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ТУРЦИ ПАЛЕ СЕЛА ЗБОГ ОСВЕТЕ
(1)

 

У овом рату Срби су на страни Аустрије, на шта је Турска била ого- 
рчена и на сваки начин хтела да се освети Србима. Године 1688. Јеген 
Осман-паша кренуо је из Ниша у Поморавље и код манастира Раваница 
побио око 900 одраслих људи, који су се ту нашли у збегу. Када је чуо да је 
на њега из Пожаревца пошао аустријски генерал Хајслер, повлачећи се ка 
Нишу, Турци су спалили више од 120, а по некима и више од 150 насеља 
између Ражња и Ниша, међу њима и Алексинац и Болван. 

 

ПОРУШЕН МОСТ КОД ЋУПРИЈЕ 
Како је у ово време Цариградски друм био оштећен а предео између 

Ниша и Јагодине опустошен а мост на Морави код Ћуприје порушен, 
Арап Пеџеп-паша кога је Порта поставила као новог сердара, је свој стан 
преместио у Крушевац, а пре тога изградивши два двострука моста: један 
код Алексинца а други код Крушевца. 

 
ТУРЦИ СЕ ПОВЛАЧЕ ПРЕД АУСТРИЈСКОМ ВОЈСКОМ 

Претрпевши пораз код Грабовца близу Баточине, Турци се повлаче ка 
југу, а аустријска војска под командом Баденског заузима сва места до 
Ниша. 

На том путу није било турског отпора а стање се види из извештаја Ба- 
денском ћесару „у коме јављаше како Срби не само да пристају уз њу (Ау- 
стрију), већ и сами нападају Турке по градићима“ Код Ниша 23. се- 
птембра Турци прођоше горе него код Баточине: „бојно поље покриле су 
лешине, друге су се ваљале по набујалој Нишави, а само један мали део 
Турака измаче читав из боја. Том приликом ћесаровци се докопаше врло 
богатог плена.“ 

 

АУСТРИЈАНЦИ СЕ ПОВЛАЧЕ НА СЕВЕР 
Долази до преокрета на Балкану: пошто је Француска постала саве- 

зник Турске и ушла у овај рат, Аустријанци се повлаче на север тако да су 
Ниш предали Турцима 10. септембра 1690. године, а 399 Срба који су се 
борили на аустријској страни ови предаоше Турцима и означени као ха- 
јдуци Турци их посекоше заједно са женама и децом. 

 

1) Миодраг Спирић, "Историја Алексинца и околине до краја прве владе књаза 
Милоша", Алексинац,1995, стр.164-172. Не улазећи у детаље Великог или Бечког рата 
(1683-1699) из кога аутор Спирић издваја догађаје у Алексинцу и околини, овде су из тог 
текста дати детаљи који су карактеристични за ражањску околину, која је предмет ове
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СЕОБА СРБА ПОД ПАТРИЈАРХОМ 
АРСЕНИЈЕМ III ЧАРНОЈЕВИЋЕМ 

Тада се Срби, чувши за ову свирепу освету у Нишу, 1690. г. под во- 
ђством патријарха Арсенија III Чарнојевића, пошто је ражањски крај пао 
у турске руке,  селе на север. Део избеглиштва из овог краја септембра 
1690. г. населио се у Будиму: „Избеглице из Србије биле су пореклом нај- 
више из Старог Влаха, Подриња и Мачве (или појединачно: из Алекси- 
нца, Београда, Ваљева, Гроцке, Забрежја, Зајечара, Јагодине, Карановца 
(Краљева), Кличевца, Крушевца, Кумодража, Ниша, Палежа, Параћина, 
Пожеге, Пожаревца и других места.“ 

 

РАЖАЊ РАЗОРЕН 
У току овог Великог или Бечког рата дошло је до разарања многих ср- 

пских манастира и пропадања српских добара. Атанасије Даскал, Србин, 
савременик и учесник у сеоби, описује како су Турци злостављали мона- 
хе и сведочи о опустелости свих великих царских манастира и цркава, 
украшених златним иконама. Обе војске, турска и аустријса, у току ра- 
тних операција, разориле су многе споменике културе и известан број ду- 
ховних средишта. Све паланке на Цариградском друму од Београда до 
Ниша до 1690. г. биле су разорене. 

 

НОВИ РАТ ТУРСКЕ И АУСТРИЈЕ 1716-1737
(1)

 

Порта објављује рат Русији 1710. г. јер није могла да се помири са 
изгубљеним територијама у Великом рату. После битке на Пруту 1711. г. 
Турци склапају повољан мир. 

Започиње нови рат Турске и Аустрије 1716-1718. године. Хајдуци по- 
ново оперишу на Цариградском друму а против њих пописано је 1.300 ле- 
венада распоређених у паланкама у Алексинцу, Ражњу, Параћину и Ћу- 
прији. Турску војску на Петроварадину 5. августа 1716. г. потукао је Евге- 
није Савојски а затим освојио Темишвар и Панчево. Аустријска војска 
презимила је у Футогу а турска у Нишу. У пролеће Аустрија са 150.000 во- 

јника и десетак хиљада Срба добровољаца креће на Београд тако да је већ 
у августу 1717. г. велики везир Халил-паша био поражен од принца Евге- 
нија Савојског. При повлачењу Турци пале сва села на путу до Ниша. На- 
стала је општа бежанија муслимана, из Ниша су одвођени за Софију. 

Аустријска војска долази до Параћина јер даље није могла да обезбе- 
ди намирнице за своју војску јер су била спаљена сва села поред друма. 

 

РАЖАЊ ОСТАЈЕ У ТУРСКОЈ 
Пожаревачким миром 1718. г. Аустрија је добила, поред осталог цео 

Срем, Банат са Темишваром, Београд и шест округа у делу Србије испод 
Саве и Дунава до линије Лешница - Чачак -Сталаћ - ушће Тимока. Ражањ, 
Крушевац и Алексинац остали су у саставу Турске царевине. 

 
 

 
1) Миодраг Спирић, историја Алексинца и околине до краја прве владе књаза Милоша", 
Алексинац,1995, стр.173-176.
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НОВИ АУСТРО – ТУРСКИ РАТ 1737-1739.* 
Нови аустро-турски рат 1737 – 1739. г. којим је поново захваћен ража- 

њски крај. Пре формалне објаве рата Турској Аустрија је, да би лакше 
остварила свој ратни план, започела тајне преговоре са српским патрија- 
рхим Арсенијем IV Јовановићем Шакабентом о устанку Срба против Ту- 
рака. 

 

ПРВИ ЈЕ КАПИТУЛИРАО РАЖАЊ 
Ратне опрерације почињу на граници код Параћина, али је фелдма- 

ршал пре тога објавио манифест у коме се свим турским поданицима га- 
рантује слобода вере, а муслиманима још да им се неће догодити ника- 
квао зло ако напусте своје место без борбе, а затим је започео ратне опера- 
ције. Први је капитулирао мали гарнизон у Ражњу састављен од некада- 
шњих бранилаца Темишвара. Његов пример следиле су посаде у Алекси- 
нцу и Крушевцу, Сокобањци су успели да се бране свега два-три дана. 

 

ТУРСКА ПОНОВО ГОСПОДАР СРПСКЕ ТЕРИТОРИЈЕ 
После преговора у Тешици аустријска војска је 28. јула 1737. године 

заузела Ниш. Два месеца касније Турци крећу на Ниш, а Арсеније IV сти- 
же у Београд у недељу 27. септембра 1737.године. У року од три месеца, 
Турци су повратили све раније изгубљене територије у Србији испод Саве 
и Дунава осим Београда и Шапца. 

Турска опсaда Београда одолевала је до септембра 1739. Београдским 
миром 18. септембра 1739. г. Аустрија је вратила Турској Србију испод 
Саве и Дунава, на тим рекама је и остала граница. 

 

ЈАНИЧАРИ ПОСТАЈУ НЕПОДНОШЉИВИ 1739-1788.
(1)

 

Јаничари су у овом периоду постали неподношљив терет за Србију. 
Све чешће су напуштали градове и раји по селима натурали читлучки по- 
ложај. Читлучење постаје неподношљив терет за Србију. 

Читлук се у Србији зове оно село које, осим спахије, има још једног 
господара, читлук сахибију, а сељаци – становници читлука – били су ње- 
гове чивчије. У селима која нису имала читлук-сахибију него само спа- 
хију земља је била сељачка, од које се даје спахији десетак на оно што на 
њој роди. 

Јаничари су на путу од Београда до Ниша у свим местима подизали 
ханове и постављали у њима своје људе за ханџије. Ове ханџије су од се- 
љака околних села отимали храну и зоб за потребе ханова, а путницима 
који су свраћали у ханове, наметали вишеструке цене за храну и преноћи- 
ште. Због тога је мухафиз Београда Абди-паша 1762. г. извршио крвав 
обрачун са овим ханџијама на путу између Београда и Ниша. 

 

ПОРТА БРАНИ РАЈУ ОД ЈАНИЧАРА 
Порта је осетила проблем па је „средином 1750. г. издала ферман 

којим је строго забранила вршење притиска на рају да уступа своје земље 
читлук-сахибијама.“ У алексиначком крају почитлучено је било данашње 

 

1) Миодраг Спирић, исто, стр.176 - 178, 178 - 183.
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село Бели Брег, које се у XVIII веку јавља под именом Читлук. 
У то време јавља се кнежинска самоуправа која је давала све већи број 

људи да се носе са Турцима и да им временом постану опасни противни- 
ци и такмаци. На челу кнежине био је обор-кнез, а на челу села сеоски 
кнез који се звао и кмет. Вук Караџић је записао: „штогођ паша оће да 
иште од народа и народу да јави, или народ да има од паше да иште то све 
бива преко обор-кнезова порез паша удари на наије, па обор-кнезови 
између себе разрежу на кнежине, а потом сваки обр-кнез у својој кнежини 
с кметовима на села, а кметови са сељацима на људе. Обор-кнезови потом 
сами или са Турцима, порезе купе и паши предају.“ Обор-кнезови и сео- 
ски кнезови су били сељаци који су се бавили земљорадњом, а по некад и 
трговином стоке и слабо су се разликовали од осталих сељака. 

 

ЗАДЊИ АУСТРО – ТУРСКИ РАТ 1788-1791.
(1)

 

Задњи Аустро-турски рат је започео у намера да Аустрија поврати оне 
територије које је изгубила у рату с Турцима 1737-1739. године. 

 

КОЧА ПОДСТИЧЕ НАРОДНИ ДУХ
(2)

 

Коча Анђелковић је родом из села Пањевца близу Јагодине, а рођен 
средином 18. века. Повео је покрет за ослобођење од Турака 1788. године. 
Те године Турци пале манастир Раваницу и сва околна села због Коче који 
са својим покретом није имао успеха али је подстакао народни дух на бу- 
ђење против Турака. 

 

КАРАЂОРЂЕ ОСНИВА САМОСТАЛНУ ЧЕТУ ХАЈДУКА 
Ратне операције које је Аустрија водила на тлу Србије познате су под 

именом Кочина Крајина. Коча је углавном ратовао око Багрданског тесна- 
ца у циљу спречавања Турака да продру ка Београду. У току прве године 
рата Цариград шаље ферман да искорени и истреби побуњену српску рају 
која је „пала на Ниш, Београд и Фетислам (Кладово). Те године рата воје- 
вали су и хајдуци у појединим нахијама, што је случај и са Карађорђем. 
„Он је најпре био у фрајкору Радича Петровића, али је после освајања 
Шапца, напустио фрајкоре и основао самосталну чету која је имала 30 до 
100 хајдука. Са њом је четовао по Шумадији и долазио до Крушевца, Але- 
ксинца, Новог Пазара, Сјенице и Вишеграда.“ 

 

ТУРЦИ РАЗБИЈЕНИ КОД СТАЛАЋА 
Те године Аустрија покушава да са Турцима склопи примирје али не 

успева. Један одред Турака из Ниша преко Алексинца упутио се на Пара- 
ћин али је његову извидницу разбио негде код Сталаћа Влајко Стојковић, 
капетан у Аустријској ваојсци, због чега се одред вратио у Ниш. Турци са 
свих страна надиру да осујете Аустријанце али ови, да би изненадили Ту- 
рке своје снаге преко Ражња пребацују у Алексинац. Из Алексинца Турци 
побегоша ка Нишу а Михаљевић са својим фрајкором понесе са собом све 
што је могао из Алексинца, а што није могао-спалио, само је поштедео 

 

1) Миодраг Спирић, исто, стр.191 - 192. 
2) Душан Пантелић, "Друштвени и историјски списи", књ. 32., Бгд,1930.



2) Владимир Ћоровић, "Историја Срба", стр. 173 - 176. 
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Србе и српске куће. По заузећу Алексинца Михаљевић је разорио и тврђа- 
ву у њему. Преко Ражња враћа се у Јагодину. То је био последњи успех 
Михаљевића. 

 

СРБИМА ОПШТА АМНЕСТИЈА 
Трећа година рата је углавном протекла у повлачењу Аустријанаца из 

Србије. 
Промене на престолу у Бечу (умире Јосиф II 1790, а долази Леополд 

II) су условиле закључење Свиштовског мира 1791. године. Србима, који 
су остали под Турцима, дата је општа амнестија, а Србима који су емигри- 
рали у Аустрију признато је аустријско поданство. 

 

ЈАНИЧАРСКА БУНА1791-1804.
(1)

 

Пошто је погубио Дели Ахмеда, злогласног јаничарског вођу, осу- 
мњиченог да је припремао предају Београда Аустрији, Абу Бећир-паша, 
коме је Порта поверила преузимање Београдског пашалука, објављује су- 
лтанов ферман којим је јаничарима забрањен повратак у Београдски па- 
шалук, што је изазвало буну јаничара. 

 

ЈАНИЧАРИМА ЗАБРАЊЕН ПОВРАТАК У БЕОГРАД** 
Год. 1791. Абу-Бећир-паша у Београду саопштава Портин Ферман 

којим је јаничарима било забрањен повратак у Београдски пашалук. 
 

ПРЕДВЕЧЕРЈЕ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА
(2)

 

У предвечерје Првог српског устанка водиле су се жестоке борбе 
између Пазван-Оглуа и Хафиз-паше, а све у вези са стањем да се јаничари 
поново врате у Београдски пашалук. Ражањски крај је поново захваћен 
борбом 1800. године. Јаничари нападају Београд а у међувремену пља- 
чкају и пале српска села по пашалуку. 

„На Цариградском друму трговина је поново обустављена а стано- 
вништво побегло у шуме.“ 

Убрзо се Ражањ са околином укључује у догађаје везане за Први 
српски устанак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Душан Пантелић, исто, стр. 193 - 196.



 

 
 

 
32. Остава за жито (кош) у Браљини ражањској                                                                  33. Кућа моравског типа 

 

 
 

34. Стаја са сенаром - Трубаревo                                                                    35. Kuća moravske arhitekture - Praskovče



 

VIII 
 

СТАНОВНИШТВО 
И СЕОБЕ САДРЖАЈ 
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36. Имиџ сеоског домаћина u XIX векu, 
Живадин Стојановић, Мађере 

 

 

 
 

38. Дr Драгољуб Михајловић 

Aтлета, Pretrkovac, нajјачи 

човек на свету 

 

37. Nošnja XX veka, 
Danilo Gagić - Ma|ere
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ПОДЕЛА РИМСКОГ ЦАРСТВА
(1)

 

Године 395. 17. јануара после смрти цара Теодосија Великог Римско 
царство подељено на Источно и Западно. Граница на линији: Београд - 
Котор - Велики Сирт (залив на северној афричкој обали). 

Византија се распала око 1200 године. 
 

СТАНОВНИЦИ БАЛКАНА
(2)

 

На Балкану Словени су на Илире,Трачане и Романе. Романа је било 
две врсте: Романа у Приморју и по градовима и Влаха по брдима. Трачко- 
илирска граница ишла је приближно долином Мораве, при чему су Тра- 
чани на истоку а Илири на западу. 

Трачани су заузимали област од Ердеља па до Мале Азије, све исто- 
чно од Мораве. 

Мези су трачко племе које је постепено загосподарило великим делом 
садашње територије Србије. 

Илири су заузимали већи део западног дела Балканског полуострва. 
 

РАЗЛИЧИТИ НАЗИВИ ЗА СЛОВЕНЕ
(3)

 

Стари извори забележили су Словене као: Венди, Венеди, Венети, 
Венден. Сам народ је себе звао Словенима (у једнини: Словенин). Од по- 
четка шестог века страни извори су их бележили: Склавини, Стлавини, 
Склави, Стлави. 

 

НАСТАЊИВАЊЕ СЛОВЕНА НА БАЛКАН
(1)

 

Крајем шестог века Словени су настанили Балканско полуострво у 
време цара Ираклија настала је крвна и културна мешавина са старосе- 
деоцима и отворено је ново доба. 

 

ОСОБИНЕ СЛОВЕНА ПРИ ДОЛАСКУ НА БАЛКАН
(4)

 

Из приручне књиге за војнике настале у Византији у VII веку под на- 
зивом „Стратегикон“ са упутством како треба ратовати са суседним наро- 
дима. У књизи се доста говори о Словенима (Анти источно од Дњестра а 
Склави, Словени западно). Овде доносимо скраћени текст. 

 

1) Миодраг Ал. Пурковић, "Историја Срба", Евро, Бгд.1977. 
2) M.Гарашанин-Ј.Ковачевић, “Преглед материјалне културе Јужних Словена”, Просве- 
та, Бгд, 1950. 
3) Душан Пантелић, Друштвени и историјски списи, књ. 32., Бгд, 1930. 
4) Мирко Жежељ, "Историјска читанка за VI р. основне школе", Бгд, 1959. стр. 119.
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Склави и Анти су веома слична племена, имају исти начин живота и 
исте обичаје и слободна су. Никако се не дају у ропство или подаништво, а 
нарочито у својој земљи. 

Лако подносе студен, влагу, голотињу и оскудицу у храни. Према 
странцима су љубазни и добре воље. Ако се кривицом домаћина догоди 
да странац настрада, домаћина напада онај ко му га је предао, јер је обичај 
да се освети странац. Заробљенике не држе дуго у ропству, као други на- 
роди, већ им одређују рок да одлуче хоће ли се вратити у своју земљу, уз 
неки откуп или остати онде слободни и као пријатељи. 

Имају много разноврсних коња, свакакве плодове у амбарима а најви- 
ше жито и просо. Жене су им честите , тако да за многе од њих смрт мужа 
значи смрт и за њих јер се драговољно даве не желећи да проводе живот у 
удовиштву. 

Станују на веома неприступачним местима:у шумама,око река,по мо- 
чварама и уз језера где се тешко прилази. Своје нужне ствари тајно за- 
трпавају, не располажући јавно ничим преко мере јер живе као лопови. 

Са својим непријатељима воле да се сукобљавају у густим шумама, у 
кланцима и на стрмим местима. Служе се вешто заседама, препадима и 
подвалама. Вештији су од свих у прелазу преко река, у води одлично издр- 
жавају. Загњуре у воду и држећи трску у устима и лежећи на дну, сатима 
могу да опстану, све док не прође опасност. 

Сваки човек је наоружан са по два мала копља, по неки од њих и са 
штитом који је тежак. Служе се луковима и малим стрелицама, натопље- 
ним отровом. 

Живе без власти, у међусобној мржњи и не познају ред. Нису сложни 
ни у боју, а кад се упусте у праву битку, заједно вичући крену мало напред, 
па ако се противници поплаше од њихове вике, нападају свом жестином, а 
ако не, беже. Вешто се боре у теснацима, зато беже у шуме. Често оста- 
вљају плен и тобоже напуштају га, па кад се други полакоме око тог плена, 
ови их сложно побију. Радо противницима постављају мамац. 

Непоуздани су, крше уговоре у које ступају више из страха него због 
добити. Поглавара имају много, а они су међусобно несложни. Подми- 
тљиви су, па често издају свој народ да би дошли до користи. Када су пре- 
бези или ускоци радије помажу непријатељима. 

( Иљин – Сегал: „Како је човек постао див“, II): 
Људи тешко напуштају родне крајеве. Путеви су им рђави, њим чак и 

на коњу не можеш увек проћи. Ако се сретну покојник и невеста, свадба и 
сахрана, они се никако не могу мимоићи. 

Свако мало насеље поред пута је разбојничко гнездо. Важи закон: 
„Што је с кола спало, то је и пропало.“ Због тога колима врло ретко путују, 
трговци путују пешице, носећи своју робу на леђима. 

 

ГЛАВНЕ МИГРАЦИЈЕ НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ
(1)

 

Јужни Словени су углавном завршили насељавање Б. полуострва сре- 
дином седмог века. Староседеоци су се током дугог временског периода 
претопили у Словене: на истоку Трачани, на западу Илири. Грци на југу 

 

1) Joван Цвијић, "Говори и чланци", том I, књига III, .139
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Балкана углавном нису примили словенску културу, језик и обичаје. „Др- 
жи се да су потомци несловенизираних Илира данашњи Арбанаси а Аро- 
муни су можда остаци романизованих Илира“ (Ј. Цвијић, Говори и чла- 
нци, стр.137.) 

Срби се организују у државу западно од Новог Пазара (и данас по- 
стоје на том месту развалине које се зову Пазариште). Такође се органи- 
зују у државу у Зети. Експанзија Срба шири се на југ, у данашњу Македо- 
нију, а нарочито за време владавине Немањића 

Бугари су финско – турског порекла (Цвијић, Говори и чланци, књига 
III, том I,стр.154) освојили данашњу Бугарску и створили нову војнички 
организовану словенско – монголску државу на Балкану и затим се прето- 
пили у Словене. 

