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Апстракт: У раду је дат прик�аз шк�олства и образовања становник�а 
горанск�е етничк�е заједнице од 1918�� године до данас�� Гора је подручје на 
обронцима Шар-планине, Кораба и Коритник�а са мало природних сирови-
на, где се образовању одувек� придавао велик�и значај, што је допринело да 
један број становник�а села �пштине Гора стек�не највиша ак�адемск�а звања 
из различитих области�� Становништво села општине Гора увек� је имало 
позитиван став према образовању, али се у прошлости Горанци, углавном 
опредељени за сточарство, печалбарство или настављање породичне тради-
ције, нису много образовали, па се њихово формално образовање углавном 
завршавало са основном шк�олом, што је посебно случај к�од жена, док� се у 
данашњим условима друштвено-к�ултурног живота и рада, свестан потребе 
за образовањем, све већи број Горанаца ук�ључује у образовање у средњим 
шк�олама, али је и даље недовољан број оних к�оји се уписују на студије у 
шк�олама и фак�ултетима висок�ог образовања�� 

Кључне речи: образовање, Гора, горанск�а етничк�а заједница, Горан-
ци, општина Гора��

увод

Горанци су хомогени етнодемографск�и систем висок�оразвије-
ног својства хомеостазе из к�оје резултира посебан етничк�и иден-
титет к�ао основа формирања горанск�е етничк�е групе�� Својатају 
их многи, к�оји би желели да су Горанци Бугари (Кристо, 1956), 
Мак�едонци (Нешић, 1985; Хоџа, 2005), па чак� и Албанци (Красни-
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ћи, 1963; Мирдита, 1979; Анамли, 1982; Мелећи, 1994) (да их по 
други пут и/или додатно исламизују), иак�о је исламизација Горана-
ца, започета у X�I век�у, дефинитивно извршена средином XX век�а 
(Радовановић, 1995), после чега се одвијају к�ритичне фазе етнок�ул-
турне к�онсолидације и интегрисања горанск�ог слојевитог етничк�ог 
ентитета�� Но, без обзира на то, па и чињенице (хтели то многи у 
Србији да признају или не) да држава Србија о њима не води ра-
чуна к�олик�о би требало и к�олик�о они према својој мисији к�оју у 
интересу Србије спроводе на овим просторима заслужују (или то 
Србија чини к�олик�о може или мора) и што их је својевремено па-
тријарх Арсеније I� Јовановић Шак�абента при Другој сеоби Срба 
од 1737�� до 1739�� године (Вук�овић, 1996) напросто заборавио и/или 
(не)намерно оставио, к�ада је и извршена масовна исламизација Го-
ранаца, они су увек� остајали при ставу да су порек�лом Срби, да је 
њихов језик� српск�и, а држава Србија, чије су интересе несебично 
бранили, што и данас, у најтежој ситуацији свог постанк�а и опстан-
к�а, чине, бранећи Србију, српск�и језик� и шк�олство Србије на овим 
просторима�� 

Горанск�а етничк�а група настала је дуготрајним антропогеограф-
ск�о-етнолошк�им процесом, „������ чију основу чини средњовек�овна пра-
вославна српск�о-словенск�а популација, у симбиози са сродним и 
другим етнок�ултурним старобалк�анск�им слојевима и оријенталним 
утицајима, к�оји са традиционалном к�ултуром и исламизацијом пред-
стављају главне к�омпоненте њене етногенезе“ (Радовановић, 1995, 
стр�� 13)�� Становништво Горе је муслиманск�е вероисповести, али се 
по свом к�ултурном и етнопсихичк�ом ентитету битно разлик�ује од 
свих осталих муслиманск�их популација у земљама негдашње Југо-
славије�� Они су увек� „������ у својој географск�ој и етнок�ултурној датости 
остали аутономан, самосвојан, једини������“ (Радовановић, 1995), али 
народ близак� српск�им и српск�о-муслиманск�им ентитетима Старе Ср-
бије, а у етнок�ултурном смислу инк�омпатибилан родовск�ој патријар-
халној организацији арбанашк�ог етник�ума и његовим социјалним и 
к�ултурним институцијама�� 

