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Увод 

Васпитање и образовање младих генерација, одгајање и 

неговање будућности једног друштва суштинско је одређење 

школе која кроз време опстаје као институција, стуб је основних 

знања и културе сваког народа. 

Јубилеј једне школе, 180 година успешног рада, подстиче нас 

да се са поносом присетимо најзначајнијих датума током њеног 

постојања. То је и обавеза према читавом низу генерација које 

су ову школу завршиле, према члановима колектива који су 

оплеменили средину у којој су радили својим надахнутим радом 

и ентузијазмом. И једни и други, и наставници и ученици, 

љубоморно чувају успомене из школе у којој су оставили 

најплеменитији део свог бића и увек јој се радо враћају да кроз 

сусрете и дружења обнове драга сећања. 

Основна школа ,,Лела Поповић“ ушушкана је у срце малог 

планинског села Миљковац које се налази на средини троугла 

Ниш-Алексинац-Сокобања. На већим географским картама 

наше земље тешко се може регистровати Миљковац. Међутим, 

у оним мањим, локалним и топографским картама, може се наћи 

ситним словима обележено насеље које од памтивека носи овај 

назив. 

 Недалеко од овог села у манастиру Светог Николе, који је на 

граници миљковачког и велепољског атара, отворена је пре 180 

година основна школа црквено-манастирског типа. Њен оснивач 

био је учитељ Марко Поповић из Давидовца, један од 

организатора и вођа буна и устанака за ослобођење поробљених 

српских крајева од турског ропства. ,, Он пословаше “  , како 

бележи његов некролог, ,, сабљом и пером, тим најмоћнијим 

оружјем у данашњем веку . “ Велике заслуге припадају 

оснивачу школе, учитељу Марку Поповићу, а речи хвале 

немогуће је не упутити и свим учитељима и наставницима, 

настављачима његове мисионарске делатности. 

Још од самог оснивања школа је била жариште просвете и 

расадник писмености, не само за Миљковац, него и за читав низ 

села и насеља која су гравитирала према Миљковцу. По киши и 

снегу,  окомитим козјим стазама и житком моравском блату, ка 

њој су се пробијали и у њој срицали прва слова и прве реченице 
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дечаци и девојчице из Церја, Велепоља, Паљине, Берчинца, 

Палиграца, Топонице, Доње и Горње Трнаве и других ближих 

села, у односу на која је Миљковац заузимао централни 

положај. Ова школа је под најтежим и најсуровијим условима 

турске окупације била једна мала културно-просветна оаза. 

Околна миљковачка села била су свим својим бићем окренута 

својој матици, примајући из ње подстицаје за организовање 

елементарног описмењавања. Можда су та дивљина, планинска 

врлет и комуникативна удаљеност били један од разлога да се 

баш овде, на самој српско-турској граници, на тромеђи између 

подручја Ниша, Алексинца и Сокобање отвори једна таква 

школа основне писмености и просвете, за коју су турске власти 

морале знати, али су сматрале да не прелази потребе оквира 

цркве. Међутим, та школа је већ у првим данима свог постојања 

захваљујући своме учитељу  будила успавани дух и враћала 

веру народу. Свака просветарска активност била је уједно и 

нова варница која ће разбуктати успламтелу идеју о 

мисионарској делатности образовања и васпитања. 

Миљковачка манастирска школа изнедрила је много учених, 

угледних, поштених, вредних људи. И данас, са несмањеним 

ентузијазмом  сваке године дочекује и испраћа у живот по једну 

генерацију. 

Наша школа је стара два века и још увек ђаке чека! 
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Миљковачки крај-географске одлике 

Миљковачки крај је предеона целина у сливу Топоничке 

реке, десне притоке Јужне Мораве. Представља спону између 

долине Јужне Мораве и планинских предела Озрена, Девице и 

Сврљишких планина. Са севера миљковачки крај окружује 

област Моравски Голак, са запада алексиначко Поморавље, са 

југа Нишка котлина, а са истока сврљишки крај. Окосницу 

предела чини долина Топоничке реке чији слив се пружа до 

јужних падина Девице и западних огранака Сврљишких 

планина.  

Топографска карта Миљковачког краја 

 Иако има периферни положај у односу на околне области, 

кроз овај крај пролазе важни саобраћајни правци који повезују 

западне делове Општине Сврљиг и североисточне делове 

Општине Алексинац са Општином Ниш.                                                                                                                                                                                                     

Насеље Миљковац удаљено је од Ниша 18 km, а од Горње 

Топонице, најближег саобраћајног  чворишта, непуних 6 km. 

Близина Горње Топонице је од велике важности јер преко ње 

сва села у долини Топоничке реке остварују најближу везу са 

аутопутем Е-75 и старим путем Ниш - Алексинац. Миљковац се 

налази у доњем току Топоничке реке, на њеном изласку из 

клисуре. 
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Топоничка река је од изузетне важности за миљковачки крај. 

Назив је добила по последњем насељу кроз које пролази, мада 

се у свом горњем току зове Бела река. Дуга је 35 km и настаје од 

два изворишна крака: Беле реке и Копајкошарске реке. Бела 

река извире на јужним обронцима Девице, а Копајкошарска 

река одваја северне падине Калафата. У селу Попшица се ова 

два крака спајају и одатле се за реку користи назив Топоничка 

река, све до њеног ушћа у Јужну Мораву код Мезграје.  

Врело Топоничке реке 

Вијугав ток реке пробија се кроз уске кањоне, теснаце и 

невелике клисуре. Обале су негде стрме, а негде плитке. 

Понекад су то високи, каменити и окомити планински гребени, 

а понекад питоме живописне котлинe, ретко водоплавне, родне, 

пуне башти, ливадa и плодних њивa. 

Топоничка река се готово на сваких пет─шест километара 

рачва у плитке одводне канале и јазове, које мештани зову 

„ваде”. Дуж тока реке некада је било на десетине воденица. Оне 

које су ,,преживеле“  сада су рушевине, „бледи спомен на 

минуле дане“. Те воденице поточаре, од којих су најпознатије 

Стојанчина (Церјанска), Видриште, Циганска, Бресје, 

Миљковачка и још неке, поред своје основне намене често су 

служиле као склоништа и састајалишта устаника и хајдука, а за 

време Другог светског рата неке од њих су прихватале одбегле 

логораше из логора на Црвеном крсту у Нишу. Служиле су за 

курирске везе и повремени смештај и боравак партизана.  
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Најживописнији део тока Топоничке реке је између Кравља 

и Миљковца јер се ту она највише сужава  и готово једва 

пробија кроз дубоке кањоне правећи  клисуру. 

Kањон Топоничке реке 

Клисура је тектонски предиспонирана топоничким 

попречним раседом. Окружена је великим  вертикалним  

кречњачким плочама дебљине од 20 cm до 1,5 m које изгледају 

као дубоки просеци. Народ их зове „сатови“  јер подсећају на 

рамове саћа.  

У овом делу свог тока Топоничка река прави  острвца или 

аде, каскаде , дубоке вирове и јазове  богате кленом, мреном, 

белом  рибом па је овај део реке одавно прозван  „рајем за 

риболовце“. Некада је овде  било  много ракова које су мештани 

хватали голим рукама у густом чкаљу и под камењем или их 

ловили на „старословенски начин“, кошевима од прућа, уз 

помоћ тешких мочуга „бућкалица“. Нажалост,  данас тих ракова 

више нема. 

Непосредно крај саме реке, најчешће сасвим близу обала, па 

и у самом току, налазе се бројни извори из којих у млазевима 

шикља бистра и хладна вода која се одмах слива у матицу, 

освежава и хлади, а уморним орачима и копачима  гаси жеђ 

током читаве године јер ови извори никада не пресушују. Неки 

од тих извора, као онај испод  миљковачке куле, данас служе за 
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напајање моравског водовода којем припадају сва села низводно 

од Миљковца,  све до ушћа у Мораву. 

 На топоничком попречном раседу избијају термални извори 

познате бање Топило којa се налази на тромеђи велепољског, 

крављанског и миљковачког атара и већ деценијама привлачи 

реуматичаре.  

Бања Топило 

Према усменом  предању,  назив бање потиче  од тога што се 

некада у топлој води овде топила конопља. Када су људи 

приметили лековито дејство воде, почели су да долазе са свих 

страна да нађу лек својој болести. Лабораторијска испитивања 

дала су добре резултате лековитости воде, купалишни простор 

је  уређен и многи се лече овом термалном водом.  