Први књижевни споменик српског језика постао је у Босни 1189. го- 
дине, познато писмо бана Кулина (стр.170). 

Аустроугарска је употребила више војничких средстава да држи у по- 
корности народ БиХ од 1,5 милиона становника, него Енглеска у Индији 
где има скоро 300 милиона становника. 

 

ПОРЕКЛО ИМЕНА РАЖАЊ
(1)

 

За време Римљана Ражањ се звао Арсена, касније по народном преда- 
њу добио име Ћурч, затим Спахићој, у доба Турака Ражње а касније и Ра- 
жањ. Италијанска реч арсенале у преводу значи оружница, магацин за 
смештај ратне спреме, те се по томе ово место назвало Арсена. И ту су 
„код Ражња, римске Арсене, виђени средином 16. века остаци Римског 
пута. Овде је у рановизантијско доба саграђено једно од многобројних 
утврђења помоћу којих је Јустинијан I настојао да заустави продирање 
Словена на Балканско полуострво. Стара римска Арсена находила се на 
овоме истом месту, ту се находило и у турско време најглавније место 
овог краја, где је био и један велики,зидани караван-серај. Једно село у не- 
посредној близини Ражња и данас се зове Варош„ (Вук Караџић, Србија). 

 

НЕСТАЈАЊА И НАСТАЈАЊА НАСЕЉА
(2)

 

Турска освајања су покренула масу Срба на пресељавање. Сем тога, 
Турци су повремено пресељавали читаве покрајине с једног места на дру- 
го у царевини . ''Освојивши Сврљиг, Соколац и Бован, 1413. г. Муса пресе- 
лио је становништво из њихове околине.

(3)
 

 

НАСИЛНА ОДВОЂЕЊА СТАНОВНИШТВА
(2)

 

Турци су насилно одводили Србе у ненасељене крајеве, тј. тамо ода- 
кле је побегло становништво пред њиховом најездом: на пример у Сла- 
вонију 1537. г коју су Срби затекли без становништва. 

 

1) Драгослав Миловановић, "Немирне шуме ", Бгд. 1986, стр. 10. 
2) Т. Ђорђевић, "Из Србије кнеза Милоша", Бгд, 1924, (становништво-насеља) 
3) Нису ли тада Турци и Мађерце некуда преселили, па су се они вратили после осло- 
бођења? Најстарији надгробни споменик једног Мађерца датира баш из периода 1840- 
тих година. Дакле, Мађераца једно време није било овде, као да су доживели судбину Бо- 
вна и других места овог краја. За сада ова истина је у дубокој тами све док турки тефтери 
не буду обелодањени! (П. А.)
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Расељавана су читава села: од око 200 села до краја XIX века очувала 
се само трећина, остале две трћине су ишчезле заједно са својим имени- 
ма. На места старих јављала се нова села са новим становништвом, новим 
типовима кућа итд. Градови су остали на својим местима иако порушени, 
Крушевац на пример. При сваком сељењу Срби су износили и богатство а 
у Србији остајала велика сиротиња, необрађене њиве. Путописац је забе- 
лежио: 

"Ова земља је пуста, а народ врло сиромашан. У Параћину станују са- 
ми Турци и Цигани, у Јагодини има мало Срба хришћана а између Бато- 
чине и Паланке само пустош, ништа није обрађено, нема села ." 

Средином XVII века путописац записује да је Србија "таква пустиња 
да за читав дан једва видите по једно село... видите простране шуме и 
поља с врло богатим њивама, али сасвим пусте, или као најпростије па- 
шњаке; па и стоке видећете тек овде и онде по коју незнатну гомилицу. 
Хришћани су понајвише јадни, убоги сељаци ''. 

 
TУРЦИ НЕМИЛОСРДНИ ПРЕМА ХАЈДУЦИМА У ОКОЛИНИ 

РАЖЊА концем XVI века
(1)

 

„ У љуто зимље време свлачише (хајдуке, П.А.) и наге на земљу би- 
јаху, а друге наге, свезане за опаше коњске, вуцијаху. Ови бише сасечени, 
други пострељани. И не беше места где мртви не лежаху: брда, долине, 
вртови, поља све беше тада пуно мртвих телеса. А друге одводише у туђу 
земљу и растављаху. Беше тада грдно ридање и плач. Одводили су друга 
од друга, брата од брата, сина од оца, мајку од сина.“ 

 

СА ПАТРИЈАРХОМ ОДЛАЗИ И НАЈБОЉИ ДЕО СРБИЈЕ
(2)

 

Последње велико исцрпљивање Србије било је приликом велике сео- 
бе 1690. године. Тада је са петријархом Арсенијем III Чарнојевићем оти- 
шао из ње не само велики број народа, већ и његов најбољи део и однео 
по-следње  заостатке  од  народног  и  црквеног  богатства.  Двадесетак 
година касније путописац бележи да је пролазио кроз "пустиње Србије, 
пона-јвише  потпуно  прекривене  шумом.  Становници  нису  имали 
смелости да обрађују земљу јер су им Турци отимали све што су имали. 
Свет се у Ср-бији склањао с пута и бежао у шуме чим би приметио 
странца." 

Ипак су била и досељавања, нарочито с југа али у неупоредиво мањем 
броју и с мањим богатством као и по развијености културе. Добар део њих 
одлазио је на север а своје место уступао новим досељеницима, али се 
Србија под Турцима никада није могла напунити становништвом. 

Аустро-турски рат 1788-1791. г. и пад Карађорђеве Србије 1813. г. су 
изазвали велика померања српског народа, час бежећи у Аустрију а онда 
се, стицајем историјских догађаја, у њу враћали. 

Како је Ражањ дуго времена био на самој граници са Турском или бли- 
зу ње, становници овог краја су често одлазили и долазили.

(3)
 

 

1) Драгослав Миловановић, исто, стр.20 
2) Т. Ђорђевић, "Из Србије кнеза Милоша", Бгд, 1924, (становништво-насеља) 
3) Можда је ту мистерија нестанка села Мађера и поновног настајања.
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У СРБИЈИ ОСТАО САМО ДЕСЕТИ ДЕО СТАНОВНИШТВА
(1)

 

Пустошење за време Великог рата драстично је смањило број хри- 
шћанске раје у Србији. Према писању Атанасија Србина једва да је остао 
десети део српског становништва. Порта такође даје сличну процену: бр- 
ој харачких глава после Карловачког мира се преполовио. Због тога Порта 
смањује или укида разне државне намете сем обавеза које је раја имала 
према султану и непосредним „господарима земље“. Због тога се у те нај- 
опустошеније санџаке (Сремски, Смедеревски и Крушевачки) враћа већи 
број избеглица из суседних области и то углавном из Врањског и Вучи- 
трнског санџака. Године 1704. Алексинац се прво насељавало турско а за- 
тим и српско становништво. 

 

ТУРЦИ СТИМУЛИШУ ДОСЕЉАВАЊЕ СРБА 
На остацима Београдског пашалука настао је Нишки пашалук који је 

постојао од 1718-1737. године. Хришћанско становништво се повећава у 
Нишком пашалуку јер је Порта 1720. г. разгласила да ће свако ко дође са 
територија под окупацијом Аустрије и досели се у околину Ниша имати 
повластице: за три године биће ослобођен харача, десетка и осталих да- 
жбина, а по истеку тога рока даваће само харач и десетак по најнижој сто- 
пи, а остале намете једино на основу фермана. 

 

АРНАУТИ ПРОТЕРУЈУ СТАРОСЕДЕОЦЕ СРБЕ 
По подацима из 1721. године, пошто је истекао трогодишњи послера- 

тни опроштај, нишка канцеларија је рачунала да је у то време у Крушева- 
чком и остацима Смедеревског санџака било 10.000 харачких глава. Тај 
број се до 1726. г. повећао на 15 000, а до 1730. године на 17 500 харачких 
глава. Из турских крајева највише Срба досељено у Нишки пашалук из 
Вучитрнског санџака где је исељавање српског живља силом спровођено. 
У Вучитрнски санџак су досељавани Арбанаси који су примили ислам па 
је под њиховим притиском почело исељавање Срба у Топлицу и околину 
Ниша. Порта је, дакле дозвољавала Арбанасима који су протерали старо- 
седеоце Срба из Вучитрнског санџака да примене „закон јачег“. 

 

СРБИ НАСЕЉЕНИ ОКО ЦАРИГРАДА
(2)

 

Приликом напада на Србију 1454. г. Мехмад II је одвео 50 000 душа од 
којих је 4 000 населио око Цариграда. При освајању српске деспотовине 
одведено је из ње 200 000 становника. 

 

БОСАНЦИ ПРЕОБРАЋЕНИ У ЈАНИЧАРЕ
(3)

 

Приликом покорења Босне 1463. г. одведено је из ње 300.000 душа и 
том приликом 30 000 Босанаца преобраћено у јаничаре. 

 
 
 

1) Миодраг Спирић, "Историја Алексинца и околине до краја прве владе књаза Ми- 
лоша", Алексинац,1995, стр.173-176. 
2) Т. Ђорђевић, "Из Србије кнеза Милоша", Бгд, 1924, (становништво-насеља) 
3) Т. Ђорђевић, "Србија пре сто година", Просвета, Бгд,1946.
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КРУШЕВЉАНИ ОДВЕДЕНИ У УГАРСКУ
(1)

 

Из Крушевца и околине одведено је 1480. г. у Угарску преко 60 000 
душа. 

НАСЕЉЕ БЕОГРАД КОД ЦАРИГРАДА
(1)

 

Кад је султан Сулејман освојио Београд од Мађара 1521. г. мноштво 
српског становништва преселио у Цариград и тамо образовао у Пасмати- 
ји београдско насеље Београд код града Бујукдера. 

 

ТРГ ПАРАЋИНОВ БРОД
(2)

 

Жупан Вукослав је од цара Душана добио једну пустош „на којој је он 
основао властелинство са седиштем у Петрусу и цркву у селу Лешју, коју 
је 1360. године, на основу повеље цара Уроша, приложио Хиландару са 
свим њеним селима и засеоцима (Лештије, Мутница Доња, Брестница, 
Зубарије, Невидово у Заструми, као и четири засеока чија имена нису по- 
менута). 

Вукославов млађи син Цреп био је војвода. С допуштењем кнеза Ла- 
зара он је поклонио светогорском манастиру Лаври нека добра, а међу 
њима „трг Паракинов брод“. „Право на овакво господарско понашање ни- 
је Цреп стекао самим рођењем својим и породичном лозом. Командант и 
„војвода краиштни“, Цреп је био и врли ратник. Из Бугарске долазеће Ту- 
рке, Цреп је девет година пре Косовске битке „бацио у Мораву и разгонио 
по брдима околним“. 

Хроничар о томе пише: 
„Два команданта кнеза Лазара, Цреп Вукославић и Витомир, потукли 

су турску војску на Дубравици код Параћина, у крају који се у средњем ве- 
ку звао Петрус. Та борба запамћена је као „Црепов бој“, када Цреп „ра- 
зби“, „уби“ Турке, била је на сам Божић, 25. децембра 1380. године.“ 

„Било је то златно време Петруса и Петрушке области. Трајало је до 
Косовске битке, после које се Вукославићи више не помињу. Као и многи 
други, вероватно изгибоше на стратишту српском.“ 

 

НАСЕЉАВАЊЕ ПО ОДЛАСКУ ТУРАКА
(3)

 

Како је у Србији било доста празног земљишта 1830-тих год. тј. нена- 
сељене спахијске земље, која се звала алија, претпоставка је да ће нови н- 
асељеници образовати нова села. Међутим, то је био редак случај. Досе- 
љеници су радије долазили у готова села. У недостатку алија, они су до- 
бијали учешће у атарима села, па су, као и староседеоци, крчили шуме и 
добијали њиве. Ово је био главни разлог несугласица измађу досељеника 
и староседелаца. У овим случајевима кнез Милош је готово увек био на 
страни досељеника. Досељеници су често обнављали запуштена села. 

 

 
 
 
 
 

1) Т. Ђорђевић, "Србија пре сто година", Просвета, Бгд,1946. 
2) Mиша Миленковић, "Монографија Параћина", Параћин,1996, стр.17 
3) Т. Ђорђевић, "Из Србије кнеза Милоша", Бгд, 1924, (становништво-насеља)



2) Т. Ђорђевић, "Из Србије кнеза Милоша", Бгд, 1924 (становништво-насеља). 
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МИЛОШ ФАВОРИЗУЈЕ ДОСЕЉЕНИКЕ
(1)

 

„Основни разлози, којима се кнез Милош руководио примајући бегу- 
нце из Турске, били су економске и војничке природе. Са сваком добеглом 
породицом у Србији се повећавала производна способност земље а исто- 
времено јачала њена одбрамбена снага. Свака одрасла мушка глава била 
је опорезована на основу пореске стопе која је важила за целу Србију, а 
која је износила знатно мање него ма где иначе у Турској. На највећи део 
досељеника кнез Милош је могао да рачуна на своје приврженике и поли- 
тичке присталице: он је у принципу фаворизовао досељенике над стари- 
нцима, и у бројним сукобима једни са другима око сеоских поседа, њива, 
винограда, испаша, шума и појила углавном је стајао на страну првих. То 
је правдао потребом да се „ страдајућим људима који су дошли са стране 
код нас чувати живот свој голи “изиђе у сусрет само макар и због хумани- 
тарних разлога. Досељеницима је кнез – нарочито у граничним крајеви- 
ма, - сем давања на коришћење бивших турских имања (после њихових 
исе-љавања из Србије и почев са 1833. г.) – уступао и алије, ненасељене 
спахијске зенље; а у недостатку ових, насељавао их је на атаре појединих 
села, ослобађао их према приликама за годину или две од плаћања пореза, 
и у случају потребе давао им грађу или храну на позајмицу. Крчењем шу- 
ма, досељеници су, као и староседеоци накнадно долазили до обрадивих 
површина.“ 

 

СТВАРАЊЕ НОВИХ НАСЕЉА
(2)

 

При стварању нових села поступало се тројако: 
1. заузимали земљиште поред села и прибивши се староседелачком 

селу 
2. обнављали пуста селишта и 
3. стварали сасвим нова села 
Ради збијања кућа и ушоравање села Милош наређује: "да се сваки из 

шуме у село дигне", те да "сељаци станују у селима сашореним." Био је 
веома категоричан. Године 1837, 8. марта, издаје наредбу око ушоравања 
села "да се људи по шумама не растркавају али да их ушорите или се-ла 
попалите." Тим поводом на Спасовдан 1837. г. Милош беседи у Ску- 
пштини: "Толике се шуме утаманише, које да би се земље окрчиле, које да 
би се зграде поударале. Толика земља обесполезна под силним зградама 
лежи. Испуста за стоку нестаде сасвим, јербо људи позаграђиваше све 
Куће остадоше надалеко због чега ни сосед са соседом састати се ни 
поразговарати, нит један другом што помоћи може Ето стање у коме се 
народ налази из узрока што куће нису у једно збијене, већ разбацане на 
толика удаленија". Негде су села ушоравана без Милошеве наредбе. 

У селима Србије сви један другога зову родбинским именима: сестро, 
стрина, стриче, тетка као у родбинским селима где су заиста међу собом 
својта." Ово је очигледно остатак из времена кад су у селу сви били род и 
називали се родбинским именима.'' ( М.Ђ.М.) 

 

1) Стојанчевић, "Кнез Милош и Источна Србија,1833-1838", ц.167



1) Т. Ђорђевић, "Из Србије кнеза Милоша", Бгд, 1924 (становништво-насеља). 

166 

 

ТУРЦИ
(1)

 

За време владе кнеза Милоша Турци су становали у градовима. Било 
је мaло правих Турака (Туркуша). Знатно већи број су били Срби Муха- 
медове вере из Босне, Херцеговине, Старе Србије и Србије. Од познатих: 
Аганлија - Босанац, Кучук-Алија је Рудничанин и презивао се Чаврлић, 
Мула-Јусуф је Новопазарац, Ћерим-паша, господар Јагодине је Босанац. 
Јаничари су најчешће Бошњаци и Херцеговци. 

У Шапцу су били "по већој части Бошњаци , потурчени Срби од којих 
једва де се по који нађе да зна турски говорити". У Ћуприји "може имати 
до 230 домова а више имаде Турака и Арнаута не жели Србаља". Српски 
депутати у Цариграду из 1833. г. говорили су: "београдски Турци су најго- 
ри зулумћари, све сам љути Арнаутин и Бошњак". 

Прави Турци су били њихови чиновници, нешто војника и по неки 
грађанин. 

Варошко турско становништво делило се на ерлије и спахије. Ерлије 
су се бавиле разним пословима: закупом мензулана, трговином и зана- 
тима и то оним које Срби нису радили (налбантски, сарачки, берберски и 
папуџијски). По неки су држали земљу и стоку. У време Милоша све ер- 
лије су биле на војничким списковима и примали извесну плату "ајлу" 
или "улефу" а њихове старешине се звале ерл-аге. 

Спахије су биле држаоци спахилука, војничких феуда, живели од њи- 
хових прихода и имали обавезу да бране земљу као коњаници. Командант 
коњице се звао алајбег. Они су од народа узимали: 

- десетак од жита и у новцу по 2 гроша од сваке ожењене главе, 
- главницу у име десетка од поврћа и осталих усева, 
- тулумину на виноград на десетку од кљука 2 паре и 
- жировница - коју пару од свињчета или десету кошницу, од 

воденица и казана. 
ЦИГАНИ

(1)
 

По попису из 1834. г. у Србији је било око 12.000 Цигана. Постојале су 
три групе: 

1. Турски Цигани су дошли са истока, из Индије преко Турске и ра- 
ширили по Балкану још у XIV веку, говоре циганаски, баве се ковањем 
музиком, крађом и по мало трговином, 

2. Влашки Цигани су углавном дошли из Румуније у коју су дошли из 
Турске, због лошег живота прелазе у Србију. Говоре српски и влашки а 
мањина влашки и цигански. Баве се дрводељством, ковањем, свирањем, 
трговином и вођењем мечака и 

3. Немачки или Банатски Цигани досељени су из Аустрије. Дошли су 
као и остали Цигани , прешли преко Србије, отишли на север и вратили се 
у Србију. Говоре српски и цигански, баве се ковањем, свирањем и трго- 
вином са стоком. 

Дошавши у Милошеву Србију Цигани су углавном ту и остајали. Ба- 
вили су се разним занатима. У ражањском крају Цигани су углавном били 
ковачи,  карличари  и  бакрачари  (види  Протокол  циганског  арача  за 
1843/44. годину).
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КО МОЖЕ ПРОСИТИ
(1)

 

Цигана скитача било је више него настањених. Милош је дозвољавао 
прошњу само онима којим је изгорела кућа и окућница. 

 

О ТАТАРИНУ РИСТИ ПРЕНДИЋУ
(2)

 

Татар енглеске поште у Алексинцу постао је Риста Прендић. Он је од 
22. августа 1835 до 1837.г. био лични татарин кнеза Милоша. На изричит 
захтев кнеза примио је службу 1837. г. у Генералном конзулату Велике 
Британије у Београду у својству српског правитељственог татарина. На 
овој дужности остао је до 22. јула 1855. године. 

Татар Риста имао је прелепу кућу у Алексинцу, која је срушена 1935. 
године да би се ту подигла зграда гимназије. 

У татар Ристиној кући одседали су при проласку кроз Алексинац кнез 
Милош, кнез Михајло, краљ Милан, а у њој је био и врховни штаб српске 
војске у српско-турским ратовимa 1876-78. У њој је седео и генерал Че- 
рњајев, командант моравске војске у овим ратовима. При рушењу зграде 
у шупљини зида нађена је енглеска диплома дата татар Ристи. 

 

СПИСАК ЋИЋЕВЧАНА ИЗГИНУЛИХ НА ЧЕГРУ 1809.
(3)

 

са спомен плоче у цркви Светог Саве у Ћићевцу 
 

Петковић: Младен и Голуб, Петковић-Топаловић: Миленко и Милен. Пе- 
тковић-Печиновић Боја. Сврзић: Милојко, Радивоје и Радосав. Глибић Павле. 
Мијатовић: Милић и Миленко. Милијић Милосав. Симоновић: Живко, Дими- 
трије и Живадин. Белић Милоје. Делимарковић Павле. Стојковић Стеван. Бо- 
дић: Лазар и Марјан. Николић: Стеван и Ђока. Марковић Ђорђе. Стојановић: 
Тодор и Благоје. Бекић Јован. Мацић Јован. Терзић Павле. Живановић Стеван. 
Вељковић поп-Милутин. Лукић Марјан. Ристић Срећко. Ђокић Јанко. Биров 
Стеван. Филиповић: Милосав и Милета. Зелендедић: Станко и син Богосав. 
Ивковић Богдан. Берчевић Милета. Кара-Марковић Марко. Кнежевић: Марко, 
Н. Павле. Посек Здравко. Н. Милета. Пантић Илија. Лукић Обрад. Н. Живко и 
Пирко. Јашић Живко. Кртута Живко. Н. Стојан. Грнчаревић Марко и Маринко. 
Н. Стеван. Јовановић Анђелко. Крстић Милојко п. Божиновић: Милета и Ми- 
лован. Стефановић Арсеније. Ашковић Аранђел. И још 39 незнаних јунака. 

