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РЕЧ АУТОРA 
 

Драги мој Читаоче, 
Више од једне деценије сакупљао сам архивску и историографску 

грађу за Тебе. Упоредо сам, такође за Тебе бележио у народу живи језик и 
то необичне речи које, сем у овом крају, скоро се више нигде не користе. 
Трудио сам се да Теби, на основу истинских докумената приближим ства- 
рне догађаје који су се одвијали ту у Твом суседству, између Сталаћа и Де- 
лиграда, па да на основу њих самостално, без сугестија политичара, про- 
нађеш истину о Твојим прецима и њиховим манама и врлинама. 

Видећеш, драги мој Читаоче, да ли су твоји преци били бољи од Тебе: 
утврди сам, без увреда. Да ли су били храбрији, да ли су више ценили сво- 
ју и туђу личност. Ти мислиш да си најпаметнији, друге мало цениш и ма- 
ло поштујеш. Верујеш да ти је, Твоја српска нација, најбоља на свету, дру- 
ги су мање умни, способни. Верујеш у храброст каву су имали твоји пре- 
ци којих је на хиљаде у овој књизи. Веруј у њихову, Твоја је спласнула, а 
можда и нестала за сва времена. Уместо мача и пушке стави прст на чело 
па снагом ума и речи реши конфликте на овој балканској ветрометини. 

Видећеш, драги мој Читаоче, да се неспоразуми више неће моћи ре- 
шавати камом, речи су благотворније од сваког мача. Пажљиво прочитај 
истините догађаје око отмице девојака из Мозгова, па ћеш, надам се, да од 
књаза Милоша научити како се оре дипломатска бразда, па, ако си поли- 
тичар, користи историјско искуство Твојих предака када су без сабље до- 
бијали дипломатску битку. Мани се оружја, треба деца и унучићи да на- 
следе живот а не славу у биткама, победама и поразима. Ти славиш и вели- 
ке српске поразе. Јесу Твоји преци на Косову спасавали Европу од турске 
најезде; за то су као награду добили бомбе почетком овог миленијума. Ти 
си платио цех, Европа је то заборавила, или неће да памти. Кажу да је Твој 
Србин изазвао Први светски рат, убио престолонаследника водеће силе у 
Европи. 

Неко је наговорио Твог Србина (родољуба) да убије Твог Србина (жа- 
ндара издајицу), па то прогласише за устанак против Немаца. Па опет 
наговорише Твог Србина да убије Немца, а зато изгуби целу стотину 
Срба. Па где им је била памет, Читаоче ? Зар није било боље избегавати 
убиства, већ се користити главом. Можда тај Твој Србин не би убио да га 
нису наговорили, дигли су устанак у Твојој Шумадији , нису у Загорју. 

Превара, бата-Србине, тешка грешка неких Твојих, нечијих послу- 
шника. Ваљда то данас увиђаш, али касно: док нас је у Средњем веку било 
осам милиона, као и Енглеза, данас нас има мање од толико; Енглеза, пи- 
тај Бога, ваљда више од педесет милиона...  Можда су ти Енглези били 
паметнији од нас! Није ли тако Србине, брате?
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Кад будеш читао документа о догађајима од Појата до Делиграда, а 
српска историја се најчешће зачела у Делиграду или ту утихнула. Виде- 
ћеш, бато мој, да је овај ражањски теснац између Мојсиња и Буковика, 
вековима био на удару туђих војски, чак су и крсташи туда пролазили. А 
војска ко војска – узима све шта му треба, Твоје претке није питао, остало 
палио. Па сад Ти види, на почетку ове треће хиљаде од Христа, хоћеш ли 
као Твоји преци или некако друкчије, паметније. Како, питаш ме ? Е па, 
без рата, ако може. А мора – само да се Твоји данашњи Срби некако сложе. 
Чисто сумњам, али се то може само разумом , ако га имају. 

Твој крај даде многе знамените људе, борце за слободу, за бољи 
живот. Реци Ти мени који су то људи ? Не знаш, дабоме. Нисам ни ја знао 
док нисам из докумената увидео да их је било. Ево их у овој књизи . Само 
Ти полако и пажљиво читај и сазнавај ко си и од каквог си рода. А твоји 
преци, кроз три века, су између ових корица: живели су под вештом руком 
Карађорђа, а онда их је водила и нову државу Србију градила мудра 
сељачка Милошева глава. То је један од најзначајнијих периода у српској 
историји, јер после пет стотина година, Срби су поново слободни. 
Ослободили су своју земљу Твоји дедови, буди поносан на њих. 

Бићу пресрећан ако Ти је ова књига прва коју си прочитао, намењена 
је и Теби који читаш понекад, Теби који знаш и више од овога у књизи 
неће бити згорег да обновиш градиво. Мени остаје нада да мој труд није 
био узалудан. Знам да је могло више и боље, али се радујем ако Ти нешто 
из књиге буде повод да засучеш рукаве и будућим покољењима подариш 
нова сазнања о себи, о Нама. 

Неко је рекао: ако није записано – није се ни десило. 
Књигу чувај и предај млађој генерацији. 

 
Ако до сада ниси имао доброг пријатеља – ево, нудим Ти 

најбољег, ову књигу, из душе. 
 
 
 
 
 
 

 
Вечна захвалност сенима мојих родитеља који ми улише 

љубав према завичају, без којих ни ова књига не би била 
написана. 

* 
 

Књигу посвећујем унукама Ани и Мини.
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РЕЦЕНЗИЈА КЊИГЕ ПРОФЕСОРА МИРОСЛАВА Д. ГАГИЋА 
"ОД СТАЛАЋА ДО ДЕЛИГРАДА – КРОЗ ВЕКОВЕ" 

 
Књига је написана у облику хрестоматије – овог подручја кроз векове, 

што значи скуп најважнијих догађаја, описан на документима и чињени- 
ца-ма на један веома прегледан, поучан и оригиналан начин. 

Тај простор од Сталаћа до Делиграда и Ражња обрађиван је и у нашој 
„Библиотеци хронике села“, али уже за поједина села, што је веома зна- 
чајно, али се није могла сагледати целина и значај овога подручја у ср- 
пској историји. Овом књигом из учевне руке професора Гагића, што има- 
мо и свакако, појавом ове књиге, шира јавност ће упознати све оне дожи- 
вљаје и историју овог краја. 

Делиград и Ражањ су на ауто-путу Београд – Ниш. Виде се само путни 
правци, али се мало или готово ништа не зна о бурној историји српског 
народа овог краја, нарочито у борби за слободу, посебно у Првом српском 
устанку и даљим борбама за ослобођење Србије од турског ропства. Овом 
књигом све празнине српске историје овога краја су употпуњене. 

Књига је подељена у неколико делова. Пажњу привлачи порука Вука 
Караџића о школству. Вук је још онда указивао кнезу Милошу на потребу 
проучавања географије света, изучавање географије, статистике и друго. 
То и сада није довољно заступљено у нашим уџбеницима, па Србија оста- 
је једна оаза, мање позната у свету. 

Значај ове књиге је и у томе, што историчари, као и они који желе да 
упознају историју српског народа овога краја, наћи ће је и у овој књизи. То 
је све уткано у поглавља ове јединствене књиге, почев од становништва, 
школства, историје и привреде до етнолошких облика живота народа овог 
краја. 

Крупни историјски догађаји забележени су у књизи са оригиналним 
документима. 

Аутор је уложио велики труд јер је прикупио више стотина докумена- 
та, веома оригиналних за свако поглавље, па је све засновано на чињени- 
цама, што даје посебан значај овој јединственој књизи. 

Књига је подељена на неколико поглавља. Свако поглавље има најпре 
садржај а затим документа за сваки део поглавља. 

Аутор је оправдано обрадио поглавље о школству, пошто је то било 
веома значајно у држави која се постепено ослобађала од вековног ро- 
пства. 

Књига се завршава јединим потпуним подацима о сеоском домаћи- 
нству, становништву и имовном стању 1863. године. Поред историјског 
значаја овог пописа, подаци могу послужити и за израду родослова за три 
века.
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Hronika je obogaćena fotografijama srpskih svetinja Mojsinjskih 
planina, kao i retkim fotografijama iz doba Srpsko-turskih ratova koji su 
vo|eni baš na ovom podruĉju Srbije, što knjizi daje poseban znaĉaj. 

Тешко је једном рецензијом обухватити све квалитете ове књиге. Ра- 
ди тога предлажем да свако, не само са подручја које књига обрађује, већ и 
шире, треба да има ову кеигу. Исто тако, требало би у наставне планове и 
програме уврстити ову њкигу, ако не онда бар у уџбеничку литературу као 
веома корисно историографско дело. 

По садржају књига је јединствена, а поред тога написана је лепим је- 
зиком па ће бити лака за читање свим образовним структурама становни- 
штва. 

Књига би требало да буде у свим школским библиотекама, као и у 
сва-ком дому. 

Предлажем да се ово оригинално историографско дело објави у Би- 
блиотеци „Хронике села “ и да носи број 320. 

18. јуна 2006. године  
Проф. др Петар Ј. Марковић, академик
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Rasula se ne samo jedna kula vavilonska u istoriji, 
nego mnogobrojne takve kule, koje su zidali pojedini svetski 
zavojevaĉi sa ţeljom da sve narode saberu pod jedan krov, 
pod svoj krov, o pod jednu ruku, pod svoju ruku. Rasule su se 
u pepeo i bezbrojne kule bogatstva i slave i veliĉine, koje su 
zisali pojedini ljudi sa ţeljom da oni zavldaju Boţjim stvarima 
ili Boţjim ljudima i da budu kao mali bogovi. Ali se nije razulo 
ono što su zidali apostoli, svetitelji i ostali Boţji ugodnici. 

 
Sv. vladika Nikolaj Ţiĉki
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UVOD  ISTRAŢIVAĈA
(1)

 

 
"Управа Српског Археолошког друштва помогнула ме је и ове године, 

те сам отишао у планину Мојсињу, о школском одмору и описао стари- 
нске остатке који се у њој, и њеној околини налазе. Захвалан управи на тој 
помоћи, дужан сам јој поднети извешће о моме раду. Да се одазовем тој 
пријатној дужности, написао сам овај извештај, у коме ћу говорити:  о 
градовима, црквама, путовима, и о гробљима и натписима, који се у 
планини Мојсињи и околини налазе. 

Испитивање старина отпочео сам од железничке станице у Корману, 
наставио га преко Ђуниса, Мојсиње и Сталаћа ; прелазио сам обале Јужне 
Мораве, до ушћа њезина; прелазио сам и Западну Мораву код села Ма- 
скара, па се отуда вратио преко Рибарске бање, Јастребачких висова и 
долином реке Турије у Прћиловицу. На овом путу пратило ме је лепо 
време, а што је се дало постићи са мршавим материјалним средствима, 
постигнуто је. На путу сам провео десет дана. 

Да пређемо на опис градова, и то оним редом, како сам до којега до- 
лазио. 

 

1. Развалине града у Корману 
Са леве стране ушћа реке Пешчаничке, а за 200 метара далеко од 

обале, види се узвишено место препуно комађем од опека. Колико су усе- 
ви дозвољавали, нашао сам у њему пуно комађа од римских опека, па- 
рчади од тесаног камена пешчара а где,где сам видео и парчад од малтера 
и креча. Закључио сам да је то грађевина из римског доба. 

Град има основе правоугаоника. Јужна страна износи 285 корака у 
дужину, западна 115 корака у ширину. Друге две стране нисам мерио због 
усева. 

Зид је био дебео скоро два корака, на угловима су изгледа биле куле. 
Унутра су биле зграде. 

Зидови су грађени од тесаног камена пешчара при дну а горњи део од 
римских опека и малтера који је помешан са крупнијим шљунком. Диме- 
нзије опека 26см дужине, 32 см ширине и 5 см дебљине. На неким опека- 
ма, по причању овдашњег свештеника био је жиг  LEG VII , што значи да 
су зид зидали војници седме легије. 

По речима истог свештеника Турци су у време првог рата са разорили 
и попалили цео срез моравски, па и Корман. Народ се разбежао по унутра- 

 
(1) Mихајло Ризнић, "Старине у планини Мојсињи и околини", Старинар, 1906-1908.
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шњости Србије, а кад су се вратили, градили су куће од раскопавајући 
темељ градишта. Нађени су новци са натписом imp Claudius и неки сре- 
брни са ликом краве и телета. 

Изван сваке сумње, грађевина је из римског доба а по свој прилици 
какав Praesidium поред римског друма, који је пролазио уз Пешчаничку 
реку. 

У Средњем веку ова грађевина је порушена, а за време Стевена Нема- 
ње у област Загрлата (данашњи срез моравски) село Корман није посто- 
јало. 

 

2. Pазвалине града код Св. Нестора 
Пет километара јужно од Кормана, а недалеко од села Витковац са за- 

падне стране у Манастирком потоку постоји црква Св. Нестор. Сељаци 
причају да је ту нeкада био манастир који је разрушен, те да је пре дваде- 
сет година обновљен и постао парохијска црква. 

У близини Св. Нестора , уздиже се брдо чије косе допиру до Ј. Мораве 
поред кога пролази пруга. На темену овог брега подигнут је град. Место 
се зове „Градиште“ а сам град кажу да се звао „Градац“. Сељаци причају 
да је ту била велика варош, да су у њој били тргови и ћумруци; да је ту од 
вајкада била скела и граница државна и да је око ове вароши било пуно го- 
сподских дворова и лепих цркава. 

Зидова је било три реда: спољни, средњи и унутрашњи. Спољашњи 
су сравњени са земљом али се још могу видети трагови од зида и отвора за 
стрељање. Дебљина овог зида је 1,25 м а зидан од камена пешчара и 
креча. 

Средњи зид је удаљен од спољашњех 5 – 15 м, према земљишту. Зидан 
је од тесане сиге и опеке, дебео 1,35 м и као да је имао куле. Од овог зида 
који се једва распознаје за 6 м ка унутра види се трећи зид унутрашњих 
бедема градских. Он је најдебљи зидан од тесане сиге и опеке, налик на 
римске. Унутра су биле зграде и подруми. 

И овде су сељаци узимали камен за градњу својих кућа. Копачи блага 
су руинирали зидове. Град је лежао поред раскрснице римског пута који 
је ишао десном обалом Ј. Мораве и Рибарске реке. 

 

3. Остаци римске куле на Ђуниском вису 
На вису спрам ђуниске жел. станице на западној страни познаје се 

траг од римског Castruma-a. Квадратне је основе, зидана од римских опе- 
ка, камена пешчара и малтера, дужина зида 4 метра. Вероватно да је била 
кула мотриља јер се одатле види цела моравска долина. 

 

4. Трагови старе вароши код Ђуниског моста 
У долини моравској око ђуниског моста и даље виде се на многим ме- 

стима трагови од темеља , па се мисли да је ту недада била богата варош. 
На неким местима се виде големе рупе од подрума. 

Сељаци причају да су ту налазили у земљи стреле, србрне паре које су 
звали „Костадинке“ (тако зову византијски новац) . Код ђуниске станице 
било је гробље, то место и данас сељаци поштују, не ору га, ту је била ске- 
ла на Морави.
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У даровници манастиру Дренчи из 1382.г. пише: У Загрлати трг на 
Морави с бродом. Тај трг је морао бити у овој варошиа брод на месту где 
је данас скела ђуниска. 

Стара Pompea  била је у долини Јужне Мораве, више ушћа Ђуниске 
реке а на уласку у Моравску клисуру. Кроз њу је пролазио римски друм и 
одатле за Рибарску бању и Крушевац. 

По разорењу ове вароши ту је била срењевековна варош „Мала река“ 
а у њој трг и брод преко Мораве. Та се варош у XIII веку звала „Зарва“. 

Ту је била граница неке државе јер то сведоче многи градови у 
близини, који су подизани за одбрану. 

 

5. Трагови од кула више Св. Романа 
На два купаста брежуљка, више манастира Св. Романа познају се у 

шибље урасли трагови неких старих грађевина. Зид на оба два брда је 
истоветан, део је куле квадратне основе, сличне ономе на Ђуниском вису, 
из римског је доба, јер се виде одломци римских опека. Вероватно су куле 
служиле за чување клисуре и сигурност на друму. 

 

6. Град према селу Малетини 
Развалине града налазе се преко Ј. Мораве од села Малетине. Пролаз 

је од железничке пруге јер су све друге стране заштићене овом реком. 
Сељаци сведоче да су ту скоро долазили неки крадљивци блага и 

однели пуно буре блага, јер су мештани из Малетине затекли дуге од бу- 
рета. Рекли су такође да се овај град звао Стари Сталаћ, Gradac одакле је 
Пријезда са својом љубом скочио у Мораву. Град и мноштво људи у њему 
издао је Тодор везир. Кад су Турци срушили овај град онда су, веле 
сељаци, Тодо-ру саградили други, доле код Сталаћа. 

Ова два града, један на уласку а други на изласку из Моравске клису- 
ре, морали су кадгод имати исту судбину. Народ у Сталаћу и не зна за При- 
језду, причају увек о Тодору везиру. 

Град лежи на узвишеном брду, а око њега увија се река Ј. Морава. Са- 
мо са једном узаном косом овај брег је састављен са Мојсињом планином. 
У зидинама града има римских опека, што указује да је град био основан 
од старих Римљана, те да се на тим зидинама подигао у средњем веку или 
за владе Ђурђа Бранковића нови град од кога сада рушевине стоје. 