Топило се налази  у котлинском проширењу у подножју 

Голог врха (683 m), а  временом је овде никло бањско-

туристичко насеље које располаже капацитетом од 500 лежајева 

у приватном сектору.  У бањи су опремљена и два купатила са 

амбулантом. Топла минерална вода са температуром од 34 

степена  извире из 18 извора, снагом од 10m3/s. Вода се у 

терапеутске сврхе користи за купање и помаже при лечењу 

реуматских болести и болести нервног система, а за пиће код 

обољења желуца, запаљења жучне кесе, бубрега и мокраћних 

канала. Североисточно од бање  налазе  се каптиран извор 

сумпоровите воде и извор лековите воде који је благотворан за 

ноге. Узводно од ових извора налази  се Тресетиште, живо блато 

обрасло травом које се , када се стане на њега, љуља и тоне. Од 
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бање Топило постоји проходна пешачка стаза која кањоном 

Топоничке реке води у Миљковац.  

Природни и туристички драгуљ  не само овог краја већ  

читаве Србије је  и Церјанска пећина или Церјанка.  

  Церјанска пећина 

Церјанска пећина налази се  на 2 km од села Церја у 

подножју Голог врха са његове јужне стране. Главни пећински 

канал формиран је радом речице Провалије која одваја  западну 

и северну страну  Каменичког виса (814 m) од северозападног 

дела Калафата. Укупна дужина речице Провалије је 3,7 km, а 

површина слива до понора  износи 6,6 km. Церјанску пећину 

чини више спелеолошких објеката : 

1) понорска пећина Провалија ( Церјанска пећина ) 

2) понор Церјанска пропаст 

3) повремено сифонско врело код Кравља 

4) Крашка јама изнад села Кравља 

Улаз понорске пећине налази се на 515 m где Провалија 

понире у улазни отвор облика троугла висине 3 метра и ширине 

5 метара. У главном каналу на 20 метара од улаза налази се 

стрми одсек висине 3 метра, са малим језером испод њега. Лево 

одатле одваја се узани бочни канал  који се после 20 метара 

спаја са главним каналом. 

Понор Церјанска пропаст  налази  се 650 m североисточно од 

Церјанске пећине. На том месту понире безимени поток 

скромног сливног подручја. 
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Бојењем воде у Церјанској пећини утврђено је да она избија 

на врелу око километар  југоисточно од Кравља. Спада међу 

најдуже пећине, а њене стварне димензије тек чекају да буду 

откривене и презентоване науци. Пећина је разуђена по 

хоризонтали и вертикали и до сада је испитано око 7 km. 

Претпоставља се да је ово најдужа пећина у Србији јер на 

основу кретања воде потврђена је веза са Крављанским врелом 

и по томе њена дужина је око 10 km.  

Поред Церјанске, у миљковачком крају позната је  и 

Попшичка пећина или попшички Пештер. Налази се на два 

километра од Попшице у подножју кречњачког Јездиног врха 

(606 m), на северној подгорини Калафата. Пећина је на 500 

метара надморске висине и има четири улаза док је укупна 

дужина њеног канала 600 метара. Пећина има биоспелеолошки 

значај јер је станиште ситних двокрилаца, тврдокрилаца, 

паукова, крпеља и четири врсте слепих мишева.  

Накит у Попшичкој пећини 

Попшичка Бањица налази се  на надморској висини од 315 

метара у зони коју чини неколико раседа. Главни извор је грло 

са температуром од  20 – 22 степена. Око извора је изграђен 

базен у потпуно природном амбијенту који у току летњих 

месеци има велику посећеност. 
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Базен у Попшици 

Северозападно од узвишења Градиште,  на кречњачко – 

бигреном узвишењу  налазе  се остаци куле Железник из 14. 

века, још једне туристичке атракције овог краја. О кули је писао 

и чувени аустријски путописац Феликс Каниц, називајући је  

Железна врата. Каниц је српско – турску границу прешао код 

села Катун, а затим  је пратио цариградски друм како би стигао 

до овог локалитета. Сматра се да је кулу изградио непознати 

властелин под влашћу кнеза Лазара као део одбрамбеног ланца 

у борби против Турака. Готово да се са сигурношћу може рећи 

да је Железник био контролна тачка на путу за Сврљиг, који је 

тада био развијен утврђени град.  

Утврђење Градиште било  je део одбрамбеног система 

Јустинијана Првог. Брдо на коме се налазило утврђење је 

познато по теорији да се баш на том месту налази сакривено 

благо што је протеклих неколико деценија иницирало 

прекопавање овог локалитета и формирање бројних рупа од 

стране ловаца на закопано благо. У самој близини се налази и 

Јовина јама, названа по Јови Бранковићу на чијем имању се 

вршило ископавање. 

Локалитет Градиште                        Кула Железник 
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У подножју куле, на левој обали Топоничке реке, постојала 

је воденица поред које је избијала лековита термална вода од 40 

степени. Људи су ту импровизовали бању, познату као 

Видриште. Бања је добила назив по видрама и користи се  за 

болести реуматизма. 

Изнад миљковачке куле, која је и сама по себи једна од већих 

историјских и туристичких атракција, налази се манастир Свети 

Никола, за који се, иначе, везују и почеци рада миљковачке 

школе.  
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Село Миљковац 

Сам Миљковац је типично брдско-планинско насеље 

сточарско-земљорадничког типа чији су становници у XIX веку 

и све до Другог светског рата били овчари и козари, настањени 

по колибама и појатама у разбацаним и асиметричним 

приземљушама, исплетеним од прућа и облепљеним блатом. На 

крчевинама некада густих и непроходних шума ницале су 

њивице које су се орале дрвеним ралом и на којима се сејало све 

од чега се могло  прехранити од једне до друге жетве.  

Осим прилично једноличне пољопривреде, орања и копања 
посне и бујицама огољене земље, становници ових крајева од 
вајкада су се бавили и воћарством и виноградарством, наравно у 

скромним размерама. Посебно су неговане шљиве „ранке“ па  

се за шљиву може рећи да је „национално воће“ Миљковца, 
Паљине, Церја и других околних села. Исто важи и за 
винограде, разасуте по обронцима Шљубе, Нерезине и осталих 
присојних и валовитих брежуљака. Дуван гаји приличан број 
домаћинстава. Непосредно после  Другог светског рата мештани  
Велепоља, Кравља и Палиграца почели су да се баве 
земљорадњом и сточарством, а Велепоље је познато и по 

производњи жита („талијанке“  и „руске пшенице“). 

Густе и непрегледне шуме  постепено су  сечене и 
претваране у пашњаке. Старији људи се сећају дана када су 

појате и  „трљаци“ (торови), разасути  по пољима и подножјима 
брегова, били преплављени стадима оваца. Око тих торова и 
обора непрекидно су у зимско време завијали вуци, на које су 
често приређиване хајке. Једна од успомена, која је у сећањима 
најстаријих људи из Церја, Кравља, Миљковца и других 
планинских села, односи се на  силне звучне церемоније и 
светковања везана за убијеног вука, којег су, одраног и 
напуњеног сламом, носили од села до села, од куће до куће, 
певали, свирали у гајде, играли и, наравно, убирали данак у 
виду сира, повеска вуне или кучине, сланине, сувих вешалица. 

Миљковачком крају,  у ширем смислу речи, узимајући у 
обзир њихов саобраћајно – географски положај, припада 13 
насеља. Промене у броју становника по насељима на основу 
пописа од 1948. до 2011. године  изгледају овако: 
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Р.бр. Насеље Општина 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

1. Лабуково Сврљиг 744 694 616 469 318 198 122 67 

2. Пирковац Сврљиг 175 193 151 120 92 56 34 24 

3. Попшица Сврљиг 923 910 759 563 410 257 155 110 

4. Копајкошара Сврљиг 544 562 478 423 297 190 112 68 

5. Кравље Ниш 1034 1083 1024 856 622 530 430 314 

6. Веле Поље Ниш 1072 1120 1143 512 770 652 537 444 

7. Врело Алексинац 1085 1094 968 764 655 493 355 264 

8. Палиграце Ниш 742 772 726 616 527 422 353 265 

9. Миљковац Ниш 639 648 565 400 353 301 253 182 

10. Церје Ниш 935 982 917 652 512 386 306 204 

11. Паљина Ниш 654 639 628 472 384 328 272 233 

12. Берчинац Ниш 227 234 254 194 165 158 129 108 

13. Г.Топоница Ниш   484 1397 742 2081 1534 1298 1550 1073 

Промене у броју становника од 1948. до 2011.године 

На основу последњег пописа становништва из 2011. године у 
13 насеља живи 3356 становника.  

