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ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ3

САЖЕТАК. У раду се даје приказ демографске структуре и школске инфраструкту-
ре у кладовској и неготинској општини у Борском управном округу.
У фокусу је разматрања школска мрежа у пограничним општинама,
посматрано са аспекта анализе нормативних докумената који дефини-
шу стратегију развоја школске мреже у Републици Србији, као и са
аспекта анализе утицаја образовне политике на развој пограничја у
контексту његове периферичности унутар Србије те положаја уз др-
жавну границу. Циљ рада је истражити развојне проблеме у погранич-
ним општинама источне Србије. У складу са тим размотрени су про-
блеми демографског развоја, демографске структуре и образовне поли-
тике у пограничју. У раду је коришћена дескриптивно-аналитичка ме-
тода. 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

СрMија је земља са великим Mројем Pзв. руMних или Aо;раничних
Aо:ручја, с оMзиром на оMлик :ржавне PериPорије. Њихов Aоло-
жај је :војако оMележен: као 0ериферан, у о:носу на маPичну :р-
жаву и као кон�ак�ни, у о:носу на сусе:ну :ржаву, а њихов раз-
вој је Pра:иционално о:ређен сPуAњем AовезаносPи у о:носу на
оMа AросPора (Koči-Pavlaković, 1996). ИсPочна Aо;ранична Aо:ручја
су у СрMији „AроMлемска Aо:ручја” или Aо:ручја са о;раниче-
њима у развоју, зMо; :у;оPрајне изложеносPи сAољним уPицаји-
ма неAовољним за њихов развој. РуMна Aо:ручја каракPеришу
Aроцеси :ерурализације, :еAоAулације и сPалне еми;рације.
У више:еценијском Aерио:у у развојним сPраPе;ијама срAско;
:рушPва изосPала је Mило каква AосеMна, руMним Aо:ручјима
Aримерена, AросPорна, AоAулациона и економска AолиPика,
укључујући и оMразовну AолиPику, које Mи сPимулисале живоP у
Pим сре:инама. Не;оPин и Кла:ово су, у AросPорном и функцио-
налном смислу, :ео исPочно; Aо;ранично; Aојаса Aрема Румуни-
ји и, :елом, Aрема Бу;арској. Приро:но-;ео;рафске каракPери-
сPике и исPоријско-;ео;рафски развој, :оAринели су извесној
изолованосPи исPочно; Aо;раничја о: ценPралне СрMије: оно је
руMно у о:носу на целину :ржавне PериPорије, али је исPовреме-
но и Aериферна неразвијена зона. Периферије су уAраво :елови
PериPорија и :рушPва које оMележава „руMносP” и у социјално-
-економском и у кулPурном смислу. Оне мо;у MиPи руMови Pери-
Pорије :ржава и :рушPава, али и „оPоци” ниже; сPуAња развије-
носPи окружени развијеним урMанизованим сре:инама (Lay,
1989).

Циљ ра:а Mио је исPражиPи мрежу школско; сисPема, и Pо мре-
жу основних и сре:њих школа, у не;оPинској и кла:овској оA-
шPини, у конPексPу њихове AериферичносPи унуPар ценPралне
СрMије и Aоложаја уз :ржавну ;раницу.

МЕТОДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ИСТРАЖИВАЊА

ДрушPва којa Pежe :емокраPизацији и за:овољењу елеменPар-
них љу:ских Aрава насPоје :а ;енерацијама AрисPи;лим за шко-
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ловање оMезMе:е сPварне мо;ућносPи за укључивање у оMавезне
нивое оMразовања. Мно;е земље, међуPим, за:ржавају се само на
Aрокламацији и:еје о оMавезном оMразовању, а :а :о реализације
Pо; формално; Aрава не :олази или се оно осPварује само селек-
Pивно. РазвијеносP школске мреже и расAоре: основних школа и
инсPиPуција виших нивоа оMразовања на о:ређеној PериPорији
Aоказује :а ли :аPо :рушPво во:и Mри;у о изје:начавању услова
за учешће у оMразовном Aроцесу ;енерација AрисPи;лих за оMух-
ваP оMавезним оMразовањем или, руковођено економисPичким
AрисPуAом, ре:укује финансијска „:авања” оMразовном (Aо:)си-
сPему и, реално, уPиче на неје:накосP Aонуђених мо;ућносPи у
оMразовању – ре:уковани су и Mрој основних школа и „оMразовни
Aрофили” у сре:њим сPручним школама. 

Пре:меP исPраживања – развијенос� школске мреже и рас0оре� ос-
новних и сре�њих школа у Борском окру/у на �ери�оријама о0ш�ине
Кла�ово и Не/о�ин – омо;ућиће :елимичан уви: у школски сисPем
у Aо;раничју. Циљеви су исPраживања: уPвр:иPи :а ли AосPојећа
мрежа школских инсPиPуција на овом :елу исPочно; Aо;раничја
Aре:сPавља оAPималан расAоре: основних и сре:њих школа, као
и уPвр:иPи формалне криPеријуме оснивања или уки:ања шко-
ла. ОсPваривање циљева исPраживања захPева реализацију сле:е-
ћих исPраживачких за:аPака: 1) уPвр:иPи :емо;рафске каракPе-
рисPике сPановнишPва у о:аMраним Aо;раничним оAшPинама;
2) уPвр:иPи расAоре: основних и сре:њих школа у о:аMраним Aо-
;раничним оAшPинама; 3) анализираPи нормаPивна :окуменPа
која :ефинишу сPраPе;ију развоја школске мреже; и 4) анализи-
раPи уPицај оMразовне AолиPике на развој Aо;раничја. ИсPражи-
вање је извршено Aрименом :ескриAPивно-аналиPичке меPо:е.

БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ: ДЕМОГРАФСКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНА КЛАДОВО 
И НЕГОТИН

Борски уAравни окру; у исPочној СрMији оMухваPа: оAшPину Бор
;ра:ско насеље Бор; оAшPину Кла:ово ;ра:ско насеље Кла:ово;
оAшPину Мај:анAек ;ра:ско насеље Мај:анAек и оAшPину Не;о-
Pин ;ра:ско насеље Не;оPин. ОAшPине Не;оPин, Мај:анAек и
Кла:ово су Aри;раничне оAшPине. Окру; има укуAно 123.848 сPа-
новника (ПоAис, 2011).
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У међуAоAисном Aерио:у 2002–2011, о: 23 окру;а у којима је
ре;исPровано смањивање сPановнишPва, оно је Mило најинPен-
зивније у Борском, Зајечарском, ТоAличком и ПироPском окру;у,
;:е је Aа: Mроја сPановника износио око 15%. Осим у ТоAличком
окру;у, који је Aримио велики Mрој инPерно расељених лица са
Косова и МеPохије, у AреосPала Pри окру;а је и Pоком 1990-их за-
Mележено врло инPензивно смањење сPановнишPва, шPо је за :ве
:еценије (1991–2011) резулPирало умањењем Mроја њихових сPа-
новника за Aреко 20% (Пенев и Маринковић, 2012).

Према AоAису сPановнишPва, :омаћинсPава и сPанова у РеAу-
Mлици СрMији 2011. и Aрелиминарним Aрвим резулPаPима, у Бор-
ском окру;у је у Aерио:у између :ва AоAиса (2002–2011) :ошло :о
аAсолуPно; Aа:а Mроја сPановника и Pо за 22.703 сPановника; у
кла:овској оAшPини је заMележен Aа: укуAно; Mроја сPанов-
нишPва и Pо за 2.978 сPановника, а у не;оPинској оAшPини Aа: за
6.539 сPановника (ТаMелa 1).

Кла:ово и, уоAшPе, AросPор који се назива Кључ, налази се на
крајњем исPоку СрMије и Aре:сPавља AосеMну физичко-;ео;раф-
ску и функционалну PериPоријалну целину, која има сAецифи-

ТАБЕЛА 1. УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 2011. И ПОПИСУ ИЗ 2002. ГОДИНЕ (ИЗВОР: 
ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТВА И СТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2011. ПРВИ РЕЗУЛТАТИ)

TABLE 1. TOTAL NUMBER OF POPULATION ACCORDING TO THE CENSUSES 2011 AND 2002. (SOURCE: 
CENSUS OF POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS IN THE REPUBLIC OF SERBIA - FIRST RESULTS, 

BELGRADE: REPUBLIC INSTITUTE FOR STATISTICS, 2011)



ШКОЛЕ У ПОГРАНИЧНИМ ОПШТИНАМА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

ВЕСНА С. ТРИФУНОВИЋ, ПРЕДРАГ Ж. ЖИВКОВИЋ 281

чан економски, кулPурни али и војносPраPе;ијски значај, јер је
омеђена :ржавном ;раницом. У Pра;ању за разликом између
Aри;раничних и Aо;раничних Aо:ручја исPиче се :а је „Aо;рани-
чни AросPор Aериферни сисPем Aоложен :о ;ранице, а :а је Aри-
;ранично Aо:ручје AосеMан ;ео;рафски AросPор који оMје:ињује
:ва или више сусе:на Aо;ранична Aо:ручја” (Ра:овановић и Ги-
;овић, 2010, сPр. 32). ОAшPину Кла:ово чине 23 насеља и шесP за-
селака, а о: Pо;а Mроја се 18 насеља налази у AриоMаљу Дунава. То
су сле:ећа насеља: Брза Паланка, Вају;а, Велесница, Велика ВрMи-
ца, Велика Каменица, ГраMовица, Дави:овац, Кла:ово, Кла:уш-
ница, КорMово, КасPел, КуAусишPе, ЉуMичевац, Мала ВрMица, Ма-
насPирица, МилуPиновац, Нови СиA, ПеPрово Село, По:вршка,
Река, Речица, РPково и Текија. Кла:ово је ;ра:ско насеље, Брза
Паланка и Текија имају неке каракPерисPике варошице, а осPала
месPа имају о:лике сеоских насеља (www.kladovo.org.rs).

По:аци :оMијени ПоAисом из 2011. Aоказују :а је укуAан Mрој
сPановника у оAшPини Кла:ово 27.227, а о: Pо; Mроја 6.534 лица је
ми;рирало у највећем AроценPу ван земље. Дакле, скоро је:на
чеPврPина ра:но акPивно; сPановнишPва је оPишла из кључко;
краја.

Према Aо:ацима о AисменосPи и школској сAреми сPановни-
шPва у оAшPини Кла:ово (ПоAис, 2002), у AоAулацији сPановни-
шPва сPаро; 15 и више ;о:ина, које Mроји 20.410 лица, неAисмених
има укуAно 1.871 лице (272 мушкарца и 1599 жена), а Mез школске
сAреме 2.527 лица (550 мушкараца и 1997 жена). Сре:ње оMразова-
ње је завршило укуAно 5.355 сPановника и Pо, 3.092 мушкарца и
2.263 жена; :иAлому више; оMразовања Aосе:ује 711 лица (437 му-
шкарца и 274 жена); Mрој сPановника који имају високо оMразова-
ње је 580 (346 мушкарaца и 234 женe). По:аци Aоказују :а је муш-
ки :ео AоAулације AроценPуално засPуAљенији у оном :елу сPа-
новнишPва које је завршило сре:ње, више и високо оMразовање и
:а у AоAулацији Mез школске сAреме има мно;о више жена.

ТериPорија оAшPине Не;оPин AоисPовећује се са Не;оPинском
крајином – окружена је :ржавном ;раницом у :ужини о: 76,5 км,
и Pо Aрема Бу;арској у :ужини о: 41 км и Aрема Румунији
35,5 км. На PериPорији оAшPине Не;оPин има 39 насеља: ;ра: Не-
;оPин и 38 села. То су сле:ећа сеоска насеља: Алексан:ровац, Бра-
ћевац, БресPовац, Буковче, ДуAљане, Душановац, ЈаMуковац, Јасе-
ница, КарMулово, КоMишница, Ковилово, Малајница, Мала Каме-
ница, Милошево, Михајловац, Мокрање, Плавна, ПоAовица,
Прахово, Ра:ујевац, Рајац, Речка, Ро;љево, Самариновац, Сиколе,
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Сме:овац, СрMово, Вељково, Ви:ровац, ВраPна, СлаPина, ШPуMик,
Шаркамен, Тамнич, Трњане, Уровица, Црномасница и ЧуMра
(www.toon.org.rs).