 

ИЗГИНУЛИ ЋИЋЕВЧАНИ 1876.
(3)

 

У рату са Турцима: Анта Кочанац Митровић, Никодије Петковић, поп Ми- 
лан Голубовић и Михајло Карамарковић Стојановић. 

 

ИЗГИНУЛИ ЋИЋЕВЧАНИ КОД ЂУНИСА 1876.
(3)

 

У рату са Турцима: Лазар Посековић Рајковић, поп Панта Рашић и Мата 
Пауновић. 

 

 
1) Т. Ђорђевић, "Из Србије кнеза Милоша", Бгд, 1924 (становништво-насеља). 
2) Миодраг Спирић, "Историја Алексинца и околинедо краја прве владе књаза Мило- 
ша", Алексинац, 1995, стр. 290. 
3) Мирослав Димитријевић и сарадници, "Ћићевац са околином", Бгд.,1999, стр.175, 
194, 199, 201, 62.



168  

ИЗГИНУЛИ ЋИЋЕВЧАНИ 1885.
(1)

 

У рату са Бугарима: Радисав М. Петковић, Јован М. Пекић, Миладин Свр- 
зић, Јосиф Јоцић и Светозар Кочанац Митровић. 

 

ИЗГИНУЛИ ЋИЋЕВЧАНИ 1912-1913.
(1)

 

У рату са Турцима (Први балкански рат): Живојин Ј. Бабић, Милан М. Ста- 
нојевић, Радосав С. Тодоровић, Живојин Д. Миловановић и Милан Кртутић Јо- 
вановић. 

Други балкански рат: Живојин М. Мацић, Михајло М. Мацић, Милутин Љ. 
Мацић, Василије Јоцић, Матија Ивковић, Добросав А. Ђокић, Цветко А. Кркић, 
Александар А. Кркић, Миладин Г. Кркић, Живојин А. Кркић, Владимир Миле- 
тић, Добросав Нешић, Александар А. Петровић, Милојко М. Петровић, Свето- 
зар Поп-Рашић, Милан Гл. Вељковић, Стеван Г. Ст., Милутин Миловановић, 
Милан Посековић-Рајковић, Кузмановић Љ. Милорад и Глигорије, Милорад Г. 
Богдановић, Аксентије Г. Здравковић и Мирослав Миљковић. 

 

ПРЕСЕЉЕЊЕ СТАНОВНИКА КОШЕВА 1836.
(1)

 

Наредбом књаза Милоша НО 139555/1836 мештани села Кошеви су 
морали да се селе.   У Ћићевац одлазе фамилије Вељковић, Ивковићи, 
Марковићи, Ђурићи и Ристићи, у Радошевац Пекићи, Тодоровићи, Бо- 
шковићи, Арсенијевићи, Првановићи и Миловановићи, у Горњи Катун 
Стојадиновићи, а у Обреж Јеремићи. Осталим породицама као што су 
Глебићи, Сремићи, Стојадинови, Несторовићи, Недељковићи и Мартићи 
губи се сваки траг. 

 

КОШЕВИ ПРЕСЕЉЕНИ У ЋИЋЕВАЦ
(2)

 

Село у Окружју алексиначком, Срезу ражањском, са 42 куће и 284 ду- 
ше расељено је 1846. и састављено са Ћићевцем с ким је ионако било је- 
дна општина. 

 

СЕКИРАЦИЈА КОШЕВЉАНА
(3)

 

Село Кошеви пресељено и добило ново име Сикирица. 
 

НЕИСПИТАНА СЕЛА
(3)

 

Неиспитана села у срезу ражањском: Брачин, Претрковац, Скорица, 
Смиловац, Витошевац, Грабово, Подгорац, Пардик, Шетка, Малетина, 
Манастирско, Прасковче, Црни Као, Браљина, Маћија и Сталаћ. 

 

ИМЕ АРНАУТИН
(3)

 

„Име Арнаутин је више застрашивало и било омрзнутије од имена Ту- 
рчин, јер су Арбанаси били главни извршиоци насиља и свирепства, док 
се међу Турцима увек налазило бољих типова, људи од поштења и мило- 
срђа.“ 

 

1) Мирослав Димитријевић и сарадници, "Ћићевац са околином", Бгд.,1999, стр.175, 
194, 199, 201, 62. 
2) ДСС, св. III, стр.187, 1851. 
3) Јован Цвијић, "Антропогеографски и Етнографски списи", Бгд., САНУ, стр.100.
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НАСЕЉАВАЊЕ ЦРНОГОРАЦА 
У ОКРУЖЈЕ АЛЕКСИНАЧКО 1848.

(1)
 

Попечитељство вунутрашњих дела пише циркуларно писмо свим на- 
челствима окружја и... „налаже да се ове фамилије, кад му тамо приспеду, 
разреди по оним селима гди највише ране и рада има, имајући још прото- 
лковати закон који постоји за лоповлуке, како би знали каква иј казна по- 
стићи има, ако се на лоповлук одаду“, а начелства да посаветују наше љу- 
де да их у куће приме како би ови могли „ ...радити, крчити, дрва сећи итд 
и тако себи рану заслужили, те да их наши људи човекољубиво приме да 
преко зиме код њих помагајући јим у пољском и домаћем раду пребуду. 
Кметовима пак да се препоручи да ове људе на рад приморавају и да не 
допуштају да се битанџе и просе.“ 

 
 

НАСЕЉА У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ
(2)

 

Ћићевац       5.360 становника        Сталаћ                2.041 
Појате          1.043                            Лучина               1.006 
Град Сталаћ 875                               Плочник             666 
Мрзеница    279                               Трубарево          210 
Браљина      156 

Обухвата површину од 123,7 квадр. км 
 

 

НАДМОРСКЕ ВИСИНЕ
(3)

 

 

Црни Као задружни дом 400 m Мађере школа 300 m 
Шетка школа 290 m Витошевац школа 290 m 
Подгорац школа 279 m Грабово центар 276 m 
Скорица центар 270 m Варош центар 270 m 
Чубура центар 262 m Ражањ центар 257 m 
Пардик задружна штала 252 m Послон задружни дом 250 m 
Рујиште школа 250 m Плочник центар 250 m 
Липовац школа 230 m Лучина школа 220 m 
Смиловац улаз 217 m Маћија (горња) 200 m 
Стари Брачин школа 200 m Претрковац школа 190 m 
Маћија (доња) 176 m Малетина центар 170 m 
Нови Брачин мост 168 m Браљина школа 163 m 
Прасковче дом културе 154 m Појате школа 147 m 
Радошевац центар 145 m Церово центар 141 m 
Сталаћ центар 140 m Град Сталаћ школа 139 m 
Ћићевац црква 139 m    

 

 
 

1) Гласник ДСС, бр. XV, 1862, стр.417. 
2) Мирослав Димитријевић и сарадници, исто, стр. 25. 
3) Aуторско истраживање.
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ВАРОШИ У СРБИЈИ ЗА ВРЕМЕ ПРВЕ 
ВЛАДЕ МИЛОША ОБРЕНОВИЋА

(1)
 

За време Турака насеља су се делила на: 
ГРАДОВИ: Београд, Смедерево, Шабац и Соко (Беогр. пашалук). 

Градови су били средиште нахије која се простирала око њега. 
ВАРОШИ: Ваљево, Пожега, Крагујевац, Рудник, Јагодина, Ћуприја, 

Пожаревац, Гроцка и Пореч. 
ВАРОШИЦЕ: Палеж, Уб, Асан-пашина Паланка, Баточина, Багрдан, 

Рам и Градиште. Варошице су биле мање од вароши, без нахија и биле су 
"мање од многих села" а од њих су се разликовале "само по томе што у 
њима сједе Турци, што имају по који дућан и што су им куће на близу." 

После 1833. по припајању Србији тзв. шест отргнутих нахија Србија 
је добила још: 

ГРАДОВИ: Неготин и Крушевац. 
ВАРОШИ: Параћин , Сврљиг и Ражањ 
ВАРОШИЦЕ: Гургусовац (сада Књажевац), Бања, Алексинац, Заје- 

чар, Лозница и Љешница 
ПАЛАНКЕ: Текија, Брза Паланка, Бачевци и Липница. (Вук Караџић: 

Даница за 1827. г., 44-48). 
 

ПОРЕКЛО НАРОДА РАЖАЊСКОГ КРАЈА
(2)

 

1. Тимочко-браничевско становништво населило је: Ражањ, Варош, 
Пардик, Црни Као, Рујиште и Грабово. 

2. Становништтво са Косова и Метохије и вардарских области: Сми- 
ловац, Скорица, Витошевац. 

3. Становништво из јужноморавских и вардарских области населило 
је: Мађере, Плочник, Маћију, Браљину, Церово, Малетину, Прасковче и 
Чубуру. 

4. Становништво са Косова и Метохије и призренске области као и 
шопско и торлачко становништво населило је простор јужно од Ражња 
као и око самог Буковика, затим их има у Смиловцу, Скорици, Ђунису и 
Ћићевцу.

(3)
 

СТАНОВНИЦИ ОВОГ КРАЈА ПРЕТЕЖНО СА ЈУГА
(4)

 

Четрдесетих година 19. века, десетак година од ослобођења Ражња и 
околине од Турака повећао се број становника. Најживље миграционе 
струје које су се уливале у овај предео потицале су из Македоније и са Ко- 
сова у потрази за слободом и бољим животом. Било је досељеника и из 
других крајева. 

 

 
 
 
 

1) Тихомир Ђорђевић, "Гласник Географског друштва", Свеска 6, Бгд. ,1921. 
2) Јован Цвијић, "Насеља и порекло становништва", књ. 12., 1922. 
3) Подаци су приближни: узети су са Цвијићеве карте. 
4) Бранко Перуничић, "Алексинац и околина", Бгд,1978.
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СТАЛАЋ НЕНАСЕЉЕН 1717.
(1)

 

Из државног описа 1717. године: 
Сталаћ "мало село"  имало је 4  дома а Сталаћ "главно место"  био је 

ненасељен. 
Од дрвене старе цркве у Сталаћу, сем зидова није остало ништа. чак 

јој се није знало ни за храм, тј. славу (није датовано али се време односи на 
половину 18. века, П.А.) 

Године 1733. Сталаћ је био нурија под београдском митрополијом и 
имао 10 домова. 

 

ПУСТОШ НА СВЕ СТРАНЕ 
– ТО ЈЕ БИЛА СЛИКА СРБИЈЕ (после 1718.)

(2)
 

Велика исељавања и погибије српског народа биле су за време ау- 
стријско-турских ратова (1688-1699.) и (1716-1718). 

За ово време мноштво српског народа у Србији је или изгинуло или се 
разбегло по планинама или се иселило преко Саве и Дунава. 

Из Најперовог пописа види се да је највише страдала Крагујевачка 
нахија а затим Ресавска, Рудничка, Параћинска и Јагодинска: 

нахија     пуста села    насељена места 
Крагујевачка       164                  38 
Ресавска                54                   16 
Рудничка               54                   38 
Параћинска          16                    9 
Јагодинска            19                   17 

Међутим, у Ваљевској нахији од 126 села није било ни једно пусто, у 
Шабачкој нахији од 74 насеља свега 4 пуста места итд. 

Дакле, највише су страдали они крајеви који су се налазили на гла- 
вном путу којим су војске пролазиле и у њиховој непосредној близини 
Укупан број насељених места у пограничним нахијама износио је 415 а 
број пустих 342, тј. на сваких 6 насељених места долазило је 5 пустих. 

Било је много насеља мањих од 10 кућа: Крајинска нахија је имала са- 
мо 6 места са више од 10 кућа, Ресавска и Јагодинска само по једно место 
а Крагујевачка и Ваљевска само по 2 места са више од 10 кућа у то време! 

Српско становништво, притешњено између два непријатељ, поред 
бежаније било је пљачкано: пљачкали су и Турци и Аустријанци, било у 
нападу било у повлачењу. У новинама из 1717. г. види се да су Турци, по- 
сле свог пораза од Аустрије "целу земљу опустошили па је напустили, да 
би аустријској војсци онемогућили снабдевање..." 

 

ЋИФТЕ У ГРАДОВИМА
(3)

 

Стотину година пред 1. српски устанак живот турског становништва 
у Србији зависио је од политичких прилика које су биле променљиве 
обзиром на суседство са Аустријом. Ово становништво је морало у три 

 

1) Душан Ј. Поповић, "Србија и Београд", СКЗ, Поучник 12., Бгд,1950. 
2) Споменик, САН, XCVI, II   разред, 75. Попис пограничних нахија, после Пожаре- 
вачког мира 1718. 
3) В. Стојанчевић: "Турско становништво у Србији пред 1. српски устанак", УБ:БИ 809.
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наврата (1688/89, 1716/18. и 1788/89. године) дакле за један век. Станова- 
ли су у градовима и насељима варошког типа а Срби у селима. Вук Кара- 
џић, сведок 1. устанка пише: "Народ српски нема других људи осим се- 
љака. Оно мало Срба што живи по варошима,као трговци (готово саме ду- 
ћанџије) и мајстори (понајвише ћурчије, терзије, јекмекџије, туфекџије, 
кујунџије) зову их варошани; и будући да се турски носе и по турским 
обичајима живе, а уз буне и ратове, или се затворе с Турцима у градове, 
или с новцима беже у Немачку, зато они не само што се не броје међу на- 
род српски,него их још народ и презире" - пише Вук у Даници за 1827. 
годину у Будиму. 

 

КОМЕНТАР (Ћифте у градовима) 
У ражањском крају сељаци су их звали "ћифтама" и подсмевали се 

њиховим панталонама (ћифтајкама) које нису шивене од сукна нити кроја 
какав сељаци носе, а зна се да сељаци нису мењали сукнено одело ни у ле- 
тњем периоду. Последњи Мађерац који је и у току лета облачио сукнене 
чакшире и гуњче био је Чедомир Гагић (Чеда Марин). И данас, кад се неко 
не обуче топло зими, Мађерац ће му рећи: "Шта си обуко те ћифтајке? Ће 
се смрзнеш!" (П.A.) 

Срби су, дакле, били ратарско и сточарско становништво а Турци гра- 
дски елемент: као ерлије (трговци и занатлије) и као спахије (живеле по 
градовима), јаничари, чиновници турске управе. 

 

ТУРЦИ ЖИВЕ САМО У ГРАДОВИМА
(1)

 

У многим градовима било је више новодошлих од домаћих Турака. 
Прота Матија Ненадовић наводи да само у пет главних тврђава Београ- 
дског пашалука било око 25.000 Турака: у Београду 16 000, Смедереву 
1 500, Шапцу 2 000, у Соколу 1 500 и Ужицу 4 500 Турака. 

Са 1833. годином турско становништво могло је да живи само у бео- 
градској вароши и у тврђавама у Шапцу, Смедереву, Соколу и Ужицу. Са 
кнез Михајловим добијањем градова 1867. г. иселио се и последњи оста- 
так некада врло знатне, моћне и богате турске популације. 

 

ДВА ВЕЛИКА ПОМЕРАЊА СРБА
(2)

 

Аустро-турски рат 1788-1791. г. и пад Карађорђеве Србије 1813. г. 
изазвали велика померања српског народа, час бежећи у Аустрију а онда 
се, стицајем историјских догађаја, у њу враћали. 

 

СРБИ НЕ ВОЛЕ ГРАДОВЕ
(3)

 

Нико у овој земљи није био тако слободан као Србин; он нити зидаше 
градове ни високе куле нити се упалисађиваше. Слободне горе и дубраве 
беху његови градови и казамати. Кулу гради црни Арапине а Марко оре 
друмове у гори зеленој. И кнез Лазар, како је освојио Београд, дао га је по- 
рушити, да се у њему, по речима историка, не би гњездили Турци и Ма- 

 

1) В. Стојанчевић: "Турско становништво у Србији пред 1. српски устанак", УБ:БИ 809. 
2) Тихомир Ђорђевић, "Србија пре сто година", Просвета, Бгд.,1946. 
3) Сретен Л. Поповић, "Путовање по новој Србији (1881.)", СКЗ, Бгд.,1950.
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џари. И Немања, како је који град освојио од Византинаца, дао га је по- 
рушити да се о њих не ломи српска снага. И Византинци и Римљани жи- 
вели су само по градовима. 

 

СРБИ БЕЖЕ У АУСТРИЈУ
(1)

 

1683.г. неуспела опсада Беча од стране турске војске, после чега до- 
лазе аустро-турски ратови вођени до краја 17. и у току 18. века. Срби су 
учествовали на страни аустријске војске, нарочито 1689. 1690. године. 
Како је аустријска војска углавном губила ове ратове, повлачила се ка се- 
веру и тако долазило много Срба из побуњених крајева у Аустрију. 

После смрти царице Терезије 1780. г. која је била против отварања 
источног питања али ће се њен син цар Јосиф 2. (1780-1790) вратити исто- 
чној политици. Срби су, дакле, ступали у везу са турским непријатељима 
и помагали их. 

 

ПРИНУДНЕ СЕОБЕ ПОД ТУРСКОМ ВЛАШЋУ
(2)

 

Кад је султан Сулејман освојио Београд од Мађара 1521. г. мноштво 
српског становништва преселио у Цариград и тамо образовао у Пасмати- 
ји београдско насеље Београд код града Бујукдера. 

Приликом напада на Србију 1454. г. Мехмад 2. је одвео 50.000 душа од 
којих је 4.000 населио око Цариграда. При освајању српске деспотовине 
одведено је из ње 200.000 становника. 

Приликом покорења Босне 1463. г. одведено је из ње 300.000 душа и 
том приликом 30.000 Босанаца преобраћено у јаничаре. 

Из Крушевца и околине одведено је 1480. г. у Угарску преко 60.000 ду-
ша.  

ПЕРИОД НАЈВЕЋИХ СЕОБА** 
Велике сеобе биле су под патријархом Арсенијем 4. 1737. го-дине.

Последње велико исцрпљивање Србије било је приликом велике сеобе 
1690. г. Тада је са патријархом Арсенијем 3. Чарнојевићем отишао из 
Србије не само велики број народа, већ и његов најбољи део и однео по- 
следње заостатке народног и црквеног богатства. Десетак година касније 
путописац бележи да је пролазио кроз "пустиње Србије, понајвише по- 
тпуно прекривене шумом. Становници нису имали смелости да обрађују 
земљу јер су им Турци отимали све што су имали. Свет се у Србији скла- 
њао с пута и бежао у шуме чим би приметио странца.". 

Аустро-турски рат 1788-1791. г. и пад Карађорђеве Србије 1813. г. 
изазвали велика померања српског народа, час бежећи у Аустрију а онда 
се, стицајем историјских догађаја, у њу враћали. 

По хатишерифу из 1833. г. исељавање Турака је ишло споро. Из Ћу- 
прије су се дефинитивно иселили 1834. године. 

 

 
 
 
 

1) Душан Пантелић, "Друштвени и историјски списи", Књ. 32, Бгд.,1930. 
2) Тихомир Ђорђевић, "Из Србије кнеза Милоша" (становништво-насеља), Бгд., 1924.
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ВЕЛИКА СЕОБА СРБА
(1)

 

(записи, натписи, коментари) 
АРСЕНИЈЕ СРБИН (пре 1689 и после ње): "Године 1688/89 сабраше 

се Немци и Срби и Угари, и дођоше сви заједно на велики Београд. И сме- 
тоше се сви Турци, и сва Македонија узмути се, и сам Цариград. И сва ср- 
пска земља подиже се и побегоше у горе, и сви Турци бежаху у Цариград. 
А српски војници који су били под Београдом у цесарској војсци, ти сви 
дођоше отуд и сабраша се у једно... 

А Срби уђоше сви у чамце, и би чамаца до десет хиљада. И побегоше 
сви реком Дунавом уз воду и дођоше у град Будим који је под цесарем. А 
под Турцима нико од Срба не оста, но сви цесару подчинише се и наста- 
нише се око реке Дунава и по другим градовима... 

СТЕФАН РАВАНИЧАНИН (око 1721.): "Године 1683. би велики су- 
коб и рат међу источним и западним царем, султаном Мехмедом турским 
и ћесаром Леополдом римским, и кроз 12 година војевање би међу њима и 
у том рату римски ћесар освоји Београд од Турака и српску земљу обухва- 
ти од Скопља до Софије, и Ниш освојише Немци. И ове зиме разиђоше се 
Немци по квартире и мали број оста војске немачке по Качанику и При- 
штини. 

А тада у зимње време дођоше Турци с великом силом и Татара до 100 
тисућа и нападоше изненада; не тражећи права ни крива, све сабљи пре- 
дадоше до самог Ниша. А по овој земљи на лето дође Ћуприлић везир с 
великом силом и узе Ниш на веру од Немаца, аки с преваром, јер исече све 
хришћане, а Немце отпусти на веру. И отуда дође под Београд, и освоји 
Београд Турчин. 

У том рату би велико плењење и расељење народа хришћанског и за- 
пустење све српске земље: градова, вароши и села и манастира који су 
опустели, а они огњем згорели, као и нашег манастира. Опет говорим да 
нашем манастиру Раваници коначно запустење би. А мало нашег народа 
бегу се даде уз Дунав горе: једни на лађама а ини на колима и коњима, а 
други пешке, као и ја сиромах. Четрдесет дана би нам путовање, и дођо- 
смо Будиму граду. А тамо и светејши патријарх Арсеније Чарнојевић, и 
неколико владикa, и од многих манастира калуђера, и људи многи од све 
земље српске, мушки пол и женски. Такође и ми житељи манастира Ра- 
ванице с моштима светог међу царевима кнеза Лазара српског, и усели- 
смо се у неко место више Будима звано Сент-Андреја ." 