Према најновијим подацима, Миљковац данас има 106 
домаћинстава и 315 становника. Углавном преовладавају 
старачка домаћинстава јер млађи  због посла одлазе у град. Селу 
се  ипак враћају и то, како због виђења са родбином, тако и због 
чистог планинског ваздуха који погодује боравишном туризму, 
па овде, из године у годину, ниче све више викендица.  
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Историјат школе 

Основна школа у Миљковцу у периоду ропства 

под Турцима 

Почетак рада школе у Миљковцу везан је за манастир Светог 

Николе. Овај манастир имао је у читавом периоду турске 

власти, а посебно у IX веку све до ослобођења од Турака, 

велики културно-просветни значај, не само за Миљковац него и 

за сва села око Топоничке реке. Познато је да су многи наши 

манастири били у прошлости главни, ако не и једини, објекти и 

стожери описмењавања. У њима су се осим верских, стицала и 

друга основна знања. Преписивале су се и писале књиге  кроз 

читав средњи век, па и кроз период петовековне турске 

окупације. Турци су, наравно, затварали и рушили манастире, 

претварали их у коњушнице и арсенале, али су они, махом 

илегално и полузванично, и даље егзистирали, посебно они 

мањи, у забаченим и врлетним крајевима, ван главних 

комуникација. Такав је, уосталом, био и манастир Свети 

Никола, смештен на граници миљковачког и велепољског атара. 

Поред једног или више села у оквиру турске организационе 

административне јединице тимаре налазио се и манастир Светог 

Николе, који је на свој земљишни посед плаћао дажбине. 

Комплекс са црквом Светог Николе налазио се око два 

километра источно од Миљковца, односно североисточно од 

средњовековног утврђења „Железник“. Сакрални објекат 

подигнут је крајем XIX века, са остацима зидова старије култне 

грађевине. У питању је мала црква правоугаоне основе, 

подигнута на месту ранијег култног објекта који је био знатно 

већих димензија. Поред већ местимично сачуваних делова 

зидова старијег сакралног објекта, у источном делу црквеног 

комплекса налази се делимично откривена већа подрумска 

просторија која је свакако припадала сада порушеном 

манастирском конаку. На овом средњовековном локалитету се, 

поред остатака  веће култне грађевине, налазе и трагови 

пратећих економских објеката у кругу манастирског простора. 

Читав овај комплекс проглашен је 1983. године за народно 

културно благо и заштићен је као споменик. 
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Манастир је 1498. године имао два калуђера -Јосифа и 

Јакова, манастирско имање и две воденице које су радиле целе 

године. По попису из 1516. године манастир је имао само једног 

калуђера-Манасија. 

Постоји податак да је 1510. године у овом манастиру писана 

црквена књига минеј. На последњем листу минеја за месец 

новембар, који се налази у Народној библиотеци  у Софији, у 

повезу зелених корица, омотаних кожом, српском рецензијом 

црквенословенског  језика стоји записано: 

Списа се ва љето 7 августа 7.017, или .. 1510. ва области 

нишевској у манастиру Железнику, храм иже во свјатих отца 

нашего архијереја и чудотворца Николаја, и ва то љето погуб 

Михна влашки војвода Бољаре: Грешни-списа Давид гријешни. 

Манастир Светог Николе 

У попису из 1564. године манастир је заведен као „манастир 

Свети Никола из Железника“ . Железник је стари порушени 

град у атару Миљковца, на десној обали Топонице. Те године у 

манастиру су били настањени калуђери Сава и Никанор. 

За сагледавање живота народа око Ниша значајни су подаци 

о свештеницима и свештеничким синовима који су били трајно 

настањени по селима. То су уједно и подаци о писменим и 

образованим људима који су имали неоспоран утицај на народ.  

Свештенички позив био је најчешће наследан па су 

свештеници, по манастирима или код својих кућа, учили 
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писмености своју децу да би им оставили парохију или 

манастирско добро као извор прихода. Иако нема  података 

потребних за сагледавање континуитета живљења манастира у 

периоду турског ропства,  нема сумње да је и он, окупљајући 

своје вернике, делио њихову и њиховог села судбину, 

преживљавао тешке историјске догађаје, ратове и пустошења, 

био рушен и обнављан и тако се одржавао у свом битисању до 

ослобођења. При окупљању око манастира певале су се народне 

песме, писале жалбе против турског насиља и варварства, 

маштало се о слободи. 

Развој школе од 1834. до њене забране 1869. године 

Манастир Светог Арханђела код Попшице био је један од 

манастира у којем се, првенствено за потребе цркве, 

описмењавао и припремао калуђерски и свештенички 

подмладак. Међу ђацима те црквено-манастирске школе налазио 

се и Марко Поповић кога је писмености учио његов деда 

Величко. Ту је он срицао прва слова, „учио је и у цркви појати“. 

Деда га је спремао да буде свештеник, али он то није желео јер 

му се „није милио ограничени живот“. По његовом некрологу, 

који је објавио учитељ Алекса Васиљевић, Марко се родио у 

Давидовцу код Сврљига око 1806. или 1807. године.  

Марко Поповић, бунтовна, национално опредељена и 

револуционарна природа, учествовао је у то време у готово свим 

бунама и устанцима за ослобођење од Турака. Он је са поп 

Величком, попом Живком Нешићем из Грбавча, Јованом 

Бошковићем из Рсовца у Голаку, Мишом Митровићем из Белог 

Иња и другима подигао 1833. године буну за ослобођење 

сврљишког краја од Турака.  

У поменутом некрологу каже се да је Марко Поповић, 

оженивши се девојком из Велепоља, често долазио у госте 

својим пријатељима и тамо се састајао са виђеним људима из 

нишке нахије, договарајући се како да се ослободи и придружи 

Србији и онај крај који то жељно очекиваше. Како му је било 

незгодно на томе да ради, а да Турцима не падне у очи, Марко 

се пресели око 1834. године тамо да живи, рекавши Турцима да 

то чини с тога што га у Србији траже у војску, а он неће да је 

служи, те је зато морао побећи. Када је тако заварао Турке, он 

пређе на посао и отвори најпре школу у миљковачком 
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манастиру, а после неког времена и у Дражевцу, где је био 

учитељ. Тако је почео његов просветни и културни рад.1 Своје 

ђаке је учио ономе и онако како је и сам научио код својега деде 

у Светоме Аранђелу. Од његових ђака, кад изучише часловац, 

псалтир, месецослов и почеше разумевати и остале црквене 

књиге и певати гласове у цркви о празницима, постадоше  по 

другим местима учитељи или „даскали“, како их „по грчки“ 

називаху. У млада срца ових младића, јер су онда у школу 

долазили махом одрасли младићи, Марко усађиваше „идеју 

српску, ослобођење и уједињење Срба, буђаше свест о братској 

заједници, јуначки план српски“, јер је знао да на њима свет 

остаје, да су они „со народна  којом ваља цео народ да се осоли 

и окрепи“. 

Марко се бавио и „народном лекаријом те му је ради тога 

многи свет долазио“ , каже се даље у некрологу, „а и он је често 

путовао по народу више ради поуке и проповедања српске идеје 

но ради самог лечења јер му то даваше згодне прилике да му 

долазе на састанак и виђенији људи из народа, а и он њима да 

одлази кад је за то потреба била, а да то Турцима не пада  у 

очи“. Зато су Марка поред „даскалом“  називали и „доктором“  

и ти надимци остали су му до смрти. У некрологу се наводи 

податак да је Марко учествовао у устанку из 1841. године. 

После пораза устаника Марко бежи у Сврљиг, својој кући у 

Давидовцу, где умире 22. септембра 1876. године, нажалост, 

пред само ослобођење Ниша и околине од турског ропства. 

Обнова рада школе 1893. године и њен развој до 

Првог светског рата 

Просветне и школске прилике у новоослобођеним крајевима 

су после одласка Турака биле тешке јер није било довољно ни 

учитеља, ни школских зграда, ни других материјалних 

могућности. Ипак, чињени су напори да се обнови рад оних 

школа које су и у турском периоду радиле, али и да се отворе 

                                                           
1 Алекса Васиљевић, Заборављен некролог родољубу учитељу Марку 

Поповоћу, Братство 7, Београд 1896. 338-347; Севделин Андрејевић, Марко 
Поповић, његов просветни рад и учешће у бунама против Турака у нишкој 
нахији од 1834. до 1841. године, Један од ликова са  маргина црквене књиге 
„Пентикостар“ , Нишки зборник број 18, Ниш 1994, 9-15. 
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нове школе у селима где је за то било услова. Тако су одмах по 

ослобођењу почеле да раде школе у Нишу, Каменици, Горњем 

Матејевцу, Сићеву, Кнез Селу, а убрзо и у Јелашници, Малчи, 

Островици, Габровцу. Закон о основним школама из 1882. 