Град је био подељен у два дела: горњи на темену брега и доњи ближе 
Ј. Морави. Обадва су била у вези помоћу бедемова и зидова. Горњи део 
града има основу правоугаоника коме су уже стране окренуте северу и ју- 
гу. Зидови су дебели преко једног и по метра и грађени су при дну од теса- 
ног камена и широких римских опека између којих се види малтер мешан 
са шљунком. Над овим зидом види се други, зидан од ломљеног камена и 
простог малтера. Према овоме следи закључак да је основа града почета 
још од Римљана, те да је доцније на те темеље вршено дозиђивање и пре- 
прављање. Унутра, у горњем граду види се површина од 8-10 ари са уду- 
бљењима, вероватно од подрума или тавника. Овде су копали благо људи 
из Ниша.
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Између горњег и доњег града биле су две велике и високе куле а изме- 
ђу њих велика градска капија. Кула ближа Ј. Морави је сва разорена а дру- 
га се још добро држи и висока је око три метра од осталих рушевина. По- 
ред северне куле водила је стаза, утврђена зидом у доњи град и на Мораву. 
Степенице од ове стазе и зидови који је бране, још се добро познају. 

Доњи део града пружа се у правцу ка истоку и допире до последње 
ивице брега, о који бије Ј. Морава. Зидови овога града тањи су и слабији, 
порушени су сасвим до земље, познају се само по гребену од брда. И у 
доњем граду било је неколико кула, али мањих од оних у горњем граду. 

Равница поред Мораве према Церову сва је преорана али сељаци при- 
чају да су туда налазили темеље кућа, рупе од подрума, врхове стрела, ко- 
пља, старински новац. Једном сељаку је при орању пропао во у земљу и 
нестао. И данас се види рупа напуњена грањем и камењем. Лупањем на 
том месту чује се потмуло брујање у земљи, што указује на шупљи про- 
стор. Име овог градића је непознато. 

 

7. Развалине града Сталаћа 
Основа града је облика трапеза, налази се на висини од 300 метара 

изнад Мораве, а од става две Мораве удаљен око три километра, а од обале 
Ј. Мораве око 1.500 метара. Град је имао дупле зидове а изнутра подељен 
на два дела. У граду су биле куле а највеће оне на крајевима. Спољашњи 
зидови су имали пушкарнице, из којих су летеле стреле и пушчана зрна. 
Град је зидан од ломљеног камена и малтера, понегде се у зиду види опека 
слична римској. Закључак је да је на том месту био римски град а да је он 
доцније порушен и проширен према ондашњем оружју. 

Градски простор је био подељен попречним зидом на источни мањи 
део и западни већи. Већи део је површине око 4 хектара, сав је претворен у 
њиве. У источном делу се лепо познају зидови и темељи од кула и других 
грађевина. 

Најбоље очувана кула је кула Тодора везира. На њој још стоје читава 
три зида а четврти је срушен. Кула је четвртастог облика са димензијама: 
широка 6,5 метара, дугачка 5,8 м. А висока 12,35 метара.Дебљина зида је 
0,95 м а зидани су мешовито од ломљеног камена, тесане сиге и опека са 
малтером. Кула је имала пет спратова, а испод прво имала је дубок по- 
друм. Спратови су били одељени један од другога дебелим гредама и да- 
скама. Само на трећем спрату види се један прозор који је светлост пу- 
штао из унутрашњег дела града и имао пред собом целу моравску долину. 
Други, трећи и четврти спрат били су живописани, види се још мало оста- 
така живописа у прозору. 

Кула је имала све оне делове који се помињу у народним песмама. Уз 
источни и западни зид виде се дебели зидови од других зграда, а најближа 
околина је препуњена рушевинама. 

Мало даље од куле ка југу виде се зидови од големе зграде, у чијој се 
средини налази голема рупа испуњена тесаним камењем налик на покло- 
пце римских гробница. 

Са северне стране, одмах до пута за Крушевац држи се још добро 
један зид висок 4 метра. У овом зиду била капија.
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Може се закључити да је Сталаћ садашњи сазидан на темељима нека- 
дашњег римског града. 

Стари римски друм прешавши Ћуприју (Horreum Margi), ишао на Па- 
раћин, прелазио Мораву негде између Параћина и Јовановца, ударио на 
Варварин и код Маскара прелазио опет Мораву и ишао даље за Круше- 
вац. На томе прелазу беше дакле стара варош Praesidium Pompei од које 
данас видимо остатке више села Маскара. 

 

8. Старе цркве по Мојсињи 
1. СВЕТА ПЕТКА се налази у атару села Трњане, 3 км од пуге. Ту је 

некада био манастир. Последњи пут разрушена 1876. године. Доцније ју 
је народ поново подигао. Од старих зидова остала је само олтарска 
апсида. 

2.СВЕТИ НЕСТОР је недалеко од Витковца, близу развалина старог 
Градца. Црква је данас мирска а некада је и она била чувени манастир. 

3.СВЕТИ РОМАН се данас рачуна у манастире, има лепо имање, не- 
колико тошних зграда и једног старешину архимандрита са два калуђера. 
Мајстор Сотир је 1791.г. извршио дозиђивање. Из неких делова види се да 
је грађевина зидана од тесаног камена и слојева опеке, што је данас све 
омалтерисано. 

Добри, стари калуђер Василије живи у овом манастиру 30 година за 
које време је многа добра учинио: све што је у цркви лепо то је дело њего- 
во, напољу шарену калдрму коју је сам начинио. Код њега се налази мо- 
литвеник писан руком 1372. године и неколико књига влашке редакције. 

4. СВЕТА БОГОРОДИЦА (Ђунисија) налази се у средини ђуниског 
гробља у облику развалина од неке старе цркве. Храм је био зидан од ло- 
мљеног камена, тесане сиге и опека, повезаних дебљим малтером. Храм 
дугачак 6,7 м а широк 4,82м. Изнад храма уздизало се осмострано кубе са 
високим латицама и тамбуром. Зидови су дебели преко метра а високи су 
били до сводова и венчанице 3,75 метра. 

Сељаци сведоче да је данашње гробље била манастирска имовина ко- 
ја је иначе била неколико стотина хектара. Сељаци сведоче да кад сахра- 
њују мртваце у гробљу наилазе на темеље манастирских зграда, чесама и 
других грађевина. При изградњи жел. пруге која је од развалина удаљена 
125 м. Талијани су ископали чункове од водовода, раскопали неке старе 
гробове, нашли и полупали више плоча са записима и земљане судиће са 
већом количином златних и сребрних чанкастих новаца. 

Може се закључити да је овај храм био некада од већих српских грађе- 
вина па је рано порушен и претрпан тамом и заборавом као и цела његова 
околина. 

Ако се докаже да је Страцимирова држава била стара Умка и Загрлата, 
да је он становао у граду Грацу близу села Витковца онда ће без сумње и 
ове развалине бити од Св. Богородице Градачке при „реци Морави“ а не 
оне тамо у вароши Чачку. 

5. СВЕТИ АРАНЂЕЛ налазио се иза црквишта Св. Богородице, била 
је до скоро огромна развалина од неке цркве. Од тих развалина постала је 
данашња нова црква у селу Ђунису, која нема ничег старинског. 

6. РАЗВАЛИНА старе цркве налази се у атару села Каоника. Зидови
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су урасли у трње и није се могао одредити основни облик грађевине. Није 
било никога ко би нешто рекао о рушевини. 

7. РУШЕВИНА мање црквице налази се у атару села Мојсиња, у до- 
љи, у присоју која се пружа од истока ка западу. Закључак је да је то била 
нека мања црквица. 

8. ТЕМЕЉ некадашње цркве налази се у Браљини расинској, на сре- 
дни гробља, између големих брестова. Темељи су сравњени са земљом. 
Старац из Браљине указује да је ту до пре 60 година била црква од лепог 
срезаног камена, али после боја на Делиграду 1813.г. Турци разруше ову 
цркву и сав камен однесу у Ражањ да би направили хан за себе. 

9. СВЕТИ НИКОЛА је мала црквица одмах прко Мораве од расинске 
Браљине, а поред жел. пруге.Ова мала старинска богомоља је пре годину 
дана поправљена, те сад служи као парохијска црква општини Браљи- 
нској (ражањска). Стара црква је била дугачка од западних врата до краја 
олтарске апсиде 8,25 м а ширина је свуда 3,85 м. Доцније је дозидана 
припрата широка 4 м и дугачка 3,55 м. 

Изнутра се уочава живопис који је јако пропа тако да се мучно распо- 
знају слике. Предање о овој цркви нисам чуо. 

10. ЗИДИНЕ старе цркве налазе се између Браљине (Ражањске) и Ма- 
ђера уз Ражањску реку. Зидови су јако порушени те се једва познаје да су 
од цркве. Нисам могао да сазнам никакво предање. 

11.СВЕТА ПЕТКА чији се темељи налазе близу Сталаћа код јужног 
улаза у тунел а недалеко од Ј. Мораве. Виде се само темељи а све остало 
разрушено. Зидана од простог ломљеног камена без креча. Вероватно је 
грађевина из прошлог века која је невешто грађена, у близини неког ста- 
рог црквишта. 

Постоји један камени крст од црног камена лисника на коме је уре- 
зано распеће са натписом „Ис. Хр. Нка“. Нађен у развалини и кажу да јако 
помаже кад се ставља на болесна места. Због овога овде долази силан свет 
о већим празницима а и иначе. 

Зашто народ ову богомољу зова Св Петка није познато. 
12. СВЕТА НЕДЕЉА се налази три километра од леве обале Ј. Мора- 

ве у кршевитом потоку до које се тешко долази јер нема ни пута ни стазе. 
Налази се на врху тог потока у дољи која је опкољена густом шумом. 

До пре 15 година није се за њу знало, а тада као да се однекуда досе- 
лила, кажу сељаци, који су тада извршили чишћење. Том приликом су 
откопали темеље, без икаквог плана дозидали грађевину без малтера и за- 
вршили ћерамидним кровом. 

Како је црква новијег доба, нема никакву уметничку вредност. Сабор 
се скупља око ове богомоље на Томин – дан. 

13. СВЕТИ ДАМЊАН, идући од Св. Недеље низ леву обалу Ј. Мораве 
на пола сата до Дамнићког потока. У том потоку налазе се два црквишта и 
народ их зове Св. Дамњан. То је само маса натрпаног камења без икаквог 
распореда. Не постоји никакво предање. 

14. СВЕТА МАРИЦА се налази у потоку недалеко од Дамнићког у 
једној дољи коју зову Шугава долина, која је затрпана наносом. У њој се 
налазе два црквишта, од којих једно зову Св. Марица. Од масе камења 
ништа се друго не може распознати.
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15. ЈАКОВАЦ МАНАСТИР, кад се пређе преко Шугаве долине уз по- 
ток Јаковац па се успење на једну косу, после једног сата хода долази се у 
лепу долин у којој се виде добро очуване развалине старог манастира Ја- 
ковца. 

Црква је грађена од тесаног камена, добро печених опека и доброг ма- 
лтера. Слојеви камена били су четири пута шири од слојева опеке и текли 
су паралелно до венчаница. Зид је дебео 0,95 м, над храмом је било узви- 
шено осмострано кубе. Обликом подсећа на облик Љубостиње и Калени- 
ћа. Јаковац је једна од најлепших цркава у Мојсињу. 

Од грађевине се одржао зид све до крова а горњи делови су срушени. 
Кубе је пало пре пет година. Црква је била изнутра живописана, живопис 
је уништен. 

Недалеко од цркве у другој грађевини која личи на подрум сељаци су 
прилико копања „блага“ наишли на мраморне делове свећњака и гасиони- 
це за свеће. Тада је ископна тепсија, два златна новца цара Душана и један 
златан цара Лазара. 

Близу овог црквишта налази се бунар засут камењем. Народ верује да 
су калуђери у тај бунар сместили црквено благо, да су се одозго и сами са- 
крили па их је сила турска претрпала камењем. Уочи великих празника, 
причају сељаци, и данас се чују звуци црквених песама из бунара. Ко год 
је покушао да уђе у бунар, свагда је отуда изашао загушен и полумртав. На 
овом бунар види се одозго читав метар дебео мраморни камен издубљен 
толико колико је бунар широк. Неки кажу да на том камену има слова уре- 
зана. 

Прича се за ову богомољу да је била најлепша од свих у Мојсињи, да 
је неколико пута обнављана и да се до скора знало њено имање, које су 
сељаци разграбили. Усред планине жупно место, лепе ливаде и дивно 
дрвеће са крушкама и јабукама. 

Народ се овде скупља сваког већег празника, а сабор је на дан светог 
Марка. 

16.СТЕВАНАЦ се налази при извору потока Стеванца на једној мале- 
ној дољи. И ова богомоља се доста добро одржала а обликом личи на Јако- 
вац. Грађена од тесаног камена, добро печених опека и малтера. Грађе- 
вински је боље урађен од Јаковца. Тесани камен и опека теку упоредно до 
сводова а одатле престаје камен и почиње само опека. Споља није малте- 
рисана већ зидна грађа служи као украс као код свих лепших манастира. 
Кров је пропао, како кажу сељаци пре 15 година заједно са кубетом. 

И у овој богомољи намерно су истрошени довратници који су били од 
мрамора и однесени некуда. Или су их Турци однели или народ из свога 
веровања: код простог света у целој Србији влада уверење да мраморни 
камен кад се стуца и помеша у води лечи многе болести. 

Облик цркве је крстобразан са олтарском полукружном апсидом која 
је споља тространа. Припрата је била одељена засебним зидом од храма. 
Кубе је било осмострано, црква унутра је била живописана,али је сав 
живопис пропао. 

Храм је цркве Св. Јован Главосек. У то време и данас иако је црква 
разрушена, скупља се силан свет из околине и проводи време у игри и мо- 
литви.
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17. ЦРКВА СТАЛАЋКА, малена светиња у Сталаћу (Расинском) 
одмах испод гробља. По причању свештеника, ту је била стара црква, која 
је порушена када и сам град и тако стајала до пре 30 година. У то време 
Сталаћани раскопаше темеље, па кад видоше да су они веома пространи, 
они сазидаше нову у једном куту старог темеља. Том приликом исопана је 
гробница и у њој нађени златни чанкасти новци и две минђуше од сребра 
особитог облика. 

18. ЦРКВИШТЕ у потоку Добре воде између Сталаћа и Мрзенице. 
Тада сам чуо причу о старом Сталаћу и о лађама које су Моравом дотле 
долазиле и ту се устављале, стојале, па отуда име граду и селу Сталаћ. 
Једно црквиште без претходног откопавања се не може тачно одредити а 
друго није прегледано. 

19. СВЕТИ АРАНЂЕО се налази код Сталаћа Ражањског испод Ца- 
ревог Брега. Ту постоје неке развалине старе цркве. Грађевина је зидана 
од мешовитог камена ( ломљеног и тесаног), опека и креча. Толико је ра- 
зрушена да се није могао видети прави зид. Зидови унутра су били обле- 
пљени и живописани. Зид је био дебео око једног метра, облик цркве 
крстобразан, тј. имао је три полукружне апсиде: олтарску, леву и десну на 
месту где су сада обично певнице. 

Храм је цркве био Св. Архангел Михаил. У тај дан се и данас купи са- 
бор око свих развалина. Код народа ова богомоља је на ружном гласу. О 
њој кружи ово предање: 

Кад је цар Мехмед ударио на град Сталаћ и Тодора везира, он је довео 
војску и топове на Царев Брег па одатле дуго тукао град. Али му не могаде 
ништа урадити, нити му одбити камена једног. Цару се већ досади чекају- 
ћи да град Сталаћ отму, па нареди да се топови уклоне са Царевог брега и 
да се војска спреми за полазак. Пре него што се цар крете, позове он проту 
из овога манастира и упита га за савет. Прота поткупљен златом рече ово: 

"Чујеш царе, ја мрзим Тодора везира ; он је изневерио нашу веру, али 
и вашој вери он боље не мисли! Ја ћу њега преварити да у мој манастир 
дође... Ти уклони војску са Царевог Брега, одведи је тамо иза оних брда, 
па нека се тамо ражњају док вас ја не позовем. А чим дође Тодор везир у 
мој манастир, ја ћу вам јавити па ударите изненада на град и знајте да ћете 
га освојити." 

Цар пристане на то, нареди војсци да одступа и она је без посла ра- 
жњала се на месту где је садашња варошица Ражње. Прота јави Тодору ве- 
зиру да су Турци отишли, да су топове одвукли и да је Царев Брег у њего- 
вим рукама. Још га позове да похита његовој цркви, да се помоли Богу, на 
овој срећи да му благодари и да својом војском заузме Царев Брег. Тодор 
везир поверује у то, похита са војском у цркву на службу; али још не беше 
ни пола службе готово, запишташе турске трубе, слете се турска војска, 
ухвати Тодора везира и његове војводе, а град Сталаћ оте без крви. Одмах 
за тим Турци срушише и цркву, а прота се обеси сам о црквеној кули!
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ПРАИСТОРИЈА 
Најстарија налазишта на простору Мојсињско-послонског комплекса 

потичу из неолитског периода (око 7000 г. п. н.е.) и припадају старчева- 
чкој култури. Континуитет присуства живота у овој области сведоче лока- 
литети из неолитског периода, бронзаног и гвозденог доба. Археолошка 
истраживања која су вршена до краја 6. деценије 26. века потврђују по- 
стојање два типа праисторијских насеља: првој групи припадају равнича- 
рска насеља смештена на благим падинама и речним терасама, док друга 
пресдстављају насеља градинског типа. 