Свесни да је Гора регија са мало природних сировина, Горан-
ци у Гори су се у прошлости (а и данас) иск�ључиво бавили сточар-
ством, јер за пољопривреду и друге привредне гране и индустрију 
услова нема�� Велик�и број одраслих радноспособних мушк�араца 
одлазио је на рад (гурбет) у друге к�рајеве Србије и земље у ок�руже-
њу, ук�ључујући и земље ЕУ и Америк�е�� Горанци к�оји су остајали у 
Гори имали су позитиван став о образовању, мада се у прошлости, 
к�ао што је то и сада случај, нису много образовали, а њихово фор-
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мално образовање углавном се завршавало са основном шк�олом�� 
Развој шк�олства на просторима данашње Горе везује се за период 
после Првог светск�ог рата�� Прве шк�оле радиле су у приватним к�у-
ћама к�оје нису одговарале прописима и педагошк�о-психолошк�им и 
дидак�тичк�о-методичк�им захтевима�� Није било наставних средста-
ва за извођење наставе нити библиотек�е�� Није било ни уџбеник�а, 
осим оних к�оје би на наставу доносили сами наставници�� Инфра-
струк�тура и саобраћајне к�омуник�ације су биле слабе, што је додат-
но отежавало рад шк�ола и просветних радник�а�� 

образовање од 1918. до 1999. године

Између два светск�а рата у Гори су радиле 4 основне шк�оле:	
(1) ОШ „Цар Душан“ у Враништу од 1918�� године, (2) ОШ у Бро-
ду од 1920�� године, (3) ОШ у Рестелици од 1922�� године и (4) ОШ 
у Рапчи од 1929�� године (Хоџа, 2005, стр�� 138)�� Поменуте основне 
шк�оле радиле су у веома тешк�им условима�� Похађали су их само 
ученици из ова четири села�� Так�во стање трајало је све до завр-
шетк�а Другог светск�ог рата, нак�он чега шк�олство у Гори почиње 
да се развија упоредо са променама у осталим сферама живота и 
рада�� Од шк�олск�е 1995/96�� године у Гори је било 6 основних шк�ола: 	
1) ОШ „Небојша Јерк�овић“ у Драгашу, (2) ОШ „25�� Мај“ у Врани-
шту, (3) ОШ „22�� децембар“ у Рестелици, (4) ОШ „5�� ок�тобар“ у 
Крушеву, (5) ОШ „9�� мај“ у Рапчи и (6) ОШ „Зенуни“ у Броду��

Поред наведених основних шк�ола к�оје су у свом саставу обу-
хватале и издвојена одељења од 1�� до 4�� разреда у свим селима оп-
штине Гора, у Драгашу је радила и средња Ек�ономск�о-трговинск�а 
шк�ола, к�ао и издвојено одељење Гимназије из Призрена��

Подаци из 1991�� године (Петовар, 1995, 435–436) о формалном 
образовању становништва старијег од 15 година према полу ук�азу-
ју да је далек�о више мушк�араца ук�ључено у формално образовање 
– 62,30%, док� је жена само 24,70%�� При том треба истаћи да је 
највећи број жена своје формално образовање завршавао са основ-
ном шк�олом, а мали број женск�е популације завршавао је средњу 
шк�олу�� Проходност до вишег и висок�ог образовања је незнатан�� Са-
мо 2,10% мушк�араца и 0,09% жена из Горе завршило је фак�ултет 
(Петовар, 1995, 436)�� 

Према подацима из 1998�� године (Ахметовић, 1999), у Гори 
су била 402 интелек�туалца: од тога 10 док�тора наук�а, 3 магистра 
наук�а, 8 специјалиста наук�е, 231 са висок�ом шк�олск�ом спремом, 
142 са вишом шк�олск�ом спремом и 8 са петим степеном стручне 
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спреме (Ахметовић, 1999, 157–171)�� У то време у Гори су радила 
142 просветна радник�а: од тога са фак�ултетом – 32, са вишом шк�ол-
ск�ом спремом – 72, са педагошк�ом ак�адемијом – 26 и са средњом 
шк�олск�ом спремом – 12 (Ахметовић, 1999, 168–171)�� 

образовање у Гори после 1999. године

Данас на простору Горе ради 6 основних шк�ола:
ОШ „Небојша Јерк�овић“ у Драгашу, са 150 ученик�а�� Има издво-

јена одељења од 1�� до 4�� разреда у селима Љубовиште, Кук�уљане, 
Лештане и Радеша�� Од 2008�� године, одељења на српск�ом језик�у од 
1�� до 8�� разреда наставу изводе у селима Кук�уљане и Љубовиште, 
јер су управу над шк�олом преузели Албанци после једностраног 
проглашења независне државе Косово�� 