ПАТРИЈАРХ АРСЕНИЈЕ 3. ЧАРНОЈЕВИЋ (1706): у својој предста- 
вци новом цару Јосифу од марта 1706. г. каже да се он 1690. г. "са више од 
40 000 душа склонио под окриље Његовог Величанства и превишњег до- 
ма аустријског." 

КАРДИНАЛ  ГРОФ  КОЛОЊИЋ  потврђује  патријархову  тврдњу: 
"Истина је да је поменути патријарх 1690. г. позван од цара Леополда I, да 
дође под окриље царево и ради тога био је у очитој опасности од Турака; 
као што је и даље истина, да је он са собом довео 40 000 душа под окриље 
дома аустријског." 

 

1) Бигз,1990. ?



1) Феликс Каниц, "Србија, земља и становништво", II, Бгд.,1985. 
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ЋИРИЛО ХОПОВАЦ (1721): "Овај најблаженији Арсеније Чарноје- 
вић беше на крмилу српске патријаршије, и надув се велики Турчин, су- 
лтан Мехмед, године 1683., и пође на Беч и тамо љуто разбијен би. И овај 
господин патријарх немог зла да поднесе тада од проклетих Арагена,има- 
ња отимањем и свега лишен. И наскоро избеже с главом, а свега лиши се. 

У поноћ низ зид Патријаршије свешан би, и пребеже у Црну Гору и у 
Никшиће. И остали екзарси (црквени достојанственици које епископи 
шаљу да у њихово име обилазе епархије, П.А.) разбегоше се који камо, је- 
дни у Свету Гору побегоше, а други другде. Кад ујутру усташе Турци који 
су чували патријарха, али град празан. Хтели се међ собом сећи. Патрија- 
рха нема, шта да творе. А патријарх нареди увече вином опити их. И ово 
тако би и горе. 

Најсветији патријарх пробави код племена док не узеше Немци Бео- 
град од Турака. И дођоше Срби са ратом до Патријаршије. И тако патри- 
јарх Арсеније дође у Патријаршију, попаљену и разорену. И без свега 
украшења свога престо српски би. И ту ка њему сабра се све српско војни- 
штво на поклоњење њихову блаженству, своме архипастиру. Желе чеда 
оца видети и отац чеда своја. И тако велика радост би у дане те, а саку- 
пљању и сједињењу српског народа. 

И ево би так месеца новенбра, а месеца јануара 6. и цео месец удари- 
ше Турци и Татари. А војска српска и немачка пала на зимиште од Београ- 
да до Пећи, од Пећи до Скопља. И тако све побеже ка Београду. А многи 
иноци и екзарси изгибоше близу патријарха. И Висарион што се звао ве- 
лики близу патријарха погибе. И многи хришћани изгибоше тада и у плен 
одведени беше. Ово тако би и горе. 

Из те зиме оста пак престо српски пуст, нико у њему не оста. И по ра- 
збијању бише Татари у Патријаршији на зимишту. И коње у цркву водише 
сву зиму, авај, ово би грехова ради наших. 

Опет те године дођоше Турци на Београд и узеше Београд од Немаца. 
А најсветији патријарх побеже Будиму, са свим православним." 

 

РАЖАЊ ЈЕ У ТУРСКО ВРЕМЕ БИО ЖИВА ПАЛАНКА
(1)

 

„Варошица Ражањ је 1890. г. припојена крушевачком округу (стр. 
112). И мада је Ражањ добио разне зрaде, добру школу и цркву, која је 
изграђена 1840, он још има изразит оријентални изглед и између чатрља и 
ћепенака ретко се види по нека модерна зграда. Да ли је тамо, како мисли 
Јиречек, стајала римска Arsena, коју је Јустинијан штитио једним касте- 
лом, то би тек требало доказати и исто тако лоцирати Mutatio Camatae, 
која се према Itin. Hieros. налазила на војном путу. Још 1553. је надбискуп 
Варенције, који је пратио царску депутацију Сулејману I, видео код Ра- 
жња јасне трагове „Трајановог пута“. Герлах 1575. затекао Ражањце 
„ослобођене свих тимариота (спахија) и гуликожа“, пошто су један кара- 
ван са царским поклонима султану спасли приликом неког разбојничког 
напада. Ражањ је у турско време био жива паланка с великим караван – 
серајима, џамијама итд. Да се он некада широко простирао, казује и 
имеВарош које данас носи село крај самог Ражња.
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Према Пожаревачком мировном уговору, код Ражња је трима каме- 
ним громадама била обележена аустријко-турска граница на десној обали 
Мораве, док је кобни Београдски мировни уговор (1739) није вратио на 
леву обалу Саве. Ражањ је почео да губи значај с напредовањем Алекси- 
нца, који је 1833. постао гранична и карантинска варош. 

 

ИМИГРАЦИОНА НАВАЛА У СРБИЈУ
(1)

 

1809. у пролеће ударили војском: на Видин Миленко Стојковић, на 
Ниш Милоје Петровић, преко Дрине Сима Марковић, на Нови Пазар Ка- 
рађорђе. Једино је вожд успео али се вратио чувши за погибију на Каме- 
ници. До почетка по немачким подацима са јужног српског фронта изме- 
ђу Јастрепца и Старе планине пребацило се у Србију око 50 000 људи. Да- 
кле, период између 1806. и 1809.г. представља праву имиграциону навалу 
суседног српског становништва у крајеве Београдског пашалука. 

 

ИЗБЕГЛИЦЕ СЕ ВРАЋАЈУ
(2)

 

Повлачењем аустријске војске пред турско војском изазвало је повла- 
чење српске чељади у страху од Турака. У устанку 1804. г. било је пресе- 
љавања ка северу а после устанка наступило исељавање из Србије. Ра- 
чуна се да је у Карађорђевој Србији живело око 400 000 становника. По- 
сле пада Карађорђеве Србије мноштво становништва се враћа у Србију 
јер је Турцима стало да им земља којом владају не буде празна. Од 61.000 
избеглих Србијанаца у земљу се враћа 57.000 душа. 

 

МИЛОШ ОСНИВА ПРВУ ПЕШАЧКУ ГАРДУ 1830.
(3)

 

Године 1830. кнез Молош је основао пешачку гарду. „По казивању 
Вука Караџића кнез Милош је 1829. године из старих новина, које су му 
читане, сазнао за царску руску гарду, која се, као елитна војска, жестоко 
бори са Турцима. Такву гарду је зажелео и за себе.“ Након завршетка ру- 
ско-турског рата, када су српска народна права призната и међународно 
гарантована (Једренски уговор 1829. и хатишериф 1830.), кнез Милош је 
почетком 1830. године ту своју жељу привео у дело. 

„По кнежевим инструкцијама изабрале су тада нахијске старешине у 
два маха, о Ђурђеву дне и Митрову дне, по 12, односно по 13 младића, та- 
ко да их је свега било у првој групи 149, иако је кнез Милош имао у плану 
да их буде 300.“ 

У гарду су узимани нежењени момци, најодабранији по стасу, из нај- 
бољих сеоских кућа и по могућности и писмени. 

„Прва група гардиста која је регрутована у пролеће 1830. г. остала је у 
Пожаревцу, а она друга, регрутована неколико месеци доцније, остала је 
поред кнеза у Крагујевцу. У Крагујевцу је била Прва пешачка гарда, а у 
Пожаревцу Друга пешачка гарда.“ 

 
 

1) Владимир Ћоровић, "Историја Срба". 
2) Тодор Радивојевић, "Лепеница", УБ : ПЧ II ( 10). 
3) Радосав Марковић, "Војска и наоружање Србије кнеза Милоша", САН, Одељење 
друштв. наука, Књ. 25, Бгд,1957,с.17
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ПОМОЋ ПРЕБЕЗИМА
(1)

 

Прелаз преко српско-турске границе морао је бити легалан (од 1835. 
г.) Србе емигранте са турске територије Милош је скоро редовно примао 
(за сваки случај пребега обавештаван је књаз и поступило се само онако 
како је он наредио, препоручио за стални боравак) најчешће даље од гра- 
нице. Милош је исти цао потребу да граничне власти помажу бегунце при 
преласку у Србију али да то чине неприметно како не би кварили уобича- 
јени "комшијски" однос са турским властима преко границе. 

Покушаји масовног пребега у Србији бии су чести а нарочито из ни- 
шког и видинског пашалука. Година 1836. била је пуна револуционарних 
комешања, када је дошло до велике побуне у пиротској нахији која се не- 
што касније пренела на берковачку нахију (данашња западна Бугарска). 
Мноштво бегунаца тражило је уточиште у Србији па је кнез наредио да се 
бенгунцима на граници не праве сметње приликом преласка "јербо је гре- 
шно и безчеловечно, страдајућем человечеству помоћ одрећи." 

 

НАШИ ОДОШЕ НА СЕВЕР 1828.
(2)

 

Године 1828. из Мађера у Црни Као (у Лепеници) одселила се породи- 
ца са пет домова са презименом Дрингићи и тамо променили презиме у 
Јоцићи. Славе св. Ђорђа. Са Мађерцима је отишло мноштво становника 
из Сталаћа, Дреновца, Ђуниса, Јасења и Катуна, укупно 34 породице са 
210 домова. 

 

ЧИТАВО МОЗГОВО ОДЕ У ЛЕПЕНИЦУ 1830.
(2)

 

Највећа сеоба становништва једног села из околине Ражња одиграла 
се1830. године. Из Мозгова у село Доњи Аџбеговац (Лепеница) одселило 
се 37 породица са стотину домова – читаво једно село у то време. Разлози 
сељења: тежак живот на српско-турској граници и куга. Сви су промени- 
ли презимена, а по истраживању тога времена, ево Мозговаца који нађо- 
ше уточиште у Доњем Аџбеговцу: 

Антићи - славе св. Николу. Богосављевићи - св.Алимпија, Бодићи - св. 
Јована, Брадиловићи - св. Николу, Веселиновићи - св. Алимпија, Весићи- 
Аранђелов-дан, Вулићи - св. Јована, Вучићи - св. Јована и св. Николу, Ге- 
нчићи - св. Николу, Голубовићи - св. Ђорђа, Ђокићи - св. Јована, Ђорђеви- 
ћи - св. Николу,  Ђурђевићи - св. Петку, Јаковљевићи - св. Врачи, Јовано- 
вићи - св. Николу, Јовановићи - Аранђелов-дан, Којићи - Првоз. Андрију, 
Крштенићи св. Петку, Миљковићи - св. Јована, Нешићи - св. Јована, Ни- 
колчићи - Аранђелов-дан, Петровићи - св. Николу, Ракићи - св. Ђорђа, 
Ружићи - св. Николу, Спасићи - Аранђелов-дан,Спасојевићи - Аранђелов- 
дан, Сребрићи - св. Ђорђа, Стојанковићи - св. Николу, Стојановићи - св. 
Николу, други Стојановићи - Аранђелов-дан, Томићи - св. Ђорђа, Траило- 
вићи - св. Алимпија, Трујкићи - Велику Госпођу и Ценићи - Аранђелов-дан. 

Из Јовановца у Брзан дошли су Радосављевићи (Аранђелов-дан) две 
куће. 

 

1) Владимир Стојанчевић, "Административно и војно-полицијско уређење Српско-тур- 
ске границе за време прве владе Милоша Обреновића", УБ, ИБ 658, Бгд.,1951. 
2) Тодор Радивојевић, "Лепеница", УБ : ПЧ II (10).
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Од свих одсељеника из ражањског краја у Лепеницу једино Павлови- 
ћи из Бачине који су дошли у Доброводицу славе св. Мојсија. 

 

ГРАНИЦА СЕ ПОМЕРА НА ЈУГ
(1)

 

После припајања шест нахија Србији 1833. г. граница према Турској 
померена је на огранке Јастрепца и Сврљишких планина и секла Јужну 
Мораву између Грејача и Тешице па је тиме ослобођено око 200 000 гра- 
ђана али је ван границе остала Јужна Србија. Грађани тога краја су и даље 
турска раја. Протеране спахије и ерлије (турски грађани) из Параћина, Ра- 
жња, Алексинца, Крушевца, Бање, Гургусовца и других места остали су 
без средстава за живот. Њих неколико хиљада није могло да нађе запосле- 
ње и изворе прихода јужно од Алексинца. Зато одлазе у села, међу српско 
становништво и врши намет, улази у њихове куће да бесплатно живи. 
Мањи део ових Турака налази себи запослење у жандармерији и пољској 
полицији. Долазак ових мухаџира у нишки крај унео је неспокојство и 
још већи неред. 

 

БРОЈ СТАНОВНИКА ЗА ВРЕМЕ ВЛАДАВИНЕ МИЛОША
(2)

 

1834. по попису Србија је имала 684.000 људи, број који је до краја 
прве владе Милоша Обреновића нарастао на преко 700.000 људи (Стоја- 
нчевић). 

 

СРБИ КУПУЈУ ТУРСКА ИМАЊА 1834.
(3)

 

Године 1834. и око њих Турци се селе и продају своје куће и имања. 
Срби их купују али увек уз знање кнеза Милоша, не би ли он био први 
купац. Књаз јавља капетанима да плате и мало више него што вреди само 
да Арнаути иду преко границе. 

За сва досељавања и одсељавања питао се Милош: 
"Будући да су врло малена села код вас у Параћинској нахији и да зе- 

мљом оскудевају и нико други к њима населити се не може, то да не би зе- 
мља тако необработована стајала и да се њима још тко населити мо-гао, 
па опет да свију имају довољно њива, ливада и испаше, препоручујем вам 
девет села моравских и пет с брда иселите из досадашњих места која ви к 
тому за способна нађете и да им определите и њиве и ливаде и испашу. О 
томе известите људе још сад, па нек се старају за тапију и преносење кућа, 
тако да се могу одмах на пролеће селити, и да се она земља може радити, 
коју су они до сад стоком пасли а која ће се од сад за њиве определити. А 
ти људима који ћеду се селити определите места још сад, гди ће које село 
бити, и сокаке им измерите и свакој кући место определите, па како који 
доспева,  онако  се  сели  на  своје  место  и  не  чека-вши  пролеће.  Не 
заборавите у та нова села, на средини сваког подигнути по један велики 
крст од дрвета, сеоског украшенија ради." 

 
 

1) Владимир Стојанчевић, "Народно-ослободолачки покрет у нишком крају 1833. и 
1834/35. г.", УБ : БИ 672. 
2) Владимир Ћоровић, "Историја Срба". 
3) К. К. Нахија Ћупријска ,1834.
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ЋУПРИЧАНИ ПОШТУЈУ КЊАЖЕВУ НАРЕДБУ 1834.
(1)

 

Петар Ђорђевић из Ћуприје пише Милошу: "село Врабчане наме- 
стили смо у Параћин а Жировницу у Ћуприју плацеве смо им на шор 
поделили они који немају чим куће своје да покрију склањају се по ови 
турски, докле трава за покривање не стигне." 

 

ОДЛАЗАК ТУРАКА ИЗ ЋУПРИЈЕ
(2)

 

По хатишерифу из 1833.г. исељавање Турака је ишло споро. Из Ћу- 
прије су се дефинитивно иселили 1834. године. 

 

КАРАЂОРЂЕ ЗАСНОВАО – МИЛОШ ОСТВАРИО*** 
Год. 1829. 2. септембра Једренским миром Порта је била обавезна да 

извр-ши обавезе Акерманске конвенције, тј. да врати оних шест нахија 
које је Карађорђе освојио а које нису ушле у састав Милошеве Србије: 
краји-нска, црноречка, параћинска, крушевачка, старовлашка и јадарска 
нахија. Једренски мир представља један од најважнијих датума у српској 
исто-рији  XIX века: њиме је обезбеђена самоуправа Србије, осигурана 
међу-народни положај, обезбеђен је континуитет између Првог и Другог 
уста-нка, између онога што је Карађоређе засновао и Милош остварио. 

 

РАЖАЊ ПРИПОЈЕН БАЊСКОМ ОКРУЖЈУ
(3)

 

Год. 1835. укинута је Параћинска нахија (њен северни део додељен је 
Ћупријском окружју а јужни ражањски и алексиначки новоформираном 
Бањском окружју. Бањско окружје је имало срезове: Ражањски са 29 села, 
са седиштем у Ражњу, алексиначки са 23 села са седиштем у Алексинцу, 
Сврљишки са 47 села са седиштем у Рсовцу, Заглавски са 39 села, са седи- 
штем у Гургусовцу и Тимочки са 31 селом са седиштем такође у Гургу- 
совцу (В. Стојанчевић). 

 

ВЛАСТ ЈЕ САДА У ВАШИМ РУКАМА
(4)

 

У чувеном и значајном писму које књаз шаље кметовима, свештени- 
цима и народу крушевачке нахије и срезова алексиначког, параћинског и 
ражањског, Милош између осталог поручује: 

"Како сте сад сами себи и судије и капетане среске поставили то треба 
да их слушате и да им се покоравате и чините, штогод вам који од њи 
заповеди.  ВЛАСТ БЕЗ ПОКОРНОСТИ ОНИХ КОЈИ СУ ЈЕ ПОСТАВИ- 
ЛИ,  НЕ ЗНАЧИ НИШТА. Оканте се свиколици пијанства, не скитајте се 
чутурама, неубијајте људи, не арајте један другом девојака, не дирајте у 
Турке. Ово су све богоморска дела, свако овакво дело мора суд, који је био 
да био, строго да суди и казни. Царско, везирско и забитско издајте све на 
време и без роптања." 

Поред других многобројних упутстава, Милош завршава писмо: "Са- 
мо овако владајући се, као што мало више реко, доказаћете, да нисте по- 

 

1) К. К. Нахија Ћупријска ,1835. 
2) Тихомир Ђорђевић, "Србија пре сто година", Просвета, Бгд.,1946. 
3) Владимир Ћоровић, "Историја Срба". 
4) Милан Ђ. Милићевић, "Кнежевина Србија", II, Београд, 1876, II, стр. 714.
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шли на зло и у ајдучију, но да вам је само зло додијало, те оћете да га ски- 
нете." 

 

ДВА РАЗЛОГА ДОСЕЉАВАЊА
(1)

 

Устанком Милоша Обреновића 1815. г. настају нова комешања стано- 
вништва. Почетком устанка мноштво народа отишло је у Румунију да би 
се у време устанка добар део вратио. У то време "половина Букурешта 
говори српски а пола болгарски". Милош у то време наређује да се при- 
мају сви они "који из турске стране беже јербо је грешно и безчеловечно 
страдајућем человечеству помоћ одрећи". У Милошево време била су два 
типа досељавања: мирна и бекства. Највећи број из Босне били су Кра- 
јишници који су се насељавали углавном уз Дрину (1835-1836). Из Хе- 
рцеговине (1822-1839), као и из Црне Горе. Владика Петар I је више пута 
писао кнезу Милошу да прими сиромашне Црногорце на шта је овај одго- 
варао "да ће их драговољно, као браћу, примити да живе као и остали на- 
род сербски". 

 
СПИСАК СЕЛА КОЈА ПРИПАДАЈУ 

МАНАСТИРУ СВ. РОМАНА
(2)

 

 

Прњавор, Церова, Малетина, Праскоч, Јасење, Варош, Ражањ, Јабу- 
ковац, Црни Кал. 