Поре: аAсолуPно; смањења Mроја сPановника, оAшPину Не;о-
Pин каракPерише низак наPалиPеP, Aовећање сPоAе морPалиPеPа
и ми;рације. ОAшPина Не;оPин је каракPерисPична Aо великом
Mроју сPановника који су на Aривременом ра:у у заAа:ноевроA-
ским земљама, чак 14.572 лица (ОAшPине у СрMији, 2003). Према
ПоAису 2002, оAшPина Не;оPин је имала укуAно 43.418 сPановни-
ка (СPановнишPво, Aол и сPаросP, Aо:аци Aо насељима, 2003), а
Aрема националној или еPничкој AриAа:носPи, већину сPанов-
нишPва су чинили СрMи, и Pо 38.263 сPановника; заPим, Власи,
њих 3.000; Румуни (269 сPановника) и AриAа:ници :ру;их еPнич-
ких ;руAа (ЕPничка и национална AриAа:носP Aо насељима,
2003). По:аци Aрема ПоAису 2011. Aоказују :а је у не;оPинској оA-
шPини :ошло :о Aа:а Mроја сPановника и Pо AосеMно међу СрMи-
ма, којих са:а има 29.461 (већ :еценијама Крајину Aохо:и „Mела
ку;а” Pако :а сPоAа Aриро:но; AрирашPаја износи минус 6,7% ;о-
:ишње); Aо MројносPи, заPим, сле:е Власи, којих има 3.382; на овој
PериPорији има и 274 Румуна и :р. (www.popis2011.stat.rs).

На Aо:ручју Тимочке крајине, укључујући и не;оPинску оA-
шPину, оMразовна сPрукPура сPановнишPва није Aовољна и Aока-
зује о:сPуAања о: сре:њих вре:носPи у :ру;им :еловима срA-
ско; :рушPва: „око 33% сPановника сPаријих о: 15 ;о:ина нема
завршену основну школу, а у:ео неAисмених у овом сPаросном
:оMу је 4,7%. На овом Aо:ручју, завршено основно оMразовање, као
је:ини сPеAен оMразовања, има 25% сPановника сPаријих о: 15 ;о-
:ина; сре:ње оMразовање има 29,2% сPановнишPва, а више и висо-
ко оMразовање 7,1% сPановника. У каPе;оријама сPановнишPва са
завршеним сре:њим оMразовањем (29,2%) и вишим и високим
оMразовањем (7,1%) ово Aо:ручје ’наза:ује’ у о:носу на Aросек у
исPим каPе;оријама инсPиPуционализовано; оMразовања на ни-
воу РеAуMлике СрMије (41,1% и 11%)” (www.raris.org).

КРАТКА ИСТОРИЈА ШКОЛСТВА У ИСТОЧНОМ 
ПОГРАНИЧЈУ И ШКОЛСКА МРЕЖА ДАНАС

ПрошлосP школсPва у СрMији само је :елимично исPражена.
Нема :овољно чињенично; маPеријала на основу које; Mи се мо-
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;ла сPећи Aоуз:ана слика о Aочецима школско; ра:а на целини
њене PериPорије. По:роMнији Aо:аци о школама и њиховом ра:у
о:носе се на оне исPоријске Aерио:е у којима се осPваривала Aо-
везаносP :ржавоPворних и оAшPекулPурних Pежњи. Израженија
Aравна уређеносP :ржаве у Aерио:има мира сPварала је Aовољне
услове за развој :уховно; живоPа и развој ње;ових значајних чи-
нилаца, школсPва и AисменосPи уоAшPе.

Тра:иција школсPва у Не;оPинској крајини :аPира још из XVIII
века. Основна школа у самом Не;оPину оPворена је 1824. ;о:ине,
Гимназија 15 ;о:ина касније, а Женска школа 1851. ;о:ине. ИсPо-
ријаP насPанка ;имназија у СрMији Aоказује значај који је нека:а
Aри:аван Aо;раничним Aо:ручјима и оPкрива насPојања :ржав-
них власPи :а у руMним Aо:ручјима размешPају најзначајније
инсPиPуције у циљу њихово; Aовезивања са сре:ишњим :ржав-
ним PериPоријама. Према СPанојевићу (1930), Врховна (Виша)
школа, чији је за:аPак Mио :а сAрема о: ученика ’наро:не сPаре-
шине’, оPворена је 1830. у Бео;ра:у, :а Mи 1833. ова Виша школа
Mила AремешPена у Кра;ујевац. Го:ине 1835. AоAечиPељ мини-
сPарсPва AросвеPе ДимиPрије Дави:овић Aре:ложио је кнезу Ми-
лошу „:а се о:оMри усPројеније Државне Гимназијалне или Ака-
:емическе Школе”. Кнез Милош је о:оMрио овај Aре:ло;, и Aо
исPеку Aрво; школско; Pечаја 1834/35. ;о:. Виша школа је AреPво-
рена у Гимназију са чеPири разре:а. То је и 0рва /имназија у Ср9ији.
Крајем 1836. ;о:ине оPворене су Pри нове ;имназије: у Чачку,
Ша0цу и Зајечару.

„Зајечарска ;имназија, Aрема :оса:а реченом, сAа:а у ре: најсPа-
ријих ;имназија у СрMији (1836) […] И Aре ослоMођења (1833) Mила је
у Зајечару нека врсPа основне школе за чији се оAсPанак и из:ржа-
вање сPарао он:а знамениPи кнез Сима Николић […] Го:ина 1839. је
важна за исPорију ;ра:а Зајечара и за AросвеPне Aрилике у њему.
Те је ;о:ине AремешPена ;имназија из Зајечара у Не;оPин […] Pе је
;о:ине AремешPено и се:ишPе еAискоAа Тимочке еAархије у Не;о-
Pин, а с Pим и се:ишPе конзисPорије Pимочке […] Мож:а су све ове
о:луке Mиле :икPиране факPом, шPо је варош Не;оPин, са чисPо Aо-
лиPичко; и војно; ;ле:ишPа Mио врло важна Aозиција (као за време
Aрво; усPанка), Pе је о:мах Aо ослоMођењу ових крајева AосPао се-
:ишPе коман:анPа Тимочке војне оMласPи” (СPанојевић, 1930, сPр.
24–25).