године предвиђао је за свако дете са навршених 7 година, 

похађање у граду обавезне шестогодишње, а у селима обавезне 

петогодишње основне школе, али, нажалост, није могло да се 

спроведе ни четворогодишње школовање. У попаљеним селима 

око Топоничке реке за време српско-турских ратова (1876—

1878) није могло бити ни говора о школи јер није било никаквих 

услова. Они су створени тек након 15 година. 

Да би школа у Миљковцу почела да ради по ондашњим 

законима који су важили у Краљевини Србији, морала се 

обезбедити најпре школска зграда, затим да се оформи школски 

одбор, изврши упис ђака, као и да се зна колико ће села 

издржавати ту школу, односно колики је број пореских глава у 

њима. Пошто је утврђено да у Миљковцу и околним селима има 

пет стотина осамдесет троје пореских обвезника (Берчинац 25, 

Врело 54, Вртиште 70, Горња Топоница 26, Кравље 109, 

Миљковац 52, Паљина 47, Трупале 125, Церје 75), а обезбеђени 

су и остали услови, начелник округа топличког, коме је 

припадао нишки срез, послао је 30. октобра 1893. године 

телеграм Министру просвете и црквених дела следеће 

садржине: 

Готова је и намештена школа Миљковачка у селу Миљковцу, 

срезу Нишком. Наређен упис ђака и образовање школског 

одбора. Моли се Г. Министар да изволи поставити учитеља. 

После два дана стигло је из Београда писмо за начелника 

среза нишког са следећом садржином: 

Начелник округа топличког обавестио ме је да је готова и 

намешена школа у селу Миљковцу, да је наређен упис ђака и 

образовање школског одбора, па ме је молио да за исту 

пошаљем учитеља. 

Известите суд општине миљковачке да одобравам 

отварање нове школе у Миљковцу и да ће за исту школу ускоро 

бити постављен учитељ. 

Известите ме колико ће села издржавати ту школу, колико 
су та села удаљена од села Миљковца, којој политичкој 
општини припадају и колико је у њима домова и пореских глава. 
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Факсимил писма Министарства просвете и црквених дела којим се 1893. 

године одобрава отварање основне школе у Миљковцу 

Писмо учитеља Марка Марковића  Министарству  просвете  и  

црквених дела 
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Нема података када је тај учитељ постављен. Међутим, 

постоји један допис по предмету „Казна Марка Марковића, 

учитеља“, који носи датум 11. 12. 1893. године, што значи да је 

он већ тада био учитељ у Миљковцу и тог дана дао је изјаву 

пред писарем у канцеларији нишког среза. Према томе, школа у 

Миљковцу почела је поново рад крајем 1893. године и 

непрекидно ради до данас, изузимајући прекиде за време ратова 

и неких епидемичних болести. 

Школа је обновила рад у згради близу цркве, где су услови 

били веома лоши јер је било доста ученика, а простора мало. 

Једним дописом од 14. јула 1895. године, школски одбор је 

обавестио министра просвете да у школи има 55 ученика, а да је 

површина учионице 49 метара квадратних и да због тога следеће 

године не може уписати ниједног ученика, па је  учитељ Марко 

Марковић обавештен да због тешких услова не уписује ђаке у 

први разред следеће школске године. 

Просветни гласник донео је  јуна 1896. године вест да се 

међу школама које те године „нису потпуно уредне“ налази и 

школа у Миљковцу, а то је значило да није било уредно 

похађање наставе, да се састанци школског одбора не држе 

редовно и да школа није довољно организована. 

Већ следеће године стање се поправило па је јануара 1898. 

године поднет извештај министру просвете у којем је стaјало да 

је зграда у добром стању, да ће се ограда у најкраћем року 

подићи, да је школа снабдевена  свим потребама, да су седнице 

школског одбора држане по закону и да је на њима решено да се 

набави књига Школска башта од П. Стојадиновића, затим 

столице, чисталице за блато и друго; да наставници и 

наставнице врше своју дужност савесно и  да одсуствовања није 

било; да је здравље ученика било повољно, да настава 

напредује, да су ученици снабдевени писаћим материјалом, да 

су набављени сви уџбеници и да је школа претплаћена на 

Просветни гласник, Учитељ, Учитељски весник, издања 

Књижевне задруге и да су набављене за књижницу препоручене 

књиге. 

Подносилац овог извештаја учитељ Марко Марковић био је 

веома цењен у селу. Нарочито је стекао углед међу мештанима 

вештим калемљењем садница па је томе подучавао и своје 

ученике и још неке мештане. Учитељи који су у то време радили 
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на унапређењу пољске привреде, посебно су награђивани. За 

унапређење воћарства учитељи су морали ићи на посебне 

курсеве да би научили калемљење и друге пољопривредне 

вештине. Учитељ Марко је био цењен и од својих колега. Био је 

члан удружења учитеља нишког среза. Биран је и за 

представника учитеља нишког краја на XIII учитељској 

конференцији одржаној 6. августа 1896. године у Београду. 

Школа је 1896. године имала 55 ученика, али се идуће 

године број повећао, па је за учитељицу I и II разреда 

постављена Наталија Петровић, која се убрзо удала за учитеља 

Марка Марковића и овај брачни пар, пошто је преграђивањем 

добијена још једна учионица, остаје у миљковачкој основној 

школи до 1902.године. 

После њих наставни рад су обављале две сестре, Милена 

Димовић, која је била управитељ, и Вукосава Николић. Након 

три године Вукосава одлази из школе, а на њено место долази 

Аранђео Савић, учитељ из Врела који се оженио Миленом 

Димовић. О њему има доста података. Био је активан члан 

удружења учитеља из Ниша и околине, затим члан његове 

управе и члан уређивачког одбора дечјег листа Славуј. За време 

балканских ратова и Првог светског рата борио се на разним 

фронтовима као резервни официр српске војске, а жена је са 

децом остала као учитељица у селу и изводила наставу док је 

аустријска и бугарска окупација нису потпуно онемогућили у 

томе. 

У договору са председником миљковачке општине, учитељ 

Аранђео Савић сазвао је јула 1909. године два збора мештана из 

села одакле су долазила деца, ради договора о подизању нове 

школске зграде, али на њима није могла бити донета никаква 

одлука. Августа исте године заказан је трећи збор и на њему је 

донета одлука о изградњи, са тридесет и једним гласом „за“ и 

девет гласова „против“. У одбор за подизање школе, осим 

учитеља, ушли су и: Стеван Петковић из Миљковца, Матеја 

Динић из Церја, Ђурђин Петровић из Велепоља, Томислав 

Марковић из Горње Трнаве, Дима Марковић из Паљине, Спасоје 

Ристић из Горње Топонице и Вукадин Стојановић из Берчинца. 

Предузимач Софроније Миленковић из Власотинца погодио је 

радове за 6500 динара. Миљковачка општина обезбедила је 6000 

динара, а преостала средства требало је обезбедити накнадно 

буџетом миљковачке и велепољске општине. 
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Зграда миљковачке школе из 1912. године у којој се и данас ради 

Зграда је грађена по плану архитекте Милана Јоксимовића. 

Изградња је почела с пролећа 1911. године, а већ школске 

1912/1913. ученици су могли да се уселе. 

Стеван Петковић, један од одборника за подизање школе 1912. године 

Нова школска зграда, у којој се и данас ради, имала је четири 

учионице, од којих су две биле са косим подијумом за клупе, 

тако да су ученици из задњих клупа могли без тешкоћа да прате 

рад наставника. Од осталих просторија, имала је два ходника, 
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две канцеларије за наставнике и пет просторија за станове 

наставника. 

Одбор за подизање зграде био је веома активан и добро је 

организовао посао. Свако село је радило по 30 дана на 

изградњи. Грађа за кров допремана је са Јастрепца. За време 

градње сељаци су са великим изненађењем први пут слушали 

чудну справу — грамофон, који је донео предузимач. 

Радост због изградње нове школе није могла да се доживи у 

потпуности јер су почели ратови, прво са Турцима на Куманову, 

па са Бугарима на Брегалници, а затим са Аустроугарском, 

Немачком и Бугарском у Првом светском рату. Прштале су 

пушке, одјекивале  прангије,  звонила црквена звона позивајући 

три пута узастопце на мобилизацију. У одбрану земље  пошло је 

све што је могло да носи пушку. Нова школска зграда са новим 

инвентаром, клупама, катедрама, столицама, таблама и другим 

средствима чекала је до краја ових страшних ратова своје прве 

ђаке и учитеље. 