 

МАРКОВА БАРА У МАЂЕРУ
(1)

 

Локалитет Маркова Бара налази се на падини у близини сеоског гро- 
бља. На основу керамичког материјала нађеног на површини константо- 
вано је вишеслојно налазиште из гвозденог и римског доба и средњевеко- 
вног пeриода. 

Од керамике из гвозденог доба преовлађују фрагменти питоса, фасе- 
тиране, лоптасте као и зделе ес профилације, коничне шоље, пехари, ра- 
зни типови лонаца и судови типа урне. 

Поред керамичког материјала нађен је фрагментовани керамички тег 
хоризонтално перфориран, мања језичаста секира и кремена алатка. 

 

АНТИКА У МАЂЕРАЧКОМ АТАРУ
(2)

 

Остатке римске материјалне културе углавном налазимо на локали- 
тетима смештеним на ивичним деловима брдског али благо заталасаног и 
у суштини равног предела Мојсиња и Послонске планине, или у долини 
Ражањске реке. Наиме, природна левкаста сужења речних котлина усме- 
рена према Мојсињој и Послонској планини: крушевачке котлине на запа- 
ду, параћинско-светозаревске на северу и алексиначке котлине на југу, 
условљавају концентрацију друмских комуникација непосредно уз или 
преко овог брдовитог подручја. Та неоспорна стратешка важност уз пого- 
дности које становништву доноси плодно Поморавље, разлози су бројно- 
сти археолошких налазишта на овом простору. 

Северно од Ражња је побрђе Послонске планине, са питомим лива- 
дама, њивама и долином Ражањске реке,где је такође забележен читав низ 
античких налазишта. У самом суседству Ражња у селу Мађере, у побрђу 
Послонске планине, налазе се остаци вишеслојног насеља које се прости- 
рало на неколико хектара,а које је, према богатим налазима керамике, 
интензивно живело у антици. Реч је о локалитетима Маркове Баре и Кру- 
шара као и потезу са индикативним називом Гробљиште. Овај локалитет, 
судећи према фрагментима тегула, цигли, керамике, а према причама ме- 
штана и налазима римског новца, показује трагове већег насеља. Између 
два рата (па и до шездесетих година, П.А.), у селу Мађере сеоски учитељ 
(Властимир Недељковић, П.А.) је организовао сакупљање археолошких 

 

1) Гордана Чађеновић: "Праисторијска налазишта на подручју Мојсиње и Послонске 
планине", Народни музеј Крушевац, Крушевац 2002. 
2) Душан Рашковић, "Антика на подручју Мојсињске и Послонске планине", исто.
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предмета, па тако имамо податак да је близу садашњег гробља, на месту 
Гробљиште прикупљено више комада старог новца и једна мала бронзана 
ваза у виду клепетуше са алкицом. Такође према причама мештана, севе- 
рно уз локалитет Маркове Баре, на локалитету Чешмина Глава могу се 
пронаћи низови керамичких цеви старог водовода. 
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Iz borbe s prirodom ĉovek je izašao pametniji. 
Iz borbe s ljudima ĉovek je izašao humaniji. 
Iz borbe sa samim sobom ĉovek je izašao uzvišeniji 

i blagorodniji. 
 

Sv. Vladika Nikolaj Ţiĉki
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3. Panorama Stalaća, Тодорва кула, црква, школа, Ј.Морава, ( Громан,83 )
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ПОСТАНАК ИМЕНА СТАЛАЋ
(1)

 

"Некада су се Јужна и Западна Морава састајале на месту које се на- 
лази на око 200 м удаљено од данашњег железничког моста на Ј. Морави. 
Место где су се две реке састале назива се Саставница. По томе верује се 
да је касније и месту наденуто име Сталаћ. И Каниц спомиње померања 
речних токова код Сталаћа: "Периодична померања речних корита на 
ставама двеју Морава често су наносила огромну штету Малом Сталаћу. 
Пре 40 година је најбољи део његових њива одвојен од села и судским пу- 
тем додељен Великом Сталаћу. Од тада је то јабука раздора између ова два 
места, која су раније живела у добрим суседским односима" ( Ф. Каниц, 
Србија, земља и становништво, Бгд, 1985, стр.104)." 

 

УТВРЂЕЊА КОД СТАЛАЋА И ПРАСКОВЧА
(2)

 

„ На источним излазима из крушевачког подручја, у подручју Ђуниса 
и Сталаћа, изнад обала Јужне Мораве, налазимо два моћна утврђења из 
периода гвозденог доба, која су сасвим сигурно играла улогу у ратним 
збивањима која су дошла са продорима Скордиска на ово подручје. 

Утврђење „Укоса“ налази се на јужној ивици села Града Сталаћа, на 
око 1 км јужно од средњевековног града, на коси Мојсињских планина, 
око 50 м од леве обале Јужне Мораве. Утврђење је користило природне 
погодности самог положаја. Мало увучено у клисуру Јужне Мораве до- 
минирало је и прелазом преко Мораве и самим моравским гротлом. По 
површини ово је једно од највећих касноантичких утврђења у овом делу 
Србије, дужине 400 м а ширине 100 до 80 м. Површина утврђења је при- 
родно каскадно подељена на 4 платоа, који се и данас интензивно обрађу- 
ју, тако да се на површини могу пронаћи обиље рановизантијске керами- 
ке. На локалитету поред рановизантијског утврђења налазимо и остатке 
праисторијског насеља из старијег гвозденог доба, на шта указују по- 
вршински налази и налази једне археолошке сонде (О. Вукадин, Утврђе- 
ње Укоса (Кућиште), Рашка баштина, 3, Краљево 1988, 281-282). 

Градинско утврђење "Градиште" у селу Прасковче током својих са- 
мосталних рекогностицирања открио је геолог Народног музеја Круше- 
вац Милан Трифуновић. Налази се на истуреном брду стрмих падина са 
источне, западне и јужне стране. Са овог места, које је удаљено око 700 м 
од Јужне Мораве у Сталаћску клисуру. Димензије утврђеног дела су 90 и 

 

1) Зоран Јанићијевић, "Епшелвицова и Митесарова карта", Расински анали бр.1/2003, 
Историјски архив Крушевац, Крушевац 2003,стр. 219 
2) Душан Рашковић, "Историјска географија античког периода у крушевачком крају", 
исто, стр.63
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40 м. На северној, лакше приступачној страни, уздиже се огроман вешта- 
чки бедем, висине до 10 м и дужине 30 м. Испод бедема се вероватно на- 
лазио ров, који је данас испуњен материјалом. На дубини од око 40 цм уо- 
чен је објекат фундиран ломљеним каменом, на коме се налазе уломци ке- 
рамике карактеристичне за почетак старијег гвозденог доба, приближно 
VIII и VII век пре Христа" (Г. Чађеновић, М. Трифуновић, "Прасковче- 
Градиште-насеља из металног доба", Гласник Српског археолошког дру- 
штва, 18, Бгд, 2002, 263-269). 

 

ЦИГЛАРСКЕ ПЕЋИ У ГРАДУ СТАЛАЋУ И КОД ПЛОЧНИКА
(1)

 

„Велика античка цигларска пећ пронађена је у Граду Сталаћу под сре- 
дњевековном тврђавом. Током рекогностицирања локалитета „Градац“ у 
селу Плочник, Н. Тасић и Е. Томић су констатовали да се под источним 
падинама утврђења уочавају остаци још једне велике цигларске пећи која, 
на жалост, никада није истражена. Детаљним рекогностицирањем веро- 
ватно би пронашли још таквих пећи.“ 

 

ИМЕ СТАЛАЋА
(2)

 

По једном народном предању Сталаћ је добио име по томе што су се 
ту среле реке Западна и Јужна Морава и за тренутак стале. 

По другом предању место добија име по томе што су Турци својевре- 
мено сидрили своје лађе и мање бродове у једној погодној ували поред се- 
ла, дакле, пловила су ту стала - стајала. 

То обично моравско село „кога је предање и народна поезија учинила 
познатим широј јавности“ чине два села: Град Сталаћ, испод куле Тодора 
од Сталаћа и село Сталаћ на десној обали исте реке. 

Град Сталаћ и околина није довољно истражен, сем релативно малог 
простора који је назван „мали град“ са донжон кулом. Око куле пронађен 
је „археолошки материјал из свих могућих периода од праисторије до да- 
нас 2 док у самој кули 2 нема апсолутно никаквог материјала старијег од 
XIV века (чак ни праисторијског) што је невероватно. 

 

УТВРЂЕЊА КОД СТАЛАЋА
(2)

 

У непосредној близини Града Сталаћа постоје два утврђења: једно је 
поред самог Сталаћа („куле Тодора од Сталаћа“) а друго на раздаљини од 
око 1000 м ваздушне линије , на самом улазу у Стеваначку клисуру, готово 
на самом улазу у Стеваначку клисуру, утврђење које мештани називају 
Укоса или кућиште. На Укоси су пронађена три примерка новца Ко- 
нстантина I, Јустина I и Јустинијана I, као и пентанумијум Анастасија I. 
Налази нам говоре да време настанка утврђења на Укоси треба тражити у 
веку а да је највећу улогу имало у веку што сведочи и рановизантијска ке- 
рамика пронађена током рекогностицирања овог подручја. 

„На простору „куле Тодора од Сталаћа“ тј. сталаћског утврђења има 
случајних налаза античких фибула (познолатенска и плочаста). Ту је на- 

 

1) Душан Рашковић, исто, стр. 69. 
2) Мр Небојша Ђокић, Миломир Стевић, "Краћи прилози историји Града Сталаћа", 
Расински анали 3,исто, стр. 44.
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ђен и оловни оквир минијатурног огледала такође из античког периода. 
Када томе додамо и групни налаз „37 комада разног римског новца из 
Града Сталаћа“ који бележи још М. Васић, као и налаз римске цигла-рске 
пећи (уз пронађену римски керамику око пећи), добијамо чврсте корене 
сталаћског града бар од антике. 

 

АРХЕОЛОШКИ НАЛАЗИ У СТАЛАЋУ
(1)

 

Непрекинут континуитет живота на овом месту потврђује и налаз 
пронађен приликом конзерваторских радова на цркви Св. Духа, у цркве- 
ним темељима пронађен је примерак златног новца – солидуса Романа I 
(921-927). М. Ризнић је забележио важан податак који је добио од месног 
пароха, да су приликом обнављања цркве Св. Духа 1836. г. у једној 
гробници нађени „Златни чанкасти новци и две минђуше од сребра осо- 
битог облика .“ 

"Ова два податка се врло лепо допуњују па тако можемо говорити о 
животу у овом граду и у X и XI веку много пре него је постојеће утврђење 
обновио кнез Лазар." 

 

НЕСТАЛА СУ НЕКА СЕЛА
(1)

 

У Раваничкој повељи кнеза Лазара помињу се Ћићевац, Лучина, као и 
села са десне обале В. Мораве а која данас више не постоје: Бежање, 
Грменовац

(2)
, Поскурице, Придворица и Куциново. 

Кнегиња Милица је 1395.г. поклонила манастиру Св. Пантелејмона 
на Светој Гори човека из Сталаћа по имену Стајка . 

 

МУСА ЛАКО ОСВАЈА СТАЛАЋ
(1)

 

Када је принц Муса 1412.г . продро у Србију преко Пирота, Сврљига, 
Сокола, напао и освојио Бован, затим опљачкао Липовац када је најверо- 
ватније први пут страдао и оближњи манастир. 

После ових места, Муса је лако освојио значајан град Сталаћ, опља- 
чкао га, и у малом граду се дуго задржао командант утврђења. Тим пово- 
дом Константин Филозоф пише: „А у кули се задржа, чувајући град, неки 
благородни муж, док са кулом не изгоре, јуначан као неко од старих.“ 

 

ГРАДИЋ СТАЛАЋ
(2)

 

Бертрандон де ла Брокијер, путујући кроз Србију, (1432-1433) пише: 
„После ове вароши Крушевца, пређох речену реку Мораву на једној 

скели и уђох у државу деспота Расије или Србије. И оно што је с оне стра- 
не реке Турчиново, а ово што је с ове стране то је реченог деспота, који 
плаћа за то 50.000 дуката годишњег данка. А када прођох преко речене ре- 
ке, наиђох на врло леп и добро насељен крај и прођох крај једног градића 
који називају Есталаш (Estalache) и који је некад био врло јако и лепо 

 
1) Мр Небојша Ђокић, Миломир Стевић, исто. 
2) П.А.: село Кошеви Грменовачки, види Чибучки тефтер за Кошеве. Грменовац нестао



3) Мирослав Димитријевић и сарадници, "Ћићевац са околином", Бгд, 1999, стр.100 

26 

 

утврђење на врху једне планине, тамо где се Нишава улива у Мораву. И 
још стоји усправно један део зида, а има и једна велика кула, слична гла- 
вној градској кули, а другог неме ничег, јер је све порушено а припадало је 
реченом деспоту. 

 

ТУРСКИ БРОДОВИ КОД СТАЛАЋА
(1)

 

А у подножју те планине, тамо где се ове реке састају, има 80 до 100 
шајки које ту држи Турчин, а то су галиције и лађице да би пребацио коње 
и своју војску. И наредио је да их стално чувају 300 људи, који се ту 
смењују свака два месеца, као што ми је рекла веродостојна личност која 
је све то видела, а ја их нисам видео, јер они не дозвољавају ни једном 
хришћанину да их види. 

Од реченог Сталаћа до Дуно (Дунав) има 100 миља. И (у Сталаћу) не- 
ма никаквих утврђења, већ постоји само једно село и једна кућа коју је Си- 
нан бег саградио и једна џамија на узбрдици.“ 

„Отуд појахах кроз веома леп и густо насељен крај низ речену реку 
Мораву и наиђох на један пролаз веома тежак за прелаз због дубоког блата 
које ту постоји. А река са једне стране а низ брег са друге и то се простире 
читаву миљу.“ (П. А. Задњи пасус у: Топлица Симић: Варварин, 1955, стр. 
35). 

 

СТАЛАЋСКИ КАПЕТАНАТ
(1)

 

Најперг извештава да је Сталаћ 1718. године био пуст. 
Године 1733. Сталаћ припада Параћинској парохији; параћински све- 

штеник није могао служити у Сталаћу јер је био сувише удаљен. Та „дре- 
вна“ црква је била потпуно празна, чија се посвета није знала. Тих година 
формиран је Сталаћски капетанат са седиштем у Сталаћу, чијих је стоти- 
ну хајдука држало стражу у 11 чардака. У народној молби из 1727. године 
помиње се Роман Николић, капетан сталаћски. 

 

МОРАВСКИ ДРУМ
(2)

 

Римска via publica 
„Најважнији урбани центри, којима је у античком периоду гравити- 

рао крушевачки крај, налазе се управо на траси магистралног моравског 
друма, римске via publica. Horreum Margi - Ћуприја, Mutatio Sarmatorum - 
Доње Видово, Praesidium Dasmini - Нови Брачин, Mutatio Cametas - Ра- 
жањ, Praesidium Pompei - Ћићина. Реч је не само о прометним станицама 
већ и о управним и војним центрима одакле се вршила власт. 

 

ПИРХ  О ПУТЕВИМА ОКО СТАЛАЋА 1829
(3)

 

Пруски официр Oто Дубислав Пирх који је током јесени 1829. г. про- 
путовао Србијим, написао је дело „Путовање по Србији“ које има велики 
значај за српку историографију: 

 
1) Мр Небојша Ђокић, Миломир Стевић, исто. 

2) Душан Рашковић, исто, стр.77
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„Код Варварина је прелаз преко Мораве. Колски пут води одатле де- 
сном обалом Мораве, кроз село Лучину и за пет четвртине сата стиже се у 
село Сталаћ које лежи за један сат више од слива обе Мораве на десној 
обали реке. Овде је скела, а може се и вода прегазити. Пут иде даље у ју- 
жном правцу, а после пола сата оставља блиско село Макреш лево и са- 
стаје се са колским путем који води из Крушевца у Ниш.“ 

 

АМИ БУЕ О СТАЛАЋУ 1840 
По струци геолог, овај француски путописац је у свом делу „Европска 

Турска“ оставио важне податке о југоисточној Европи. 
О Сталаћу вели да има 76 кућа са 422 становника. 

 

КАНИЦ О ПАДУ СТАЛАЋА ИЗДАЈОМ 
Немачки писац, археолог, научник и историчар два пута је боравио у 

Србији и са опсежних путовања оставио драгоцене податке из Кнежевине 
Србије. 

