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 Основна школа у Винарцу коју похађају ученици највећег села у Граду 

Лесковац, села Доњег Стопања, Прибоја и Залужња, изграђена је на северној 

страни села и удаљена је од Лесковца око пет километара. Школа данас има 16 

одељења у Винарцу и 2 комбинована одвојена одељења од првог до четвртог 

разреда у Прибоју. Данас школу похађа око 500 ученика. Просветни кадар чине 

радници са високом спремом осим неколико који се дошколавају. Поред 

директора постоји педагог, административни радници и један технички радник. 

Школа нема лабораторије за природне науке, радионицу за техничко 

образовање, а такође ни салу за физичку културу. Двориште школе је површине 

од једног хектара, и поред зграде има спортски полигон, паркове и једну стару 

помоћну зграду уприличену за наставу физичке културе у зимским данима. У 

саставу школе је одељење за предшколску наставу као и библиотека са 

библиотекаром и око 20000 књига. 

 Према казивањима најстаријих ученика са овог подручја који су 

преминули још шездесетих година прошлог века, и на основу евиденције из 

Летописа, може се приближно сазнати да је прва основна школа на овом 

подручју постојала од 1875. године и да је учитељ био грк Кристифору. Зграда 

се налазила у оквиру православне цркве, али је порушена од стране Бугара, тако 

да данас нема никаквих трагова о њеном постојању осим бунара из којег су се 

мештани и ђаци снабдевали водом за пиће. Ова школа је била изграђена у селу 

Доњем Стопању, непосредно до села Винарца, тако да су њу похађала углавном 

мушка деца из Стопања и Винарца, а било је неколико ученика из Чифлук 

Мире, Прибоја и Залужња. После рушења ове школе, ученици дуго година уче у 

конаку СПЦ. 

 Године 1910. изграђена је, на садашњој локацији, зграда основне школе 

која је била у функцији све до осамдесете године када је порушена и на њеном 

месту саграђена нова школа са санитарним чвором и 6 нових учионица. Од 

1915. године школа у Винарцу престаје са радом због ратних разарања за време 

Првог светског рата и наставља тек 1919. године. Школа је тада имала 3 

учионице и 3 разреда са око 50 ученика. У то време су изграђене школе у 

Прибоју и Подримцу. Треба поменути имена учитеља из времена пре Првог 

светског рата Алексе Радовановића и Јована Петровића из Пирота. Сачуван је и 

прозивник из тога доба и под бројем један је уписан ученик Андрија 

Цветановић. Затим следе: Алекса Јанковић, Светозар Стојиљковић, Милан 

Стефановић, Јелисавета Стевановић и други. Основна школа у Винарцу је до 

Другог светског рата носила име „Војвода Путник“. Од учитеља из тога доба 

помиње се Јован Ћирић (Петровић) који је радио до 1915. године када одлази у 

рат и гине на солунском фронту. Између два рата у Винарцу су се смењивали 

учитељи: Параскева, Добривоје Вељковић, Даница Тасић, Смиља Ивановић и 

Војислав Шарковић који са женом ради до 1940. године. У летопису се наводи 

да су за време Другог светског рата радили учитељи: Зарије Поповић и Ранка 

Стојичић. 
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Године 1944. учитељ Зарије прелази у Доње Стопање а у винарачкој 

школи раде Александар и Даница Златковић. Две године касније за учитеље у 

Винарцу бивају постављени Ратмирко Петковић и његова супруга Софија. То је 

време почетка стварања нове социјалистичке школе. У школу се уписују Роми, 

одржавају се разни течајеви, приредбе и друге манифестације. Број ученика се 

повећава на око 120 и што је важно истаћи број женске деце износи око 50. 

Године 1952. за учитеље винарачке школе постављени су: Бошко Павловић, 

Мира Павловић и Бранко Стојановић. Крајем августа 1953. године 

четвороразредна основна школа у Винарцу постаје осмогодишња. У пети разред 

је уписан 30 ученика, а следеће године у школу долазе Јаков Вуковић са 

супругом Милицом, Крста Димитријевић а остаје и Бошко Павловић. Школа 

има и шести разред. Јаков Вуковић, поред наставе, обавља и послове директора 

школе. 

Године 1958. за директора школе је постављен Крста Димитријевић. 

Обзиром на велики број ученика у предметној настави, било је неопходно 

доградити школу. Са великим напором Крсте Димитријевића и мештана 

Винарца и Доњег Стопања извршена је доградња школе, која је по завршетку 

радова имала 10 учионица и 2 канцеларије. Број ученика је био 515, са 

одвојеним одељењима у Доњем Стопању, Прибоју, Живкову и Подримцу. 

Школски кадар је био попуњен наставницима са Вишом педагошком школом 

што је омогућило бољи квалитет образовно-васпитног процеса. 