Рад школе између два светска рата 

По завршетку Првог светког рата који је донео страховите и 
разорне последице, уз радост ослобођења и уједињења, дошле 
су многе невоље са општом оскудицом и сиромаштвом. Тешко 
рањену и осакаћену земљу требало је обновити, разорено и 
попаљено поново подизати, запуштене њиве преорати и 
засејати. Требало је извршити и духовну обнову. Напуштене и 
оштећене школе, које за време рата нису радиле, под хитно је 
требало обновити, преживеле старе ђаке поново окупити, нове 
уписати, обезбедити оно што је најнеопходније и најнужније 
да би наставни рад могао почети у тим првим послератним 
годинама. 

Основна школа у Миљковцу обновила је рад одмах после 
свршетка рата 1919. године, али читава та година је 
искоришћена за обављање најважнијих припрема за рад.  

Финансирање школа 

Школа у Миљковцу, као и све друге у земљи у то време, 
издржавала се једним делом од приреза села њеног школског 
подручја са којег су долазили ђаци. У прво време то су била 
следећа села: Миљковац, Паљина, Велепоље, Палиграце, 
Горња Трнава, Горња Топоница, Вртиште и Трупале. Прирез је 
прикупљан на тај начин што се уплаћивао одређени износ за 
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потребе школске општине. Школски благајник непосредно 
после рата био је Ђурђан Петровић из Велепоља, а председник 
школског одбора Игњат Петковић, иначе најугледнији и 
најбогатији домаћин из Миљковца. 

Понекад се дешавало да тај прикупљени прирез није био 
довољан да покрије ни најосновније материјалне расходе, па је 
у том случају тражена позајмица од имућнијих грађана, која би 
им се касније уредно вратила.  

Прирез за школу се прикупљао са великом муком, али је 
обезбеђивано оно минимално без чега се није могло.  

Поред осталих издатака, један део средстава коришћен је за 
претплату на Просветни гласник, Венац и Учитељ, као и за 
куповину књига за награђивање најбољих ученика. Било је 
издатака и за куповину канцеларијског материјала (мастило, 
перца, рис хартије ). Понекад скромни буџет школе није могао 
да покрије све расходе, па је школа морала да се задужује и 
враћа дугове старе и по неколико година 

Буџет миљковачке школе за 1922. годину 
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Учитељски кадар 

Међу првим послератним учитељима помињу се Михајло и 
Видојка Недељковић, брачни пар. Њихов рад везан је за 
школску 1919/1920. годину. У Миљковцу су остали годину 
дана, али су учинили доста на сређивању ондашњих сложених 
прилика, трудећи се, пре свега, да упишу и привуку што више 
ђака, и то не само из Миљковца, него и из Церја, Горње 
Топонице, Берчинца, Паљине, Велепоља и Горње Трнаве. 

О раду брачног пара Недељковић сведочи оцена коју је у 
свом оскудном извештају дао тадашњи школски надзорник 
Владимир Т. Симић, који је школу обилазио два пута годишње. 
Учитељицу Видојку оценио је највишом оценом, када је у 
питању њен стручни ниво и наставни рад, док је за „ред и 
чистоћу“ дао врло добру оцену.  

Школске 1921/1922. године за учитеље долази још један 
брачни пар-Александра и Боривоје Поповић. Александра је 
оцењена одличном оценом као „примеран и савестан” радник. 
Истом оценом оцењен је и Боривоје Поповић, за кога се још 
каже да је у настави и васпитању посебну пажњу обратио на 
вештине, нарочито певање. 

Од 1928. године у миљковачкој основној школи ради брачни 
пар учитеља- Јелена и Слободан Стефановића. По мишљењу 
мештана то су били најбољи учитељи и педагози. Њихов рад је 
увек оцењиван највећом оценом јер деца „слободно и 
самостално одговарају“, обраћена је довољно пажња васпитној 
страни, па су ученици „весели, чисти и мирни, дају веома лепе 
одговоре“. 

Ученица на ручном раду школске 1935/1936. године са учитељицом Јеленом 

Стефановић 
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Одвајање ученика и отварање нових школа у неким селима 

Четвороразредна основна школа у Церју почела је са радом 
1924. године. Настава се одвијала у општинској згради од 
слабог материјала. Имала је једну учионицу, три собе за 
учитеље и 20 књига. Ученици из Вртишта се издвајају у 
посебну школу 1925. године. Наставу су изводили у 
општинској згради од тврдог материјала која је имала две 
учионице, четири собе за учитеље и 60 књига, како је у 
извештају регистровао школски надзорник школске 1930/1931. 
године. 

Решење о отварању школе у Велепољу и Палиграцу 
донетено је 28. децембра 1932. године. То решење предвиђало 
је постојање два одељења, а рад се привремено обављао у дому 
Душана Здравковића. 

Од 1934. године почела је изградња школске зграде у 
Крављу, а од 1936. почео је рад у њој. Први учитељ био је 
Владимир М. Мијалковић, који је после две године премештен 
у Габровац, а за време рата био је ухапшен и стрељан. До 
Другог светског рата у овом селу радили су следећи учитељи: 
Бира Гаћевић из Босилеграда, Чедомир Миловановић из Врела, 
Живка Пецић из Алексинца, Павле Драгојерац из Панчева. 

После хапшења Љубе Стојановића, крајем фебруара 1942. 
године,  миљковачка школа је била без учитеља до маја 1943. 
године, а онда је дошао брачни пар Живојин и Мирослава 
Томић-Буритић. 

                  Фотографије  миљковачких  учитеља  између  два  светска  рата 
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Фотографија дневника у периоду између два светска рата 

Основна школа „Лела Поповић” - ново име школе 

у Миљковцу 

Према упутствима из Београда све школе у нашој земљи су 

50-их година двадесетог века почеле да добијају имена 

народних хероја, првобораца и револуционара из тих крајева, 

односно имена најзаслужнијих људи из ближе и даље 

прошлости, као и називе значајних историјских догађаја и 

датума. 

Колективу Основне школе у Миљковцу било је наложено да 

размисли о будућем имену своје школе, па је тим поводом 

одржано неколико састанака док најзад није усвојено да се 

школи да име Јелене Поповић Леле, учитељице и познатог 

првоборца Озренског партизанског одреда. . Ново име школе 

одговарало је и школским и политичким  властима оног 

времена. 

Јелена Поповић Лела, првоборац Озренског партизанског одреда 
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Јелена Лела Поповић рођена је 1911. године у селу Бајевцу, 

срез тамнавски, где су јој родитељи, отац Велимир и мајка 

Загорка, били учитељи. Основну школу завршила је у 

Бобовишту, селу у алексиначком срезу, а гимназију и учитељску 

школу завршила је 1933. године у Алексинцу. 

Као ученица учитељске школе у Алексинцу дошла је у додир 

са напредним радничким покретом и постала борац за 

остварење нових  револуционарних идеја о друштву. 

Након завршетка учитељске школе, Лела се 1934. године 

удаје за инжењера шумарства Момчила Поповића, тада већ 

истакнутог припадника револуционарног радничког покрета. 

1939. године  Јелена добија место учитељице у Мозгову и ту 

остаје до почетка Другог светског рата. Била је активан члан 

Треће групе Учитељског удружења Југославије, преко које се 

ширио утицај КПЈ мећу просветним радницима у селима. 

Након неуспеле потере за партизанима Озренског 

партизанског одреда, 26. фебруара 1942. године  непријатељски 

оружани одред враћао се у Алексинац и успут вршио претрес 

села, тражећи заостале партизане. Једна његова колона ушла је у 

Кравље и у згради сеоске основне школе пронашла је,  заробила 

и стрељала партизанку Јелену Лелу Поповић. Тога дана она је 

била у школи, код учитеља Љубе Стојановића, члана КПЈ, и 

његове жене Данице.  

Лела Поповић је свој живот прерано завршила у 32. години, 

али је својом храброшћу наставила да живи и после смрти кроз 

школу која је понела њено име. 

Живот школе после Другог светског рата 

Из законодавне регулативе о основном школству, наставних 
планова и програма и начина финансирања у 
четрдесетогодишњем социјалистичком развоју школства, као и 

у читавој земљи, тако и у Основној школи „Лела Поповић“  у 
Миљковцу, проистицале су, из године у годину, нове промене у 
начину живота и рада школе, у осавремењавању васпитно-
образовног процеса, увођењу нових метода и облика рада, нове 
наставне тенхологије, што све није ишло глатко и што је 
тражило стално нове напоре наставног особља. 

После обнављања и учвршћивања четвороразредних 
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основних школа, педесетих година се ишло на постепени 
прелазак на осмогодишње основно образовање и васпитање, уз 
напоре да се њиме обухвате сва деца од 7 до 15 година. Била је 
то припрема за спровођење прве велике реформе која је 
озакоњена 1958/1959. године. Законом о основној школи. 
наставним планом и програмом рад се више обогаћује разним 
облицима слободних активности и облицима опште културне и 
јавне делатности школе. Са буџетског финансирања 1961. 
године прелази се на финансирање из друштвених фондова, а од 
1967. године преко Самоуправне заједнице основног образовања 
и васпитања у Нишу, школа добија далеко већу улогу у 
доношењу свих одлука око организовања наставе, обезбеђивања 
услова за рад, избору наставника и њиховом материјалном 
стимулисању, расподели средстава према резултатима рада. 