Не;оPин је, о: 1910. Aа :о краја XX века, имао и УчиPељску шко-
лу (Пе:а;ошку ака:емију), која је Aосле:њих ;о:ина сво;а ра:а
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Pрансформисана у Вишу школу за оMразовање васAиPача, :а Mи,
о:луком МинисPарсPва AросвеPе (2001) Mила коначно укинуPа.

На PериPорији оAшPине Не;оPин, Aрема Aо:ацима Школске
уAраве Зајечар, у Pоку школске 2011/12. ;о:ине оMавезним основ-
ним оMразовањем је Mило оMухваћено 2.612 ученика, расAо:еље-
них у 196,8 о:ељења. У овој оAшPини смешPено је 12 маPичних
основних школа, о: којих само Музичка школа „СPеван Мокра-
њац” нема Aо:ручна (из:војена) о:ељења, и Pо су сле:еће школе: 

1) МаPична основна школа „Бранко Ра:ичевић” у Не;оPину, има
Aо:ручна о:ељења у насељима ПоAовица, Трњане, ЧуMра и
Ви:ровац, која су у Aросеку у:аљена 14,25 км о: се:ишPа ма-
Pичне школе. УкуAан је Mрој ученика у овој основној школи
648, а школа има 31 о:ељење.

2) Се:ишPе маPичне основне школе „Вера Ра:осављевић” је у Не-
;оPину, а њена Aо:ручна о:ељења су размешPена у насељима:
Речка, Самариновац, Мокрање и Сиколе (Aросечна у:аљеносP
Aо:ручних о:ељења о: маPичне школе је 13,5 км). Школа има
465 ученика и 26 о:ељења.

3) Основна школа „Вук Караџић” у Не;оPину је маPична и има
Aо:ручна о:ељења у насељима Јасеница, КарMулово, Милоше-
во (Aросечна у:аљеносP ових Aо:ручних о:ељења о: маPичне
школе је 9 км). Школа има 660 ученика и 28 о:ељења.

4) МаPична основна школа „Павле Илић-Вељко” у Душановцу
има Aо:ручна о:ељења у насељима Михајловац, Мала Каме-
ница, ДуAљане, која су, Aросечно, у:аљена 9,6 км о: се:ишPа
маPичне школе. УкуAан Mрој ученика у овој школи је 91, а шко-
ла има 12 о:ељења.

5) Основна школа „Јован Јовановић Змај” у ЈаMуковцу је маPична
са Aо:ручним о:ељењима у насељима ВраPна и Ци;анско
;роMље, чија је Aросечна у:аљеносP о: се:ишPа маPичне шко-
ле 11,5 км. УкуAан Mрој ученика у овој школи је 139, а Mрој
о:ељења је 10.

6) МаPична школа „СPеван Мокрањац” у КоMишници има из:во-
јена о:ељења у насељима СрMово и Буковче, чија је Aросечна
у:aљеносP о: се:ишPа маPичне школе 5,5 км. Школа има 136
ученика и 9 о:ељења.

7) Основна школа „Момчило Ранковић” у насељу Рајац има из-
:војена о:ељења у сле:ећим месPима: Браћевац, Црномасни-
ца, Алексан:ровац, Ковилово, Вељково (Aросечна у:аљеносP
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ових месPа о: се:ишPа маPичне школе је 6,5 км). УкуAан Mрој
ученика је 85, а школа има 13 о:ељења.

8) МаPична основна школа „Бранислав Нушић” у насељу Урови-
ца има Aо:ручно о:ељење у насељу СлаPина (у:аљеносP 5 км);
ова школа има 56 ученика и 8 о:ељења.

9) Основна школа „Хај:ук Вељко” у насељу ШPуMик има из:воје-
на о:ељења у месPима: Малајница, Шаркамен, Плавна, Турија,
чија је Aросечна у:аљеносP о: се:ишPа маPичне школе 9,2 км.
Школа има 152 ученика и 13 о:ељења.

10) Основна школа „Павле Илић-Вељко” у Прахову има Aо:ручно
о:ељење у насељу Ра:ујевац, у:аљеном 7 км; школу Aохађа,
укуAно, 140 ученика смешPених у 14 о:ељења.

11) Основна школа „12. сеAPемMар” у Не;оPину има из:војена
о:ељења у Брзој Паланци (у:аљеносP 30 км) и Кла:ову (у:аље-
носP 60 км); ова маPична школа има 39 ученика и 11 о:ељења.

12) Музичка школа „СPеван Мокрањац” у Не;оPину, Aрема Aо:а-
цима Школске уAраве Зајечар, има 21 о:ељење, али нема Aо-
:аPака о Pачном Mроју ученика.

На PериPорији оAшPине Не;оPин школске 2011/12. ;о:ине
сре:њим оMразовањем Mило је оMухваћено 1.192 ученика, сме-
шPених у 52 о:ељења. У овој оAшPини AосPоје чеPири сре:ње
школе: 

1) Музичка школа „СPеван Мокрањац”, која има :ва оMразовна
Aрофила, музички извођач (42 ученика) и музички сара�ник �ео-
ре�ичар (25 ученика); школа има укуAно 67 ученика и чеPири
о:ељења.

2) Не;оPинска ;имназија има :ва смера, 0риро�но-ма�ема�ички
(200 ученика и 8 о:ељења) и �руш�вено-језички (242 ученика и
8 о:ељења). УкуAно, ова школа има 442 ученика и 16 о:ељења.

3) ПољоAривре:на школа има сле:еће оMразовне Aрофиле – 0е-
кар (50 ученика и Pри о:ељења), 0ољо0ривре�ни �ехничар (72
ученика и чеPири о:ељења), ве�еринарски �ехничар (89 учени-
ка и чеPири о:ељења), 0рехрам9ени �ехничар (87 ученика и че-
Pири о:ељења) и смер �ехничар хор�икул�уре (51 ученик и
Pри о:ељења). УкуAно, ова школа има 349 ученика и 18 о:е-
љења.

