођењу. Хајдучка дружина Старине Новака је у првим
борбеним редовима. Ова мултиетничака група бораца ставила се под
команду влашког војводе Михаја Храброг. „Стари генерал“, Баба Новак,
прославио се ратујући у Банату, Бугарској, Трансилванији, Молдавији и
Угарској. Прославио се као најлојалнији и најспособнији комадант. У
компликованим односима и непријатељствима хришћанских страна,
Новак је лажно оптужен за издају. Петог фебруарског дана 1601. године
угарско племсто га осуђује и сурово погубљује. На месту тог погубљења,
у граду Клужу, у Републици Румунији, налази се споменик Баба Новаку,
нашем Старини. Рат је завршен без крупних последица и без
територијалних уступака и проширења. Српски народ је био у великом
страдању, сеобама, изневериних нада. Ова епоха је прилично
заборављена, највише због будућих догађаја који су имали и веће
последице за Балканско полуострво.

Скоро да је неухватљиво како се лик Старине Новака од историјске
личности претвара у симбол епског јуначког песништва, предања и
легенди. Многи су сагласни да он сублимира више историјских личности
средњег и раног новог века. Стари отац, харамбаша и митско биће јавља
се у епици многих народа југоистока Европе. Од Градишћа и
Трансилваније до македонских језера; од обала Јадрана до Црнога мора.
Сакупљачи народних умотворина романтичарске Европе и обнове
српске државности забележели су око 200 песама о Старини Новаку,
јуначких и понеку лирску, уз сијасет прича, предања и легенди. О њему
се пева и приповеда на свим говорима полицентричког српског језика.
Пева се и на бугарском и  румунском, а приметан је утицај на
стваралашто и удаљенијих народа. Вук Караџић, хајдучко-ускочки циклус
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песама, назива „јуначким средњијех времена“ и његови записи
представљају најлепше варијанте и верзије чувених гуслара Српске
револуције и заштитни су знак читавог циклуса. Његов епски ареал је
Босна и гора Романија, али предања и стих везују га и за многе друге
делове Балкана. Мудри и праведни харамбаша, као брижан отац
предводи своје синове и побратима и читаву своју дружину у тој герили
на границама части, правде и разбојништва. Патријархалног, старинског
морала, понекад прзница и јунак који признаје да има и бољих од њега,
представља симбол борбе за слободу од завојевача.

ФОТО 15

текст: НЕМА

1.4.Култ Старине Новака на Старој Палилули и Хаџипоповцу

У нади да ће пројекат наше школе, подизање споменика Старини
Новаку, бити реализован, време је и да се запитамо како је његово име
нашло место у београдској Палилули. Палилула, данашња општина на
обе стране Дунава, бивше село, предграђе и кварт, још у другој
половини 19. века добила је улицу по чувеном хајдучком харамбаши.
Дуго је времена и раскрсница са Цвијићевом улицом носила име Трг
Старине Новака што указује да су вероватно постојале наде овдашњих
житеља да се на овом месту временом формира нови градски центар.
Наша школа је саграђена после Великог рата и добила је име по Новаку,
што је тада била реткост у школству. Многи су говорили и писали да је
то због Новакове улице или због великог родољубивог заноса после
победе у светском рату и симбола побуне у вишевековном османском
ропству. Савремена месна заједница у централним улицама старе
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Палилуле такође носи његово име

Топоними ове епске и историјске личности се налазе свуда по
Балканском полуострву, од дамлатинских кршева до бугарских
планиских превоја; од македонских језера до сребрних шума Карпата.
Најпознатији су делови Босне: Романија, Херцеговина, Семберија;
Србије: Качаник, Топлица, Сокобања и набрајање би ишло у недоглед,
да не спомињемо његов епски циклус јуначких песама и многобројна
предања и легенде. Али да покушамо да одговоримо на питање откуд
он на београдској Палилули!?

Мишљења смо да то има везе са Банатом, познатом регијом
југоисточне Европе. Миразом Румунке, југословенске краљице Марије
Карађорђевић, већи део Баната, конглемерата етнија и долазака, припао
је Румунији. Српска етнија остала је бројна у крајевима Темишвара и
Арада, а на крајном северозападу, минијатурни део регије, жупаније
Чонград, припао је Мађарској. Успостављене границе нису стварале
веће проблеме.