О Сталаћу, између осталог он записује: 
„Као и пропаст цара Лазара на Косову, тако и пад Сталаћа и смрт ње- 

говог храброг господара Пријезде народ објашањава издајом једног од 
његових војника, који је Турке увео кроз тајне ходнике и за награду је име- 
нован за „везира“ покрајине. Као такав, он је похитао да од материјала 
цркава разрушених по целој околини сагради кулу која је по њему названа 
„Тодорова кула“ и да цео замак поново утврди. Због тога је разљућени су- 
лтан Мехмед три године опседао Сталаћ, али узалуд. Тада се понудио је- 
дан свештеник из оближње црквице Св. Аранђела да Тодора,с којим је 
био у завади, савлада лукавством. По његовом савету, султан је превео 
своје трупе на десну обалу; Тодора је, опет, прота наговорио да сиђе с куле 
са својим војводама и да захвали богу за неочекивани спас од Турака. 

За то време је о свему обавештени султан извршио препад на бе- 
збрижну посаду која је остала без старешина, савладао је, затим погубио 
и неверног „Тодора везира“ с његовим војводама и разорио цркву, у чијем 
се торњу, покајавши се, обесио прота. 

На тако истински драматичан начин народ приказује судбину и пад 
Сталаћа. Клетва у својој сујети тешко повређеног султана Мехмеда, који 
у народној песми узвикује : „ Град – Сталаћу, да те бог убије !“, могла се 
односити само на његов горњи део. Доњи део тврђаве је „цар Моусија“ 
још 1423. г. тако темељито разорио да је Брокијер двадесет година касније 
на рушевинама нашао само једну караулу која је обележавала турско- 
српску границу.“ 

 

НЕПОЗНАТИ ЛЕТОПИСАЦ О СТАЛАЋУ 1413
(1)

 

„1413 цар Мусја разби Стефана деспота на Врбници, и расипа Кру- 
шевац и Петрус и Сталаћ и Копријан и друге градове, и без числа множе- 
ство рода христијанского уби сабљом Мусја.“ 

 

 
1) Мирослав Димитријевић и сарадници, исто, стр.101, 106, 137.



28 
 

КОНСТАНТИН ФИЛОЗОФ О СТАЛАЋУ* 
Константин Филозоф, биограф Стефана Лазаревића и савременик 

догађаја из времена почетка XV века, бележи да је Муса убио брата – 
султана, и поставши нови султан, окупио силну војску и кренуо на 
Србију: 

„Ово свршивши, дође у пределе српске и заузе Болван, пошто су се 
престрашили они који су у њему и који су га предали. А он, попленивши 
их, пресели слично. Заузе Липовац и заробљени и опљачкани народ који у 
њему беше. 

Слично је био оробљен и Сталаћ. А у кули се задржа, чувајући град 
неки благородни муж, док са кулом не изгоре, јуначки као неко од ста- 
рих.“ (К. Филозоф, "Живот Деспота Стефана"). 

 

МИТЕСЕР О ЋИЋЕВЦУ* 
Јозеф Паул Митесер био је аустријски официр и конзул у Травнику. 

Путовао је по налогу аустријских власти по средњој Србији 1784. године 
и са тог пута, између осталог записао у извештају: 

„Село Ћићевац има 13 кућа у којима станује хришћанско становни- 
штво. Налази се на брежуљку који постепено прелази у равницу, пут пре- 
ма њему води право из села Сталаћ или боље речено двадесет минута 
кроз равно поље у коме се пут десно губи, а онај лево се наставља и ко- 
нтинуирано повлачи 55 минута кроз поља обрасла жбуњем на терену који 
никад није обрађиван, идући овим путем прелази се преко два поточића и 
одмах долази у село (Ћићевац) који око пола часа лежи десно.“ 

 

СЕЛО КИКЕВЧЕ
(1)

 

У повељи кнеза Лазара из 1375. године, којом дарује нека села мана- 
стиру Раваници записано је и село Кикевче. Историчари сматрају да је у 
питању данашњи Ћићевац, а да је Кикевче средњевековна варијанта да- 
нашњег насеља. 

Документ је верификовао ово насеље као средњевековно насеље чије 
локација није са сигурношћу утврђена. 

 

СТАЛАЋ СТАРО НАСЕЉЕ* 
Први пут се помиње у историјским документима у хрисовуљи цара 

Василија II Македонца из 1019.године под називом Истангланган. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Мирослав Димитријевић и сарадници, исто, стр.138, 100, 64 и 67.
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РАЗВОЈ ШКОЛСТВА И ПРОСВЕТЕ У СРБИЈИ У XIX  ВЕКУ 
Први и прави оснивач школа у српском народу је свети Сава „јер поу- 

здано знамо да је он подизао школе при манастирима и црквама а у духу 
православне вере. Ове школе напредовале су док је и српска држава на- 
предовала и док је српска патријаршија постојала“ (М. Спасић, Гласник 
СУД,1892, 73.). 

О настави и писмености у средњевековној Србији највише се старало 
свештенство. Биографи кажу да се на такав начин описменио Немањин 
син Растко (св. Сава), као и краљ Стефан Драгутин. Било је приватних 
учитеља: тако се описменио као дечак потоњи архиепископ Данило II. 

У трговима и варошима школска настава је имала више световни ка- 
рактер прилагођена за практичне сврхе. Писменост је била јако рашире- 
на. Владаоци у средњем веку су морали бити писмени, јер по византи- 
јском обичају, морали су својеручно потписивати повеље. 

Књижница није било само у манастирима већ и у приватним кућама. 
Помиње се 1271. године да је породица краља Владислава имала читавих 
30 рукописа међу којима је било неколико јеванђеља у тешким кожним ко- 
рицама окованих у сребро с пуно скулптура а делимично украшеним дра- 
гим камењем. 

Удовица Уроша I краљица Јелена, старала се око тога да се на њеном 
двору преписују књиге које је она онда поклањала. 

Најважније образовање Србима су давали светогорски манастири. 
Зависно од прилика у Србији калуђери су подучавали младе људе у 

писању и читању. Такво стање трајало је до Карађорђевог устанка 1804. 
године. Тих година и овај вид описмењавања је слабео јер „Где оружје зве- 
чи , ту музе ћуте“. 

Ни после 1815. г. кнез Милош није имао много времена за школство, 
заузет великим бригама око државних послова. За учитеље су примани 
манастирски ђаци који су у Карађорђево време ишли у школу, па и српски 
бегунци који су у Цесарији (Аустрији) нешто научили и дошли у Србију 
за учитеље. 

 

ШКОЛЕ У ПРВОМ СРПСКОМ УСТАНКУ
(1)

 

У току Првог српског устанка отвара се велики број школа на ослобо- 
ђеној територији. Вук пише: 

„За владања Црнога Ђорђа у Србији су биле постављене школе у го- 
тово свим варошима и градовима и гдекојим селима“. 

 

1) Живојин Ђорђевић, "Школа и просвета у Србији 1700-1850",Бгд, стр.13
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Зна се да су 1808. г. постојале школе у следећим местима: Београду, 
Смедереву,Пожаревцу,Остружници, Коларима, Паланци, Свилајнцу, Ша- 
пцу, Ваљеву, Крагујевцу, Руднику, Орашцу, Чумићу, Луњевици, Ћићевцу. 
Било је преко 40 основних школа. Са пропашћу Првог српског устанка 
све су ове школе престале са радом. 

 

ШКОЛЕ У ПРВОМ УСТАНКУ
(1)

 

На крају књиге, у регистру под ''Ш'' види се да је школа било у Крњеву, 
Иванковцу, Ломници у Ресави, Гложану у Ресави, Миљковом манастиру у 
ћупријској нахији, у Пироту, у Темском манастиру у пиротској области. 

 

ЋИЋЕВАЧКИ УЧИТЕЉ 1845/46.
(2)

 

Андреја Николић из Чаира Окружја крушевачког, стар 23 године, оже- 
њен, учио је школу у Манастиру Љубостиња, 2 године је са службом учи- 
тељском у Ћићевцу. Способности слабе, владања доброг, добар за ову 
школу, 600 гроша годишње плате, без жита и земље. 

 

РАЖАЊСКИ УЧИТЕЉ 1845/46. 
Јосиф Димитријевић из Вршца у Банату стар 30 година, ожењен, за- 

вршио основне сербске и немачке школе са 12 година у учитељској стру- 
ци од тога 5 година у Бањи и 7 година у Ражњу. Сада је учитељ у Ражњу. 
Способан, владање добро, плата од 2.000 гроша на годину, станује у својој 
кући иако има квартир за учитеља. Ове године показао је труд бољи који 
се из успеха дечјег видео.(Извор као горе. Из овог извештаја следи да је 
основна школа у Ражњу радила 1839. године П.А.) 

 

ЂАК МАНАСТИРА ЉУБОСТИЊЕ
(2)

 

Јосиф Димитријевић из Чаира Окружја крушевачког стар 23 године, 
ожењен,учио је школу у манастиру Љубостиња, 2 године је са службом 
учитељском у Ћићевцу, способности слабе, владања доброг, добар за ову 
школу, 600 гроша годишње плате, без жита и земље. 

 

МОЛБА УЧИТЕЉА ЋИЋЕВАЧКОГ 
Јован Живановић, садашњи учитељ ћићевачки моли да се за учитеља 

у Варварину постави а на његово место да се премести по казни садашњи 
привремену учитељ кусадачки Лазар Десимировић. Молба је реализова- 
на 2. јула 1860 ( V 208) 

1847. г. исти учитељи у Ражњу и Ћићевцу. За Јосифа се каже да се ма- 
ло улењио али да је зато укорен а за Андреју да се мало ''успособствовао 
од како је на поучавању био." 

 

ОДАКЛЕ СУ УЧИТЕЉИ У РАЖАЊСКОМ КРАЈУ 1845/46. 
Одакле су остали учитељи овог окружја у школској 1845 / 46.? 
У Алексинцу један из Карловца у Срему а други из Земуна у Цесари- 

 

1) Милош Милисављевић (1818-1905), "О Првом устанку", Народна књига, Бгд, 1954 
2) Источна половина Књажества Србије: Крај школске 1845/46 (16. јунија 1846.), Реги- 
стри и протоколи III, стр. 83
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ји, у Вукашиновцу из Власотинца у Бугарској, у Параћину један из Стани- 
шића у Бачкој, у Ћуприји један из Новог Сада у Бачкој и један из Петриње 
у Хрватској, у Гургусовцу (Књажевцу) један из Сент Миклоша у Банату а 
други из Вршца у Банату, у Јагодини један из Менђелоса у Срему а други 
из Перлеза Шајкачког батаљона, трећи из Јагодине, у Бачини из Глочана 
Окружја ћупријског, у Варварину из Рашевице, Окружја јагодинског, у 
Крушевцу из Лаћарка у Срему итд. 

 

УЧЕНИЦИ ИЗ ПОПИСА 1863. 
По попису из 1863. године види се да у ражањској капетанији (дана- 

шње општине Ражањ и Ћићевац) било је  свега пет ученика: Јован Гагић 
(18 г.) из Мађера, Алекса Михајловић (22) и брат Риста (16) из Прњавора 
код манастира св. Романа и два свештеничка сина из Ражња Ђорђе Миле- 
тић (18) и Јосиф Милетић (10). 

 
ШКОЛСТВО У СРБИЈИ НА ПОЧЕТКУ 

ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА 
Други српски устанак 1815. г. није донео очекиване резултате. За- 

вршен је споразумом између Милоша и Марашли паше којом приликом 
Срби нису добили званичне гаранције турске владе, добили су само не- 
знатну аутономију у унутрашњој управи земље. Од аутономије предви- 
ђене Букурешким уговором није остало ништа. Кнез Милош у наредном 
периоду води тешке и упорне преговоре и постепено изнуђује уступке. 

Развија се привреда, посебно занатство и трговина. Привредна моћ 
Србије јача, развијају се капиталистички односи у привређивању а то је 
снага која ће слабити турске позиције засноване на феудалном систему. 
Књаз Милош ствара услове за аутономију. 

 

НЕ МОЖЕ СЕ УПРАВЉАТИ С ПРОСТИМ ЉУДИМА 
О просвети се никако не стара. Вук Караџић покушава да у Милоше- 

вој Србији организује школство и просвету и указује да је то неопходно 
„јер се у данашњем веку не може управљати с простим људима “. 

Књаз добија многе иницијативе за развијањем школства у Србији. 
Димитрије Давидовић пише му 3. 8. 1821. г.: „Сав род наш и овај и ино- 
страни гледа у Вас и очекује велика дела од Вас. Учени свију народа, с ко- 
јима се ја преписујем, очекују да Ви учините што за просвештеније Рода и 
да уведете у Отечеству своме школе и друга полезна заведенија... Заве- 
дите Ви, господару, први између правитеља њени школе за децу српску и 
типографију за школе њине“. 

Али сви ови предлози остају без успеха. Књаз жели прво да регулише 
положај Србије у оквиру турске царевине. Разочаран, Вук Караxић дефи- 
нитивно напушта Србију. 

 

КАКО СУ ИЗДРЖАВАНИ УЧИТЕЉИ 1820-их 
Учитељи су издржавани према ситуацији. Негде су их издржавали 

житељи места, негде само родитељи. Миша Анастасијевић, поречки учи- 
тељ, добијао је годишње по 10 пара по ученику. Били су ослобођени 
порезе „ пошто нису имали ни куће ни баштине своје “ .
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Школе су ипак отваране али много спорије него у Првом српском 
устанку иако су прилике биле знатно боље. У аутобиографским подацима 
Милован Спасић, родом из Рековца, пише како је његов отац хтео да му 
син учи књигу, па 1824.г. „(...)нађе учитеља - у лицу неког Димитрија Про- 
тића из Срема - и у договору са неколико сељака погоди га. Куће за школу 
није било, него се учитељ са ученицима селио сваке недеље из куће у кућу 
оних родитеља чија су деца били ученици. Родитељи су хранили учитеља, 
осим тога давали су учитељу по један цванцик месечно од ученика. Соба 
није било (осим код мог оца) где би се деца учила, него би поседала у кући 
око ватре кад је хладно и рђаво време, а кад је лепо и топло под какво дрво 
у хладовини .“У Београду учитеља издржава црква а од 1820.г општина. 

На овакав начин издржавања учитеља Милош није имао примедби јер 
их није плаћао из своје касе али је интервенисао на чињеницу да црква 
плаћа за све ученике. У једном писму темнићком кнезу Милети Радојко- 
вићу налаже „да заповеди Јагодинцима да се постарају што скорије школу 
у вароши учинити, да учитеља од свакога данка ослободе и најскорије 
плате му што је ко дужан за обучавање деце своје. Што се тиче грађења 
школе, богати да плате новцем, а сиромашни да донесу јапију и то без ра- 
злике има ли који од њих дете у школи или не “. 

 

У КАРАЂОРЂЕВО ВРЕМЕ БИЛО ВИШЕ ШКОЛА 
У 1820. г. у целој Србији било је свега 20 школа, далеко мање од броја 

у Првом српском устанку а биће мањи и у 1830. години. И даље није било 
довољно учитеља. У познатом писму, по напуштању Србије априла 1832. 
г. Вук пише да је пропуштено време за организовање школства у Србији, 
јер да је било друкчије не би „и сад било потребно за писаре, за учитеље и 
свештенике примати овостранске којекакве скитнице и пропалице“. Зна- 
ња су им била веома оскудна. „Поред читања и писања, учили смо рачуна- 
ти и молитве на словенском и грчком језику. Једном речју, све што је учи- 
тељ знао и умео, учио је ученике. И после 3-4 године, добри ученици зна- 
ли су скоро онолико колико и учитељи“. (Милован Спасић о свом школо- 
вању). 

Више школство није ни постојало. Вук је 1820.г. предлагао Милошу 
оснивање велике школе по угледу на Југовићеву из Првог српског уста- 
нка. „Ја сам предлагао, пише Вук, да скупимо по народу изабране момча- 
ди од 15-20 година који знаду по мало читати и писати, па с њима да се 
почне Велика школа, у којој би три паметна и способна учитеља за три го- 
дине предавли општу историју свега свијета, географију, штатистику, 
српску граматику, мало већих рачуна, мало реторике , мало о законима, 
мало историје јестаствене, мало логике, физике итд. Тако би она момчад 
после три године била способнија за сваку службу у Србији од многога 
који је у Пешти свршио дванаест школа.“ И овај предлог Милош није при- 
хватио. 

 
ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ МИЛОШУ ИДУ НА РУКУ 

Политичке прилике тридесетих година Милошу иду на руку. Стр- 
пљив и упоран он добија 1830. г. Хатишериф: Србија је добила аутономи-
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ју тако да се Турци неће мешати у њену политичку самоуправу. Милошу 
је признато наследно кнежевско достојанство под условом да земљом 
управља са државним Совјетом. 

Сељак је постао слободан сопственик земље јер су укинути спахилуци 
а самим тим и преостали феудални односи. Маса сељака тражи организо- 
вану државу као и управу засновану на законитости. Формира се организо- 
вана опозиција-уставобранитељи који врше притисак на Милоша. 

После Милетине буне 1835. г. Милош попушта тако да се Сретенским 
уставом његова власт ограничава скупштином од сто чланова и државним 
Совјетом. Турским уставом из 1838. г. Милошева власт се ограничава 
Совјетом од седамнаест доживотно изабраних чланова. Долази до сукоба 
између Совјета и Милоша који ће се завршити Милошевом абдикацијом 
1. јуна 1839.године. 