Пет година касније за директора је постављен учитељ Драгољуб 

Младеновић који се истакао модернизовањем наставног процеса, набавком 

наставних средстава, отварањем стихарске радионице при школи, набавком 

савременог намештаја, ограђивањем дворишта бетонском оградом, изградњом 

чесама, санитарног објекта, формирањем великог броја секција, изградњом 

спортског полигона, развијањем сарадње школе и средине, школе и родитеља; 

организовањем културно-забавних манифестација, ако и других активности. 

Тако ова школа постаје центар свих збивања у средини. Истовремено школа 

добија ново име „Милутин Смиљковић“, у част погинулог борца за слободу из 

Прибоја, Милутина Смиљковића. Борачка организација подиже споменик код 

моста у Винарцу, где је извршена егзекуција од стране квислинга Зотовића. У 

школи је формирана ђачка задруга „Пионир“, пионирски одред, почео је да 

излази школски лист „Глас младих“. 

Нови директор школе 1972. године је Борисав Папић, који је такође дао 

велики допринос развоју школе као васпитно-образовн установе. Поред тога 

што је настављен већ устаљен ред и рад школе, изграђена је ђачка кухиња, 

набављена су новија наставна средства, отворена библиотека при школи са око 

12000 књига, претежно школска лектира. Сарадња са месним заједницама је 

била на високом нивоу. Захваљујући школи, односно просветним радницима и 

ученицима, село Винарце је освојило 1975 године прво место у Републици 

Србији у такмичењу „Знање-имање“. У то време је Завод за унапређивање 

образовања и васпитања предложио ову школу за републичку награду „Вук 

Караџић“. Иако награда није добијена, само кандидовање је значило огромно 

признање школи и њеним радницима. 

Почетком 1988 године одвојено одељење ове школе у Подримцу се 

припаја школи у Белановцу, а у Живкову је још седамдесетих година припојено 

школи у Печењевцу. Одељење у Доњем Стопању је шездесетих година укинуто 

тако да ученици од првог до осмог разреда похађају школу у Винарцу. 
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Зграда школе је у два маха поправљана али то није помогло тако да је, 

док је директор школе био Андрија давидовић који је наследио Борисава 

Папића, дошло до озбиљне реконструкције дограђеног објекта. На месту старе 

школске зграде изграђен је потпуно нов објекат на два спрата са шест учионица. 

Зграда школске кухиње је порушена јер је општина укинула фонд за 

финансирање, а у новом делу школске зграде изграђен је санитарни мокри чвор 

захваљујући донацијама из иностранства. 

Директор школе, Андрија Давидовић је за око 20 година управљања 

школом наставио да ради на осавремењавању образовно-васпитног процеса у 

школи. У периоду од 1980. до 2000. године , школа је сарађивала са месним 

заједницама на свим пољима. Ученици су учествовали у културно-забавним 

манифестацијама, у обележавању историјских датума, уређивању школе, улица, 

спомен обележја. У то време су извођене и друштвено-корисне радне акције а 

средства коришћена за извођење ђачких екскурзија. 

У приличној мери се успело да ромска деца похађају школу али од првог 

до четвртог разреда, док је осми разред завршавао мали броја деце Рома. 

Занимљиво је истаћи да се број ученика током деценија смањивао тако да је од 

880 ученика 70-их година број ученика 2006. износио 460. 

После Андрије Давидовића који је пензионисан, за директора школе 

2000.године изабран је професор српског језика Ненад Цекић. Он је наставио  да 

ради на реализацији плана и програма школе, као и на довршетку започетих 

грађевинских послова. Значајно је рећи да је целокупан школски намештај 

замењен новим, уређена је наставничка канцеларија, библиотека, бетониран 

плато испред школе, уређена канцеларија за педагога, а одељење за 

администрацију је компјутеризовано и све то захваљујући донацији америчке 

хуманитарне невладине организације „Mercy corps“. Уведена је верска настава. 

Настављени су радови на спортским теренима, који су првобитно били само 

земљани а сада и асфалтирани и врло лепи. Ненад Цекић се и данас налази на 

месту директора школе у свом другом мандату. Оно што недостаје је сала за 

физичко васпитање, лабораторије и кабинети за физику, хрмију и биологију, 

радионица за техничко образовање као и ограда школског дворишта. 

Ученици школе су у разним такмичењима освајали прва места у општини 

и на нивоу Републике Србије.  

2007.godine dobijena je novčana nagrada i zahvalnica „Radio Beograd“-a za 

učešće na Krosu – kroz Srbiju u vrednosti od 25.000 dinara, kao i Diploma za učešća i 

postignut rezultat na konkursu „MIR 2“ – program. Било је доста ученика са 

Вуковом и другим дипломама, а већина је успешно завршила средње стручне 

школе, гимназију, занатске школе. Велики број бивших ученика винарачке 

школе је завршио разне факултете. 

Може се закључити да је школа и поред тешких услова, остваривала 

значајне резултате, захваљујући ентузијазму директора, просветних и осталих 

радника. 