 
ПРЊАВОР (лист 198) 

р.бр. име домаћина                             глава           глава 
мушких      женских 

1.  ПАВЛЕ ЖИВКОВИЋ с њиме
(3)        

6                   4 
2.  ИЛИЈА ПЕТКОВИЋ                     2                   2 
3.  ЈОВА МИЛОШЕВИЋ                   2                   5 
4.  СТЕФАН ЖИВКОВИЋ                8                   2 
5.  СТОЈАДИН ПАВЛОВИЋ            1                   3 
6.  ПАВУН РАШИЋ                           1                   3 
7.  ЂОРЂЕ СТОЈАНОВИЋ               3                   5 
8.  СТОЈАН ЈОВАНОВИЋ                5                   3 
9.  ИЛИЈА ђак                                     2                   2 

10.  РАНЧА БУГАРИН                         1                   5 
11.  ЈОКСИМ БОГОСАВЉЕВИЋ       2                   3 
12.  МИЉКО ПАВЛОВИЋ                  4                   6 
13.  МИША качар                                 4                   2 
14.  ИВАН ЖИВКОВИЋ                     3                   3 
15.  СТОЈКО ВЛАДИСАВЉЕВИЋ    2                   3 
16.  МАТА ЂУКИЋ                              3                   2 

49                 53 
102 

 

1) Тодор Радивојевић, "Лепеница", УБ : ПЧ II (10). 
2) АС-ДС- ПБф I Но 30/836 и Небојша Ђокић, Миломир Стевић, Расински анали бр.3, 
Историјски архив Крушевац, Крушевац 2003, стр. 287. 
3) Значи да поред домаћина у кући постоји дат број мушких и женских (П.А).
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.бр. име домаћина глава глава 
мушких женских 

1. ИЛИЈА ЈОВАНОВИЋ 2 2 
2. РАНЂЕЛ НЕДЕЉКОВИЋ 3 2 
3. ВЕЉКО ПЕШИЋ 3 3 
4. СТАНКО ВЕЉКОВИЋ 4 2 
5. МИЛОВАН ВЕЉКОВИЋ 4 1 
 

ЦЕРОВО (лист 198) 
р.бр. име домаћина                             глава           глава 

мушких      женских 
1.  НЕША МИЛИВОЈЕВИЋ             1                   3 
2.  МИША МИЛИЋЕВИЋ                5                   3 
3.  МИЉКО МИЛОСАВЉЕВИЋ      2                   3 
4.  ВИДОЈКО МАРЈАНОВИЋ          3                   1 
5.  МАРКО ЂОРЂЕВИЋ                   4                   4 
6.  СТАНОЈЕ НЕШИЋ                      3                   5 

18                 19 
37 

 

МАЛЕТИНА (лист 198) 
р.бр. име домаћина                             глава           глава 

мушких      женских 
1.  МАРКО СТОЈАНОВИЋ              4                   3 
2.  НЕДЕЉКО ВОЈИНОВИЋ           4                   4 
3.  ВОИН ВИДОЈЕВИЋ                    5                   4 
4.  СТАНКО ПЕТРОВИЋ                  4                   3 
5.  СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ            3                   2 
6.  ЈОВИЦА Бугарин                          4                   3 
7.  ЈОВА СТАНКОВИЋ                     4                   4 
8.  РИСТА СТАНКОВИЋ                  6                   2 

34                 25 
59 

ПРАСКОЧ (лист 199) 
р 

 
 
 
 
 

 
6.  ТОДОР ПЕТКОВИЋ                     2                   1 
7.  СТЕФАН БЛАГОЈЕВИЋ              3                   5 
8.  СМИЉКО СИМИЋ                       6                   5 
9.  ПЕША ИВКОВИЋ                        4                   1 

10.  МАРКО СТОЈАНОВИЋ               3                   3 
11.  ЈОВАН ПЕТРИЋ                           2                   3 
12.  ЈОВАН криви                                 3                   2 
13.  ЛАЗАР башчованџија                   4                   3 
14.  ИВАН колар                                   7                   2 
15.  СТАМЕНКО шербеџија                4                   5 
16.  ЂОРЂЕ МАРКОВИЋ                   4                   5 
17.  СТЕФАН ЈОВАНОВИЋ               2                   3 
18.  ИВАН РИСТИЋ                            4                   5 
19.  ЛАЗАР НИКОЛИЋ                       4                   4 
20.  ИВАН ПЕТРОВИЋ                       6                   5 
21.  МИЛОШ ПЕТКОВИЋ                  1                   4 
22.  ПАВУН МАРГИТИЋ                    3                   1 

80                 64 
144
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ВАРОШ (лист 200) 
р.бр. име домаћина                             глава           глава 

мушких      женских 
1. РАДИВОЈЕ СТЕФАНОВИЋ 3 2 
2. МИТАР СТЕФАНОВИЋ 2 3 
3. СТАНКО МАРИНКОВИЋ 3 4 
4.  СТЕФАН МИЛИЋ                        4                   2 
5.  АНДРЕЈА АЛЕКСИЋ                  3                   1 
6.  ЖИВАДИН МИЛИЋ                    4                   2 
7.  СИМЕОН АЛЕКСИЋ                   2                   2 
8.  РАЈА МИЛИЋ                               3                   1 
9.  БЛАГОЈЕ СТЕФАНОВИЋ           3                   4 

10.  МИЛЕТА МАРКОВИЋ                2                   3 
11.  РАДОЈЕ СТЕФАНОВИЋ             3                   9 
12.  ПЕТАР СТОЈКОВИЋ                   2                   2 
13.  МИЛЕТА МИЛОЈКОВИЋ           3                   2 
14.  РАДОВАН АНЂЕЛКОВИЋ         4                   5 
15.  ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ                    3                   2 
16.  МИЛЕН СТАНОЈЕВИЋ               6                   7 
17.  ВОИН криви                                  3                   2 
18.  МАРКО ПЕТРОВИЋ                    2                   7 
19.  МИЛЕНКО МИЛОЈКОВИЋ        4                   5 
20.  ЈОВАН БОШКОВИЋ                   5                   7 
21.  СТАНОЈЕ СТАНКОВИЋ             3                   8 
22.  ИВАН ЂУРЂЕВИЋ                      7                   5 
23.  МИЛОЈЕ СТАНКОВИЋ               7                   8 
24.  СТОЈКО СТАНКОВИЋ                2                   2 
25.  МИЛЕНКО АНЂЕЛКОВИЋ       4                   4 
26.  АНДРЕА ЂОРЂЕВИЋ                 1                   1 
27.  МАРКО МИЛОЋЕВИЋ               4                   4 
28.  ВЕЛИЧКО НИКОЛИЋ                 2                   2 
29.  ЖИВУЛ дошљак                            2                   2 

96                110 
206 

 

РАЖАЊ (лист 200) 
р.бр. име домаћина                             глава           глава 

 мушких женских 
1. БОГИЋ ЖИВАНОВИЋ 2 2 
2. МИЛОВАН ЛАЗАРЕВИЋ 1 4 
3.  СТЕФАН РАДОВАНОВИЋ         1                   4 
4.  СТЕПАН ФИЛИПОВИЋ             1                   5 
5.  МИЉКО ПЕТРОВИЋ                  3                   4 
6.  МИЛЕТА ПАВЛОВИЋ                1                   2 
7.  ГОЛУБ ПАВЛОВИЋ                    4                   1 
8.  НЕША СТОЈАНОВИЋ                1                   1 
9.  МАРКО НИКОЛИЋ                     3                   1 

10.  СТОЈИЉКО ВАСИЉКОВИЋ      4                   4 
11.  СТЕФАН ИВКОВИЋ                   2                   4 
12.  СТАНОЈЕ ЂОРИЋ                        5                   5 
13.  МЛАДЕН НЕШИЋ                       1                   5 
14.  РАНЂЕЛ ГОЛУБОВИЋ                3                   2 
15.  ЈОВАН ЖИВАНОВИЋ                 2                   2
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16. ЖИВАН БЛАГОЈЕВИЋ 2 1 
17. МИЛОСАВ НИКОЛИЋ 2 1 
18.  РАКА МИЛОЈЕВИЋ                     2                   1 
19.  ДИНА СТОЈАНОВИЋ                 2                   4 
20.  ПЕША МАРКОВИЋ                    4                   3 
21.  РАНЧА грнчар                               2                   3 
22.  ДАМЊАН тувегџија                     2                   2 
23.  СТЕФАН РАДОЈКОВИЋ             4                   1 
24.  ЗДРАВКО грнчар                          5                   2 
25.  ПЕТАР ПЕТКОВИЋ                     1                   1 
26.  МИЛИЋ МАринковић                  1                   3 
27.  ЈЕВТА НИКОЛИЋ                        2                   2 
28.  СТОЈАН ЖИВАНОВИЋ              1                   1 
29.  СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ               3                   2 
30.  МИЉКО НЕДЕЉКОВИЋ            2                   4 
31.  ИЛИЈА НИКОЛИЋ                       1                   1 
32.  НИКОЛА РАКИЋ                         11                  6 
33.  АЛЕКСА МИЛОСАВЉЕВИЋ     2                   5 
34.  КОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ         1                   3 
35.  ЂОКА МИЈАИЛОВИЋ                6                   4 
36.  БЛАГОЈЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ    6                   2 
37.  РАКА МИЛЕНКОВИЋ                 5                   5 
38.  СТАНОЈЕ СТОЈАНОВИЋ           1                   7 
39.  ЈОВАН СТОЈКОВИЋ                   1                   3 
40.  СТОЈАН МИЛЕНКОВИЋ           1                   3 
41.  ПЕТАР НЕШИЋ                           4                   4 
42.  ИГЊАТ мутавџија                        1                   1 
43.  РАДОЈКО МАРКОВИЋ               2                   4 
44.  МАРИНКО ПОПОВИЋ               2                   2 
45.  СТОЈАН ИГЊАТОВИЋ               4                   3 
46.  СТОЈАН ПОПАРИЋ                    4                   3 
47. ЛАЗАР МИЛИЋ 3 1 
48. ЖИВАДИН МИЛОСАВЉЕВИЋ 4 1 
49. ЖИВАН СТАНОЈЛОВИЋ 2 1 
50. ДИНА СТАМЕНКОВИЋ 2 2 
51. РАНЂЕЛ МИТРОВИЋ 3 2 

135              140 
275 

 

ЦРНИ КАЛ (лист 201) 
р.бр. име домаћина                             глава           глава 

 мушких женских 
1. СТАНКО ЂОКИЋ 6 3 
2. ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ 5 3 
3.  СТОЈКО БЕШИЋ                          4                   2 
4.  СТОЈАН ЂОРЂЕВИЋ                  2                   1 
5.  ПЕТАР ИВАНОВИЋ                    4                   2 
6.  БРАНКО ЂОКИЋ                          4                   2 
7.  ВЕЉКО МАТЕИЋ                        2                   3 
8.  СТАНКО ћурчија                          3                   3 
9.  ЈОВИЦА ЛАСОВЧАНИН            6                   2 

10.  НИКОЛА МИЛЕНКОВИЋ          3                   2 
11.  МИЛЕН ЈОВАНОВИЋ                 1                   6
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р.бр. име домаћина                             глава           глава 
мушких женских 

12.  ЖИВКО Бугарин                           3                   2 
13.  ИЛИЈА Бугарин                            3                   3 

46                 34 
80 

 

ИЗВОД 
села, кућа и душа свакога села која под Манастир Свети Роман 

као парохија припада 
число имена села  число 

села кућа душа 
1. Прњавор 16 102 
2. Церова                                         6                 37 
3. Малетина                                    8                 59 
4. Праскоч                                      22               144 
5. Јасење                                         13                78 
6. Варош                                         29               206 
7. варош Ражањ                             51               275 
8. Јабуковац                                   19               133 
9. Црни Кал 13 80 
 177 1114 
Примечаније: под именом „число душа“ подразумевају се и мушки и женски 

и мали и велики. 
 

ДОСЕЉЕНИЦИ  ИЗ ЈАЊЕ (1837).
(1)

 

Из списка турских поданика из 1837. г. види се да у Ражњу већ 13 го- 
дина живе Таша и Крста досељени из Јање, држе два хана и у кући имају 
два сина. У Шупељаку живе: Ђорђе Јанков из Битоља, дошао пре једне го- 
дине, овде је под киријом са једним момчетом. Алекса Станков дошао пре 
22 године из Јање, држи хан са једним момчетом. Панајот дошао из Јање 
пре 20 година, држи један хан у Ражњу. 

 

ДОСЕЉАВАЈУ СЕ ЦРНОГОРЦИ СА ФАМИЛИЈАМА (1845.)
(2)

 

Десетак година после ослобођења Ражња и околине од Турака повећао 
се број становника, тј.домаћинстава. Најживље миграционе струје које су 
се уливале у овај предео потицале су из Македоније и са Косова у потрази 
за бољим животом и слободом. Било је досељеника и из других крајева. На- 
челник Среза ражањског извештава Окружје алексиначко 9. јануара 1846. 
г. : "У срезу овом са стране доселили су се као у Пардику Живко Нешковић, 
у Мозгову Митар Јовановић, у Браљини Видак Вуловић, у Маћији Ђикан 
Николић и Марко Шутић, сви Црногорци са фамилијама својим." 

Сталним досељавањем и деобом домаћег становништва попуњавана 
су празна станишта унасељима и број домова се стално повећавао. У 1845. 
г. у ражањском срезу записано је кућа: Праскоч 17, Манастирско 18, По- 
слон 24, Чубура 9, Липовац 12, Браљина 19, Церово 6, Маћија 11, Малети- 
на 9, Сталаћ 88, Лучина 52, Ћићевац 90, Кошеви 44, Радошевац 13, Пoјате 

 

1) АС,КК, I , 337 
2) АС,МУД,П,Ф XI,р 2/1845



3)  М.Ђ. Милићевић, "Краљевина Србија". 
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38, Плочник 20, Брачин 32, Претрковац 26, Скорица 58, Смиловац 48, Ви- 
тошевац 61, Шетка 18, Подгорац 51, Грабово 15, Пардик 15, Ражањ 64, Ва- 
рош село 28, Мађере 27, (Рујишко 25 и Црни Као 17 припадају Срезу але- 
ксиначком). 

 

ОДОБРЕНО СТВАРАЊЕ ВОЈВОДИНЕ
(1)

 

1848. г. 19. новембра начелно је одобрено стварање Војводине. 
 

ОПШТИ ПОКРЕТ ЉУДСТВА У СРБИЈИ (1853.) у границама 
кнежевине Србије

(2)
 

 

Хришћани православни .....Срби              869 000 
Власи            110 000 
Цигани            10 400 
Католици          1 600 

991 000 
 

Мухамеданаца .....................Турака             15 000 
Цигана              5 600 

20 600 
 

Јевреја .............................................................2 000 
свега у Србији 1 013 600  душа 

 

Од тога, на пример: Београд15 000  

 Окр. Алексиначко 27 000 
 Окр. Крушевачко 62 700 
 Окр. Ћупријско 45 800 
 Окр. Гургусовачко 40 100 
 Окр. Ужичко 81 200 итд. 

 

ПОПИС СТАНОВНИШТВА ПО ВЕРИ (1866.)
(3)

 

становништво по вери:            православних .......1 206 045 ...........душа 99,15 % 
мухамеданаца.............4 974 .......................0,28% 
католика ......................3 405 .......................0,41% 
јевреја .........................1 560 .......................0,13% 
протестаната .................375 .......................0,03% 

 
социјални статус:                     сељака .....................990 921 

варошана.................125 425 
свега становника.1 216 921 

 
писменост:                                писмених ..................50.893 ...................23,903% 

у варошима ...............32.186 .......................3,90% 
сељака .......................18.707 .....................58,32% 

 

1) Владимир Ћоровић, исто. 
2) В. Јакшић, "Гласник ДСС", 1854. г. књ. 6.
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Годишње на 1.000 душа има                        32 смртна случаја 
Годишње на 1.000 душа има   45 рођења 
Годишње на 1.000 душа има   12 венчања 

Однос броја варошких и сеоских домаћинстава је 100:125 
 

О АРНАУТИМА
(1)

 

„Ова је земља (Албанија) поред Србије, почевши од Сенице и Новог 
Пазара па до Прокупља, а после унутра кроз Турску до Скадра. Иако овим 
у крајевима на многим местима живе све сами Срби, опет Арнаути узи- 
мају да је то њихова земља, по томе, што међ тим Србима има и арнау- 
тских села, или од самих Арнаута , или помешано Арнаута и Срба. Стога и 
не може се поуздано одредити које је и докле арнаутска земља, пошто су 
се Арнаути населили и по овим крајевима, који су (бар некад били) чисто 
српски. И дан данашњи многа арнаутска села носе српска имена, као: 
Пребрез,Прстешња, Попова, Драгуша, Врбовац, Придворица, Јошаница, 
Бресница, итд. 

Ово показује да су тада живели сами Срби; па кад су ови, после своје 
пропасти, остављали своју постојбину, онда су се населили Арнаути, или 
су неки и од Срба, желећи остати на своме огњишту, претворили се у 
Арнауте и преко своје воље, за љубав имања свога, и да не би били гоњени 
од Арнаута. 

По нарави Арнаути су зли. "Љути Арнаути" каже се кад се о њима го- 
вори. Осветљиви су што горе може бити. За једну реч која се Арнаутину 
не допада, може човека лако да убије. Стога дешавају се честа убиства и 
измеђ самих Арнаута, а особито кад ко од другог народа њих нападне. 

И кад нападају и кад се бране, Арнаути су насртљиви и не помишљају 
ни на какаву другу ствар, него једино на освету. Нису толико јуначни, ко- 
лико се о њима мисли. На отворено поље слабо излазе на мегдан, него из 
прикрајка, у шуми и иза бусије обично нападају. Злоћудни су и дивљачни, 
па им и тврдоглавство не допушта да се натраг узмичу у прилици, и ако 
опажају слабост своју и опасност од оних са којима се сукобе. 

 

СРБИН НЕЋЕ ДА БУДЕ СЛУГА
(2)

 

Познати италијански револиционар, учесник, добровољац у првом 
српском рат с Турцима 1876.у својим писмима између осталог пише: 

'' Желиш ли да сазнаш још једну оригиналност ? 
Нема Србина слyге. Све слуге су странци: Грци, Румуни, Бугари, Не- 

мци, Цинцари (упола Епирци, упола Словени) и Хрвати. Србин ће и му- 
чно живети али не може да се подчини вези слепе покорности и такозва- 
ним понижавајућим занимањима .'' 

 

ОСОБИНЕ СРПСКОГ ВОЈНИКА
(3)

 

На питање пуковника Ешагија, ађутанта шпанског краља, како то ср- 
пски војник може да издржи у рату овако слабо обучен и обувен, Мишић 
одговара: 

 

1) Милан Ђ. Милићевић, "Кнежевина Србија", II, Београд, 1876, II, 
2) Драга Вуксановић, "Са кап. Д Ормесоном 22 д. у двоколицама кроз Србију 1877. г.". 
3) Живојин Мишић, "Моје успомене", Бигз,1981.
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"Господине грофе, наш народ се у огромној већини бави земљора- 
дњом, јер је индустрија код нас слабо развијена. Сваки наш сељак има ку- 
ћу и стоку. Пошто код нас зиме дуго трају и пошто су времена врло про- 
менљива и често неугодна за пољске радова, наш народ је од вајкада на- 
викнут да брзо ради и да никада не оставља оно што треба да уради данас. 
Сваки појединац се врло радо хвали својим успесима у пољским радови- 
ма и сакупљању летине; у томе налази задовољство не само старешина 
породице већ и сви чланови његове задруге. У тој општој журби да на вре- 
ме посвршавају своје послове наши људи врло мало полажу на лично 
уживање. Они се хране врло просто и економично. Само о већим празни- 
цима и славама, поглавито у зимско доба, наши људи за себе справљају 
јачу и богатију храну. Цео наш официрски кор, великом већином из сеља- 
чког становништва, и као такав врло добро познаје навике својих војника. 
Не обраћајући много пажње на личне удобности, а анстојећи да што ве- 
ћим успехо заврше своје послове, којису им пречи од свега, они су се то- 
лико очеличили да све те тегобе врло лако и без гунђања подносе. 

 
СРПСКИ ВОЈНИК ПОШТУЈЕ СТАРЕШИНУ 

Познајући те особине свога народа, наша управа их много негује кроз 
касарнски живот. Томе иде на руку и околност што су наши финансијски 
приходи мали и што наш народ не воли да се задужује и расипа у питањи- 
ма државних потреба, осим онога што је, по њиховом схватању, најпотре- 
бније. Наши војници воле и потују своје старешине, јер су они редовно с 
њима и све тегобе заједнички подносе, не издвајајући се никада, као што 
сте видели, од својих војника. 

Обућа коју сте видели на нашим војницима, то је народна обућа, коју 
називамо опанак. Измалена навикнути на ту обућу наши војници се најла- 
кше крећу и најрадије је носе, без обзира што су им ноге у кишно време 
потпуно влажне. 

Сасвим је природно што наш војник с наведеним особинама и не-ма 
неких великих личних прохтева и што се задовољава малим, нарочито кад 
зна да се у његовој пуковској каси налази доста новца за крајње слу- 
чајеве." 

 

ПРОТОКОЛ ЦИГАНСКОГ АРАЧА (1843/44.) 
(сви су плаћали грош на годину) 

 

Карличари 
Ражањ: Кадрија Усеинов, Алилко Усеинов, Омер Белкић, Сали Чола- 

ков, Ђоне Салин, Мемед Чикаков, Тока Чикаков, Мамут Порчин, Дурмиш 
Салков и Јашар син. 

Ћићевац: Бећир Реџин и Алија Дрндар. 
Плочник: Кадрија Селимовић, Демир Кадрин, Алија Мемишов, Де- 

мир Мемишов, Алија Усеинов, Ибра Усеинов, Мерџа Усеинов и Кадрија 
Бећиров. 

Скорица: Ера Порчин.
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Бакрачари 
Ражањ: Маринко кмет

(1)
, Алид Усеинов, Ибра Селимов, Кадрија Усеи- 

нов, Салко Усеинов, Омер Белкић, Сали Чолаков, Дурмиш Ибриков, Али- 
ја син и Ћана Чолаков. 

Ћићевац: девет Цигана муслиманске вере (имена у протоколу). 
 

СПИСАК ЦИГАНА 
који су у данак плаћајући глава уписани, а непокретна 

добра немају (1856)
(2)

 

Число, име и презиме и место обитавања: 1. Ибро Усић (Ражње),  2.  Кадрија 
Усић (Ражње), 3. Алилко Усић (Ражње), 4. Осман Ђумишев (Смиловац), 5. 
Мерџа  Усеиновић  (Сталаћ),  6.  Кадрија  Мерџић  (Сталаћ),  7.  Пуна  Реџић 
(Лучина), 8. Ку-ша Мемишев (Ћићевац), 9. Бане Кушић (Ћићевац), 10. Демир 
Мемишев (Ћиће-вац), 11. Аско Мемишев (Шетка), 12. Усеин Усковић (Шетка), 
13. Алија Демић (Појате),14. Кадрија Селимов (Плочник),15. Алија Усеинов 
(Скорица), 16. Исма-ил Алић (Скорица), 17. Бане Ацковић (Витошевац), 18. 
Мустафа Демиров (По-дгорац), 19. Омер Демиров (Подгорац). 