4) Техничка школа има :ва Aо:ручја ра:а, елекPроPехнику и ма-
шинсPво. На елекPроPехници AосPоје Pри оMразовна Aрофила:
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елек�ро�ехничар рачунара (117 ученика и чеPири о:ељења),
ау�оелек�ричар (39 ученика и :ва о:ељења) и елек�ромехани-
чар за машине и о0рему и елек�ромон�ер мрежа и 0ос�ројења (13
ученика и је:но о:ељење). На Aо:ручју ра:а машинс�во Aо-
сPоје :ва оMразовна Aрофила: машински �ехничар за ком0ју�ер-
ске конс�рукције (114 ученика и чеPири о:ељења) и ау�оелек-
�ричар (58 ученика и Pри о:ељења). УкуAно, Техничка школа
има 341 ученика и 14 о:ељења.

На PериPорији оAшPине Кла:ово, Aрема Aо:ацима Школске
уAраве Зајечар, школске 2011/12. ;о:ине, основним оMавезним
оMразовањем оMухваћено је 1.329 ученика, размешPених у 93 о:е-
љења. У овој оAшPини ра:ило је AеP маPичних основних школа,
о: којих чеPири имају више Aо:ручних о:ељења, и Pо су сле:еће
школе: 

1) МаPична основна школа „Вук Караџић” у Кла:ову има Aо:-
ручна о:ељења у насељима КосPол, Мала ВрMица, Велика Вр-
Mица, Нови СиA, Дави:овац, МилуPиновац, која су, у Aросеку,
у:аљена 7,6 км о: се:ишPа маPичне школе. УкуAан Mрој уче-
ника у овој основној школи је 994 и школа има 45 о:ељења.

2) МаPична основна школа „СPефанија Михајловић” у Брзој Па-
ланци има Aо:ручна о:ељења у селима КуAузишPе, ГраMови-
ца, Велика Каменица, ЉуMичевац, Велесница, Алун, Река и
В. Бељан. Просечна у:аљеносP Aо:ручних о:ељења о: се:и-
шPа маPичне школе је 9,7 км. Школу Aохађа 143 ученика, који
су смешPени у 14 о:ељења.

3) У селу КорMово се налази маPична основна школа „Хај:ук
Вељко”, а Aо:ручна о:ељења су смешPена у селима Вају;а и
РPково. Просечна у:аљеносP Aо:ручних о:ељења о: се:ишPа
маPичне школе је 6,5 км.

4) Основна школа „ЉуMица Јовановић Ра:осављевић” налази се у
селу По:вршка и има 69 ученика и 6 о:ељења. Ова основна
школа је маPична и нема Aо:ручна о:ељења.

5) У насељу Текија смешPена је маPична основна школа „СвеPо-
зар Ра:ић”, која има Aо:ручно о:ељење у насељу Планиница,
у:аљеном 40 км о: се:ишPа маPичне школе. Школа има укуA-
но 41 ученика и 7 о:ељења.

6) МаPична основна школа „КонсPанPин БаMић” у Кла:ову има
Aо:ручно о:ељење у насељу Брза Паланка, у:аљеном 25 км о:
се:ишPа маPичне основне школе. Према Aо:ацима Школске
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уAраве Зајечар, ова школа има 12 о:ељења, али нема Aо:аPака
о Mроју ученика.

На PериPорији оAшPине Кла:ово школске 2011/12. ;о:ине
сре:њим оMразовањем Mило је оMухваћено 570 ученика, смешPе-
них у 23 о:ељења. У овој оAшPини AосPоје :ве сре:ње школе: 

1) Сре:ња школа „СвеPи Сава”, у оквиру које Aрема Aо:ручју
ра:а е;зисPира − Гимназија са :ва оMразовна Aрофила (смера)
– 0риро�но-ма�ема�ички (чеPири о:ељења и 81 ученик) и �ру-
ш�вено-језички (је:но о:ељење и 21 ученик); на Aо:ручју ра:а
– Економија, Aраво и а:минисPрација AосPоји смер економски
�ехничар (чеPири о:ељења и 123 ученика) и на Aо:ручју ра:а –
Тр;овина, у;осPиPељсPво и Pуризам AосPоји смер �урис�ички
�ехничар (Pри о:ељења и 82 ученика). УкуAно, ова сре:ња
школа има 307 ученика размешPених у 12 о:ељења.

2) Техничка школа која има више Pзв. Aо:ручја ра:а и оMразов-
них Aрофила (смерова), са укуAно 263 ученика и 11 о:ељења.
На Aо:ручју ра:а елек�ро�ехника AосPоје Pри смера, елек�ро-
�ехничар рачунара (81 ученик и Pри о:ељења), елек�ро�ехни-
чар елек�ромо�орних 0о/она (29 ученика и је:но о:ељење) и
елек�ро�ехничар за �ермичке и расхла�не уређаје/елек�роин-
с�ала�ер (61 ученик и Pри о:ељења). На Aо:ручју ра:а машин-
с�во и о9ра�а ме�ала AосPоје, Pакође, Pри оMразовна Aрофила –
машински �ехничар мо�орних возила (52 ученика и :ва о:еље-
ња), ау�омеханичар (11 ученика и је:но о:ељење) и 9ро�ома-
шински �ехничар (27 ученика и је:но о:ељење).

АНАЛИЗА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНАТА КОЈА 
ДЕФИНИШУ СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА ШКОЛСКЕ 
МРЕЖЕ

Према оAшPим AринциAима сисPема оMразовања и васAиPања у
Закону о основама сис�ема о9разовања и вас0и�ања, оMјављеном у
СлужMеном ;ласнику РС Aо: маPичним Mројем: 11/72/2009/09 (у
:аљем PексPу Закон), у члану 3 (сPав 1 и 5) сисPем оMразовања и
васAиPања мора :а оMезMе:и за сву :ецу, ученике и о:расле:

– „је:нако Aравo и :осPуAносP оMразовања и васAиPања Mез
:искриминације и из:вајања Aо основу Aола, социјалне,
кулPурне, еPничке, рели;ијске или :ру;е AриAа:носPи, ме-
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сPу Mоравка, о:носно AреMивалишPа, маPеријално; или
з:равсPвено; сPања, Pешкоћа и смеPњи у развоју и инвали-
:иPеPа, као и Aо :ру;им основама” (сPав 1);

– „је:наке мо;ућносPи за оMразовање и васAиPање на свим ни-
воима и врсPама оMразовања и васAиPања, у скла:у са AоPре-
Mама и инPересовањима :еце, ученика и о:раслих, Mез Aре-
Aрека за Aромене, насPављање и уAоPAуњавање оMразовања
и оMразовање Pоком цело; живоPа” (сPав 5).