ОШ „Зенуни“ у Броду са 100 ученик�а�� Има издвојена одељења 
од 1�� до 4�� разреда у селима Бачк�а и Дик�анце�� Настава се изводи 
на српск�ом језик�у, а једно одељење наставу изводи на бошњачк�ом 
језик�у��

ОШ „25�� мај“ у Враништу са 35 ученик�а�� Има издвојена одеље-
ња од 1�� до 4�� разреда у селима Млик�е и Орчуша�� Настава се изводи 
на српск�ом језик�у��

ОШ „9�� мај“ у Рапчи (шк�ола се налази између села Горња и До-
ња Рапча) са 60 ученик�а�� Има издвојена одељења од 1�� до 4�� разреда 
у Велик�ом и Малом Крстацу�� Настава се изводи на српск�ом језик�у��

ОШ „5�� ок�тобар“ у Крушеву са 145 ученик�а�� У селу Крушеву 
шк�ола носи назив ОШ „Светлост“ и има 46 ученик�а�� Настава се из-
води на бошњачк�ом језик�у�� Настава на српск�ом језик�у изводи се у 
издвојеним одељењима ове шк�оле од 1�� до 8�� разреда у Глобочици, 
и од 1�� до 4�� разреда у Злом Поток�у�� У настави на српск�ом језик�у 
ук�упно су ук�ључена 99 ученик�а��

ОШ „22�� децембар“ у Рестелици�� Шк�ола има 600 ученик�а и 
нема издвојених одељења�� Настава се изводи на српск�ом језик�у 
– 90% ученик�а, и на албанск�ом и босанск�ом језик�у – 10% ученик�а�� 

Одељења к�оја наставу изводе на српск�ом језик�у раде по на-
ставним плановима и програмима Републик�е Србије, док� одељења 
на бошњачк�ом и албанск�ом језик�у наставу изводе по плановима и 
програмима к�осовск�их институција�� Наставу на српск�ом језик�у у 
свим основним шк�олама изводи к�валифик�овани наставни к�адар са 
завршеном вишом, односно висок�ом шк�олск�ом спремом, док� наста-
ву на бошњачк�ом, а посебно на албанск�ом језик�у, наставу изводи 
нек�валифик�овани наставни к�адар са завршеном само средњом шк�о-
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лом�� Има доста случајева да наставу изводи и наставни к�адар са 
завршеним трећим степеном шк�олск�е спреме или ученици к�оји још 
увек� похађају средњу шк�олу и паралелно држе наставу у основној 
шк�оли�� На подручју Горе не организују се к�урсеви и семинари у 
ок�виру професионалног и стручног усавршавања наставник�а�� Ову 
обавезу наставници или не испуњавају, или к�урсеве и семинаре по-
хађају у другим центрима на Косову и Метохији и у Србији��

Табела 1��  преглед ученика средње економско-трговинске 
школе у селу Млике на крају школске 2008/09. године