 

 
 

 
 

Antimis, crkva Sv. apostola Petra i Pavla - Grabovo 
 

 
1) Цигани су имали свога кмета који је увек био Србин (П.А.) 
2) АС,Мин.фин.П-В-5-1856., Срез ражањски
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Nikad nisam mislio da smo bolji id drugih; nadao sam 
se da nismo gori. Sad i u ovo drugo pomalo sumnjam. 
Možda s nama ipak nije nešto u redu. Olako gutamo 
poniženja koja zaga|uju dušu, pristajemo na nerazumnost 
koje posle godinama plaćamo. Počesto odustajemo od 
sebe. Onaj kome ličnna sloboda nije prva briga života, ne 
treba da očekuje nečije poštovanje. 

Milovan Danojlić



 

 
40. Cрква Лазарица u Kruševcu, после обнављања за време владе 

kneza Милоша Обреновића, 1876. (Громан, 96) 

 
41. Карта Србије u XVIII векu
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ДРЖАВНО ДОБРО У РАЖЊУ (1846.)
(1)

 

КУЋА У РАЖЊУ: Сасвим слаба стања од чатме и ћерамидом покри- 
вена са три собе и једном батал – аром, граничи с једне стране Живана 
Стојановића, с друге Јованче Мијалковића, с треће Милоја Станојевића 
кућа и с четврте сокак малскиј. 

 

ПРВИ СУД У РАЖЊУ
(2)

 

Te 1832. народ ражањске нахије изабрао је у ражањски суд (стр.728): 
Миљко Штрбић из Смиловца, Радосав Петковић из Ћићевца, у вилаету 
Стојан Петровић из Ражња. 

 

ПЛАТЕ СЛУЖБЕНИКА СРЕЗА РАЖАЊСКОГ (1837.)
(3)

 

 

Објавленије 
Показатељ и притјажатељ овог, старешина среза ражањско-алексина- 

чког, Окружја алексиначког, целиј капетан Петар Поповић, приматће из 
касе правитељствене годишњу плату од 400 талира, 4 момка свакиј по 48 
талира. Ово објавленије даје му се ко уверенију његовому сопственому и 
ко освиделствованију пред Казначејством. 

Но. 4327                                           Милош Обреновић књаз сербски 
4. октоврија 1837. г.                                 По заповести књажеској 
у Крагујевцу                                                  Јаков Живановић 

Директор Књаж. придв. канцеларије 
 

СПИСАК КАРАНТИНА (1868-1880.)
(4)

 

1868. г.: алексиначки, мокрогорски,  радујевачки,  рашки,  рачански, 
пандиралски. 

1880. г.: алексиначки, мокрогорски,  радујевачки,  рашки,  рачански, 
код суховског моста. 

 
БИОГРАФИЈЕ НЕКИХ ЧИНОВНИКА 

ИЗ РАЖАЊСКОГ КРАЈА (1844.)
(5)

 

"Латов Стефан Радојковић, вероисповести источне, 46,5 година стар. 
Рођен у Србији, Округ алексиначки, варош Ражањ. Ожењен и отац 2 деце. 

 

1) ДА,СРС-МУД-П-XII-3-1846. 
2) М.Ђ. Милићевић, "Кнежевина Србија", II, Београд, 1876, II, стр. 714. 
3) АС,КК,- -186, 219, 283, 285. 
4) Државни шематизам Краљевине Србије. 
5) Исто, АС-СОВЕТ-489-1844. Међу свим чиновницима, из ражањског краја је било 28 , 
овде су приказана тројица, (П.А.)
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6 година и 11 месеци у Србији служи и то по санитетској струци 6 година 
гвардијаном при Карантину овом, 8 месеци латовом на Пандиралском са- 
станку, а потом у истом качеству при Карантину а пре је тога занат радио. 
У садашњу службу од Састанка Пандиралског 15. јануара 1844. г. Здра- 
вља доброг. Никакове школе учио није, читати и писати не зна, а говори 
српски и турски, способности по части санитетској има добре. У изврше- 
њу званичних дужности добар, пороци му због новости познати нису. У 
владању, нарави и опхођењу добар. Годишња плата 100 талира." 

"Гвардијан Милован Михајловић, вероисповести источне, 34,5 годи- 
не стар. Рођен у Србији Округа алексиначког, села Скорице. Ожењен и 
отац једног детета. Година и 11 месеци у Србији служи и то 7 година у во- 
јној служби, а потом као гвардијан у овом Карантину, а пре тога занимао 
се кућевним пословима. У садашњу службу ступио 7. јуна 1841. године. 
Здравља доброг. Читати и писати не зна, и говори само српски, способно- 
сти по части санитетској има добре. У извршењу званичних дужности до- 
бар. У владању, нарави и опхођењу добар, пороци му добро познати нису. 
Годишња плата 72 талира." 

"Гвардијан Живан Поповић, вероисповести источне, 28 година стар. 
Рођен у Србији, Округ алексиначки, село Ћићевац, ожењен и отац једног 
детета. 6 година у Србији служи и то 5 година и 9 месеци у војеној служби, 
а потом као Гвардијан у овом Карантину. У садашњу службу ступио 21. 
јануара 1843. године. Здравља доброг. Српске мале школе учио, чита и 
пише по мало, а говори само српски, способности по части санитетској 
има приличне. У извршавању званичних дужности тачан. Владања, нара- 
ви и опхођења мирног, порока нема. Годишња плата 72 талира ." 

 

СПИСАК ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА 
јужне српске границе (1868-1880).

(1)
 

1868. г.: Василина чесма, Вршка чука, љубовијски, грамадски, супо- 
вачки, Шепачка ада, Јанкова клисура. 

1880. г.: Василина чесма, Вршка чука, шепачка ада, љубовијски, ба- 
лта – бериловачки, врањски, куршумлијски. 

Ослобођењем Србије јужно од суповачког, грамадског и састанка Ја- 
нкова клисура ови су УКИНУТИ и померени на састанке: куршумлијски, 
врањски и балта – бериловачки. 

 

ГРАНИЧАРИ СУПОВАЧКИ
(1)

 

1852. Стојиљко Марковић надзиратељ 
1856. Петар Атанасијевић надзиратељ 
1857. Петар Атанасијевић надзиратељ 
1858-69. Манојло Митровић надзиратељ 
1870-78. Ланко Милој, надзиратељ. 

 

СПИСАК ЋУМРУКА (царине,1868-1880.)
(1)

 

У 1868. г.: београдски, алексиначки, смедеревски, радујевачки, дубравички, 
шабачки, митровачки, рачански, рамски, кладовски, текијски.
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У 1880. г.: београдски, смедеревски, врањски, шабачки, радујевачки, дубра- 
вички, митровачки, рамски, кладовски, текијски, великоградишки,  суковски, 
забрешки, доњомилановачки, рашки, рачански, вишњички, Вршка чука, љубо- 
вијски, мокрогорски, балта - бериловачки, јаворски, топлички, грочански, вла- 
сински, шепачка Ада, ржански, Дешчани кладенац, малозворнички, лешнички. 

Први ћумрук у Карађорђевој Србији на новој (и првој после пада Сме- 
дерева) граници на југу према турској граници био је у Параћину. Ћумру- 
кџија ове царине био је Алекса Дукић. Ослобађањем делова Србије од Ту- 
рака померала се и граница односно царина, тако да је параћински ћумрук 
по заповести Карађорђа премештен у Делиград што се види баш из Ка- 
рађорђевог протокола. Из Тополе 23. Фебруара вожд шаље писмо „писато 
војводи Илији Барјактаровићу како ће се преселити Дукић из Параћина у 
Делиград да држи ћумрук у његовом ану ,и он да му даје сваку рукопомоћ, 
и да се у свему владају по заповести.“ 

 

ЋУМРУКЏИЈЕ У АЛЕКСИНЦУ (1852-1879.)
(1)

 

 

1852-1853.: Јован Мостић (потпор., ћумрукџија), Гаврило Протић (секре- 
тар), Атанасије Тодоровић (практикант 2. колџије). 

 

1854. Нема података. 
 

1855. Јован Мостић (ћумрукџија), Јован Здравковић (проценитељ), Лазар 
Барјактаревић (писар), Bладимир О. Савић (практикант), Лазар И. Ђорђевић 
(практикант). 

 
1856. Јован Мостић (ћумрукџија), Јован Здравковић (проценитељ), Лазар 

Барјактаревић (писар), Лазар И. Ђорђевић (практикант), Ђорђе Јовановић (пра- 
ктикант). 

 
1857. Јован Мостић (ћумрукџија), Јован Здравковић (проценитељ), Коста 

Николић (писар), Јован Милосављевић (практикант), Ђорђе Јовановић (практи- 
кант). 

 
1858. Јован Мостић (ћумрукџија), Јован Здравковић (проценитељ), Коста 

Цветковић (писар), Јован Милисављевић (практикант), Ђорђе Јовановић (пра- 
ктикант). 

 

1859. Јован Протић (ћумрукџија), Јован Здравковић (проценитељ), Јован 
Милисављевић (писар). 

 

1860. Никола Андрејевић (ћумрукџија), Јован Здравковић (проценитељ), Јо- 
ван Милисављевић (писар). 

 

1861. Никола Андрејевић (ћумрукџија), место празно (проценитељ), Јован 
Милисављевић (писар). 

 

1862. Никола Андрејевић (приправник, ћумрукџ.), Вуле Живадиновић (про- 
ценитељ), Алекса Живановић (писар).
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1863-1864. Никола Андрејевић (ћумрукџија), Василије Г. Митровић (проце- 
нитељ), Лазар Дачић (писар). 

 

1865. Јаћим Моловић (ћумрукџија), Станоје Г. Цонић (проценитељ), Миха- 
ило Јовановић (писар приправник). 

 

1866. Јаћим Моловић (ћумрукџија), Петар Поповић (проценитељ), Михаи- 
ло Јовановић (писар приправник). 

 

1867-1868. Аћим Моловић (ћумрукџија), Петар Поповић (проценитељ), 
Никола Стевановић (писар). 

 
1869. Аћим Моловић (ћумрукџија), Петар Поповић (проценитељ), Игњат Ђ. 

Мишић (писар приправник). 
 

1870. Аћим Моловић (ћумрукџија), Лазар И. Дачић (проценитељ), Живко 
Секулић (писар приправник). 

 
1871-1872. Вучко Д. Стојановић (ћумрукџија), Лазар И. Дачић (процени- 

тељ), Живко Секулић (писар приправник), Игњат Ђ. Мишић (амбарџија при- 
времени). 

 

1873. Лазар Дачић (ћумрукџија), Никола Стевановић (проценитељ 3. класе), 
Живко Секулић (амбарџија 4. класе). 

 

1874. Лазар Дачић (ћумрукџија), Никола Стевановић (проценитељ 3. класе), 
Илија Јовановић (амбарџија 4. кл.), Јован Стефановић (писар). 

 

1875. Гаја Здравковић (ћумрукџија), Илија Протић (проценитељ 3. кл.), 
Илија Јовановић (амбарџија 4. кл.), Јован Стевановић (писар). 

 
1876-1877. Петар Војиновић (ћумрукџија), Илија Протић (проценитељ 3. 

кл.), Илија Јовановић (амбарџија 4. кл.), Јован Стевановић (писар). 
 

1878.Петар Војиновић (ћумрукџија), Илија Протић (проценитељ 3. кл.), 
Илија Јовановић (амбарџија 4. кл.), Живко Јовановић (писар). 

 
1879. Петар Војиновић (ћумрукџија 2. кл.), Илија Протић (прегледач робе 3. 

кл.), Илија Јовановић (магационер 4. класе), Милутин Ђурић (писар 5. кл.). 
 

Следеће године царина се сели јужније у ослобођене крајеве: у ни- 
шком округу, у текијском ћумруку прегледач робе (цариник) је Михајло 
Петровић. 

 

ПЕНЗИОНЕРИ (1877-1892.)
(1)

 

 
1877.  ПРВИ  ПЕНЗИОНЕРИ:  Јован  Печеновић  (председник  окружног 

суда), Миладин Бошковић (постилион). 
 

1881-1883. Антоније Славуј (лекар).
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1884.  Антоније  Славуј  (лекар),  Риста  Прендић  (последњи  тата-рин), 
Младен Живановић (срески начелник). 

 

1885.   Антоније   Славуј   (лекар),   Риста   Прендић   (татарин),   Мла-ден 
Живановић (срески начелник), Јосиф Протић, Јован Павличе-вић (поручник). 

 

1886. Риста Прендић (татарин), Младен Живановић (срески на-челник), 
Јосиф Протић. 

 

1887. Риста (татарин), Младен (начелник). 
 

1890. Риста и даље, 3 начелника, 2 кондуктера, 1 потпорни и 1 поштар. 
 

1891. Риста Прендић
(1)

 

 

1892. Ристе Прендића , татарина више нема а ни осталих! 
 

ПОСЛАНИЦИ 
(у Алексиначком округу 1881-1924.) 

 

1881-1883. Ђока Милетић (из Ражња, посланик у Нар. Скупшт. за ра- 
жањски срез). 

 

1887. Ђорђе Брачнац из Ражња. 
 

1888. Ђока Брачинац, Коста Таушановић из Београда (oбојица за алекс. 
срез). 

 

1890. Ђока Брачинац (за нишки изборни округ). 
 

1891-1894. Ђорђе Брачинац (за крушевачки округ). 
 

1895. Hема података. 
 

1896. Илија Милојевић (предс. општ.у Сталаћу за ражањски срез). 
 

1897. Hема података. 
 

1899-1901. Аксентије Мацић (земљоделац из Ћићевца за раж. срез). 
 

1902-1908. Ђока Брачинац (трговац из Ражња за крушевачки округ). 
 

1909-1912. Без посланика за ражањску општину. 
 

1913. Hема података. 
 

1914. Ђока Брачинац (трговац из Ражња за срез ражањски). 
 

1921 – 1922. Без посланика за срез ражањски. 
 

1) У то време: крагујевачки округ (52 пензионера), књажевачки (4), јагодински (13), вра- 
њски (4), београдски (3), Београд (око 300).
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ОДЛИКОВАНА ЛИЦА (1895-1899)
(1)

Сава Браљинац
(2)

 инжењер у пензији, живи у Крушевцу      Т 3. 94
Ђорђе Брачинац       трговац, живи у Ражњу                              Т 4. 94 
Ђока Милетић          свештеник, живи у Ражњу          Т 5. 77 и Т 4. 93 
Јован Младеновић   срески начелник, живи у Ражњу                Т 5. 95 
Аврам Петровић      свештеник, живи у Мозгову                   С С 5. 98 
Тихомир Ђорђевић  професор, живи у Алексинцу                    СС 5. - 
Страна одликовања: 
Ђока Брачинац резервни поручник, живи у Ражњу -  Руски крст Св. 

Ђорђа 78 
 

ГРАНИЧАРИ СЛУЖЕ БЕЗ ПЛАТЕ
(3)

 

Персонал пограничне стражарске службе био је већином плаћен. Бу- 
љукбаше и писари имали су сталне плате, делом новчане а делом натура- 
лне природе. Сви стражари нису били под платом, ни они који су дошли 
наредбом локалних капетана, административним путем: сами су доноси- 
ли и преобуку и храну, служили својим пушкама. Смена је била седмична 
или десетодневна. 

 

НАГРАДА РЕВНОСНОМ ГРАНИЧАРУ
(4)

 

Али Буе је 1837. г. забележио да је у Алексинцу било преко 1.500 осо- 
ба у Карантину. Милош је изузетно водио рачуна да карантин функциони- 
ше како треба: забележен је случај да је књаз наградио цесарским дукатом 
Марка Ђорђевића који је ревносно чувао границу са Турском. 

 

ГРАНИЦА СА ТУРСКОМ ОБЕЛЕЖЕНА ПЛОТОМ
(5)

 

Да би спречавао појединачне пребеге, кнез је утврдио границу поди- 
зањем плотова или палисада (ограда од коља испреплетана прућем) те је 
на овај начин допуњавао сигурност поред већ постављених хумки, карау- 
ла и састанака. 

Кнез је укоревао пограничне капетане "што је пуштао оностранске 
људе, да на нашој страни земљу обделавају, те је сад, кад је кордон гра- 
ницом ударен до тога дошло, да су онострански људи умке наше разру- 
шили хотећи доказати, да је земља, коју су на нашој страни земљу обде- 
лавали њиова." 

 

 
 
 
 

1) Б: ИГ 346, "Шематизам одликованих лица у Краљевини Србији, Бгд.,1900, књ. II. 
2) Скраћенице: БО - Двоглави Бели Орао; ТМ -Таковски Крст с Мачевима; Т - Таковски 
Крст; С С - Свети Сава. Арапске цифре од 1- 5 значе степен ордена. Задње арапске цифре 
значе годину у којој је лице одликовано. 
3) Владимир Ћоровић, "Историја Срба". 
4) Владимир Стојанчевић, "Кнез Милош и заштита српских граница за време епиде- 
мије куге у Турској (1836-38.)", УБ : БИ 704. 
5) Владимир Стојанчевић, "Административно и војно-полицијско уређење Српско- 
турске границе за време прве владе Милоша Обреновића, УБ,ИБ 658, Бгд.,1951.
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СПИСАК НОВОПОПИСАНИХ ВОЈНИКА (из војене команде 
дунавско-тимочке Окружја бањског 1836.) 

Име и презиме       село           година    шуха    цолова отца    брата 
1.  Стеван Милетин     Скорица         17            5             3          1           3 
2.  Рајко Милин            Липовац         17            5             2          1           3 
3.  Јевта Гојков             Ражањ            17            5             1          -           2 
4.  Милосав Јованов    Горњи Варош 18            5             2          1           3 
5.  Радојко Миленков  Јасење            17            5             2          1           2 
6.  Стојадин Јованов    Маћија           17            5             2          1           3 
7.  Стеван Миљков      Радошевац     17            5             2          1           5 
8.  Павко Првуловић    Праскоче       17            5             1          1           2 
9.  Милосав Марков    Смиловац      18            5             5          -           3 

10.  Трифун Стојанов    Прњавор        18            5             3          1           2 
11.  Петар Иванов          Прњавор        18            5             -          1           2 
12.  Јеремија Игњатов   Послон          19            5             2          -           5 
13.  Милен Благојев       Послон          18            5             -           -           4 
14.  Миљко Милојев      Мађаре          17            5             1          -           2 
15.  Живан Стојанов      Ћићевац         18            5             1          1           4 

(свештенички син) 
16. Ђoрђе Митров Ћићевац 17 5 3 1 4 
17. Матија Дачин Браљина 19 5 1 1 2 

Примечаније: Из целог Окружја бањског сума војника 112. 
Нашему војеном команданту дунавско-тимочком 

Полковнику Стефану Стојановићу 
С рапортом вашим од 1 8.тек. Н 418. приспели су 112 рекрута из 

Окружја бањског. За сувишак онај од 24 рекрута јављамо вам да смо нало- 
жили поручнику и Команданту пешачке наше гарде, Николају Поповићу 
да вам иј на траг отправи и да иј је већ досд и визвратио. 

 

ЗАНАТЛИЈЕ ПОНОВО У ГРАДОВИМА
(1)

 

После аустријског рата 1737-1739.г. занатлије су се почеле поново 
окупљати у градовима, паланкама и касабама, које су у току рата остајале 
углавном пусте и то најпре оне занатлије које су радиле за потребе војске. 
Упоредо са Турцима све је више занатлија Срба и Цинцара махом пекара, 
механџија,  опанчара,  ћурчија,  абаџија,  терзија,  бојаџија,  дунђера, 
грнчара итд. Село је своје потребе задовољавало домаћом радиношћу, 
производима сеоских занатлија и набавком у околним градовима. 

 

СПИСАК ЕСНАФА И ТРГОВАЦАУ РАЖЊУ 1836.
(2)

 

 

Исправничество алексиначко 
Окружје бањско 
Срез ражањски 

 

ТРГОВЦИ: 1. Миленко Николић, 2. Младен Недељковић 
 

1)  Миодраг  Спирић,  "Историја  Алексинца  и  околине  до  краја  прве  владе  књаза 
Милоша", Алексинац,1995, стр.173-176. 
2) АС-Совет-2.-а-5-77-1836.
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КАЛПАЏИЈЕ: 1. Стефан Радојковић. 
БАКАЛИ: 1. Стојко Васиљковић, 2. Ђока Мијаиловић, 3. Неша Стојановић, 

4. Станоје Ђорић. 
ТУФЕКЏИЈЕ: 1. Дача Миленковић. 
МУМЏИЈЕ: 1. Стефан Гојковић. 
ТЕРЗИЈЕ: 1. Коца Милосављевић, 2. Петар Николић, 3. Јова Живановић, 

4. Миладин Ивановић, 5. Живоин Станојловић, 6. Марко Николић, 7. Ранђел 
Ивковић, 8. Петар Недељковић. 

ГРНЧАРИ: 1. Петар Илић, 2. Здравко Златин, 3. Ранча Вељковић. 
МЕАНЏИЈЕ:1. Рака Милетић, 2. Станоје Стојановић, 3. Миша Крстић, 

4. Лека Станковић. 
ЋУРЧИЈЕ: 1. Ивко Милојковић, 2. Радован Лазаревић. 
МУТАВЏИЈЕ: 1. Јован Стојковић, 2. Радован Лазаревић. 
БОЈАЏИЈЕ: 1. Милосав Николић, 2. Живан Благојевић. 