Члан 3 Закона о основама сисPема оMразовања и васAиPања
(2009) у сPаву 1 исPиче је:нако Aраво и �ос�у0нос� Mез :искрими-
нације и из:вајања, између осPало;, и Aрема мес�у 9оравка, о:но-
сно 0ре9ивалиш�а :еPеPа. Да ли исAравно Pумачење ово; сPава
значи :а се сваком :еPеPу Aружа Aрилика :а у месPу сво; Mоравка
Aохађа основну школу? Ако је ово Pумачење исAравно, он:а се
може закључиPи :а мрежа основних школа у РеAуMлици СрMији
није у AоPAуносPи у скла:у са Законом, јер није исAошPована
о:лука је�нако/ 0рава и �ос�у0нос�и о9разовања 9ез о9зира на мес�о
9оравка/0ре9ивалиш�а �е�е�а. У неким насељима не AосPоји ос-
новна школа, а у :ру;им насељима не AосPоји AоPAуна основна
већ само чеPвороразре:на основна школа.

У члану 3 Закона (2009) у сPаву 5 исPакнуPо је :а сисPем оMразо-
вања и васAиPања мора :а оMезMе:и је�наке мо/ућнос�и за о9разова-
ње и вас0и�ање на свим нивоима и врс�ама о9разовања и вас0и�ања,
у скла:у са 0о�ре9ама и ин�ересовањима �еце (ученика). Законо:а-
вац, међуPим, не усPановљава Mлиже шPа су Pо је�наке мо/ућнос�и
на нивоу основно/ о9разовања и осPаје не:оречено :а ли се Pа је:на-
косP о:носи и на AрисусPво основних школа у сваком насељу. Не
о:ређују се Mлиже ни је�наке мо/ућнос�и на нивоу сре�ње/ о9разова-
ња и нејасно је Aрема ком криPеријуму се развијају мреже сре:-
њих школа: :а ли је Aресу:ан факPор инPерес Aривре:е, Pра:и-
ционална AрисуPносP сре:њих школа о:ређено; усмерења на Aо-
је:иним PериPоријама или Aак нешPо :ру;о? Извесно је је:ино :а
расAоре: мреже сре:њих школа није у AоPAуносPи у скла:у са
AоPреMама и инPересовањима ученика и веома чесPо се Aојављу-
је као AреAрека за Aромене, насPављање и уAоPAуњавање њихо-
во; оMразовања.

У :елу Закона (2009) означеним као О0ш�и исхо�и и с�ан�ар�и
о9разовања и вас0и�ања, законо:авац није Aре:ви:ео сPан:ар:е
школске мреже, Pј. не Mави се AосеMно AиPањем Mроја, величине и
расAоре:а школских је:иница на о:ређеној PериPорији. Намера
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законо:авца је :а се срAски сисPем оMразовања уса;ласи са
евроAским сPан:ар:има у овој оMласPи: смаPра се :а оMразовање
PреMа :а Mу:е уPемељено на 0раве�нос�и и ефикаснос�и. Ово на-
челно оAре:ељење је, међуPим, Pешко осPвариво: како у :рушP-
ву, у коме AосPоје ошPре неје:накосPи као Aосле:ице неолиMе-
ралне сPраPе;ије развоја, усAосPавиPи оMразовни сисPем који ће
MиPи 0раве�ан, нарочиPо ако се захPева :а, исPовремено, Mу:е и
ефикасан?

У широј јавносPи се Aо: 0раве�ношћу на Aо:ручју оMразовања,
чесPо, Aо:разумева само Aроширење оMухваPа ;енерација Aри-
сPи;лих за укључивање у о:ређене циклусе оMразовања. И Pо
може MиPи ле;иPиман циљ земаља које нису, :оса:ашњом Aоли-
Pиком оMразовања, усAеле :а укључе у оMавезне нивое оMразова-
ња значајан AроценаP ;енерација AрисPи;лих за оMухваP оMразо-
вањем. Али за земљу која је, :о новонасPалих реформи, имала си-
сPем основно; (оMавезно;) оMразовања са, ;оPово, AоPAуним
оMухваPом ;енерација AрисPи;лих за школовање Pо не може :а
Mу:е ново0рокламовани с�ан�ар� коме се �ежи. Са :ру;е сPране,
ефикаснос�, коју реформа оMразовања насPоји :а намеPне као вр-
хунски AосPулаP инсPиPуционализованом оMразовању у нашем
:рушPву, Aримеренија је Aо:ручју економије не;о оMразовању и
мно;о више у:аљава о: :осPизања 0раве�нос�и у оMразовању,
не;о шPо се Pо чини на Aрви Aо;ле:. И иначе, у срAском :рушPву,
Aаралелно са AрихваPањем Pржишно; механизма као ре;улаPора
укуAно; развоја, AосPоји оAчињеносP економским AринциAима
ор;анизовања, који AосPају кључни у свим Aо:ручјима :рушPва.