Из године у годину број ђака и одељења се повећавао. 
Повећавао се и број наставника који су све стручнији и 
квалификованији за предмете које предају. Да би се колико-
толико проширио све скученији школски простор, адаптиране 
су просторије које су раније служиле за учитељске и 
наставничке станове. Од три одељења у време „ниже 

гимназије“, у току десет наредних година формирано је укупно 
осам одељења, због чега се настава морала одвијати у две смене, 
преподневној и поподневној. 

Године 1962. врши се реорганизација школа у селима око 
Топоничке реке и миљковачка школа, с обзиром на свој 
централни положај у односу на друге, постоје матична школа са 
јединственом управом и истуреним одељењима у Велепољу, 
Палиграцу, Крављу, Паљини и Церју. Са порастом броја 
ученика расте и број наставника. Док их је почетком 1951. 
године било свега пет, током 1976. било их је укупно двадесет. 

У току школске 1973/1974. године миљковачку основну 
школу почињу да похађају ученици старијих разреда из Врела, 
који су до те године одлазили у Горњи Крупац.  
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 19. маја 1968. године откривена  спомен плоча на зиду 

школске зграде, коју је урадио академски вајар Александар 

Шакић. Тај дан проглашен је Даном школе и од тада се 

прославља сваке године  низом пригодних манифестација.  

Спомен плоча на школи 

Уследиле су даље промене у животу школе. Закон о 
основном образовању и васпитању из 1974. године отворио је 
простор за савременије облике васпитно-образовног рада, 
омогућио је нове видове наставне делатности, поред редовне, 
додатну, допунску и продужну наставу, специјалан педагошки 
рад, слободне активности, друштвено-користан рад, превоз 
ученика, смештај и исхрану ученика (топао оброк), обезбеђење 
бесплатних уџбеника, као и да свако организовано насеље има 
бар четвороразредну основну школу, ако има најмање девет 
ученика за једно одељење. Платформа реформе утврђена је на X 
конгресу СКЈ 1974. године,  а разрађена је на последња два 
конгреса. Три године трајало је претакање ставова конгреса ЦК 
СКЈ у друштвено-стручна документа да би се са конкретном 
реализацијом усвојених ставова, тј. са самим спровођењем 
реформе почело школске 1977/1978. године. 

Сложен и дуготрајан процес реформе и данас је актуелан. 
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Школа данас 

  

Основна школа ,,Лела Поповић“ у Миљковцу са својим 

подручним одељењима четвороразредних основних школа у 

насељима Паљина, Велепоље, Палиграце и Кравље, 

организована је као самостална установа за остваривање циљева 

и задатака обавезног основног образовања и васпитања, са 

својством правног лица, и уписана је у судски регистар под 

бројем 260 од 1972. године.  Решењем Министарства просвете,  

науке и технолошког развоја број 022-05-12/2012-07 од 

05.04.2013. године верификован је рад школе, тј. утврђено је да 

школа испуњава све прописане услове за рад.  

Школи припада истакнуто место у вршењу просветне и 

културне мисије у овом крају, а и шире. Школа се, такође, може  

похвалити и својом 180 година дугом историјом и традицијом, 

као и завидном позицијом у нашем образовно-васпитном 

систему. 

Миљковачка школа припада нишкој општини Црвени крст. 

Миљковац  је од центра Ниша удаљен 18 кm и са градом је 

повезан добрим асфалтним путем. Такође је добром путном 

мрежом повезан и са осталим насељима тј. својим подручним 

одељењима.  

Зграда матичне школе изграђена је средствима ђачких 

родитеља и тадашњих месних власти и представља јединствен 

објекат градње за тај период. Саграђена је од тврдог материјала, 
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цигли и камена. У склопу школе налазе се: 4 веће класичне 

учионице  ( две су са косим подијумом амфитеатарског типа ), 

једна мала учионица за наставу од 1. до 4. разреда, канцеларија 

директора школе, канцеларија педагога и секретара, 

наставничка канцеларија, библиотека и холови.  

      Канцеларија директора школе              Канцеларија педагога и секретара 

          Наставничка канцеларија                              Рачуноводство 

    Учионица амфитеатарског типа                     Класична учионица 
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Хол школе 

На почетку  школске  2012/2013. године две учионице 

опремљене су ,,паметним таблама“. 

Учионице са паметним таблама 

У склопу матичне школе постоји издвојена зграда 

''СВЕЗНАОНИЦА СВЕ ЗНА'' која је осмишљена првом етапом 

школског  развојног  планирања. Пројекат је реализован 

2006/2007. године.  На тај начин  ученици су добили  модерну   

информатичку учионицу, опремљену најсавременијом 

рачунарском опремом.  

          Информатички  кабинет                            Школска библиотека  
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Школска библиотека поседује завидан књижевни фонд  од 3640 

књига.  

Укупна површина школског простора је 235 m2 . Школа нема 

фискултурну салу, али поседује асфалтиран спортски терен за 

мали фудбал, рукомет и кошарку.  

Спортски терени 

Школа располаже великим школским двориштем са 

воћњаком и зеленилом. 

Школско двориште 

Грејање школских  просторија побољшано је увођењем 

централног грејања 2006/2007. године, тако да су од тада услови 

за рад далеко бољи него раније.  

Школске 2007/2008. године постављена је нова ограда у 

дворишту матичне школе и замењени су подови у учионицама 

амфитеатарског типа. 
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Школска зграда захтева хитну поправку и замену столарије, 

прозора и врата на учионицама и зборници,  док су на фасади 

изведени радови  у школској 2010/2011. години.  

Фотографије школе пре и после радова на фасади 

2011/2012. године у школи је инсталиран видео надзор.  

Матичној школи у Миљковцу припадају и издвојена 

четвороразредна одељења у Паљини, Велепољу, Палиграцу и 

Крављу.   Школе су опремљене рачунарима и телевизорима. 

            Школа у Паљини                                         Школа у Велепољу 

              Школа у Палиграцу                  Школа у Крављу 

      2007/2008. године у издвојеном одељењу у Велепољу 

изграђен је нов мокри чвор, урађена је ограда на спортским 

теренима и замењена је комплетна фасадна столарија. Исте 

године школа у Крављу добила је нов спортски терен. 
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Због руинираности школске зграде, настава се за ученике из 

Кравља од септембра 2009. године реализује у просторијама 

Месне канцеларије, у којима ученици имају све неопходне 

услове за рад.  

 Након адаптације мокрог чвора школске 2008/2009. године,  

октобра месеца 2009/2010. године почела је са радом припремна 

предшколска група у издвојеном одељењу у Палиграцу. 
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Њима се поносимо 

 
Ученици и наставници Основне школе ,,Лела Поповић“  су 

током њеног дугогодишњег постојања постизали и, наравно, 

још увек постижу запажене резултате на школским, 

општинским, окружним и републичким такмичењима из готово 

свих предмета. Они су дика и понос наше школе, својих 

родитеља, средине у којој живе и најбољи су амбасадори и 

промотери успешности и квалитета рада у овој образовно-

васпитној установи. Школа не заборавља оне који својим 

знањем, трудом, пожртвовањем и залагањем проносе добар глас 

о њој па им се, спомињањем њихових имена и резултата које  су 

остварили,  и на овај начин још једном захваљује. 

Једна од најнаграђиванијих  ученица ОШ ,,Лела Поповић“   

је Анђела Милошевић. Тешко је побројати све спортске успехе 

ове изузетно талентоване девојчице. Она је школске 2007/2008. 

године, у категорији ученика млађих разреда Нишавског округа, 

освојила  1. место на кросу РТС-а одржаном у Нишу. Свој 

квалитет потврдила је и  у школској 2008/2009. години. На 

спортској манифестацији Брзи корак , одржаној 8. октобра 2008. 

године на нишком стадиону Чаир,  поново је  тријумфовала. 

Успех није изостао ни 2009. године јер је Милошевићева 

10.6.2009. победила у трци на 200 m одржаној на Нишком 

маратону.  Анђела је од 2009. до 2012. године забележила три 

узастопне победе на турниру Нестле лиге. Тим победама 

квалификовала се на завршни турнир који је организован у 

Новом Саду. На овом турниру  два пута је била четврта, а 

једном пета, што је огроман успех јер је у питању такмичење 

које окупља  најбоље такмичаре на нивоу Србије.   
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Анђела Милошевић 

За Анђелине успехе, поред њеног неоспорног талента и 

великог рада, заслужна је и њена наставница физичког 

васпитања Милена Стевановић која је препознала потенцијал 

ове девојчице и која је прати на свим њеним такмичењима.  