 

ПОДАЦИ ЗА СРЕЗ РАЖАЊСКИ 1845.
(1)

 

 

тек.име села место гди је бр. мана- цркве школе 
бр. Прим.суд кућа стира   

1.  Праскоч             у Праскочу     17                 -                   -                   - 
Јасење                        *              16                 -                   -                   - 
Ман.св.Романа          *               -                  1                  -                   - 
Манастирско (1)        *              18                 -                   -                   - 

2.  Послон               у Послону      24                 -                   -                   - 
Чубура                       *               9                  -                   -                   - 
Липовац Раж.             *              12                 -                   -                   - 
М.С.Никола               *               -                  1                  -                   - 

3.  Браљина            у Браљини      19                 -                   -                   - 
Церово                       *               6                  -                   -                   - 
Маћија                       *              11                  -                   -                   - 
Малетина                   *               9                  -                   -                   - 

4.  Сталаћ                y Сталаћу       88                 -                   -                   - 
Лучина                       *              52                 -                   -                   - 

5.  Ћићевац             у Ћићевцу      90                 -                   -                   - 
Кошеви                      *              44                 -                   -                   - 
Радошевац                 *              13                 -                   -                   - 

6.  Појате                  у Појату        38                 -                   -                   - 
Плочник                     *              20                 -                   -                   - 

7.  Брачин                у Брачину       32                 -                   -                   - 
Претрковац                *              26                 -                   -                   - 

8.  Скорица             y Скорици      58                 -                   -                   - 
Смиловац                   *              48                 -                   -                   - 

9.  Витошевац     у Витиошевцу   61                 -                   -                   - 
Шетка                        *              18                 -                   -                   - 
Ман.св.Петра            *               -                  1                  -                   - 

10.  Подгорац           у Подгорцу     51                 -                   -                   - 
Грабово                      *              15                 -                   -                   - 
Пардик                       *              15                 -                   -                   - 

 

1) АС,МУД,П,13.,13,1845
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11. Ражањ у Ражњу 64 -                  1                  1 
 Варош село * 28 -                   -                   - 

Мађере                       *              27                 -                   -                   - 
12. Рујишко (2) у Рујишту 25 -                   -                   - 
 Црни Као * 17 -                   -                   - 

 

(1)- „Код Праскоча се налази једно село од 16 кућа зовемо Прњавор 
св. Романа насељено и оно је од сваког давања Правитељством 
ослобођено.“ 

(2) -Рујишко и Црни Као у овом попису нису припадали ражањској ка- 
петанији.) 

 
27. децембра 1848. г.                                  Физикус окружја алексиначког 
у Алексинцу                                                 доктор медицине и хирургије 

Константин Гадеши 
 

МЕАНЏИЈЕ У СРЕЗУ РАЖАЊСКОМ 1861.
(1)

 

1. Притјажатељ механе Јања Димитријевић из Јовановца, спада у 1. 
класу, налази се у Јовановцу. Од тврдог материјала, 2 собе, кафану, фуру- 
ну за леб, амурлук (одељење за мешење таста П.А.), шталу за 20-30 коња, 
и могу у њој преноћити 40-50 душа. Није по плану но строја је доброг. Под 
ћермидним је кровом.За путнике потребне простирке има. 

2. Притјажатељ меане браћа Аризовићи из Јовановца, спада у 1. кла- 
су, налази се у Јовановцу. Од дрвеног материјала, једну собу, кафану, фу- 
руну за леб, амурлук, шталу за 20 коња и другу одвојену за 100 коња. Могу 
преноћити 30-35 душа. Није по плану и строја је рђавог. Под ћерамидним 
је кровом.Има за путнике потребне простирке. 

3. Притјажатељи меане Тодосије Милутиновић из Брачина, Милосав 
Петровић из Витошевца, Јања Димитријевић и Никола Аризовић из Јова- 
новца, спада у 3. класу, налази се на главном друму у Јовановцу. Од тврог 
материјала,1 малу собу и 1 сарачару, фуруну за леб, амурлук и шталу за 20 
коња, одвојено пак шталу за 30 коња и сењару, Могу преноћити 15 душа. 
Није по плану а приличног је строја. Под ћерамидним је кровом.Од сре- 
дње је важности, но на штацији је путничкој,има и нешто простирке. 

4. Притјажатељ механе Раја Павловић из Смиловца, спада у 3. класу, 
налази се у селу Скробл на споредном друму. Од дрвеног материјала, 3 
собе, кафану, фуруну за печење хлеба, амурлук, шталу за 15 коња, све под 
једним кровом. Могу преноћити 20 душа. Није по плану а строја је рђа- 
вог. Под ћерамидним је кровом. Важност је те што по неком путнику буде 
конак. 

5. Притјажатељ механе Раjко Кркић из Ћићевца спада у 3. класу, на- 
лази се у селу Ћићевцу на спордном друму. Од дрвеног материјала, 2 собе, 
кафану пространу, фуруну за леб, амурлук, одвојен, ар (хар - штала, ко- 
њушница, П.А.) за 5-6 коња. Могу преноћити 15-20 душа. Није по плану и 
рђавог је строја. Под ћерамидним је кровом. Ова служи трговцима марве- 
ним и за вуне долазећима, има и нешто простирке. 

 

1) ДА,СРС,МУД,п,4.,210,1861. Списак механа у срезу алексиначко-ражањском 1861. г.
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6. Притјажатељи механе браћа Ракићи из Ражња, спада у 3. класу, нала- 
зи се у селу Мозгову на споредном друму. Од дрвеног материјала,1 собу, ка- 
фану пространу, фуруну за леб, амурлук и шталу за 20 коња. Могу прено- 
ћити 20 душа. Није по плану и рђавог је строја. Под ћерамидним је кровом. 
Ова је на друму к Бањи водећем и приличне је важности за путнике. 

7. Притјажатељи механе Панта и Јово Лукићи из Сталаћа, спада у 3. 
класу, налази се у селу Сталаћу на споредном друму. Од дрвеног матери- 
јала, 1 собу, кафану малог простора, фуруну за леб, шталу за 5-6 коња. 
Могу преноћити 10 душа. Није по плану и рђавог је строја. Важности је те 
што по неком путнику буде конак и што се сељани служе. 

8. Притјажатељи механе браћа Ракићи из Ражња, спада у 1. класу, на- 
лази се у вароши Ражњу. Од дрвеног материјала, 2 собе и кафану повећег 
простора, мутвак за готовљење јела, подрум озидан, фуруну за леб, аму- 
рлук, шталу за 40 коња и сенару. Могу преноћити 40-50 душа. Није по 
плану но доброг је строја. Под ћерамидним је кровом. Имаде 1 собу за- 
стрту и сламљаче, јастука и други простирака. 

9. Притјажатељ механе Милоје Брачинац из Ражња, спада у 1. класу, 
налази се у вароши Ражњу. Од дрвеног материјала, 5 соба, пространу ка- 
фану, мутвак за готовљење јела, 2 подрума озидана, фуруна за леб, аму- 
рлук, шталу за 40 коња и сењару. Могу преноћити 50-60 душа. Није по 
плану но доброг је строја. Под ћерамидним је кровом. 2 собе застрте има- 
де и сламљача, јастука и други простирака. 

10. Притјажатељи механе Таса, Марко и Милан, браћа Ракићи из Ра- 
жња, спада у 3. класу, налази се у вароши Ражњу. Од дрвеног материјала, 
и собу, пространу кафану, мутвак за готовљење јела, фуруну за леб, амур- 
лук, два подрума, шталу за 30 коња и отлукану (сењак, П.А.). Могу прено- 
ћити 20-25 душа. Није по плану и рђавог је строја. Под ћерамидним је 
кровом.Једну собу застрту,и сламљача, јастука и други простирака имаде. 

11. Притјажатељи механе Коста и Ђорђе браћа Јанковић, спада у 3. 
класу, налази се у вароши Ражњу.Од дрвеног материјала, 2 собе, кафану 
пространу, мутвак за готовљење јела, подрум, фуруна за леб, амурлук, 
шталу за 40 коња, а сењару одвојену. Могу преноћити 30 душа. Није по 
плану и рђавог је строја. Под ћерамидним је кровом. 2 собе у нечему за- 
стрте, сламљача, јастуке и друге простирке имаде. 

13. Притјажатељи механе браћа Крстићи из Ражња, спада у другу кла- 
су, налази се у вароши Ражњу. Од дрвеног материјала, 2 собе, кафану про- 
страну, мутвак за готовљење јела, подрум, фуруну за леб, амурлук, шталу 
за 30 коња, под једним кровом, а другу шталу за 60 коња с отлукамом 
одвојено. Могу преноћити 40 душа. Није по плану а рђавог је строја. Под 
ћерамидним је кровом, једну собу прострту, сламљача, јастука и друге 
простирке имаде. 

14. Притјажатељ механе Тоша Тодоровић и син му Тодор Тошић из 
Ражња, спада у 3. класу, налази се у вароши Ражњу. Од дрвеног материја- 
ла, 2 собе простране, мувтак за готовљење јела, подрум под меаном ози- 
дан, фуруну за леб, амурлук, шталу за 50 коња и одвојену сењару. Могу 
преноћити 40 душа. Није по плану и рђавог је строја. Под ћерамидним је 
кровом, једну собу у нечему застрту, нешто асура и покроваца за прости- 
рање имаде.рање



201
201 

 

15. Притјажатељ механе Недељко Станојевић из Ражња, спада у (-) 
класу, налази се у вароши Ражњу. Дотрајала, а била је од тврдог матери- 
јала, но ова је растурена, па сада плац празан. Није по плану и рђавог је 
строја.За никакве важности не узима се. 

16. Притјажатељ механе Манојло Дамљановић из Ражња, спада у 2. 
класу, налази се у вароши Ражњу, Од тврдог материјала, кафана са 1 со- 
бом, доброг стања. Није по плану а и рђавог је стоја. Под ћерамидним је 
кровом.Служе се са овом варошани. 

17. Притјажатељ механе Ђорђе Крстић из Ражња, спада у 3. класу, на- 
лази се у вароши Ражњу. Од дрвеног материјала,кафана са 1 собом и 1 са- 
рачаном за пиће (седларска радионица: сарач - седлар, кожар, П.А.). Није 
по плану а рђавог је строја. Под ћерамидним је кровом. Служе се са овом 
варошани. 
К.Но 3107                                                                        Началник окружни 
17. јунија 1861. године                                                        подполковник 
у Алексинцу                                                                    Павле В. Мутавџић 

 

ЗАНАТЛИЈЕ У РАЖЊУ (1900-1901.)
(1)

 

 

Асурџија: Риста Спасић (1889.).
(2) 

Бојаџија: Лазар Живановић (-). 
Берберин: Лазар Ракић (1880). 
Грнчари: браћа Капетановић (1889.), Драгољуб Благојевић (1889.), Милош 

Tодоровић (1894.). 
Качари: Никола Т. Јовановић (1893.), Стојиљко Стаменковић (1879.). 
Ковачи и бравари: Марко Јовановић (1893.), Стеван Вељковић (1891.). 
Костретари: Живко Ристић (1884.), Ђорђе Јовановић (1894.). 
Колар: Александар Пешић (1879.). 
Књижар: Милан Марковић (1889.). 
Кројач: Станимир Живадиновић (1888.). 
Кафекџије: Александар Стефановић (1895.), браћа Мишић (1860.), Влади- 

мир Илић (1894.), Љубомир Крстић (1882.), Милан Брачинац (1858.), Мијајло 
Тодоровић (1860.), Никола Илић (1895.). 

Лимар: Димитрије Живановић (1898.). 
Месари: Антоније Стефановић (1896.), Димитрије Петровић (1895.), Ди- 

митрије Ивковић (1886.), Илија Лудман (1876.), Живко Петровић (1894.), Је- 
врем Живковић (-). 

Меш.трговине: браћа З. Брачинац (1840.), Браћа Т.  Стефановић (1860.), 
Глигорије Живковић (1842.), Драгољуб Ђорђевић (1884.), Драгољуб Ристић 
(1897.), Јеврем Брачинац (1878), Милан Марковић (1868), Никола Јовановић 
(1885.), Радосав Ракић (1845.), Ђорђе Димитријевић (1889.). 

Марвени и cвињски трговци: Антоније Стефановић (1896.), Браћа З. Бра- 
чинац (1840.), Војислав Ђ. Крстић (1897.),Јеврем M. Живковић (1881.), Милан 
Живадиновић (1884.), Настас Брачинац (1889.), Ђорђе Брачинац(1887.). 

Обућари: Алекса Ивановић (1864.), Браћа Тричковић (1894.), Драгољуб 
Милетић (1891.), Стеван Митровић (1889.). 

Опанчари: браћа Живковић (1890.). 
 

1) УБ-ИГ-339. Трговинско-занатски шематизам Краљевине Србије за 1900-1901. 
2) Година почетка рада.



2) Мирослав Димитријевић и сарадници, "Ћићевац са околином", Бгд, 1999, стр. 39 
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Кожари: Живко Марковић и синови (1870.), Станисав Живановић (1894.). 
Поткивачи: Мијајло Ракић (1879.), Станоје Јанковић (1894.), Петар Ракић 

(1882.). 
Предузимач: Анта Богдановић (1882.). 
Сапунџија: Алекса Матић (1885.). 
Колари: Андрија Спасић и син (1879.), Коста Филиповић (1859.), Ђорђе 

Лазић (1889.). 
Терзије: Живојин Јовановић (1859.), Живојин М. Јовановић (1882.), Коста 

Ђорђевић (-). 
 

ЈЕДНО СЕЛО – ЈЕДНО ЗАНИМАЊЕ
(1)

 

Себар је био сав српски народ сем властеле и свештенства. На сваком 
властелинству је била утврђена подела рада према дужности поданика на 
уљаре, рибаре, угљаре, коваче, грнчаре, ратаре итд.Читава села имала су 
само једно занимање што се види из Аранђеловачке хрисовуље (1348- 
1350) у којој стоји одредба да добитак црквени (стоку) чувају и напасају 
Брођани а да немају другог посла у жупи. Сви становници у селу Шавци 
код Параћина су били кројачи (Д. Лапчевић, "Занати у Немањићкој Срби- 
ји"). 

 

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА БЕОГРАД – НИШ 1880.
(2)

 

Данашња траса железничке пруге која пролази кроз Ћићевац истраси- 
рана је 1880. године, а изградња и постављање пруге отпочело је у лето 
1882. године. Први воз кроз ћићевачку железничку станицу прошао је 1884. 
године. 

Усвојена је, дакле трећа варијанта: једну је елиминисао тадашњи по- 
сланик за Ражањски срез Ђорђе Брачинац који је уз оштре иступе у Наро- 
дној скупштини одвраћао посланике да гласају за варијанту да железница 
прође кроз Ражањ говорећи „да ражањском крају не треба воз јер ће да пла- 
ши децу“. 

 
СПИСАК ЖЕЛЕЗНИЧАРА У ЋИЋЕВЦУ, СТАЛАЋУ 

И БРАЉИНИ 1885. г. 
Гаврило Суботић, инг. 6. класе под уговором за алексиначки округ, 

Сава М. Браљинац, инг. 4. класе за крушевачки округ. 
До 1891. године не наводе се шефови станица већ само надзорници 

секција. Ираклије Боди,инг. За алексиначки округ постављен 1887.г., а у 
Нишу 1890. г. надзорну секцију чине: Гастон Бракар, шеф секције, Мита 
Станковић, подинжењер, Душан Сабовљевић инжењер, Јован Симеоно- 
вић инжењер, Милутин Божић инжењер и Игњат Степанчић чиновник. 

1891. Станица сталаћска шеф Милан Стајевић. 
1892 -1893. Станица сталаћска шеф Драгутин Димитријевић (7. кл.). 
1894. Станица сталаћска шеф Тоша Константиновић (саобр. чин. 6. класе, 

припр.) 
1895. Станица сталаћска шеф Тоша Константиновић (саобр. чин. 2. реда) 

 
 

1) Др Б. Перуничић, "Српско средњевековно село", Бгд., Научна књига.
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1896. Станица сталаћска шеф Сава Милојковић (саоб. чин. 8. кл.), Љубомир 
Радовановић (9. кл.). 

1897. Сталаћ: шеф Сава Милојковић (саоб. чин. 8. кл.), Љубомир Радовано- 
вић (8. кл.). 

1898. Сталаћ: шеф Сава Милојковић, Ђорђе Утјешиновић, собр.чин. 9. кл. 
1899. Сталаћ: шеф Сава Милојковић. 
1900. Сталаћ: шеф Сава Милојковић; Ћићевац: шеф Милорад Тривунац 

(саобр. чиновник 8. кл.); Браљина: дужност шефа врши саобраћајни званичник 
и врши се непрекидна служба) 

1901. Ћићевац: шеф Милорад Трифунац (саобр.чин. 7. кл.); Сталаћ: шеф 
Сава Милојковић (саобр.чин. 6. кл.); Браљина: шеф Цветко Цветковић (саобр. 
чин. 8. кл.). 

1902. Ћићевац: шеф Милорад Трифунац (7. класа); Сталаћ: шеф Јован Ста- 
нојевић (7. класа); Сима Вучковић (7. кл.припр.); Браљина: шеф Димитрије Кр- 
стић (8. класа). 

1903. Ћићевац: шеф Милан Стојковић (8. класа), Милорад Поповић (9. кла- 
са); Сталаћ: шеф Јован Станојевић (7.класа); Сима Вучковић (9. класа, припр.); 
Браљина: дужност шефа станице врши саобр. званичник. 

1904. - 1905.Ћићевац: шеф Љубомир Радовановић (6. класа); Сталаћ: шеф 
Јован Станојевић (7. класа); Браљина: дужност шефа станице врши саобр. зва- 
ничник. 

1906.Ћићевац: шеф Нићифор Петровић (6. класа); Сталаћ: шеф Љубомир 
Радовановић (5. класа); Браљина: дужност шефа станице врши саобр. звани- 
чник. 

1907 - 1910. Ћићевац: шеф Љубомир Ј. Ђаја (6. класа); Сталаћ: шеф Нићи- 
фор Петровић (5. класа); Браљина: дужност шефа станице врши саобр. звани- 
чник. 

1911. Ћићевац: шеф Алекса Поповић (6. класа); Сталаћ: шеф Нићифор Пе- 
тровић (3. класа), Љубомир Петковић (6. класа), кондуктери: Петар Стевановић 
(3.к. по старом), Алекса Цветић (3.к. по старом); Браљина: шеф Радован Павло- 
вић (7. к.по старом). 

1912. Сталаћ: шеф Никола Вукадиновић, Момчило Ђорђевић; Ћићевац: 
шеф Алекса Поповић, Бранко Милосављевић; Браљина: шеф Радован Павло- 
вић (7. к.по старом). 

1914. Ћићевац: шеф Лазар Ђорђевић (5. класа), Димитрије Михаиловић (6. 
класа); Сталаћ: шеф Никола Вукадиновић (2. класа), Петар Брадваревић (6. 
класа, чиновник); Браљина: шеф Ото Монај (5. класа). 

1921/22. Ћићевац: шеф Димитрије С. Михаиловић (3. класе), Божидар Жи- 
вановић (5. к. привр. ст. зван.); Сталаћ: шеф Миладин Арсић (1. класа), Срећко 
Михаиловић (6. кл. привр.), Никола Даниловић (5. класа), Властимир Крстић (4. 
кл. магацин. зван.); Браљина: шеф Мирослав Чортановић (4. класа). 

1924. Ћићевац: шеф Никола Де Сарно (привр.саобр.званич.), Михаило Фи- 
липовић (привр. саобр. званич.); Сталаћ: шеф Коста Муаковић (чиновник), Ра- 
дојко В. Поповић (саобраћ. званич.), Божидар Живановић (станични званич.); 
Браљина: шеф Миодраг Радојковић (привр. саобр. зван.). Надзорници пруге: 
Драгић Ивановић (за Ћићевац), за Браљину место празно, Сталаћ није уписан. 

 

СТАТИСТИЧКИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД 1861.
(1)

 

- 21 обштина                                -  9 варошкиј меана 
- 48 села                                        - 12 сеоскиј меана 

 
1) ДА,СРС,МУД,п,4.,210,1861. Срез ражањски
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- 1 варош                                            - / одбегли из Србије лица 
- / незидани цркви                             - 9 добегши у Србију лица 
- 2 зидани манастира                        - 53 подељени фамилија 
- / незидани манастира                    -  30 криваца примир. судом казњени 
- 1 зиданиј обштинскиј кућа           -  17 криваца предати суду 
- 1 зиданиј правителст. кућа            -  2 734 деловодни нумера 
- 2 незидани правителс. кућа          - 1 .423 печата издати прим.судовима 
- 23 незидани обштинскиј кућа      - / велики пасоша издати 
- 2.308 приватни кућа                      - 98 мали пасоша издати 
- 7 504 мушкиј душа                        - / визирани пасоша 
- 7 226 женскиј душа                       - 115 издати исправа служит. 
- 2.888 порескиј глава                      - 44 телесно криваца казњени 
- 1 чиновника                                           полициј .властима 
- 11 свештеника                                - 86 новчано криваца казњени 
- 7 калуђера                                       - 79 затвором криваца казнени 
- 4 основни школа                            - 6 пожара бројно 
- 4 учитеља                                        - 1 864 гроша од пожара 
- 176 ученика                                    - 12 бројно случајеви крађа 
-  *женскиј школа                             - 6.277 гроша од крађа 
- 51 правитељствениј служитеља   - 1 случајева убијства 
- 33 варошкиј дућана                       - 6 случајева самоубујства 
- / сеоскиј дућана 

 

К.Но 238 Началник окружја Секретар 
22. фебруара 1861.год. мајор П. Мутавџић М.Урошевић 
у Алексинцу   
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ПИТОМЕ ВОЋКЕ ОВОГ КРАЈА
(1)

 

ЈАБУКА: тврдојка, зуквача, црвењача, петровача, илињача (све врсте 
су доста рђаве и обично су тврде ,налази се по негде и кржљика које не ра- 
сте више него до колена а која рађа готово од земље). 