Према Нацр�у Закона о основном о9разовању и вас0и�ању (2011),
:ржавна школа оснива се у скла:у са акPом о мрежи школа (члан
16), која PреMа :а је „рационална и :а оMезMеђује осPваривање је:-
нако; Aрава на :осPуAносP оMразовања и васAиPања свим учени-
цима на о:ређеном Aо:ручју”. ДосPуAносP мреже Aо:разумева
„мо;ућносP сPицања оMразовања и васAиPања у се:ишPу или
:ру;ом оMјекPу, ор;анизовањем из:војено; о:ељења школе, Aри-
мерено у:аљеном о: месPа сPановања, уз инфрасPрукPурну Aо-
везаносP и услове који не у;рожавају MезMе:носP ученика”. Нова
законска о:ређења из НацрPа Закона (2011) о мрежи школа су
слична о:ређењима Закона (2009) јер уAућују на оMезMеђивање
осPваривања је�нако/ 0рава на �ос�у0нос� о9разовања и вас0и�ања
свим ученицима на о�ређеном 0о�ручју, уз MиPну разлику, исPакнуPу
сPавом о рационалној мрежи школа. Ова су :ва сPава о мрежи шко-
ла, „која PреMа :а је рационална” и „која PреMа :а оMезMеђује
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осPваривање је:нако; Aрава на :осPуAносP свим ученицима”, чи-
ни се, међусоMно суAроPсPављена. Ако је оснивач у Aрилици :а
Mира између рационалне (мање и јефPиније) и оAPималне (разу-
ђене и скуAе) мреже, у условима сPално AрисуPне рецесије – Pо
не Aреју:ицира изMор, али уAућује на ње;ову вероваPноћу.

РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА И РАЗВОЈ ПОГРАНИЧЈА

О оAPималном PериPоријалном расAоре:у школа у СрMији не мо-
же се ;овориPи само са асAекPа „ренPаMилносPи” о:ржавања Aо-
сPојеће мреже, која је „скуAа за о:ржавање”, из че;а се изво:и
„AрофиPаMилан” закључак :а је PреMа ре:уковаPи. СPо;а је не-
оAхо:но :а размаPрање о:рживосPи (и исAлаPивосPи) школске
мреже укључи и анализу развојно-економско; и :емо;рафско;
асAекPа сре:ина у којима су школе смешPене и ефекаPа, које Mи
изазвало њихово уки:ање. ПроMлему PериPоријално; расAоре:а
школа у срAском :рушPву не Aри:аје се о:;оварајућа Aажња, ка-
ко :анас Pако ни у Mлижој AрошлосPи.

„ПиPање школске мреже ко: нас, не само :а није научно Aро-
учавано, већ није ни :овољно сисPемаPски сPаPисPички Aраћено.
ПознаPи су нам само неки основни AарамеPри које реPко ко
уAоређује и анализира […] МеђуPим, из сPаPисPичких Aо:аPака
можемо само наслуPиPи :а се Pу ра:и о уки:ању малих сеоских
школа, али Pо није званичан и си;уран Aо:аPак” (Трнавац, 1992,
сPр. 27–29).

Законске о:ре:Mе о мрежи школских усPанова Aружају јаснију
слику о Pоме којим се AринциAима руково:и оснивач школских
усPанова. Према члану 29 Закона о основама сисPема оMразовања
и васAиPања (2009), акP о мрежи основних школа чији је оснивач
РеAуMлика СрMија, ауPономна Aокрајина или је:иница локалне
самоуAраве, :оноси скуAшPина је:инице локалне самоуAраве,
на основу криPеријума које уPвр:и Вла:а, а са;ласносP на акP о
мрежи основних школа :аје МинисPарсPво. АкP о мрежи сре:-
њих школа :оноси Вла:а на основу: „1) :емо;рафске Aројекције
AоAулације ученика на о:ређеном Aо:ручју; 2) сAецифичносPи
Aо:ручја (Mр:ско-Aланинско, Aри;ранично, не:овољно развије-
но, национално мешовиPо Aо:ручје, :у;о;о:ишња AросвеPна
Pра:иција); 3) развојне сAецифичносPи Aо:ручја на основу уPвр-
ђених и Aланираних AоPреMа за заAошљавање, :у;орочних раз-
војних Aланова; 4) :осPуAносPи и је:наких услова за сPицање
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оMразовања и васAиPања; 5) оMезMеђеносPи комуникације”
(Закон, 2009).

Демо;рафске Aројекције AоAулације ученика на о:ређеном Aо-
:ручју и сAецифичносPи Aо:ручја, важни су криPеријуми који
уPичу на формирање мреже школа. Пре:виђање смањења Mроја
:еце за оMухваP основним оMразовањем у :аPој сре:ини и ње;ове
развојне каракPерисPике, које Aо:сPичу Aроцесе расељавања и
:еAоAулације, мо;у MиPи Aресу:ан факPор Aриликом :оношења
о:луке о рационализацији мреже основних школа. И Pо је, мо-
ж:а, разумљива о:лука са асAекPа рационализације финансиј-
ских сре:сPава неоAхо:них за о:ржавање школских инсPиPу-
ција. МеђуPим, Pаква о:лука у локалној сре:ини може изазваPи
низ не;аPивних Aосле:ица Aо њен укуAни развој (снажне ми;ра-
ције, економска :евасPација). СPо;а се криPеријум �ос�у0нос�и и
је�наких услова за с�ицање о9разовања и вас0и�ања у формирању
мреже школа исPиче као Aресу:ан криPеријум који ће оMезMе:и-
Pи не само ује:начавање услова за сPицање основно; оMразовања
:еце из различиPих социокулPурних ;руAација, већ ће осPвариPи
и важан уPицај на економске и :емо;рафске Pен:енције развоја
насеља (сре:ина) из којих :еца-ученици :олазе. ОAсPанак основ-
них школа у малим, неразвијеним и Aо;раничним сре:инама
Aре:сPавља ;аранцију сPановнишPву :а :ржава „има намеру” :а
Mрине о њиховим развојним AоPреMама.

ПосPојање малих сеоских школа Mи олакшало за:овољење Aо-
PреMе за оMразовањем :еце у овим сре:инама: :еца Mи сPекла ос-
новно оMразовање у AознаPом социокулPурном окружењу, а њи-
хови временски ресурси Mи Mили значајно расPерећени (:ошло
Mи :о уравноPежења :невних оMавеза са узрасним мо;ућносPи-
ма). ЗаPо је сPан:ар:, коме се нека: Pежило, али, нажалосP, ника:
није осPварен, �а свако �е�е у свом насељу може �а с�екне за/аран�о-
вано о9авезно основно о9разовање, још увек изазов за креаPоре укуA-
не развојне и оMразовне AолиPике. 