Да је миљковачка школа расадник спортских талената 

потврђују   Александра Антић,  Младен Мирковић  и, 

наравно , већ  поменута Анђела Милошевић  који су на кросу 

одржаном у нишкој Тврђави у оквиру прославе Дечје недеље 

освојили прва три места у категорији ученика млађих разреда       

( школска 2008/2009.  година).  

26. 5. 2005. години Женски фудбалски клуб Машинац  из 

Ниша је по други пут организовао турнир у женском фудбалу за 

ученице основних школа Нишавског округа. Женска екипа 

миљковачке школе је на поменутом турниру освојила 3. место. 

 



Монографија Основне школе „Лела Поповић“ у Миљковцу____ ______ 

Страна| 42 
 

 2006. године на турниру основних школа у женском 

фудбалу Царица Јелена 2006, девојчице наше школе освојиле су 

3. место у категорији старијих разреда. 

 

Ученици Основне школе ,,Лела Поповић“  из Миљковца 

сваке године одазивају се позивима пријатељских школа из 

Јелашнице, Габровца и Трупала и радо учествују на спортским 

такмичењима у фудбалу, рукомету, пикаду, шаху, а све у циљу 

промовисања важности  бављења деце спортом. 
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Миљковачки ученици сваке године учествују и на 

Општинским олимпијским играма у организацији Општине 

Црвени крст. 

 

Најбоља потврда шароликости талента и интересовања 

миљковачких  ђака је њихово учешће 2010. године  на 

Фестивалу слава и православља на којем су освојили 1. место у 

спремању славског колача.  
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Прича о Основној школи ,,Лела Поповић“  не би била 

потпуна без приче о њеном распеваном хору који успешно води 

наставник  музичке културе Кирил Котевски. Ниједна културна 

манифестација у школи, приредба, прослава не могу се 

замислити без учешћа нашег хора. 

                            

Ученици наше школе поред талента за музику поседују и 

таленат за ликовну уметност. 

 

Ликовни  радови ученика 
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                   Захвалница за учешће на ликовном конкурсу Капљица 

Ученик шестог разреда  Стефан Мирковић је  у школској 

2010/ 2011. години освојио прву награду на ликовном конкурсу 

на тему здраве исхране. Организатор је био Институт за јавно 

здравље. 

Да је миљковачка школа расадник и литерарних талената 

потврда је и прва награда нашег ученика  шестог разреда 

Мартина Ђорђевића коју је освојио на литерарном конкурсу 

2009. године .  

Друштво историчара града Ниша 2011/2012. године 

покренуло је нов квиз на тему Ослободилачких ратова Србије. 

Наши ученици осмог разреда Лука Стевановић, Ненад 

Петковић, Вероника Зубер и Милица Станимировић 

учествовали су на овом такмичењу  на нивоу Општине Црвени 

крст и освојили су 3. место. 

Успеси ученика наше школе нису изостали  ни у актуелној  

школској  2012/2013. години:  Андрија Стевановић ( трећи 

разред) , 1. место на  Општинском такмичењу  из математике ; 

Антонио Томић (осми разред),   2.  место на Општинском 

такмичењу у стоном тенису;    Јелена Станојевић (осми 

разред), 3. место на Градској смотри рецитатора. 

Успешни математичари, информатичари,  физичари, 

хемичари, географи, биолози, историчари;  одлични познаваоци 

матерњег  и страних језика; талентовани за глуму, рецитовање, 

музику, сликарство, спорт; промотери грађанског васпитања и 

духа православља-све су то наши ученици и зато се потпуно 

оправдано њима поносимо! 
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Културне манифестације у школи 

Основна школа ,,Лела Поповић“   домаћин  је великог броја 

културних  манифестација, а запажено је и њено учешће на 

истим које се организују ван школе. 

Сваког пролећа средином месеца маја миљковачка школа 

угости најуспешније младе песнике наше земље који су 

учесници традиционалне манифестације Песнички Миљковац. У 

питању је међународна манифестација младих песника и 

посвећена је преминулом миљковачком песнику Љуби 

Станојевићу. 

             Љуба Станојевић     
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Школске приредбе поводом Светог Саве 27. јануара  и Дана 

школе 19. маја,  које деценију уназад успешно припрема  

наставница српског језика Маја Ђорђевић са својим ученицима, 

прави су празник за очи.  

 

Прослава школске славе 

Школа  је 19. маја 2011. године  прославила 100 година рада 

у садашњој згради. 
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Приредба  која се организује  у школи поводом пријема 

првака у Дечији савез,  као и читав низ манифестација  

приликом прославе  Дечје  недеље , свакако су нешто што не би 

требало пропустити уколико вас  у те дане пут наведе у 

Миљковац. 

Ученици млађих разреда сваке школске године успешно 

учествују у квизу Оловка пише срцем у организацији 

Учитељског друштва из Ниша. 12. марта 2009. године они су 

победили  у такмичарском и ревијалном делу првог круга овог 

такмичења. У другом кругу одржаном 14. маја наши ученици су 

поново тријумфовали у ревијалном делу такмичења. Тиме су 

обезбедили учешће на смотри свих победника одржаној 10. јуна 

у Парку Светог Саве у Нишу, као и на отварању Културног лета 

у Нишкој Бањи 29. јуна 2009. године. 

 

 У оквиру акције Школе на ивици опстанка, 2008. године 

организован је сусрет наших ученика са песницима и глумцима, 

а затим је у просторијама школе изведена и пригодна представа 
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Луткарског позоришта из Ниша. Захваљујући овој акцији и 

песнику Русомиру Арсићу, представници наше школе гостовали 

су на РТС-у у емисији Жикина шареница. 

Чланови хора  Основне школе ,, Лела Поповић “  посетили 

су маја месеца 2008. године Сићевачку колонију и дружили се 

са децом из косовских енклава. Наравно, не треба изоставити ни 

учешће нашег хора у Бабушници на манифестацији Деца 

Лужнице. 

 

2006/2007. године  школа је била организатор  општинског 

такмичења из географије на нивоу Општине Црвени крст.        

23. маја 2009. године у Миљковцу је одржано  републичко 

такмичење из техничког образовања у категорији дигиталне 

фотографије. Са великим задовољством  угостили смо 

такмичаре из 22 округа Србије. 2011/2012. године били смо 

домаћин општинског такмичења Шта знаш о саобраћају, на 

којем је наша ученица шестог разреда Анђела Крстић освојила  

1. место. 

Сајмови књига, позоришне представе, биоскопске 

пројекције, изложбе слика, књижевне вечери не могу се 

замислити без посете наших ученика. Па, видимо се ускоро на 

некој од  манифестација културе! 
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Статистички преглед броја ученика од 

1990. до 2013. године 

школска  1990/1991. год. 117 ученика 

школска  1991/1992. год. 110 ученика 

школска  1992/1993. год. 113  ученика 

школска  1993/1994. год. 118 ученика 

школска  1994/1995. год. 117 ученика 

школска  1995/1996. год. 130 ученика 

школска  1996/1997. год. 137 ученика 

школска  1997/1998. год. 126  ученика 

школска  1998/1999. год. 123  ученика 

школска  1999/2000. год. 121  ученик 

школска  2000/2001. год. 126  ученика 

школска  2001/2002. год. 125  ученика 

школска  2002/2003. год. 132  ученика 

школска  2003/2004. год. 131  ученика 

школска  2004/2005. год. 117  ученика 

школска  2005/2006. год. 123 ученика 

школска  2006/2007. год. 116  ученика 

школска  2007/2008. год. 107  ученика 

школска  2008/2009. год. 100  ученика 

школска  2009/2010. год. 104  ученика 

школска  2010/2011. год. 91 ученик 

школска  2011/2012. год. 86  ученика 

школска  2012/2013. год. 120  ученика 
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Пројекат „Друга шанса“ 

Почетак школске 2012/2013. године за Основну школу ,,Лела 

Поповић“   означио је и почетак реализације трогодишњег 

пројекта Друга шанса у који је наша школа ушла са још 50 

одабраних школа из Србије. 

Шта је  друга шанса  и коме је пружена?  

 Друга шанса  представља функционално основно 

образовање одраслих, скраћено ФООО. 

ФООО намењен је свим одраслим особама старијим од 15 

година који нису никада похађали основно образовање или су га 

напустили. 