Први закон о школама из 1833.г. предвиђа ове врсте школа: 
Мале у сваком селу и варошици са по једним учитељем у којима се 

учи читање, писање, веронаука и рачун, 
Редовне (нормалне) у окружним варошима са по три разреда и учи- 

теља у којима се предаје још и српска граматика, земљопис, историја све- 
та и немачки језик, 

и Велика у Београду са три разреда и учитеља у коју се уписују уче- 
ници са завршеном редовном школом са предметима: етика, синтакса ма- 
терњег језика, св. Евангелије, немачка граматика (1. разред), народна 
историја, математичка географија, геометрија, антропологија, граматика 
црквеног језика (2. разред ), логика, физика, метафизика, римско право и 
естетика (3. разред ). 

Законом су одређени уџбеници, дужности учитеља и ученика, органи 
за старање, надзор над школом. Закон није стриктно поштован од књаза 
Милоша али представља први покушај после добијања аутономије систе- 
матске регулације питања школства. 

У то време у Алексиначком округу биле су школе по једна у Алекси- 
нцу и Бањи, обе државне са по једним учитељем и укупно 65 ђака. 

 

ПОТПУНА ОРГАНИЗАЦИЈА СВИХ ШКОЛА 
Општим школским законом из 1844. г. под насловом „Устројеније ја- 

вног училиштног наставленија“. Србија добија по први пут потпуну орга- 
низацију свих школа од основних до највиших. Изграђен је прототип је- 
динственог школског система буржоаског типа. Предвиђена су четири ти- 
па школа: основна , послено-трговачка, гимназија и лицеј (виша школа). 

Основне школе у селима трају три а у варошима четири разреда. Ра- 
зред траје једну годину а шк. година од 1. септембра до 30. јуна са два те- 
чаја а на крају сваког се полаже испит. Доња граница старости је 7 година 
а горња није одређена. По први пут се у закону помињу женска деца. 

Основне школе и даље остају на терету општина. Поред школске 
зграде треба зидати и стан за учитеље. По први пут се траже квалифика- 
ције за учитеље: „за учитеље основних училишта само ће се они за сад 
примати, који су богословске науке с успехом свршили“. И они ће морати 
да покажу добро владање.
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ПРВА ЖЕНСКА ШКОЛА У ПАРАЋИНУ 
Школске 1845/46. било је школа у свим окрузима, у aлексиначком: у 

Алексинцу, Ражњу, Ћићевцу, Вукашиновцу, Бањи и Врмџи. У jагоди- 
нском округу у Јагодини, Медвеђи, Великој Дренови, Копривници, Риба- 
ру, Јовцу, Варварину, Јасици, Коњуху, Рековцу, Опарићу, Белици, Бачини 
и Обрежу. У Јагодини је била и једна женска школа. Прва женска школа 
организована је у Параћину. 

Законом из 1857. г. општине и даље издржавају школе, учитељске 
плате се изједначавају са платама државних чиновника. Сви учитељи су 
разврстани у шест класа а распон плата се кретао између 100 и 200 талира 
годишње. Одређена је горња граница старости ученика од 12 година. 
Школска општина треба да има најмање 25 ученика, а преко 500 домова 
60 ученика. Летњи распуст траје свега месец дана. 

 

ЖЕЉЕНА ДЕМОКРАТИЈА НИЈЕ ОСТВАРЕНА 
Те године су обиловале политичким променама и превирањима. 

Одлукама Светоандрејске скупштине напредне снаге обориле су Совјет, 
извршиле династичке промене поновним довођењем кнеза Милоша и по- 
том Михајла Обреновића. Жељена демократија није остварена због јаког 
апсолутизма и бирократије тако да нејака и недовољно организована ли- 
берална буржоазија није могла да има неки већи утицај на демократи- 
зацију у Србији. Србија се све више осамостаљује, жели свој суверенитет. 

 

ПОБЕДА ВУКОВИХ ИДЕЈА 
Године 1867. Србија коначно успева да од Турака добије градове на 

управу а годину дана касније долази до убиства кнеза Михајла због суко- 
ба његовог апсолутизма и интереса ситне и средње буржоазије. Први пут 
у то време учитељи имају право на личну и породичну пензију. Године 
1863. из наставе је избачен часловац и псалтир као уџбеник, коначно је 
укинут стари правопис, прерађују се текстови у уџбеницима на народни 
језик што коначно представља победу Вука. 

 
ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ШКОЛЕ У РАЖЊУ 1858. 

Високославно Попечитељству Просвештенија у Београду 
Високославно Попечитељство; о стању Школе Ражањске дознати молим, у 

каквом се стању школа овдашња налази, је ли је са свим потребама снабдевена, и 
како ученици успевају настојећи му Известијем у покорности јављам, 

1. Школско је Зданије Примирителни суд, но у добром је стању, ова је посве 
поправљена, кров има добар, обељена, фуруну има гвоздену, пенџере стаклене, 
но су ниски зато када је облачно време ученици не могу предмете своје видити и 
научити. 

2. Школа са потребама снабдевена, као са нуждно количество скамија и 
клупа, сриџателност штицом, црнијем таблицама, Протоколи за уписивање уче- 
ника и Наредба, таблом за рачун, сунђером и кредом, а такође столицама и аста- 
лом, за огрев дрва довољно и фамилија за који би собу школску брисао таквог за 
сада има. 

3. Ученици школу приљезно посећавају. 
4. За ова три месеца ни један родитељ дете своје из школе извео није, и 

напоследку
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5. Сви ученици потребне књиге за учење и проча за писање за садаимају. 
 

( I 30 1859) 
31. декембра 1858.                                                                      Живан Стојановић 
у Ражњу, Округ Алексиначки                                                    учитељ Ражањски 

 
ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ШКОЛЕ У ВУКАШИНОВЦУ 1858. 

Извештај за октомбар, новембар и децембар 1858. г. 
1. "Школско здање находи се у селу Вукашиновцу у Примирителну стару 

кућу трском покривену, које је за школу са свим неспособно, а обичним попра- 
вком поправљено и обрађено. 

2. Школске потребе у свом реду снабдевене су. 
3. Ученика од прошле године остало у првог разреда 2, у другог 4, и преме- 

штено из првог у другог разреда 8, и у трећег 2, а приновљено 14, число ученика 30. 
4. Ученици имају све потребне књиге и Артију за писање. 
5. Милен Миљковић из Прњавора због болести од 3. новембра до конца овог 

месеца у школу долазио није. 
6. Миленко Гојковић из Прасковча Оставио је школу 10. новембра. 
7. Списак свију ученика примене находи се. 

 
31. декембра 1858. г.                                          За отправленије дужности Школе 
у Вукашиновцу                                                  вукашиновачке у место почившег 

МАРКА ЂОРЂЕВИЋА 
Учитељ I, II , и III разреда, 

привремени, Манојло Дамијановић 
 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА У ОВОМ КРАЈУ 1860. 
На основу извештаја неких учитеља може се увидети бројно стање 

ученика по разредима и разним срединама. Извештаји учитеља су са ста- 
њем на почетку школске 1859/60. године: 

Живан Стојановић из Ражња извештава Управу просвете да је за 
време летњег распуста оправљено све сем табле с линијама за писање у 
којој оскудева. 

Бројно стање : I-21, II-23, III-16,                       свега 60. ( X 62 1859.) 
Јован М. Живановић, из Ћићевца : I-42, II-7, III-4,                 свега 53 
?  из Делиграда: I-33, II-8, III-9,                                              свега 50 
Христина Београдац из Алексинца: I-24, II-25, III-5,            свега 54 
Јосиф Димитријевић из Алексинца: III-27, IV-35,                   свега 62 
Никола Милинковић из Алексинца: II-70                                свега 70 
Ђорђе Марковић из Алексинца: I-72                                        свега 72 
Секретар Управе просвете у Београду, на основу личног увида у ста- 

ње основних школа у Окружју алексиначком, средином јула 1861. подно- 
си извештај својој Управи о стању на том терену током протекле школске 
године (I 1780 1861.): 

 

СТАЊЕ У ШКОЛАМА ОКРУЖЈА АЛЕКСИНАЧКОГ 1861 
Прегледајући  основне  школе  у  Окружју  алексиначком...  у  овој 

1860/61. години и скупивши обште изводе из тога прегледана, дајем Упра- 
ви просвете известије овог садржаја:
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1. У овој години увидео сам далеко већу једнакост у начину учења де- 
це у основним школама... а не као што је пређе било, када је сваки учитељ 
учио онако ђаке како је сам од другога научио или како је хтео. 

2. ... деца врло неуредно у школу долазе и врло често и на свагда. Узр- 
ок томе је обшта немарност народа за школовање своје деце, па зато роди- 
тељи сами своју децу заустављају код куће, и не дају им, да иду у школу, 
или их уче, да беже из школе. 

3. У многим школама обштине не набављају школске потребе, као су- 
нђер, креду, дрва и тд. Због чега ђаци дангубе... 

4. Многи учитељи жале се да се школске књиге доцкан набављају, 
због чега ђаци дангубе. 

5. '' Обшти земљопис '' који се у III разреду предаје врло је неудесан, да 
га ђаци у том разреду могу разумети. Исто тако и ''Србски буквар '' врло је 
мали па га ђаци изуче напамет... то је узрок те црквено читање врло рого- 
батно иде. Напоследку она глава из ''Првих знања ''у којој се говори о 
''строномији '' требало би да се предругојачи, и нешто изостави, а особито 
набрајање планета, јер има друго, што је прече да деца знаду него то , како 
се која планета зове. 

6 (...) да је трогодишње време учења у основним школама врло кратко, 
и деца која сврше три године, па оставе школу, забораве после једну 
годину дана књигу, као да је нису ни учила. 

 

15. јулија 1861.године                                                   С. Сретеновић 
у Београду                                                             секретар Управе просвете 

 

КАКО ЈЕ ВИТОШЕВАЦ ДОБИО ШКОЛУ 1864. 
Тих година (1860-тих) деца из целе Ражањске капетаније похађају 

основну школу у Ражњу. Северне општине желе да њихова деца похађају 
школу у свом крају па моле Попечитељство просвештенија да им одобри 
градњу школе у једном од села : Витошевац, Подгорац, Скорица, Брачин 
или код цркве св. Петра. Својим писмом од 30. септембра 1859. г. они оба- 
вештавају Попечитељство: 

„Истина да се деца наша у школу ражањску уче, но како је та школа од 
нас 3, до 4, сата удаљена, то нам је тежко и претежко децу тамо давати, јер 
кад је зимско време никако родитељи у Ражањ отићи не могу, - и како се у 
четири ниже изложене обштине које желе школу у селу Витошевцу као у 
средини својој, или код цркве подгорачке која изван раченог села усамље- 
на постоји, имати 409 кућа налазе, - то се ми покорноподписани усуђује- 
мо с овом препокорном молбом нашом Попечитељство просвештенија, 
молити, да би Оно сва горе изложена обстојатељства као у свему исти- 
нита у преизреније своје узела и овој предпокорној молби нашој пожеља- 
вано удоволствојено учинити благоизвољено. 

У надежди да ће ова препокорна молба нама услишена и милостиво 
удоволстворене бити, - остаемо Попечитељства просвештенија.“ 

Писмо потписали општинари скоричке, брачинске, витошевачке и 
подгорачке општине и из сваке општине по један „председатељ примири- 
телног суда “.
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Месец дана касније Попечитељство тражи да се испитају услови и 
околности за градњу објекта за основну школу у Витошевцу или код 
подгорачке цркве. Дана 15. 12. 1859. г. начелник Окружја алексиначког 
одговара да се ове општине нису могле коначно споразумети али је прео- 
владало мишљење већине да школа буде на средокраћи т. у Витошевцу јер 
је црква св. Петра удаљена а и у шуми. Павле Мутавџић, нaчелник даље 
пише: „Обштине вишеречене имају 421 дом, но кад би се њима постро- 
јеније школе допустило, онда би обштина школи ражањској принадле- 
жећи 351 а ћићевачкој 70 домова умањило се, почем би се скоричка, од ра- 
жањске, а брачинска од ћићевачке школе одцепила, а њи четири биле би у 
стању школу целискодну направити, ако им се допусти своја обштинска 
капитала на то потрошити, а остало што не достане прирезом платити, 
при чему обећаваду се обштине исте камен и дрвени материјал дати, и 
безплатежно свући га...“ 

Две године касније, 7. новембра 1861. г. Управа просвете из Алекси- 
нца шаље подробна обавештења о томе да су задовољени законски усло- 
ви за градњу школе па даље вели: “Брачинска обштина са два села при- 
надлежна је до сада школи ћићевачкој , и по томе она би се одцепила од 
ћићевачке, а на ражањске школе, свега са 74 дома, но под школом ћићева- 
чком постоји виће од 600 домова, то одцепљење брачинске општине са 74 
дома од школе ћићевачке не би умањило школске домове и испод 500 до- 
мова, што је нуждно по устројенију школском. 

Ово све дакле јавља се у покорности Управи просвете као у одговору 
на њиово предписаније од 19. септембра т. год. бр. 2635 и у вези известија 
овог ради даљег поступка.“ 

Управа просвете у Београду, порeд низа писама која су у међувремену 
слата са обе стране, реагује на задњи начелников извештај о томе да би 
градња школе у Витошевцу угрозила рад школе у Ражњу због бројности 
ученика. Београд јавља Алесинцу, тј. Ражњу да овај апел ражањских про- 
светних власти не може уважити! 

Тиме је окончано спорење између Ражња и четири северна ражањска 
села. 

Са одобрењем за градњу школе у Витошевцу нешто иде траљаво, Ра- 
жњани никако да попусте. Али, некоме је пала генијална идеја : жалити се 
краљу! 

У писму које је краљ М. Обреновић сам саставио и потписао и које 
шаље Министарству просвете и црквених дела са препоруком да изађе у 
сусрет жељама севених села види се да овај краљ потпуно разуме муку 
Скоричана и осталих. Надлежни орган за врло кратко време шаље писмо 
у коме између осталог пише: 

 
ДОЗВОЉЕНА ГРАДЊА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ У ВИТОШЕВЦУ 

„Управа просвете дозвољава да се села: Скорица, Смиловац, Витошевац, 
Шетка, Подгорац, Пардик, Грабово, Брачин и Претрковац одвоје од ражањске 
шкле, и да могу, где се договоре, за себе школу градаити, па кад школу начине 
онда ће Управа учитеља за школу одредити и он ће плату из школског фонда 
имати(...) “ те да Начелство у Алексинцу „план за градњу школе пошаље.“
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Прошла је година дана док је план за школу урађен, послат у Београд и одо- 
брен, уз напомену да се градња поменуте школске зграде има обављати „под на- 
дзиравањем окружног инџилира“ од почетка до краја градње. На крају писма 
стоји: „Прозори школе тако бити окренути како светлост ученицима неће с де- 
сне стране долазити “. 

У ишчекивању да се школска зграда коначно заврши прошла је година дана 
када је и стигло последње писмо Управи просвете: 

Господину министру просвете и црквених дела 
Начелништво Окр. алексиначког 

 

ШКОЛСКА ЗГРАДА ГОТОВА У ВИТОШЕВЦУ 
„Школа у срезу алексиначко-ражањскоме, овога окружја, бит ће сасвим го- 

това и са свим потребама снабдевена до 1. септембра ове године а може бити и 
раније. 

Наведено учтиво саобштава начелничество ово г. министру просвете и цр- 
квених дела по препису његовом од 17. јануара прошле 1863. г. бр. 178 ради зна- 
ња с молбом да г. министар за ову школу учитеља раније одредити благоизволи, 
како ће се у истој ове године учење одпочети моћи.“ 

 
27. јунија 1864.г.                                           Начелник окружја алексиначког, 
у Алексинцу                                                                Мих. Пироћанац 

 

МУШКЕ И ЖЕНСКЕ ШКОЛЕ ИЗЈЕДНАЧЕНЕ 1860. 
Наредне школске године витошевачким, подгорачким, скоричким и 

брачинским малишанима прве лекције држи учитељ Никола Милиновић. 
У Ражњу је те године учитељ Светозар Жарковић, у Ћићевцу Ђорђе Пе- 
тровић, у Мозгову Јован Павловић, у Делиграду Сретен Банџић. У дру- 
гим местима школе још нису отворене. 

„Наредба за основне србске школе“ од 26. јула 1860. г. унела је новину 
у односу на дотадашње „девојачке школе“: школовање је скраћено са 6 на 
5 година, планирано је приближавање градива ка мушким школама. Пет 
година касније школовање је смањено са 5 на 4 године и временски изје- 
дначено са мушким школама. Усвојен је нови наставни план. 

Новим законом су се коначно изједначиле мушке и женске школе сем 
предмета женски рад и неколико безначајних разлика. Први пут се изводи 
телесно вежбање као и поуке о чувању здравља. 

 

ПРВА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
Број основних школа се у овом периоду није много повећао (свега 44 

више) због тога што отварање школе, између осталог, материјално опте- 
рећују сељаке. Новина је у томе што је отворена прва предшколска уста- 
нова у Београду коју је свештеник Татомир Миловук основао 1867.г.а 
програм назвао „Програм за новозаведену школу малолетне деце од две 
пуне до 7 година“. 

 

СТАЊЕ У РАЖАЊСКОЈ ШКОЛИ ОЧАЈНО 1873. 
На питање Управе просвете у Београду да ли је школско здање за вре- 

ме распуста оправљено учитељ ражањски одговара:
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„Прекречено је само. Осим једне одаје, која је као гробница и у коју 
шесторо душа станују, квартира ни за учитеља породицу, нити за сеоске 
ђаке једном речју нема. Сат, астал, рачунаљку, мапу Србије и Србије ту- 
рске, сунђер и креду школа нема. Табле офарбане нису. И напослетку, бу- 
нар ова школа нема, без кога се не може бити. 