Али, да се вратимо у прошлост, у време Новаковог живота, у епоху
раног новог века! Османско царство у 16. столећу била је сила у успону
са чувеним султаном Сулејманом Величанственим. Половином века,
трећи везир царске владе, Србин, Мехмед паша Соколовић, добија
задатак да освоји Банат као још једну покорену земљу империје на три
континента. Задатак је био претежак. Потребна су била два похода.
Османска ордија је била препуна Срба ренегата, али и оних који су
остали у православном хришћанству. На бојним пољима мноштво Срба
је било на обе стране. Банат су бранили они који су већ стотину година
прелазили Дунав, не желећи иноверног господара. За успешни подухват
Срби су добили велики повластицу. Обновљена је Пећка патријаршија,
сигурна кућа српског народа следећих 200 година. Старина Новак је
рођен на Дунаву. У историјском Поречу, на османском серхату (крајини)
са смедеревским тврдим градом.  У време овог похода био је у пуној
снази, у двадесетим годинама. Веома уверљива препоставка, немајући
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примарне изворе, је да је био у неком у мноштву повлашћених војних
група Срба који су стварали моћ нове универзалне царевине.

Прошло је четрдесетак година и ствари су се битно промениле!
Новак је био и услужби и у свађи, у заточеништву и у хајдучком
одметништву према турским властима. Време коегзистенције Срба и
царевине је прошло! У последњој деценији века избија Дуги рат
европских сила, побуњене господе и народа против османских власти.
Српски народ, расцепкан, био је у покрету, у бунама и устанцима широм
свог етничког подручја, наговаран од европских дворова. Највећи центар
побуне Срба био је Банат, а у њему Вршац. Није било већег устанка
српског народа, све тамо до 19. века. У пантеону банатских вршачких
устаничких јунака нема Новака, али је веома близу и многи знају за њега.
У Влашкој је, ратује у Бугарској, крстари североисточном банатском
Црном гором и Трансилванијом (Ердељем), одлази у Молдавију. Са
својом хајдучком дружином ратује под командом влашког војводе
Михаја Храброг, ставља се у службу бечкога двора и бива издан од
многих којима су партикуларни, властољубиви и још увек феудални
интереси били у питању, а не ослобођење Балканског полустрва од
Османлија. На крајњем северу Баната, на реци Мориш, у Липови,
оптужен је због наводне издаје и предаје града Турцима. Брутално је
уморен у граду Клужу, сметајући центрима моћи, као један од способних
и искусних генерала, који су се преко њега обрачунавали. Мученичка
смрт му је отворила врата народног памћења и одласка у епску легенду.
У трансилванском граду Клужу, у другој половини прошлог века,
подигнут је споменик јунаку Баба Новаку, како се назива у румунској
историји и народном памћењу.

Банат није ослобођен ни после Великог бечког рата крајем 17.
века. То ће се десети после једног новог рата Хабсбуршке монархије и
Османског царства, Пожаревачким миром 1718. године. Убрзо ће
просвећена царица Марија Терезија јужне делове Баната прикључити
систему Војне крајине, која простирала од Приморја и Лике, из Уну и
Саву, а сада и уз Дунав. Срби и Румуни су били у 13. и 14.  Влашко-
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илирском пуку. Срби од ове царице добише надимак „лале“, због једног,
скоро легендарног догађаја, када их је окитила, уместо одликовањем,
својим личним златним накитом које је имало привезак цвета лале. Тих
година, стара Војна граница на Тиси и Моришу се укида, а православни
Срби се исељавају у Украјину у једноверно Руско царство. Ови банатски
милитари, који везаше симбол лале на својим шињелима, знали су
приче из старих ратова, знали су и генерала Новака и уз гусле и гајде
попевали о њему, стављајући га поносног и прпошног у  беспутне
босанске планине, као једног моралног хајдучког харамбашу и симбола
народног отпора.

Систем и територија Војне крајине у Банату, као превазиђен и
непотребан, „развојачен“ је 1872. године. Власт и управа предата је
цивилима угарског дела нове дуалистичке монархије. Баш тих година,
близу обала Дунава, на десној страни, у малој и слободној Србији,
насељавају се поједине породице из Баната. Прича је из београдског
атара. У крају названом касније, Хаџи-Поповац, крајњи део некадашње
Палилуле, због досељених Банаћана, кочијаша и занатлија, прозваше не
велики број кућа Банатско село. Дуго је и било и у колоквијалној
употреби све до двадесетих година прошлог века. Штампа тога времена
је отварање наше школе, 1922. године, повезивала са тим називом.
Можемо да разумемо да су ти досељеници и донели неке старе приче,
из старих времена, да се представе новој слободној Србији, коју су
чекали многи велики историјски задаци.