Кроз ФООО образовање постаје отворено за све 

потенцијалне кориснике, без обзира на узраст тј. животно доба у 

коме су се они вратили основном школовању и образовању, као 

и без обзира на социјалну, етничку, верску или било коју другу 

припадност која их карактерише као појединце и друштвена 

бића. 

Програм ФООО се остварује у три циклуса, од којих сваки 

траје по једну школску годину. 

Први циклус ( прва четири разреда ) намењен је основном 

описмењавању и стицању функционалне писмености ( читање, 

писање, рачунање ).  

 

У први циклус ФООО могу да се укључе полазници са 

сведочанством о завршеном првом, другом и/или трећем 
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разреду основне школе, као и они који никада нису похађали 

основну школу. 

Други циклус ( пети и шести разред ) намењен је стицању 

основа општег основног образовања и успостављању и развоју 

базичних интелектуалних и социјалних вештина које су 

неопходне за унапређење квалитета личног, породичног и 

социјалног живота, као и за наставак учења, социјалну 

интеграцију и постепену транзицију ка тржишту рада. 

У други циклус ФООО могу да се упишу полазници који су 

завршили први циклус или имају сведочанство о завршеном 

четвртом разреду основне школе. Други циклус намењен је и 

онима који имају завршен 5. разред. 

 

Трећи циклус ( седми и осми разред ) односи се на основно 

опште образовање, обуке за занимање и развијање компетенција 

које увећавају запошљивост, омогућавају улазак на тржиште 

рада и даље стручно усавршавање. 

У трећи циклус  ФООО могу да се упишу полазници који су 

завршили други циклус ФООО или шести разред основне 

школе. Због специфичности образовног програма у трећем 

циклусу ФООО, који укључује и обуке за занимања, у овај 

циклус се могу уписати и полазници са завршеним седмим 

разредом основне школе, али га морају похађати у целини. 

Након завршеног трећег циклуса полазници су оспособљени 

за наставак образовања, као и за запошљавање.  

Основна школа ,,Лела Поповић“ веома је поносна на 

чињеницу да је једна од одабраних школа у Србији које раде на 

мисији смањења броја неписмених. 
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Директори миљковачке школе и њихови 

сарадници од 1984. године до данас 

 

Милорад   Момчиловић,  наставник биологије , директор 

(1984), Љубен Милев- секретар , Верица Тончев-рачуновођа 

Момчило Стојиљковић, наставник српског језика ,  в.д. 

директор  ( од 1. фебруара 1985. године до 20. јуна 1985. 

године), Љубичица Јовић-секретар и благајник, Живица 

Павићевић-рачуновођа 

Радослав Стевановић, наставник физике, хемије и 

математике, директор  ( од 4. јуна 1985. године до 13. априла 

2001. године ), Зора Мијалковић-педагог, Славинка 

Младеновић-секретар и благајник, Анка Јоцић-рачуновођа 

(1986-1988), Светислав Николић-рачуновођа од 1998. године  

Јагода Станкулић, наставник музичке културе, в.д. 

директор      ( од 13. априла 2001. године до 31. октобра 2002. 

године ) 

Светлана Ристић, професор математике, директор ( од 1. 

новембра 2002. године до 31. августа 2003. године ) 

Слађана Миладиновић, професор хемије, в.д. директор ( од 

1. октобра 2003. године до 30. априла 2004. године ) 

Вера Анђелковић, професор физике, директор  ( од 1. маја 

2004. године до 31. августа  2005. године ) 

Милорад Плавшић, наставник разредне наставе, в.д. 

директор ( од 1. септембра 2005. године до 28. фебруара 2006. 

године ) 

Драгана Ђорђевић, педагог, директор  ( од 1. марта 2006. 

године ), Младен Крстић-секретар (2006-2007), Љубинка 

Ранђеловић-секретар од 2007. године , Ивана Васић-педагог 

од 2006. године, Светислав Николић-шеф рачуноводства, 

Славинка Младеновић-благајник 
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Успешни и угледни бивши ученици 

Основне школе „Лела Поповић“ у 

Миљковцу 
 

Србобран Бранковић, редовни професор Факултета за 

економију, финансије и администрацију   Универзитета 

Сингидинум. Завршио је Факултет политичких наука у 

Београду, магистрирао је у Будимпешти, а докторирао на 

Филозофском факултету у Београду. Директор је компаније 

TNS Media Gallup која се бави истраживањем  јавног мњења. 

Објавио је више од сто научних радова. Његов роман Двадесет 

четврта био је 2001. године у ужем избору за НИН-ову 

награду.  

Вукомир Младеновић, проф. др пољопривреде. Предаје на 

Пољопривредном факултету у Косовској Митровици, Високој 

пољопривредној школи у Прокупљу, Грађевинском факултету у 

Бања Луци и Европском универзитету Свеучилишта Брчко 

дистрикт.    

Слободан Благојевић, др пољопривреде  

Тихомир Петковић, професор метеорологије 

Љубисав Станојевић, професор књижевности, песник 

Живомир Јовановић, професор разредне наставе и 

актуелни  начелник  Школске управе Ниш 
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Колектив ОШ „Лела Поповић“ у школској 

2012∕2013. години 

Драгана Ђорђевић, директор 

                     Ивана Васић, педагог              Илија Момчиловић, библиотекар 

   Љубинка Ранђеловић          Светислав Николић            Славинка Младеновић 

             секретар                     шеф рачуноводства                      благајник 
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     Станика Панчић                      Блага Дашић                      Јагода Богићевић 

  проф. раз. наставе                       учитељица                       проф. раз. наставе    

      

     Вијобран Рајић                     Надица Миљковић                Сања Стамболић 

    наст. раз. наставе                наст. раз. наставе               проф. раз. наставе 

 

       Маја Ђорђевић                 Весна Радосављевић           Гордана Стевановић 

   проф. српског језика            проф. српског језика           проф. енглеског језика 
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   Александра Ђуровић           Бранка Јовановић                  Кирил Котевски                                                 

  проф. енглеског језика     проф. ликовне културе      проф.  музичке културе 
 

   Милан Младеновић               Зорана Јанковић               Миљан Стојановић 

        проф. историје                  проф. географије                  проф. географије 

 

  Магдалена Петровић           Соња Златановић          Светлана  Стевановић 
        проф. физике                   проф. математике              проф. биологије          
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 Татјана Станковић            Светлана Ранђеловић           Милена Стевановић 

        проф. хемије            проф. техничког образовања      проф. физичког васп. 
         

      Небојша Јовић                    Мирко Младеновић                    Раде Трипић 

  проф. руског  језика               проф.  информатике                   вероучитељ 

 

  Милена Костадиновић              Данијела Николић         Владимир Стојковић  

           васпитачица                        помоћни радник                     домар 
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                Славица Јовановић                             Слађана Марковић 

                    помоћни радник                                  помоћни радник 

  

                Љубомир Стевановић                      Дејан Димитријевић  

                   помоћни радник                                   помоћни радник 
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 Знање је  моћ 

Када се говори о сто осамдесет година постојања једне 

школе, говоримо о истом броју генерација које су у Миљковцу 

завршиле школу. Ова монографија је запис о том времену, 

догађајима и активностима, о људима, генерацијама ученика, 

наставника и учитеља. У њој ће се пронаћи садашњи и бивши 

ученици и запослени, а свима ће помоћи да се присете своје 

школе, свих лепих дана и драгих људи са којима су делили 

велики део свог живота. 

Кажу да у животу постоје два пута, пут ума и пут уметности. 

Путем ума умници умују, а путем уметности уметници стварају. 

И једни и други пролазе обавезним путем, а то је пут  школе. 

Миљковачки школски пут дугачак је 180 година. Пред том 

годишњицом свако од нас мора застати обузет осећајем 

задивљености зато што су то године за памћење, а не за заборав. 

Јесмо ли их заборавили или запамтили? Оставили закопане у 

старим записима, непознате и скривене, знане само којем 

ретком историчару који ће о њима проговорити у неком 

пригодном тренутку. 

Да ли ми, наследници, памтимо  ту 1834. годину када су у 

Миљковцу постављени темељи школе која ће на овим 

просторима опстати упркос свим недаћама. 

За све у животу постоји време. Сада je време за тражење, 

налажење, схватање, освешћивање...јер како речe један песник 

,,прошлост нас повезује, будућност узнемирује, а садaшњост 

бежи из руку“. Време је да преко властите прошлости ухватимо 

садашњост да нам будућност не би побегла. Ова школска 

2012/2013. година управо је то време у коме миљковачки ђаци, 

учитељи и наставници морају пронаћи своју везу са 

занемареном прошлошћу, да је неки други у будућности не би 

морали понављати.   

 

Драгана Ђорђевић, 

директор ОШ ,,Лела Поповић“ у Миљковцу 