Бројно стање ученика: I-35, II-16, III-12. 
Ђаци иду добро у школу и имају све потребе. Има доста који су гро- 

зничави и од те болести многи болују. 
 

1. септембра 1873.                                         Учитељ школе ражањске, 
У Ражњу                                                               Михаило Поповић 

 

ШКОЛА ЋИЋЕВАЧКА У ДОБРОМ СТАЊУ 
На исто питање Управе просвете извештај школе ћићевачке гласи: 
"По старом обичају поправљена је и има све потребе, осем што нема 

мапа о Србији и рачунаљка које је пре Обштина тражила па није могла на- 
бавити за које ако је могуће молим да се набаве. 

Бројно стање ученика : I-45, II-12, III-11. 
Шесторица су за своје болести отишли кућама својим, а остали много 

од школског часа из небрижљивости осуствују, а што се потреба њихових 
тиче, сви су осем двојице снабдевени. 

 

СТАЛАЋСКА СУДНИЦА ПОГОДНИЈА ЗА ЂАКЕ 
Случајева никаквих нема, осем што је школска соба сасвим сниска, а 

тако и пенџери су мали, те чим се какови облак појави ништа се не види, 
па због тога децама па и мени за напредак шкоди, но ако је икако могуће да 
се од ове мрачности поштедимо, ја молим да се школа за време у стала- 
ћској судници премести јер тамо лепо зданије има." 

 

29. августа 1873.г.                                                   Ђорђе Петровић 
У Ћићевцу                                                       учитељ школе ћићевачке 

 

СМЕНА ДИНАСТИЈА 
 

Доласком Милана Обреновића на престо 1872.г, није дошло до неких 
суштинских промена у Србији. После Берлинског конгреса он се орије- 
нтише према Аустро-Угарској која ће подржавати династију и прошири- 
вање Србије према југу да би јој кнез омогућио разне привредне конце- 
сије као и одрешене руке у Босни и Херцеговини, потискујући дотада- 
шњи руски утицај. Из преговора са либералима и радикалима и краља 
Милана са друге произашао је Устав из 1888. г. којим није окончана борба 
за демократију. 

 

ШКОЛА ДОБИЈА КАРАКТЕР ОБАВЕЗНОСТИ 
После српско-турког рата 1876-1878. г. Србији су прикључени пиро- 

тски, нишки, врањски и топлички округ у које је уведена постојећа шко- 
лска организација.
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Школске 1879/80. мушке школе радиле су у Алексинцу, Бањи, Дели- 
граду, Липовцу, Мозгову, Врмџи, Јошаници, Реснику, Читлуку, Браљини, 
Брачину, Витошевцу, Ражњу, Ћићевцу и Град Сталаћу. Женске школе у 
Алексинцу и Бањи. 

Према закону о основним школама од 31. 12. 1882. г. основна школа 
продужава се на 6 година (прва четири разреда чине нижу а пети и шести 
разред вишу основну школу). По први пут основна школа има карактер 
обавезности. Може се основати ако у месту или околини има најмање 
тридесет ученика и ако су обезбеђени материјални услови. Где је могуће 
женску Школу одвојити од мушке. Бригу о школи води Школски одбор у 
који улази председник политичке општине, управитељ школе и два стано- 
вника. Стални учитељи могу бити само лица која су завршила учитељску 
школу или вишу женску школу и положен прописани учитељски испит. 
Због неједнаког стања у школама наставни план је издиференциран посе- 
бно за четвороразредну школу са четири наставника, са два и са једним 
наставником као и за троразредну школу са једним наставником. 

Пример плана за школу са четири наставника: у свим разредима су се 
изучавали наука хришћанска, српски језик, рачун, цртање, певање и ги- 
мнастика ; словенски језик у 3. и 4. за мушке школе , земљопис у 2., 3. и 4., 
историја српска у 4. р., познавање природе у 2.,3. и 4. р. лепо писање у 3. и 
4. р. и женски рад у сва четири разреда женске школе. 

 

НОВА ШКОЛА У ДЕЛИГРАДСКОМ ШАНЦУ
(1)

 

„Данас је на оном месту, где је био најглавнији шанац, начињена ди- 
вна школа, и млади Срби, потомци великих бранилаца делиградских, мо- 
ле се Богу, јутром и вечером, за свете душе нарoдних јунака и мученика.“ 

Школа је подигнута 1859. г. по одобрењу од 28. септембра 1859. годи- 
не, те на основу школskе зграде зна се место главног шанца. 

 

ОСНИВАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
(2)

 

 

Ражањ 1834. г. Сталаћ ражањски   1888. г. 
Ћићевац 1845. г. Скорица                   1891. г. 
Мозгово 1862. г. Рујиште                   1892. г. 
Витошевац 1865. г. Лучина                    1896. г. 
Делиград 1865. г. (1859, М. Ђ. М.) Мађере                    1898. г. 
Сталаћ Град 1871. г. Подгорац                 1908. г. 
Брачин 1876. г. Црни Као                 1909. г. 
Браљина 1881. г. Шетка                      1911. г. 
Ражањ 1881. г. (женска школа) Праскоч                   1921. г. 

 

УЧИТЕЉИ (1852-1924)** 
 

1834. Ђорђе Баћановић (Ражањ). 
 

1852. Михаил Куновић (Ражањ),Андрија Николић (Ћићевац). 
 

1) М.Ђ. Милићевић, "Кнежевина Србија", књ. II, с. 796 
2) Државни шематизам Краљевине Србије
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1853. Михаил Куновић (Ражањ),Андрија Николић (Ћићевац). 
 

1854. нема података. 
 

1855. Лазар Крнчарски (Ражањ), Глиша Зубан (Ћићевац). 
 

1856. Атанасије Радивојевић (Ражањ), Милан Стојановић (Ћићевац). 
 

1857. Атанасије Радивојевић (Ражањ), Милан Стојановић (Ћићевац). 
 

1858. Никола Миленковић (Ражањ), Милан Стојановић (Ћићевац). 
 

1859. Живан Стојановић (Ражањ), Јован Поповић (Ћићевац). 
 

1860. Живан Стојановић (Ражањ), Јован Живановић (Ћићевац). 
 

1861. Живан Стојановић (Ражањ), Матија Миловановић (Ћићевац). 
 

1862. Атанасије Милетић (Ражањ),  Петар Поповић (Ћићевац),  Прокопије 
Илић (Мозгово, отворена нова школа). 

 

1863.Атанасије Милетић (Ражањ), Петар Поповић (Ћићевац), Прокопије 
Илић (Мозгово). 

 

1864.   Светозар   Жарковић   (Ражањ),Јован   Протић   (Ћићевац),   Јован 
Павловић (Мозгово). 

 
1865. Светозар Жарковић (Ражањ), Ђорђе Петровић (Ћићевац), Јован 

Павловић (Мозгово), Никола Милиновић (Витошевац, отворена нова школа), 
Сретен Банxић (Делиград, отворена нова школа, постоји извештај из те школе 
још 1859. г.). 

 

1866. Живан Стојановић (Ражањ), Сретен Банxић (Делиград), Петар Мари- 
нковић (Витошевац), Ђорђе Петровић (Ћићевац), Јован Павловић (Мозгово). 

 

1867. Живан Стојановић (Ражањ), Сретен Банxић (Делиград), Михаило 
Поповић (Витошевац), Ђорђе Петровић (Ћићевац), Јован Павловић (Мозгово). 

 

1868. Место празно (Ражањ),Сретен Банxић (Делиград), Михаило Поповић 
(Витошевац), Ђорђе Петровић (Ћићевац), Јован Павловић (Мозгово). 

 

1869. Ђорђе Петровић (Ћићевац), Михаило Поповић (Витошевац), Сретен 
Банxић (Делиград), Лука Ристић (Ражањ), Јован Павловић (Мозгово). 

 

1870. Ђорђе Петровић (Ћићевац), Михаило Поповић (Витошевац), Јован 
Павловић (Мозгово), Лука Ристић (Ражањ), Павле Поповић (Делиград). 

 
1871. Михаило Поповић (Ражањ), Милан Алексић (Витошевац), Ђорђе 

Петровић (Ћићевац), Риста Михаиловић (Делиград), Јован М. Павловић 
(Мозгово), Сретен Суботић (Град Сталаћ, отворена нова школа).
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1872. Ђорђе Петровић (Ћићевац), Стеван Радојчић (Витошевац), Михаило 
Поповић (Ражањ), Јован Павловић (Мозгово), Сретен Суботић (Град Сталаћ, 
привремени). 

 

1873. Нема података. 
 

1874. Живојин Стојановић (Витошевац), Сава Стефановић (Делиград, 
привремени), Јован Павловић (Мозгово), Михаило Поповић (Ражањ), Ђорђе 
Петровић (Ћићевац), Михаило Поповић (Ражањ), Ђорђе Петровић (Ћићевац), 
Сретен Суботић (Град Сталаћ, привремени). 

 
1875. Живан Стојановић (Витошевац), Сава Теофановић (Делиград, при- 

времени), Јован Павловић (Мозгово), Михаило Поповић (Ражањ), Ђорђе Петро- 
вић (Ћићевац), Сретен Суботић (Град Сталаћ, привремени). 

 
1876. Милева Танасијевићева (Брачин, отворена нова школа), Живан Сто- 

јановић (Витошевац), Сава Теофановић (Делиград), Димитрије Алексић (Мо- 
згово), Михаило Поповић (Ражањ), Стеван Димитријевић (Ћићевац, заступник), 
Сретен Суботић (Град Сталаћ). 

 
1877. Милева Танасијевићева (Брачин, привремена), Живан Стојановић 

(Витошевац), Сава Теофановић (Делиград), Димитрије Алексић (Мозгово), Ми- 
хаило Поповић (Ражањ), Стеван Димитријевић (Ћићевац, заступник), Сретен 
Суботић (Град Сталаћ, привремени). 

 
1878. Пијада Моротванска (Брачин), Живан Стојановић (Витошевац), Сава 

Теофановић (Делиград), Љубомир Миловановић (Мозгово), Лазар Мартиновић 
(Ражањ), Јован Живановић (Ћићевац, привремени), Сима Поповић (Град Ста- 
лаћ). 

 
1879. Сима Поповић (Град Сталаћ), Пијада Моротванска (Брачин), Живан 

Стојановић (Витошевац), место празно (Делиград), Јосиф Младеновић 
(Мозгово), Лазар Мартиновић (Ражањ), Јован Живановић (Ћићевац, 
привремени). 

 
1880. Милета Митић (Делиград), Владимир Станковић (Ражањ), Милан По- 

повић (Ражањ), Љубомир Јаковљевић (Брачин), Стојан Миловановић (Ћићевац, 
привремени), Михаило Миленковић (Витошевац), Јосиф Младеновић (Мозго- 
во), Сима Поповић (Град Сталаћ). 

 
1881. Љубомир Јаковљевић (Брачин), Јелисавета Стојковићева (Делиград, 

привремена), Аксентије Милутиновић (Браљина, отворена нова школа), Михаи- 
ло Миленковић (Витошевац), Живко Нешић (Мозгово, привремени), Милан П. 
Поповић (Ражањ), Владимир Станковић (Ражањ), Станко Радосављевић (Ћиће- 
вац), Матија Милетић (Град Сталаћ, заступник 6. кл.), Марија Николићева (Ра- 
жањ, отворена женска школа). 

 
1882. Јелисавета Стојковићева (Делиград), Радивоје Радосављевић (Мозго- 

во), Аксентије Милутиновић (Браљина), Аранђел Дмитровић (Брачин), Михаи- 
ло Миленковић (Витошевац), Ђорђе Јовановић (Ражањ), Милан П. Поповић (Ра- 
жањ), Станко Радосављевић (Ћићевац), Петко Максимовић (Град Сталаћ), Пе- 
рсида Илићева (Ражањ, женска школа).
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1883. Јован Трифуновић (Делиград), Радивоје Радисављевић (Мозгово), 
Аксентије Милутиновић (Браљина), Аранђел Дмитровић (Брачин), Михаило 
Миленковић (Витошевац), Павле Ст. Тодоровић (Ражањ), Јелена Марковићка 
(Ражањ), Антоније Николић (Ћићевац), Алекса Ј. Поповић (Град Сталаћ), Пе- 
рсида Илићева (Ражањ, женска школа). 

 
1884. Јован Димитријевић (Делиград), Радоје Радосављевић (Мозгово), Ра- 

доје Петровић (Брачин), Велисав Милојевић (Витошевац), Аранђел Дмитровић 
(Ражањ, управитељ),Јелена Марковићка (Ражањ),Антоније Николић (Ћићевац), 
Веселин Баралић (Град Сталаћ), Тинка Тодоровићка (Ражањ, женска школа). 

 
1885. Аранђел Дмитровић (Делиград), Радоје Радосављевић (Мозгово), 

место празно (Брачин), Велисав Милојевић (Витошевац), Вукадин Глишић 
(Ражањ, управник), Јелена Марковићка (Ражањ), Антоније Николић (Ћићевац), 
Лепосава Бранковићева (Ражањ, женска школа), Веселин Баралић (Сталаћ). 

 
1886. Вукашин Глишић (Делиград), Радивоје Радосављевић (Мозгово), 

Димитрије Милеповић (Мозгово), место празно (Брачин), Велисав Милојевић 
(Витошевац), Панта Илић (Ражањ), Лепосава Бранковићева (Ражањ), Антоније 
Николић (Ћићевац), ЈОВАН ГАГИЋ (Ћићевац), Веселин Баралић (Град Сталаћ), 
Драга Живковићева (Ражањ, женска школа). 

 
1887. РАЖАЊСКИ СРЕЗ Михаило Миленковић (Витошевац), Драгутин 

Поповић (Ражањ, 3. и 4. разред), Лепосава Радосављевићева (Ражањ 1. и 2. р.), 
Пулхерија Вукадиновићка (Град Сталаћ), Антоније Николић (Ћићевац, 2.,3. и 
4.р.), Параскева Здравковићева (Ћићевац, 1. р.), Драга Живковићева (Ражањ, же- 
нска школа). 

 
1888.    Сретен Васиљевић (Браљина), Љубомир Анђелковић (Брачин), Ми- 

хаило Миленковић (Витошевац), Петар Ђорђевић (Витошевац), Сима Кевић 
(Делиград), Димитрије Тасић (Мозгово), Десанка Томићева (Мозгово), 
Драгутин Поповић (Ражањ), Јелисавета Јанковићева (Ражањ), Станија 
Нешићева (Ра-жањ), Неша Зековић (Ћићевац), Емилија Зековићка (Ћићевац), 
Полхерија Вука-динов. (Сталаћ, отв. женска школа), Косара Бокина (Сталаћ), 
Петар Макси-мовић (Град Сталаћ), Драга Живковићева (Ражањ, женска школа). 

 
1889. Сретен Васиљевић (Браљина) Љубомир Анђелковић (Брачин), Миха- 

ило Миленковић (Витошевац), Петар Ђорђевић (Витошевац), Сима Кевић (Де- 
лиград), Живка Кевићка (Делиград), Димитрије Тасић (Мозгово), Десанка 
Томићева (Мозгово), Драгутин Поповић (Ражањ), Јелисавета Јанковићева 
(Ражањ), Станија Нешићева (Ражањ), Неша Зековић (Ћићевац), Емилија Зеко- 
вићка (Ћићевац), Полхерија Вукадиновићка (Сталаћ),Косара Бокина (Сталаћ), 
Петар Максимовић (Град Сталаћ), Драга Живковићева (Ражањ, женска школа). 

 
1890. Сретен Васиљевић (Браљина), Љубомир Анђелковић (Брачин), Миха- 

ило Миленковић (Витошевац), Чедомир Илић (Витошевац), место празно (Де- 
лиград), место празно (Делиград), Радивоје Радосављевић (Мозгово), Десанка 
Томићева (Мозгово), Драгутин Поповић (Ражањ), Миливоје Саковић (Ражањ), 
Станија Нешићева (Ражањ), Полхерија Вукадиновићка (Сталаћ), Косара Бокина 
(Сталаћ), Сима К. Поповић (Ћићевац), Живка Прњаворчева (Ћићевац), Милу- 
тин Петровић (Град Сталаћ), Даринка Живановићева (Град Сталаћ), Драга Жи- 
вковићева (Ражањ, женска школа).
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1891. Тихомир Маринковић (Делиград), Јелена Маринковићка (Делиград), 
Десанка Томићева (Мозгово), Радивоје Радосављевић (Мозгово), Сретен 
Васиљевић (Браљина), Љубомир Анђелковић (Брачин), Никола Вељић (Вито- 
шевац), Катарина Тотићева (Витошевац), Драгутин Поповић (Ражањ), Мили- 
воје Саковић (Ражањ), Станија Нешићева (Ражањ), Милан С. Миловановић 
(Скорица, отворена нова школа), Сима К. Поповић (Ћићевац), Живка Прњаво- 
рчева (Ћићевац), место празно (Ћићевац), Вукашин Жикић (Сталаћ), Милутин 
Петровић (Град Сталаћ), Косара Бокина (Град Сталаћ), - (Ражањ, женска школа). 