Смер/	
разред I II III I� Ук�упно

ек�ономск�и 
техничар 21 19 8 22 70

правни	
техничар 0 13 10 0 23

трговац 16 17 15 0 48
гимназија 
– природ-
но-матема-
тичк�и смер

16 17 15 0 48

Ук�упно 37 49 33 22 141

Поред наведених основних шк�ола, у Драгашу је радила и сред-
ња Ек�ономск�о-туристичк�а шк�ола�� Из већ наведених разлога, од 
шк�олск�е 2006/07�� године, ова шк�ола је измештена у сел� Млик�е�� 
Има 4 смера: (1) ек�ономск�и техничар, (2) правни техничар, (3) трго-
вац – трогодишња и (4) одељење гимназије природно-математичк�ог 
смера�� На к�рају шк�олск�е 2008/09�� године средњу ек�ономск�о-тури-
стичк�у шк�олу у селу Млик�е похађала су 139 ученик�а�� Од тога, 86 су 
мушк�ог, а 53 женск�ог пола�� Струк�тура ученик�а по смеровима прик�а-
зана је у табели 1�� У поменуту средњу шк�олу, за шк�олск�у 2009/10�� 
годину уписано је ук�упно 38 ученик�а�� Од тога, на смеру за ек�оном-
ск�е техничаре – 21, и на природно-математичк�ом смеру гимназије 
– 17 ученик�а�� Није било пријављених к�андидата на смеровима за 
правне техничаре и трговце, а управо је у Србији интересовање за 
ове смерове, посебно за правне техничаре, велик�о�� Према изнесе-
ним подацима, ток�ом шк�олск�е 2009/10�� године, средњу шк�олу, уме-
сто досадашњих 139, похађа 157 ученик�а�� Нема податак�а к�олик�и 
број ученик�а – Горанаца, к�оји заврше средњу шк�олу, уписује висок�е 
шк�оле и фак�ултете, јер више од половине Горанаца живи ван Горе�� 
Када су у питању ученици к�оји живе у Гори, број оних к�оји уписује 
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висок�е шк�оле и фак�ултете је мали�� Према незваничним подацима, до 
к�раја 2008�� године, у Гори је диплому фак�ултета стек�ло још 150 Го-
ранаца, а нек�и од њих стек�ли су и више ак�адемск�е, специјалистичк�е, 
магистарск�е и док�торск�е дипломе�� Број висок�ообразованих Горана-
ца данас је недовољан�� 

Закључак

Почетак� шк�олства у Гори везује се за период после Првог свет-
ск�ог рата, за 1918�� годину, к�ада је у Враништу отворена прва основ-
на шк�ола�� Од шк�олск�е 1995/96�� у Гори ради 6 основних шк�ола�� Осим 
основне, у селу Млик�е ради и средња ек�ономск�о-трговачк�а шк�ола 
са 4 смера: 1) ек�ономск�и техничар, 2) правни техничар, 3) трговац 
и 4) гимназија (природно-математичк�и смер)�� Становништво Горе 
је одувек� имало позитиван став о образовању, али се у прошлости, 
а и данас, нису много образовали�� Њихово формално образовање 
углавном се завршавало са основном шк�олом�� Један део завршава 
и средњу шк�олу, али је недовољан број оних к�оји завршавају шк�оле 
и фак�ултете висок�ог образовања�� Посебан проблем к�оји се у Гори 
може уск�оро јавити јесте недостатак� наставног к�адра за извођење 
предметне наставе у основним и у средњој шк�оли�� То иск�азује по-
требу ук�ључивања већег броја свршених ученик�а средње шк�оле у 
селу Млик�е на студије на учитељск�ом и другим наставничк�им фа-
к�ултетима�� 
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Ž�����d �I�ENO�Ić

T�� F��m������ �� G�����’� E������ C�mm�����y ���	
K����� ���d ������� ���m 1918 ������ N�w 

Summary

T�� ������ ����� ��� �������w �� ���������� ���d �d�������� �� ��� p�p���-
����� �� G�����’� ������� ��mm�����y ���m 1918 ������ ���w�� G��� (������, w��d�) 
�� ��� ���� �� ��� ���p�� �� ��� p��������, K���� ���d K�������� w��� ��w �������� 
��w m��������, w���� ��� �d�������� w�� ������ � ����� �mp�������� w���� ��d 
�����������d �� � p��� �� ������������� �� ��� ������� �� ��� �������p����y G��� �� 
��q���� ��� ������� ���d�m�� ������ ���m d��������� ����d��� T�� p�p�������� �� ��� 
������� �� ��� �������p����y G��� ��d ��w�y� ��d � p������� �pp����� ��� ��� 
�d��������, ��� G������� (������������� �� G���) w��� m����y ����������d ���m���-
��� ��w��d ������ ����d����, ��������� m����y �� ��������������� �� ��m��y ���d������ 
��� ��� p���, d�d ���� �d����� ���m������ ������y, �� ���� ���y ���d�d �p ����� 
���m�� �d�������� m����y w��� ��� p��m��y ������ w��� w�� ��� ���� w��� w�-
m��� ��� ��� p���; ��� ��� ����� ����d, ��� ������ �����m�������� �� ������-�������� 
���� ���d w��� ���d ������ �w��� �� ��� ����d� ��� �d��������, � ������� ���m��� 
�� G������� �� ������d�d ��� ��� �d�������� �y���m ��� ���mm�� �������, ��� ����� 
�� ��� �������������� ���m��� �� ��� ����� ����������� ��� ���d��� �� ��� ��������� ���d 
������ ������� �� �d���������� 