Било како било, од 1935. године када је отворен „Панчевачки“
мост (Мост краља Петра II Kарађорђевића), сокаци, улице и булевари
Палилуле сливају се према Банату, према граничарском Панчеву и
првим сеоским насељима банатских милитара. У тој главној
саобраћајној артерији и кафана је са поносом носила назив „Банат.“
Данашња општина Палилула, географски захвата просторе јужног и
подводног Баната, од насеља Крњаче до Падинске скеле. Епски јунак и
историјска личност је рођен низводно уз Дунав, крстарио је Банатом,
долазио је и до самог Београда, причају стари османски хроничари. Тако
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да, споменик у парку ниже зграде наше старе школе, по идејном
решењу, погледом прати линију свеколиког Баната, до самих
североисточних граница старом српству познатог света.

ФОТО 17 

текст: Фотомонтажа будућег споменика Старини Новаку у
парку, у истоименој улици и у близини наше школе. 

1.5.Непосредно пре одлуке о оснивању школе

После Великог рата, после великих страдања, у времену мировних
уговора, револуција, пандемије „шпанске госпође“, провизорног стања
нове државе Јужних Словена, један од приотетних задатака био је
оспособљавање школског система. Школске зграде биле су уништене
или руиниране. Коришћене су за касарне, болнице и за друге војне
потребе. Учила и инвентар су били опљачкани, попаљени, уништени.
Све је требало обнављати, поправљати и набављати. Свега је
недостајало, а посебно учитељског кадра, који је делио судбину свога
народа. Деца су била „распуштена“, а међу првим расписима
Министарства просвете бавили су се сузбијањем раширеног псовања
међу омладином. Када су се у јануару 1919. године отвориле београдске
школе, ђацима је поручено да столице понесу од својих кућа.

ФОТО 18
текст: Министарство наређује опште сузбијање псовки у свим

образовним установама! Подсећање на распис од 7. фебруара 1922.

Традиција школског и просветног живота у Краљевини СХС није
била иста. Постојало је 37 различитих уредби и закона о школству,
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државних и покрајинских. Постајале су и различите часовне зоне. Многи
предели Краљевине су рубни и прериферни, слабе културне и
образоване вертикале. Нова, полетна, послератна урбанизације
захтевала је пре свега основно образовање. Предстојао је велики рад
на унификацији, не само просвете. Требало је искорењивати
неписменост, створити државно, народно и идеолошко јединство нове
државе, привредну стабилност, парламентарну демократију. Многи
задаци падали су и на просветни систем. Били су по прилици тешки и
претерано амбициозни. Ипак учитељи су одисали ентузијазмом и на
свом конгресу 1920. године послали су поруку да ће предано радити на
испуњену задатака васпитања нових генерација. Из ратних реперација
почело је пристизати школски инвентар, учила, обнављале су се школске
зграде. Оглашавали су се предузетници који производили све што је
потребно за школе. Организовани курсеви решавали су статус учитеља,
студената и ученика који су у ратним приликама били ускраћени у свом
образовању. По Годишњаку СХС, на почетку двадесетих година било је
5974 основних школа са 800 868 ученика и 12758 учитеља. Бројеви ће
расти кроз ту трећу деценију, али школска мрежа ипак је била испод
критеријума модерности и развијености тога доба. Буџет је мало
издвајао за просвету. Највише је ишло за плате просветних радника. За
Жандермерију издвајало се 22,5%, за културу и просвету 3 до 5%.
Општине су биле дужне да покривају део трошкова основног школства.

ФОТО 19

текст: „Накладник“ Чакловић обраћа се Министарству просвете
и нуди палету школских учила. Посебно истиче зидне карте, нове
државе, Краљевине СХС, на ћирилици и латиници. Август 1921.

ФОТО 20

текст: Допис Министарству просвете о избору наставног
средства-рачунаљке „Бројач“, извесног пензионера Живорада Јосића
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из децембра 1922. 

Метропола Срба, Хрвата и Словенаца све је више имала
становништва. Мир, почеци веће урбанизације и полет после великог
страдања пунио је београдску периферију. Донет је Видовдански устав.
Монархија је добила центалистичко и унитарно државно уређење.
Године 1921. Београд има 111 740 становника. Палилулско-
Хаџипоповачки кварт 26 235. Највећи број становника живео је на десној
страни данашње Цвијићеве улице (тада је ту пролазио Булбудерски
поток); леву хаџипоповачку страну чекала је експанзија становништва и
на левој страни Ратарске улице (данас 27 марта - Краљице Марије).
Периферије су биле пуне деце. Није било довољно школских зграда,
учионица, учитеља. Ишло се у школу сваки трећи дан. Палилулска школа
је била претесна, а за многе и предалека. Грађанство је тражило да
Београдска општина уради нешто, да отвара нове школе и учионице.

ФОТО 20
текст: Некадашња улица Краљице Марије (бивша Ратарска)

1Важна за историјат наше школе!

2Немамо поуздано сазнање. У литературу повремено се јавља термин „стара школа цар Душан“
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