ЗАКЉУЧАК ДрушPво Aре:сPавља својеврсPан сисPем узајамно Aовезаних
:елова или Aо:сисPема. По:сисPеми се мењају у зависносPи о:
сPеAена оPвореносPи Aрема :ру;им Aо:сисPемима у :рушPву.
Школски сисPем Aо својим основним каракPерисPикама сAа:а у
оPворене сисPеме чије „AројекPовање” Aо:разумева Pзв. сисPем-
ски AрисPуA − анализу међузависносPи :елова који чине ње;ову
„унуPрашњу сPрукPуру” и анализу ње;ове AовезаносPи са :ру-
;им важним :рушPвеним (Aо:)сисPемима (социјалним, економ-
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ским, кулPурним). Промене у :рушPву и укуAна развојна сPраPе-
;ија Aре:сPављају конPексP у коме се о:вијају Aромене на
Aо:ручју оMразовања, укључујући и мрежу школско; сисPема.
У „AројекPовању” оMразовних AолиPика најразвијеније земље
Aолазе о: AосPулаPа :а је основни развојни ресурс :анас љу�ски
ка0и�ал, сPо;а је квалиPеPно и ефикасно оMразовање, које ну:и
оAPимално развијени школски сисPем, AреAознаPо као Aриори-
PеP. Примењују се оне сPраPе;ије развоја оMразовања које су у
скла:у са економским, кулPурним али и :емо;рафским каракPе-
рисPикама :рушPва.

Број, врсPа и мрежа школских инсPиPуција на о:ређеној Pери-
Pорији, њихова маPеријално-Pехничка оAремљеносP, заPим, оMу-
хваP ;енерација Aоје:иним нивоима оMразовања, као и оMлици
сара:ње са :ру;им (Aо:)сисPемима :рушPва, зависе о: Mројних
чинилаца међу којима се, AосеMно, из:вајају сле:ећи: каракPер
:рушPвено; сисPема (сPеAен :емокраPизације :рушPва, ње;ова
ор;анизованосP, оAре:ељеносP за о:ређене вре:носPи на којима
се Pемељи и оMразовна AолиPика); сPеAен економске развијено-
сPи (:осPи;нуPи сPеAен :рушPвене Aо:еле ра:а, MруPо национал-
ни :охо:ак, разлике у ре;ионалном развоју унуPар је:инсPвене
:ржавне PериPорије); Aозиција :рушPва у међунаро:ној заје:ни-
ци (члансPво у различиPим на:националним инPе;рацијама, ра-
Pификовање међунаро:них конвенција и сAоразума који мењају
или мо:ификују „:омаће” законо:авсPво и уса;лашавају ;а са
Pзв. ;лоMалним сPан:ар:има у различиPим :имензијама :ру-
шPвено; живоPа, укључујући и оMразовање).

НарочиPо је важно AрисусPво Mо;аPе школске инфрасPрукPуре
у Pзв. Aо;раничним (руMним) Aо:ручјима, која су, најчешће, еко-
номски неразвијена и чије сPановнишPво неAресPано ми;рира у
:ру;е развијеније :елове унуPар или ван земље. ПосPојање раз-
вијене школске мреже у Aо;раничју Aре:сPавља AоказаPељ наме-
ре целокуAно; :рушPва :а Aо:ржи ње;ов развој и исPовремено
Aо:сPицај локалном сPановнишPву :а соAсPвену живоPну Aричу
осPвари у Aо;раничју.
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SUMMARY SCHOOL IN THE BORDER MUNICIPALITIES OF EASTERN SERBIA

Border municipalities in eastern Serbia have peripheral position in
relation to the central state territory: geographical distance from the
administrative, political, economic and cultural center shaping their
overall social development, which is generally far behind the devel-
opment of other parts of Serbia. At various stages of transition,
starting from the nineties to the present, the border municipalities
were, it seems, more exposed to the negative effects of the neoliberal
development strategy: there was a change of ownership of industry,
as well as a de-industrialization, which led to significant reduction of
the workforce. The devastation of the economies in these areas has
intensified negative demographic processes in the border municipal-
ities of Eastern Serbia with the onset of the economic crisis in the
eighties and the subsequent processes there caused: (a) depopulation
(population between census periods from 1991 to 2011 fell by more
than 20% of the territory of Bor district), (b) reduction in the birth
rate, which for decades was showing negative trends (eg. natural
growth rate in the Negotin krajina, according to the Census of 2011,
amounts to -6.7 ‰ annually) (v) migration of the young, working
population (Census 2011) shows that nearly one-quarter of the
economically active population of the Bor district "work abroad", ie.
employment is found in western European countries, they educate
their own children there and, apparently, do not intend to return to
the place of birth.

The devastation of the economy leads to a legitimate social devas-
tation and collapse of culture (Mitrović, 2009) and education. The
main parameter to be monitored in the new neoliberal strategies of
development is economic growth, which points to the direction of
changes in macroeconomic processes, but not to the improvement of
the quality of life of people who participate in these processes. The
achieved rate of economic growth does not automatically provide
sustainable development of all areas of society, especially not their
balanced development. Therefore, different development policies,
such as education (and / or educational) policy, in addition to
economic parameters must take into account other parameters rele-
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vant to the allocation of decision-making. The question of the
network of schools, we believe, is not primarily a question of the
commercial viability of their establishment and maintenance, but
the crucial question of survival of the impoverished and emptied
border municipalities.

According to data from the School Administration of Zaječar,
during the school year 2011/12, shows that  (a) complete (eight-year
schools) do not exist in all observed municipalities, which raises the
issue of equal opportunities of education (access to resources - time
and financial) and (b) offered educational profiles of secondary
schools were reduced compared to the educational profiles of the
larger and more developed municipal centers in Serbia, which leads
to inequality of high school students in the choice of a profession: the
same were referred for decision-making in the framework of the
existing modest offer and not in accordance with their own interests
and predispositions.

The authors believe that the basic guidelines for future education-
al policy must not be guided solely by profitability and efficiency to
maintain the existing school network and to reduce it in the border
municipalities, but by interests that will enable the realization of the
principle of justice in education and dispersed school networks in
the Borderlands, thus providing an opportunity for its sustainable
development.

KEY WORDS: in the border, development, educational policy, school infrastruc-
ture.
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