 
1892. Лепосава Витковићева (Делиград), Христина Миленковићева (Дели- 

град), Десанка Томићева (Мозгово), Никола Михаиловић (Браљина), Милан Ве- 
љић (Брачин), Косара Петровићка (Витошевац), Милутин Петровић (Витоше- 
вац), Никола Михаиловић (Ражањ), Миливоје Саковић (Ражањ), Станија Неши- 
ћева (Ражањ), Јаков Мојашевић (Рујиште, отворена нова школа), Милан С. Ми- 
ловановић (Скорица), Вукашин Жикић (Сталаћ), Тодор Пешић (Град Сталаћ), 
Јулка Васиљевићева (Град Сталаћ), Сима К. Поповић (Ћићевац), Живка Прња- 
ворчева (Ћићевац), Катарина Даниловићева (Ћићевац), Драга Живковићева (Ра- 
жањ, женска школа). 

 
1893. КРУШЕВАЧКИ ОКРУГ, РАЖАЊСКИ СРЕЗ: Никола Михаиловић 

(Браљина), Милан Вељић (Брачин), Милутин Петровић (Витошевац, 1., 2. и 3. 
разред), Косара Петровићка (Витошевац, 1. р.), Никола Вељић (Ражањ, 4.и 1. 3.р. 
1. одељ), Љубомир Јанковић (Ражањ, 2. и 3. р. 2. одељ.), - (Ражањ 1. р.), Јаков Мо- 
јашевић (Рујиште), Милан С. Миловановић (Скорица), Вукашин Жикић (Ста- 
лаћ), Даринка Петковићева (Ћићевац, 2.р.), Драгутин В. Поповић (Ћићевац, 3. и 
4. р.), Катарина Даниловићева (Ћићевац, 1. р.), Спира Илић (Сталаћ расински), 
Стапа Илићка (Сталаћ расински, 1. и 2. р.), Драга Живковићка (Ражањ, женска 
школа), Лука Јанићијевић (Делиград, 3. и 4. р.), Анка Петровићка (Делиград, 1. и 
2. р.), Живка Николићева (Мозгово, 2.р.), Христина Јоксомовићка (Мозгово, 
1р.), Радивоје Радосављевић (Мозгово, 3. и 4. р.). 
1894. Милан Исаиловић (Делиград), Јелена Исаиловићка (Делиград), Јаков 
Мојашевић (Мозгово), Анка Петровићка (Мозгово), Христина Јоксимовићка 
(Мозгово), Јанаћко Голубовић (Браљина), Милан Вељић (Брачин), Милутин Пе- 
тровић (Витошевац), Косара Петровићка (Витошевац), Никола Михаиловић 
(Ражањ), Урош Динић (Ражањ), Христина Јовановићева (Ражањ), Јован Вељић 
(Рујиште), Милан С. Миловановић (Скорица), Вукашин Жижић (Сталаћ), Ле- 
посава Шишмановићева (Сталаћ), Никола Милићевић (Сталаћ расински), Зо- 
рка Милићевићка (Сталаћ расински), Драгутин В. Поповић (Ћићевац), Сима К. 
Поповић (Ћићевац), Катарина Даниловићева (Ћићевац), Драга Живковићева 
(Ражањ, женска школа). 

 
1895. Милан Јовановић (Браљина, 2., 3. и 4. р.), Даница К. Николићева 

(Браљина,1. р.), Тома Јевтић (Брачин), Аврам Стаматовић (Витошевац, 2., 3. и 4. 
р.), Катарина Стаматовићка (Витошевац, 1. р.), Никола Михаиловић (Ражањ, 4. и 
3.р. 1. одељ.), Урош Динић (Ражањ, 2. и 3.р. 2. одељ.), Драгутин Младеновић 
(Ражањ, 1.р.), Павле Дробњак (Рујиште), Трифун Стојковић (Скорица), Никола 
Милићевић (Сталаћ, 2. ,3. и 4. р.), Зорка Милићевићка (Сталаћ, 1. р.), Јанаћко 
Голубовић (Ћићевац, 4.р.), Владимир Павловић (Ћићевац, 3.р.), Даринка Пе- 
тровићева (Ћићевац, 2.р.), Катарина Даниловићева (Ћићевац, 1.р. 1. одељ.), --, 
(Ћићевац, 1.р. 2.одељ.), Лазар Петровић (Сталаћ расински, 3. и 4. р.), Софија 
Јоксимовићка (Сталаћ расински, 1. и 2. р.), Спасоје Спасојевић (Делиград, 3. и 4.
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р.), Станија Спасојевићка (Делиград, 1. и 2. р.), Павле Атанацковић (Мозгово, 3. 
и 4. р.), Милан Станковић (Мозгово, 2.р.), Христина Јоксимовићка (Мозгово, 
1.р.), Христина Јовановићева (Ражањ, женска школа). 

 

1896. Сава Савић (Браљина, 2.,3. и 4. р.), Даница К. Николићева (Браљина, 
1.р.), Тома Јевтић (Брачин), Аврам Стаматовић (Витошевац, 3. и 4. р.), Катарина 
Стаматовићка (Витошевац, 1. и 2. р.), Драгутин Поповић (Лучина, отворена нова 
школа), Никола Михаиловић (Ражањ, 3.р. 1. од. и 4. р.), Урош Динић (Ражањ, 2. и 
3. р. 2. одељ.), Емилија Нинићка (Ражањ,1.р.), Павле Дробњак (Рујиште), Три- 
фун Стојковић (Скорица), Никола Милићевић (Сталаћ, 3. и 4. р.), Зорка Мили- 
ћевићка (Сталаћ, 1. и 2. р.), Сима К. Поповић (Ћићевац, 4.р.), Антоније Обрено- 
вић (Ћићевац, 3. р.), Даринка Петковићева (Ћићевац, 2.р.), Даринка Крстићева 
(Ћићевац, 1.р.), Лепосава Павловићева (Ражањ, 3. и 4. р., женска школа), Зорка 
Ошкова (Ражањ, 1. и 2. р., женска школа), Драгољуб Стефановић (Сталаћ раси- 
нски, 3. и 4. р.), Босиљка Ристићева (Сталаћ расински, 1. и 2. р.), Милан Исаи- 
ловић (Делиград, 3. и 4. р.), Јелена Исаиловићка (Делиград, 1. и 2. р.), Павле Ата- 
нацковић (Мозгово, 3. и 4. р.), Милан Станковић (Мозгово, 2.р.), Милева Мари- 
нковићка (Мозгово, 1. р.). 

 
1897. Вукашин Жижић (Браљина), Зорка Учекова (Браљина), Тома Јевтић 

(Брачин), Аврам Стаматовић (Витошевац), Катарина Стаматовићка (Витоше- 
вац), Драгутин Поповић (Лучина), Урош Динић, (Ражањ), Стојан Петровић (Ра- 
жањ), Сима К. Поповић (Ражањ), Ђорђе Стојановић (Рујиште), Трифун Стојко- 
вић (Скорица), Никола Mилићевић (Сталаћ), Зорка Милићевићка (Сталаћ), 
Аксентије Милутиновић (Град Сталаћ), Босиљка Ристићева (Град Сталаћ), Ра- 
доје Красић (Ћићевац), Антоније Обреновић (Ћићевац), Даринка Петковићева 
Ћићевац), Александра Гудовићева (Ћићевац), Лепосава Павловићева (Ражањ, 
женска школа), Живка Петровићка (Ражањ, женска школа), Павле Атанацковић 
(Мозгово), Милан Станковић (Мозгово), Даринка Гребенаревићева (Мозгово), 
Милан Исаиловић (Делиград), Јелена Исаиловићка (Делиград). 

 
1898. Милева Ђ. Стевановићка (МАЂЕРЕ, отворена нова школа), Дими- 

трије Тасић (Сталаћ), Даринка Спасићева (Сталаћ), Никола Милићевић (Ста- 
лаћ), Зорка Милићевићка (Сталаћ), Јаков Мојашевић (Мозговo), Милан Станко- 
вић (Мозгово), Даринка Гребенаревићева (Мозгово), Павле Атанацковић (Мо- 
згово), Тодор Илић (Град Сталаћ), Даница Илићка (Град Сталаћ), Аксентије Ми- 
лутиновић (Град Сталаћ), Босиљка Ристићева (Град Сталаћ), Вукашин Жижић 
(Браљина), Зорка Учекова (Браљина), Тома Јевтић (Брачин), Аврам Стаматовић 
(Витошевац), Катарина Стаматовићка (Витошевац), Драгутин Поповић (Лучи- 
на), Урош Динић (Ражањ), Стојан Петровић (Ражањ), Сима К. Поповић (Ражањ), 
Лепосава Павловићева (Ражањ, женска школа), Живка Петровићка (Ражањ, же- 
нска школа), Ђорђе Стојановић (Рујиште), Трифун Стојковић (Скорица), Радоје 
Красић (Ћићевац), Антоније Обреновић (Ћићевац), Даринка Петковићева (Ћи- 
ћевац), Александра Гудовићева (Ћићевац), Милан Исаиловић (Делиград), Јеле- 
на Исаиловићка (Делиград). 

 
1899. Вукашин Жижић (Браљина), Зорка Учекова (Браљина), Ђорђе Стоја- 

новић (Брачин), Аврам Стаматовић (Витошевац), Катарина Стаматовићка (Ви- 
тошевац), Драгутин Поповић (Лучина), Милева Ђ. Стевановићка (Мађере), Си- 
ма К. Поповић (Ражањ), Стојан Петровић (Ражањ), Урош Динић (Рујиште), Три- 
фун Стојковић (Скорица), Димитрије Тасић (Сталаћ), Даринка Спасићева (Ста-
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лаћ), Тодор Илић (Град Сталаћ), Даница Илићка (Град Сталаћ), Радоје Красић 
(Ћићевац), Антоније Обреновић (Ћићевац), Даринка Пртковићева (Ћићевац), 
Александра Обреновићка (Ћићевац), Персида Удовичићка (Ражањ, женска шко- 
ла), Милан Исаиловић (Делиград), Јелена Исаиловићка (Делиград), Јаков Моја- 
шевић (Мозгово), Светислав Богдановић (Мозгово), Даринка Гребенаревићева 
(Мозгово). 

 
1900. Вукашин Жижић (Браљина), Ружица Жижићка (Браљина), Ђорђе 

Стојановић (Брачин), Јелисавета Марковићка (Брачин), Аврам Стаматовић (Ви- 
тошевац), Катарина Стаматовићка (Витошевац), Драгутин Поповић (Лучина), 
Трифун Стојковић (Мађере), Сима К. Поповић (Ражањ), Стојан Петровић (Ра- 
жањ), Урош Динић (Рујиште), Драгољуб Рајковић (Скорица), Димитрије Тасић 
(Сталаћ), Даринка Спасићева (Сталаћ), Живка Петровићка (Ражањ, женска шко- 
ла), Ђорђе М. Илић (Ћићевац), Антоније Обреновић (Ћићевац), Даринка Или- 
ћка (Ћићевац), Александра Обреновићка (Ћићевац), Љубица Пешићева (Дели- 
град), Светислав Богдановић (Делиград),Јефта Поповић (Мозгово), Јаков Моја- 
шевић (Мозгово), Даринка Гребенаревићева (Мозгово). 

 
1901. место празно (Брачин), Вукашин Жижић (Браљина), Ружица Жижи- 

ћка (Браљина), Милева Мунижабићка (Ћићевац), Ђорђе М. Илић (Ћићевац), 
Антоније Обреновић (Ћићевац), Даринка Илићка (Ћићевац), Александра Обре- 
новићка (Ћићевац), Светислав Богдановић (Делиград), Даринка Гребенареви- 
ћка (Делиград), Десанка Мојашевићка (Мозгово), Јаков Мојашевић (Мозгово), 
Станко Симић (Мозгово), Аврам Стаматовић (Витошевац), Даринка Стаматови- 
ћка (Витошевац), Драгутин Поповић (Лучина), Трифун Стојковић (Мађере), Си- 
ма К. Поповић (Ражањ), Стојан Петровић (Ражањ), Живка Петровићка (Ражањ, 
женска школа), Урош Динић (Рујиште), Драгољуб Рајковић (Скорица), Дими- 
трије Тасић (Сталаћ), Даринка Спасићева (Сталаћ). 

 
1902. Вукашин Жижић (Браљина), Ружица Жижићка (Браљина), место пра- 

зно (Брачин), Аврам Стаматовић (Витошевац), Катарина Cтаматовићка (Вито- 
шевац), место празно (Лучина), Трифун Стојковић (Мађере), Сима К. Поповић 
(Ражањ), Стојан Петровић (Ражањ), Урош Динић (Рујиште), Драгољуб Рајковић 
(Скорица), Димитрије Тасић (Сталаћ), Даринка Спасићева (Сталаћ), Ђорђе М. 
Илић (Ћићевац), Антоније Обреновић (Ћићевац), Даринка Илићка (Ћићевац), 
Милева Мунижабићка (Ћићевац), Александра Обреновићка (Ћићевац), Живка 
Петровићка (Ражањ, женска школа), Михаило Виторовић (Град Сталаћ), Наде- 
жда Виторовићка (Град Сталаћ), Светислав Богдановић (Делиград), Даринка 
Гребенаревићка (Делиград), Станко Симић (Мозгово), Јаков Мојашевић (Мо- 
згово), Десанка Мојашевићка (Мозгово). 

 
1903. Вукашин Жижић (Браљина), Ружица Жижићка (Браљина), Владимир 

Смиљанић (Брачин), Аврам Стаматовић (Витошевац), Катарина Стаматовићка 
(Витошевац), Стеван Бојовић (Лучина), Радомир Поповић (Мађере), Сима К. 
Поповић (Ражањ), Стојан Петровић (Ражањ), Милован Марковић (Рујиште), 
Драгољуб Рајковић (Скорица), Милева Мунижабићка (Скорица), Димитрије 
Та с и ћ   ( С т а л а ћ ) ,   Д а р и н ка   С п а с и ћ е в а   ( С т а л а ћ ) ,   Ђ о р ђ е   М .   И л и ћ 
(Ћићевац),Антоније Обреновић (Ћићевац), Даринка Илићка (Ћићевац), 
Александра Обре-новићка (Ћићевац), Живка Петровићка (Ражањ, женска 
школа), Драга Анђелко-вићева (Град Сталаћ), Надежда Виторовићка (Град 
Сталаћ), Светислав Богда-новић (Делиград), Даринка Гребенаревићева 
(Делиград), празно место (Дели-град), Станко Симић (Мозгово), Јаков 
Мојашевић (Мозгово), место празно (Мо-згово).
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1904. Вукашин Жижић (Браљина), Ружица Жижићка (Браљина), Владимир 
Смиљанић (Брачин, заступник), место празно (Витошевац), Аврам Стаматовић 
(Витошевац), Катарина Стаматовићка (Витошевац), Стеван Бојовић (Лучина, 
заступник), Радомир Поповић (Мађере), Сима К. Поповић (Ражањ), Стојан Пе- 
тровић (Ражањ), Миливоје Манојловић (Рујиште, заступник), Милован Марко- 
вић (Рујиште, заступник), Драгољуб Рајковић (Скорица), Милева Мунижабићка 
(Скорица), Димитрије Тасић (Сталаћ), Даринка Спасићева (Сталаћ), Ђорђе М. 
Илић (Ћићевац), Антоније Обреновић (Ћићевац), Даринка Илићка (Ћићевац), 
Александра Обреновићка (Ћићевац), Живка Петровићка (Ражањ, женска шко- 
ла), Драга Анђелковићева (Град Сталаћ), Надежда Виторовићка (Град Сталаћ), 
Матеја Милетић (Делиград), Катарина Јовићева (Делиград), место празно (Де- 
лиград), Десанка Мојашевићка (Мозгово), Јаков Мојашевић (Мозгово). 

 
1905. Вукашин Жижић (Браљина), Ружица Жижићка (Браљина), Владимир 

Смиљанић (Брачин), Аврам Стаматовић (Витошевац), Катарина Стаматовић 
(Витошевац), Станимир Ванић (Витошевац), Димитрије Јовановић (Лучина), 
Драгутин Андрејевић (Мађере), Душан Кострешевић (Појате, приврeни, нова 
школа), Сима К. Поповић (Ражањ), Стојан Петровић (Ражањ), Миливоје Мано- 
јловић (Рујиште), Урош Динић (Скорица), Живка Динићка (Скорица), Дими- 
трије Тасић (Сталаћ), Даринка Спасићева (Сталаћ), Ђорђе М. Илић (Ћићевац), 
Вујица Петковић (Ћићевац), Даринка Илићка (Ћићевац), Драга Анђелковићева 
(Ћићевац), Михаило Крстић (Град Сталаћ), Станојка Крстићка (Град Сталаћ), 
Живка Петровићка (Ражањ, женска школа), Лазар К. Мишковић (Делиград), Си- 
мка Мишковићка (Делиград), Станко Симић (Мозгово), Јаков Мојашевић (Мо- 
згово), Десанка Мојашевићка (Мозгово). 

 
1906. Вукашин Жичић (Браљина), Ружица Жижићка (Браљина), Владимир 

Смиљанић (Брачин), Аврам Стаматовић (Витошевац), Катарина Стаматовић 
(Витошевац), Станимир Ванић (Витошевац), Димитрије Јовановић (Лучина), 
Милан Ђорђевић (Мађере), Душан Кострешевић (Појате, привремени), Сима К. 
Поповић (Ражањ), Стојан Петровић (Ражањ), Драгољуб Ракић (Рујиште), Урош 
Динић (Скорица), Живка Динићка (Скорица), Димитрије Тасић (Сталаћ), Дари- 
нка Спасићева (Сталаћ), Ђорђе М. Илић (Ћићевац), Вујица Петковић (Ћићевац), 
Даринка Илићка (Ћићевац), Драга Анђелковићева (Ћићевац), Михаило Крстић 
(Град Сталаћ), Станојка Крстићка (Град Сталаћ), Живка Петровићка (Ражањ, 
женска школа), Лазар К. Мишковић (Делиград), Симка Мишковићка (Дели- 
град), Станко Симић (Мозгово), Јаков Мојашевић (Мозгово), Десанка Мојаше- 
вићка (Мозгово). 

 
1907. Вукашин Жижић (Браљина), Ружица Жижићка (Браљина), Милан Ди- 

митријевић (Брачин), Аврам Стаматовић (Витошевац), Катарина Стаматовићка 
(Витошевац), Станимир Ванић (Витошевац), Димитрије Јовановић (Лучина), 
Милан Ђорђевић (Мађере), Милан Степановић (Појате), Стојан Н. Петровић 
(Ражањ), Станко Станојевић (Ражањ), Јован Грујић (Рујиште), Драга Грујићка 
(Рујиште), Урош Динић (Скорица), Живка Динићка (Скорица), Димитрије Тасић 
(Сталаћ), Даринка Спасићева (Сталаћ), Ђорђе М. Илић (Ћићевац), Вујица Пе- 
тковић (Ћићевац),Даринка Илићка (Ћићевац),Драга Петковићка (Ћићевац), Жи- 
вка Петровићка (Ражањ, женска школа), Михаило Крстић (Град Сталаћ), Ста- 
нојка Крстићка (Град Сталаћ), Лазар К. Мишковић (Делиград), Симка Мишко- 
вићка (Делиград), Станко Симић (Мозгово), Јаков Мојашевић (Мозгово), Дари- 
нка М. Алексићева (Мозгово).
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1908. Вукашин Жижић (Браљина), Ружица Жижићка (Браљина), Милан Ди- 
митријевић (Брачин), Аврам Стаматовић (Витошевац), Катарина Стаматовићка 
(Витошевац), Станимир Ванић (Витошевац), Данило Д. Димитријевић (Лучина, 
привремени), Милан Д. Миљковић (Мађере, привремени), Марко А. Милова- 
новић (Подгорац, нова школа), Милан Степановић (Појате), Стојан Н. Петровић 
(Ражањ), Урош Динић (Ражањ), Живка Динићка (Ражањ), Војислав М. Поповић 
(Рујиште), Загорка Поповићка (Рујиште), Јован Грујић (Скорица), Драга Груји- 
ћка (Скорица), Михаило Крстић (Сталаћ), Станојка Крстићка (Сталаћ), Ђорђе 
М. Илић (Ћићевац), Вујица Петковић (Ћићевац), Даринка Илићка (Ћићевац), 
Драга Петковићка (Ћићевац), Властимир П. Дробњак (Црни Као, нова школа), 
Живка Петровићка (Ражањ, женска школа), --- (Ражањ), Петар Милосављевић 
(Град Сталаћ), Даринка Н. Петровићка (Град Сталаћ), Лазар К. Мишковић (Де- 
лиград), Симка Мишковићка (Делиград), Станко Симић (Мозгово), Даница А. 
Марковићева (Мозгово), Полексија Савићева (Мозгово). 

 
1909. Вукашин Жижић (Браљина), Ружица Жижићка (Браљина), Милан Ди- 

митријевић (Брачин), Наталија Цакићка (Витошевац), Станимир Ванић (Вито- 
шевац), Драгољуб Ракић (Лучина), Милан Д. Миљковић (Мађере, привремени), 
Марко А. Миловановић (Подгорац, нова школа), Милан Степановић (Појате), 
Стојан Н. Петровић (Ражањ),Урош Динић (Ражањ),Живка Динићка (Ражањ),Во- 
јислав М. Поповић (Рујиште), Загорка Поповићка (Рујиште), Јован Грујић (Ско- 
рица), Драга Грујићка (Скорица), Михаило Крстић (Сталаћ), Станојка Крстићка 
(Сталаћ), Ђорђе М. Илић (Ћићевац), Вујица Петковић (Ћићевац), Даринка Или- 
ћка (Ћићевац), Драга Петковићка (Ћићевац), Властимир П. Дробњак (Црни 
Као), Живка Петровићка (Ражањ). 

 
1910. Вукашин Жижић (Браљина), Ружица Жижићка (Браљина), Милан Ди- 

митријевић (Брачин), Милутин Цакић (Витошевац), Станимир Ванић (Витоше- 
вац), Наталија Цакићка (Витошевац), Драгољуб Ракић (Лучина), Драгомир Ми- 
хајловић (Мађере), Марко А. Миловановић (Подгорац), Милан Степановић (По- 
јате), Стојан Н. Петровић (Ражањ), Урош Динић (Ражањ), Живка Динићка (Ра- 
жањ), Живка Петровићка (Ражањ), -- (Ражањ, 1. р. спојен са 1.р. м. шк.), Воји- 
слав М. Поповић (Рујиште), Загорка Поповићка (Рујиште), Јован Грујић (Скори- 
ца), Драга Грујићка (Скорица), Михајло Крстић (Сталаћ), Станојка Крстићка 
(Сталаћ), Ђорђе М. Илић (Ћићевац), Вујица Петковић (Ћићевац), Антоније Ни- 
колић (Ћићевац, заступа Д. Илићку), Драга Петковићка (Ћићевац), Добривоје 
Петровић (Црни Као), Живан Радојковић (Град Сталаћ), Даринка Н. Петровићка 
(Град Сталаћ), Лазар К. Мишковић (Делиград), Симка Мишковићка (Делиград), 
Станко Симић (Мозгово), Даница А. Марковићева (Мозгово), Надежда Богиће- 
вићка (Мозгово). 

 
1911. Вукашин Жижић (Браљина, 3. и 4. р.), Ружица Жижићка (Браљина, 1. 

и 2. р.), Милан Димитријевић (Брачин), Милутин Цакић (Витошевац, управ. 3.р. 
2. од. и 4.р.), Станимир Ванић (Витошевац, 2. и 3. р. 1. одељ.), Наталија Цакићка 
(Витошевац, 1. р.), Драгољуб Ракић (Лучина), Стојан Милосављевић (Мађере, 
чл.37), Марко А. Миловановић (Подгорац, управитељ), Даринка Николићева 
(Подгорац, чл.37), Милан Степановић (Појате), Стојан Н. Петровић (Ражањ, 
управитељ, 3. и 4. р.), Урош Динић (Ражањ, 1. р. 2. одељ. и 2. р.), Живка Динићка 
(Ражањ, 1. р. 1. одељ.), Војислав М. Поповић (Рујиште, упревитељ, 3. и 4. р.), 
Загорка Поповићка (Рујиште, 1. и 2. р.), Јован Грујић (Скорица, управитељ, 2., 3. 
и 4.р.), Драга Грујићка (Скорица, 1. р.), Михаило Крстић (Сталаћ, управитељ, 2.
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и 4. р.), Станојка Крстићка (Сталаћ, 1. и 2. р.), Ђорђе М. Илић (Ћићевац, упра- 
витељ, 4. р.), Вујица Петковић (Ћићевац, 3. р.), Даринка Илићка (Ћићевац, 2. р.), 
Драга Пртковићка (Ћићевац, 1. р.), Добривоје Петровић (Црни Као), Милан Га- 
вриловић (Шетка, врш.дуж., нова шк.), Живан Радојковић (Сталаћ град, 3. и 4. р., 
чл.37), Даринка Н. Петровићка (Сталаћ, 1. и  2. р.), Живка Петровићка (Ражањ, 
2.,3. и 4. р.), --- (Ражањ, 1. р. спојен са муш. шк.), Божидар Аћимовић (Делиград, 
заступа Л.Мишковића), Симка Мишковићка (Делиград, 1. р. 1. одељ.), Станко 
Симић (Мозгово, управ., 3.р. 2. од. и 4.р.), Даница А. Марковићева (Мозгово, 2. 
р.), Надежда Богићевићка (Мозгово, 1.р.). 

 
1912. Вукашин Жижић (Браљина, 3. и 4. р.), Ружица Жижићка (Браљина, 1. 

и 2. р.), Милан Димитријевић (Брачин), Милутин Цакић (Витошевац, управ. 3.р. 
2.одељ. и 4.р.), Станимир Ванић (Витошевац, 2.р. и 3.р. 2.одељ.), Наталија Цаки- 
ћка (Витошевац, 1. р.), Драгољуб Ракић (Лучина), Стојан Милосављевић (Мађе- 
ре, чл.37), Марко А. Миловановић (Подгорац, управитељ), Даринка Николићева 
(Подгорац, чл.37), Милан Степановић (Појате), Стојан Н. Петровић (Ражањ, 
управитељ, 3. и 4. р.), Урош Динић (Ражањ, 1. р. 2. одељ. и 2.р.), Живка Динићка 
(Ражањ, 1. р. 1. одељ.), Војислав М. Поповић (Рујиште, управитељ, 3. и 4. р.), За- 
горка Поповићка (Рујиште, 1. и 2. р.), Јован Грујић (Скорица, управитељ, 2., 3. и 
4. р.), Драга Грујићка (Скорица, 1. р.), Михаило Крстић (Сталаћ, управитељ, 2. и 
4. р.), Станојка Крстићка (Сталаћ, 1. и 2. р.), Ђорђе М. Илић (Ћићевац, управи- 
тељ, 4. р.), Вујица Петковић (Ћићевац, 3. р.), Даринка Илићка (Ћићевац, 2.р.), 
Драга Петковићка (Ћићевац, 1.р.), Добривоје Петровић (Црни Као), Драгутин Ј. 
Гогић (Шетка), Живан Радојковић (Сталаћ Град, 3. и 4. р., чл. 37), Станислава Ла- 
ковићева (Сталаћ Град,  врш.дужн. 1. и 2. р.), Живка Петровићка (Ражањ, 2.,3. и 
4. р.), --- (Ражањ, 1. р. спојен са мушком шк.), Божидар Аћимовић (Делиград, за- 
ст. Л. Мишковића), Симка Мишковићка (Делиград, 1.р. 1. одељ.), Станко Cимић 
Мозгово, управ,3.р. 2.одељ. и 4.р.), Даница А. Марковићева (Мозгово, 2.р.), На- 
дежда Богићевићка (Мозгово, 1.р.). 

 

1913. Hема докумената 
 

1914. Вукашин Жижић (Браљина), Ружица Жижићка (Браљина), Милан Ди- 
митријевић (Брачин), Милутин Цакић (Витошевац), Станимир Ванић (Витоше- 
вац), Наталија Цакићка (Витошевац), место празно (Лучина), затворена школа 
(Мађере), место празно (Подгорац), Милан Степановић (Појате), Стојан Н. Пе- 
тровић (Ражањ, вршилац дуж. шк. надз.), Војислав М. Поповић (Ражањ), Урош 
Динић (Ражањ), Живка Динићка (Ражањ), Живка Ст. Петровићка (Ражањ), Дра- 
гомир Петровић (Рујиште), Павле Аничић (Рујиште, вр. дужн. ради у Мин. 
прос.), Јован Грујић (Скорица, у Тетову), Десанка Стојановићева (Скорица), Ми- 
хаило Крстић (Сталаћ), Станојка Крстићка (Сталаћ), Ђорђе М. Илић (Ћићевац), 
Вујица Петковић (Ћићевац),Даринка Илићка (Ћићевац), Драга Петковићка (Ћи- 
ћевац), место празно (Црни Као), Драгомир Ј. Гогић (Шетка), Љубица Ј. Мило- 
шевићева (Ћићевац,женска школа), Драгомир Јаковљевић (свешт.,заст.,зам. Жи- 
вана Pадојковића који је у Велесу), Јелена А. Јовановићева (Сталаћ Град), Милан 
Шарац (Делиград, замењује Л. Мишковића), Лепосава Лазаревићева (Дели- 
град), Станко Симић (Мозгово), Надежда Богићевићка (Мозгово, у Битољу). 

 
1915-1920. Документа нису сачувана услед ратног вихора Првог светског 

рата.
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(     1921 / 22. Вукашин Жижић (Браљина), Јелка Барбир (Браљина, чл. 37), Ми- 
лан Димитријевић (Брачин), Станимир Ванић (Витошевац, управник), Радомир 
Стојановић (Витошевац, чл. 37), Александра Вељковићева (Лучина, врш. ду- 
жности), Војислав Игњатовић (Мађере, чл. 37), Сретен П. Тасић (Подгорац, чл. 
37), Милан Степановић (Појате), Никола Крстић (Ражањ, чл. 37), Василија По- 
повићева (Ражањ), Живка Динићка (Ражањ), Живка Петровићка (Ражањ), Чедо- 
мир Поповић (Рујиште, вршилац дужности), Надежда Городетскаја (Рујиште, 
вршилац дужности), Катарина Маxаревићка (Скорица, вршилац дужности), 
Мара Атанасијевић (Смиловац, нова школа), Добривоје М. Милошевић (Ста- 
лаћ), Станојка Крстићка (Сталаћ), Душан Ђорђевић (Ћићевац), Јанаћко Голубо- 
вић (Ћићевац, чл.37), Драгомир Гогић (Ћићевац), Јулијана Ђорђевићка (Ћиће- 
вац), Драга Илић (Ћићевац), Јосиф Петровић (Црни Као, привремени), Емилија 
Милошевић (Шетка, привремена), Павле Панић, јеромонах (y св. Роману, при- 
времени), Миодраг Ђорђевић (Сталаћ Град), Јелена Ђорђевић (Сталаћ Град), 
Дора Фучићева (Сталаћ Град, чл.37), Милорад К. Живковић (Делиград, алекс. 
срез, Нишки окр.), Лепосава Живковић (Делиград), Петар Наумовић (Мозгово, 
управник), Радмила Наумовић (Мозгово). 

 

1923/24. Димитрије Казанxија (Браљина), Михаило Јакушин (Браљина, чл. 
38), Јермолај Гулија (Брачин, чл. 38), Неранџа Васиљевићева (Витошевац, чл. 
38), Станимир Ванић (Витошевац), Славомир Панајотовић (Лучина), Власти- 
мир Недељковић (Мађере), Војислав Анђелковић (Подгорац), Меланија Анђе- 
лковићка (Подгорац), Александар Стефановић (Подгорац, чл. 38), Милан Дими- 
тријевић (Појате), Милутин Јовановић (Прасковче, св. Роман), Јосиф Петровић 
(Прасковче, cтарешина), Никола Крстић (Ражањ), Миливоје Пантелић (Ражањ), 
Мирослава Пантелићка (Ражањ), Властимир Младеновић (Ражањ, чл.37), Петар 
Р. Вукотић (Рујиште), Надежда Городетска (Рујиште, чл. 37), Чедомир Поповић 
(Рујиште, чл. 37), Катарина Вучковићева (Рујиште), Станимир П. Голубо-вић 
(Скорица), Виктор Гердевић (Смиловац), Мара Антонијевић (Смиловац, чл. 37), 
Добривоје М. Милошевић (Сталаћ), Јелена Милошевићка (Сталаћ), Живан М. 
Радојковић (Ћићевац), Видосава Чавардаревићка (Ћићевац), Јанаћко Голубо- 
вић (Ћићевац), Милутин Чабрић (Ћићевац), Босиљка Станковићева (Ћићевац), 
Видосава   Тодоровићева   (Ћићевац),   Радивоје   Миловановић   (Црни   Као), 
Љубомир Ивковић (Шетка), Миодраг Милосављевић (Шетка, привремени), 
Миодраг Ђорђевић (Сталаћ Град), Јелена Ђорђевићка (Сталаћ Град), Милорад 
К. Живковић (Делиград), Лепосава Живковићка (Делиград), Петар Наумовић 
(Mозгово), Јелица Јовановићева (Мозгово), Радмила Наумовићка (Мозгово).
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1. MOJCUHCKA  CBETUJIUnjTA I 

 

5. Manastir Sv. Romana, pogled sa ulaza - Praskovĉe 

 

 

6. Manastir Sv. Roman, crkva i konak - Praskovĉe
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7. Crka Sv. apostola Petra i Pavla - Grabovo 
 

 

8. Crka Sv. proroka Ilije - Raţanj



 

 

 

9. Manastir \unis, crkva Sv. Bogorodice - \unis 
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10. Crkva Sv. Vraĉi - Mojsinjske planine 
 

 

 

11. Crkva Sv. Vodice - Grad Stalać 
 

 

56



 

5
7
 

 

 

 

12. Crkva Sv. Duha - Grad Stalać                                                  13. Crkva Sv. Trojice - Grad Stalać



 

 

 

 

 

14. Crkva Sv. Nikole - \unis 
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15. Crkva Sv. Arhangela - Deligrad 

 

16. Manastir Sv. Nestora - Vitkovac
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17. Crkva Sv. Nikole Braljinskog - Braljina (raţanjska) 

 