ТРЕШЊА : нису на гласу и махом су горке. 
КРУШКА: караманка, сладица, водењача, видовка, такуша, јечменка. 
ШЉИВА: ранка, маxарка, белошљива, сурунка, прапорка и тврдо- 

шљива. 
СТОКА

(1)
 

Коња (4 362), Говеда (27 952), Свиња (41 529), Оваца (147 466), Коза 
(50 319), Кошница...................3.100 (1859. г. било је 7 418). 

 

OДЕЛО 
МУШКИ: носе чакшире, џубе (дугачко до испод колена) без рукава, 

гуњче, подвезице, јелече, појас, канице, кошуљу, антерију (кучињаву или 
памучну), чарапе (кратке), врвце (од козине) место каиша а постарији љу- 
ди носе полушишану или јагњећу, још припасују силаје, богатији носе 
ципеле или чизме и велики црни гуњ без рукава. 

Чобани, да се не би росили и да се не би одирали о трње носе скорње 
(од козје мешине, с чупом напоље, начињене ногавице као широке панта- 
лоне). 

ЖЕНСКИЊЕ: носе кошуљу (памучну или конопљану), канице, пре- 
гачу (кецељу), опрег (сукњу), јелече, свилену антерију, марамче око вра- 
та, огрлицу (с белим новчићима или дукатима око главе уместо мараме, 
крпче (пешкир), чарапе, опанке и врвце (место каиша), зубун дугачки, ха- 
љину дугачку, ћурче (као мушко гуњче а рукави му мало дужи од лаката 
свуд около оивичено иритом место гајтана). 

 
ДАЖБИНЕ У СРБИЈИ 

До 1804. г. док су Турци заповедали давало се: 
1. ЦАРУ. 
2. АРАЧ: данак од сваке мушке главе од 7 до 60 година по 3 гроша и 2 

паре на главу. Плаћали су га сви па чак и свештенство и калуђери. 
3. ПОРЕЗ: ударан на сваку ожењену главу. Није био увек исти, већ 

према потреби земље, окружја или среза. 
4. ЧИБУК  намет на дуван, узиман од оних који су сејали дуван по 2 

паре од овце и козе. 
 

1) М. Ђ. Милићевић, "Кнежевина Србија".
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ПРИХОДИ  ЦАРСКИ 
Осим арача , пореза и чибука постојали су и царски приходи: 
4. МУКАДЕ (мукада - господар, господин) су државна, царска добра 

за рачун цара и његове фамилије одређена. 
5. ДОБРА непокретна по варошима издавана под кирију (дућан и сл.). 
6. ЋУМРУЦИ (ћумрук-царина, трошарина) погранични. 
7. СКЕЛЕ на Дунаву, Сави, Морави, Ибру и Колубари. 
8. РИБОЛОВ у свим рекама. 
Џамије су имале своја непокретна добра - вакупе. 

 

СПАХИЈАМА 
1. ГЛАВНИЦА плаћана од куће по 2 гроша. Ко је плаћао главницу 

ослобођен од давања десетка од усева по баштама и од десетка од воћа. 
2. ЖЕНИДБИНА је плаћана спахији који је младожењи издавао те- 

скеру (писмено, цедуља) по 2 гроша. 
3. КОТАРИНА се плаћала када неко догони стоку из другог села на 

испашу по 2 гроша, не од комада већ од целог стада. 
4. ВОДЕНИЧНО је узимано по 1 грош на главу али је често замењива- 

ло плаћањем главнице. 
5. КАЗАНСКО узимано од казана али је и ово више пута узимано са 

главницом је плаћана спахијама по 4 паре од свиње и када жир није родио 
а када роди и по 6 па и 10 пара по комаду. 

7. ДЕСЕТАК је даван од усева (пшеница, кукуруз, овас, јечам, ситна 
проја, кошнице, вино а и од самих баштованских усева. 

Спахијама су плаћали сви Срби, сем калуђера, манастири су плаћали 
а од прњавораца спахије су узимале по 2 до 2,5 гроша на главу. Десетак се 
могао заменити главницом у договору са спахијом. 

ПОРЕЗ ДАВАЊА за читлук сахибије (читлук - поље, сахибија - до- 
маћин) народ је сматрао незаконитим, па је зато овај порез био тежак и не- 
разумљив. 

ГЛОБЕ су најгори намет за царску касу ,изгледа да су турски чино- 
вници то узимали за себе јер нису имали сталну плату па су се држали де- 
визе "дај шта даш". 

ДИМНИЦА је порез владикама по 12 пара на главу а за свећење во- 
дице по 5 гроша. Манастири су владикама давали годишње. 

Од 1804. г. кад су Срби до власти дошли (ЗА ВРЕМЕ КАРАЂОРЂА 
1804.): 

1. АРАЧ је узет само за 1804. и 1805. годину. Овај прикупљени арач 
није ушао у државну касу већ је предат Турцима (архимандрит Сава из св. 
Романа платио је 5 арача). 

2. ПОРЕЗ за време Карађорђа узиман је четири пута, по 4 гроша на 
главу. Порез су купиле војводе и новац доносиле магистратима (окру- 
жним судовима). 

3. ДЕСЕТАК је узиман од хране и винограда. Вински десетак даван је 
у закуп а од усева је узимано у зрну и у снопу. Купиле су га војводе и уно- 
силе у шанчеве а нешто доносиле у господарев конак. По селима су били 
изграђени амбари у којима је држана храна од десетка.
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4. ДВАДЕСЕТАК је узиман од оваца, коза, свиња и говеда а мана- 
стирски прњаворци су десетак давали манастирима. 

5. ПРИРЕЗ је плаћан само у селу којим су подмиривани чиновници а и 
за руске војнике када дођу у село за дочек. 

6. ЖИРОВНИНА је наплаћивана по 4 паре од свиње а по 10 пара ако 
су свиње дотериване из других села. Њу су наплаћивале војводе и преда- 
вале у народну касу. 

7. КАЗНЕ су плаћали кривци после изречене судске пресуде. 
8. ЋУМРУЦИ - на граничним прелазима, држани су за рачун наро- 

дне касе и давани су у закуп, на пример: хајдук Вељкоје држао ћумруке од 
Пореча до Радујевца и плаћао 70.000 гроша (7 000 дуката цесарских) ћу- 
мручке таксекоју је одређивао Совјет, најпре 3 гроша од товара, а када су 
Руси држали онда је товар плаћан 8-10 гроша. 

9. РИБОЛОВ, СКЕЛЕ, РУДЕ, ТУРСКА ПРИВАТНА ДОБРА (одла- 
скомТурака њихова су добра продавана – ко да више). 

 

ПРИХОДИ СПАХИЈСКИ У ХРАНИ 1834.
(1)

 

Капетанија ражањска                                                              Окружје параћинско 
р.бр.   име села             врећа                 ока                                   ока 

кукуруза         пшенице                            јечма 
1. Касаба Ражањ               30                   800                                     300 
2. Горњи варош                 27                   540                                     300 
3. Ћићевац                      100                 2 000                                  1 000 
4. Радошевац                    27                   280                                     500 
5. Појате                            60                   800                                  1 400 
6. Плочник                      500                   320                                     370 
7. Јасење                           17                   290                                     450 
8. Липовац                           -                   310                                     320 
9. Шетка                            19                   560                                     320 

10. Пардик                          19                   300                                     220 
11. Праскоч                         18                   180                                     240 
12. Грабово                         12                   340                                     160 
13. Претрковац                   20                   100                                     200 
14. Подгорац                       24                 1 340                                     900 
15. Витошевац                    40                 1 350                                     660 
16. Смиловац                      42                   600                                     400 
17. Скорица                        25                   900                                     600 
18. Сталаћ                         100                 1 900                                  1 100 
19. Мађаре                          19                1 808                                  1 070 
20. Кошеви                         70                   760                                     300 
21. Малетина                      16                   350                                     300 
22. Лучина                          78                 1 600                                     320 
23. Брачин                           30                   500                                     360 
24. Прњавор св.Романа     27                   600                                     180 
25. Браљина                        12                   500                                     260 
26. Церово                            6                   270                                     140 
27. Маћија                            5                   230                                     120 
28. Послон                          15                   400                                     300 

 
 

1) АС,Мин.фин,ЗТ-146
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29. Чубура                     7                 334              270 
сума                       940            20.262         12.960

30.  Црни Као 
(2)

 

31.  Рујишко
(2)

 

2                560              480 
17               400              280

 

Округ параћински                                                                  Капетанија ражањска 

ПРОТОКОЛ СПАХИЈСКОГ ПРИХОДА1835.
(1)

 

г  л  а  в  н  и  ц  а               ж и р о в н и н а 
Име села бр.    воде- свад- казан- свињ- наго- попа- кљук 

 глава нично бина ско ска ница ша ока 
 

1. Варош Ражње 58 -             -           12 -             -             -        2640 
2. Варош горњи 38 -            2            2 138          -           24       1860 
3.  Кошеви            39       -            2            2            -          129          -        4690 
4.  Ћићевац           81       6            4            6          619          -             -         780 
5.  Радошевац       17       -             -            2           64           -             -        1370 
6.  Браљина          32       -            2            2           58           -             -         395 
7.  Маћија              9        -             -             -           25           -             -         165 
8.  Малетина          9        -             -             -           47           -             -         230 
9.  Церово              5        -             -             -           32           -           83       1115 
10.  Манастирско 19       -             -            6            -             -           58        570 
11.  Праскоч          13       -             -             -             -             -           87        620 
12.  Јасење            16       -             -             -             -           87           -         345 
13.  Липовац         11       -             -             -           59           -             -        1360 
14.  Послон           16       -             -             -           57           -             -         320 
15.  Чубура           11       -            2            -             -             -             -         900 
16.  Шетка            18       -             -             -             -           91           -         770 
17.  Пардик           16       -            2            2           66           -             -        1030 
18.  Грабово          14       -             -             -          128          -             -        3370 
19.  Подгорац       44       -             -             -          154          -             -        3820 
20.  Витошевац    62      12           2            6          260          -             -        2600 
21.  Смиловац      37       2            -             -          164          -             -        4140 
22.  Скорица         56       -             -            2          239          -           39        780 
23.  Претрковац    24       6            -             -             -             -             -        1345 
24.  Брачин           33       6            -            2          286          -             -        1410 
25.  Плочник        23       -             -            4          118          -             -        1230 
26.  Мађаре           26       -            4            2          174          -             -        2230 
27.  Појате            43       -            2            -             -           52           -        2220 
28.  Лучина           44       -             -             -          196          -          106      4650 
29.  Сталаћ                      86           -             -            6            -          106         -? 
Свега                    884     48          26          60        2884       465        204    81.351 

 
Капетанија алекс.850     72          22          60        2185       672        478    22.858 
(23 села) 
Капетанија пар.   130    579         62          80           -             -             -      81.351 
(29 села) 

На главу се плаћало 2 гроша, воденично 2 гроша, свадбина 2 гроша, 
казанско 2 гроша, свињска 20 пара по грлу, нагоница 30 пара по грлу, сви- 
њска попаша 4 паре по грлу, кљук 6 пара на оку. 

 

1) AС-Мин.фин. ЗТ-194 
2) Црни Кал и Руишко припадају Капетанији алексиначкој (П.А.)
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ТЕФТЕР ПОРЕСКИХ ГЛАВА СРЕЗА РАЖАЊСКОГза 1835. г.
(1)

 

име села                          број кућа   глава пореских      после 
Дмитровдне 

ожењени 
1. касаба Ражње                        56                     53                       1 
2. Горњи Варош                         28                     35                       - 
3. Липовац                                  9                      12                       - 
4. Јасење                                    13                     13                       - 
5. Чубура                                    10                      9                        -
6. Пасјак

(2)
 14                     16                       -

7. Витошевац                             52                     57                       - 
8. Церова                                     5                       5                        - 
9. Шетка                                     13                     15                       - 

10. Грабово                                  12                     12                       - 
11. Подгорац                                38                     42                       - 
12. Претрковац                            20                     20                       - 
13. Смиловац                               38                     37                       - 
14. Радошевац                             14                     14                       - 
15. Малетина                                9                       7                        - 
16. Плочник                                 16                     23                       - 
17. Скорица                                  48                     52                       - 
18. Браљина                                 14                     15                       - 
19. Појате                                     35                     36                       - 
20. Брачин                                    30                     34                       1 
21. Ћићевац                                 72                     77                       1 
22. Мађаре                                   19                     24                       - 
23. Прњавор св. Романа              18                     14                       - 
24. Маћиа                                      7                       7                        - 
25. Лучина                                   44                     43                       - 
26. Кошеви                                   32                     32                       - 
27. Сталаћ                                    70                     82                       1 
28. Праскоч                                  12                     13                       - 
29. Пардик                                   14                     15                       - 

 

Ариз aнџија на Шупељаку
(4)

        1                       1                        - 
763                   815                      4 

7. февруарија 1836. г.                                                                           Капетан 
у Ражњу                                                                                         Стојан Петровић 

 

ТЕФТЕР БЕЗ НАСЛОВА 1835.
(3)

 

место                    број    пореске       арачке         ожењ.     неож. деце 
домаћин.       главе          главе 

1.  Ражањ паланка      50           52                92                60           27      46 
2.  Послон                   13           13                32                15           17      11 
3.  Чубура                   10            8                 16                 9             8       14 
4.  Витошевац            44           47                96                55           43      43 
5.  Пардик                   13           12                29                17           12      12 
6.  Грабово                  10           10                25                14           14      12 

 

1) АС,ЗТ- 425 
2) Пасјак је Послон (П.А.). 
3) АС, ЗТ-641-3, 1835. г., Срез ражањски 
4) Види страну 273 (П.А.)
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14. Богошевац 3 2 5 4 3 1 
 

18. Кошеви 32 32 68 40 22 34 
 

22. Маћија 8 7 23 8 10 9 
 

 

7. Подгорац 37 33 73 39 35 37 
8. Шетка 13 13 28 16 11 16 
9. Смиловац 38 33 68 41 30 44 

10. Скорица 48 43 84 50 38 40 
11.  Брачин                    29           30                57                36           20      26 
12.  Шупељак                1             1                  5                  1             3        1 
13.  Претрковац            11            9                 29                15            9       18 

 

15.  Плочник                 15           20                29                23            8       25 
16.  Појате                     32           39                76                45           20      39 
17.  Ћићевац                 65           70               141               44           41      90 

 

19.  Радошевац             14           12                32                14           14      26 
20.  Лучина                   39           36                60                38           16      46 
21.  Мађере                   19           27                54                31           14      30 

 

23.  Браљина                 14           12                36                13           16      12 
24.  Церово                    5             5                 16                 5             7        5 
25.  Прњавор                12           14                36                15            6       16 
26. Праскоч 11 11 26 12 9 16 
27.  Липовац                  9            13                24                14            9       12 
28.  Јасење                    11           52                27                13           11       1 
29. Варош горњи 29 37 65 22 11 11 

 

ОСЛОБОЂЕНИ ПОРЕЗА ЗБОГ БОЛЕСТИ (извод из тефтера)
(1)

 

 

1. Рајча Јовановић (Прњавор, КЛИНОВИТ); 2. Јован Петровић (Маћија, 
КВАРАН У СРЦУ); 3. Сава Милосављев (Сталаћ, КВАРАН У ТРБИ); 4.  Милу- 
тин Радојевић (Сталаћ, ГЛУВ И ШТУКО У ПАМЕТ); 5. Арса Белић (Сталаћ, 
ФАЛИО ИЗ ПАМЕТ); 6. Миленко Удовичић (Сталаћ, има дете од 8 година 
УБОГО); 7. Вељко Недељковић (Прасковче, КИЛАВ И БЕЗ ВОЛОВА); 8. Жи- 
вадин Станков (Прасковче, КИЛАВ); 9. Богдан Николић (Ћићевац, ИЗГУБИО 
ВИД ОЧИЈУ); 10. Алекса Здравков (Ћићевац, ИЗВАН ПАМЕТИ); 11. Милоје 
Крстић (Ћићевац, ШТЕТАН У СРЦЕ); 12. Радојко Станков (Брачин, ПОКВАР- 
ЕН У СРЦУ); 13. Неша Милованов (Брачин, УБОГ И БЕЋАР); 14. Радоје Марко- 
вић (Појате, КИЛАВ); 15. Стеван Божић (Појате, УБОГ И БЕЋАР); 16. Стојан 
Милићевић (Ражањ, САКАТ У НОГУ, умро од колере); 17. Јован Живковић (Ше- 
тка, КИЛАВ); 18. Стефан (ошт. папир, Шетка, САКАТ); 19. Никола (ошт. папир, 
Подгорац, КИЛАВ); 20. Марко Савић (Подгорац, САКАТ У РУКУ); 21. Андреја 
Ђокић (Претрковац, КИЛАВ); 22. Станко Милосављевић (Смиловац, КИЛАВ); 
23. Максим Здравков (Скорица, САКАТ У НОГУ); 24. Живко Петровић (Браљи- 
на, КИЛАВ); 25. Петар Јокић (Сталаћ, ГРБАВ). 

Умрли од колере: Милија Симонов (Мађере); Живко Стојановић (Сталаћ); 
Никола Савин (Сталаћ); Максим Миленов (Ћићевац); Троје (оштећен папир, Ра- 
жањ); ?, Станковић. 

 

ИЗВОД ПОРЕСКИХ ГЛАВА за 1837
(2)

 

1. ЈАСЕЊЕ (18)
(3)

, 2.ПРАСКОЧ (14), 3.ПРЊАВОР (18), 4.МАЛЕТИНА (9), 
5. ЦЕРОВО (8), 6. ПОСЛОН(17), 7. ЧУБУРА (11), 8. ЛИПОВАЦ (13), 9. ГОРЊА 

 

1) АС,Тефтер пореских глава за 1835. г 
2) АС, ЗТ-491,Округ алексиначки, Срез Ражањски 
3) Број пореских глава.
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ВАРОШ (37), 10. РАЖАЊ (59), 11. МАЂАРИ (29), 12. БРАЉИНА (21), 13. МА- 
ЋИЈЕ (9), 14. ЋИЋЕВАЦ (86), 15. СТАЛАЋ (90), 16. ПОЈАТЕ (43), 17. 
РАДОШЕ-ВАЦ (16), 18. ЛУЧИНА (47), 19. КОШЕВИ (38), 20. ВИТОШЕВАЦ 
(67), 21. ПО-ДГОРАЦ (44), 22. ПЛОЧНИК (23), 23. СКОРИЦА (60), 24. 
ПРЕТРКОВАЦ (28), 25. БРАЧИН (37), 26. СМИЛОВАЦ (41), 27. ГРАБОВО (14), 
28. ШЕТКА (16), 29. ПАРДИК (17). 
У Крагујевцу, 20. маја 1837. 

 

ПОДАЦИ ЗА СРЕЗ РАЖАЊСКИ 1834-1838.
(1)

 

р.бр. име села       број           главе          главе 
кућа         пореске       арачке 

1.  Ражње                 50                52                92 
2. Плочник 15 20 39 
3. Појате 32 39 76 
4. Ћићевац 65 70 195 
5.  Кошеви               32                32                68 
6.  Радошевац          14                12                32 
7.  Лучина                39                36                60 
8.  Мађере                19                27                54 
9.  Маћија                 8                  7                 23 
10.Браљинљ 13 12 36 
1 1.Церова 5 5 16 
12.Прњавор 12 14 36 
13.Праскоч               11                11                26 
14.Јасење                 11                12                27 
15.Липовац               9                 13                29 
16.Горњи Варош     29                37                61 
17.Послон                13                13                32 
18.Чубура                10                 8                 16 
19.Витошевац         44                47                96 
20.Пардик                13                12                29 
21.Грабово               12                10                25 
22.Подгорац            37                33                73 
23.Шетка                 14                13                28 
24.Смиловац           38                33                68 
25.Скорица              48                43                84 
26.Брачин                29                30                54 
27. Претрковац        11                 9                 23 
28.Богошевац           3                  2                  5 
Ан Шупељачки        -                  1                  5                 Љ 

636              653             1.348 
 

 

РЕГУЛИСАЊЕ ЛОВА НА ДИВЉАЧ 1839.
(2)

 

Високославном Совету, књажества српског 
Високославни Совет изволео је под 27. октоврија прошлога года Но 

1866. године Попечитељству внутрених дела наложити да оно пројект за 
обшту уредбу, у смотренију лова невре дносни дивљачи, као: јелена, срна, 
зецова итд. Сочини и Совету наразсмотреније поднесе. 

 

1) АС-Тефтер бр.643 
2) (ДА, СРС, КК 25 - 245)
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По овом ступило је Попечитељство ово к израђенију поменутог про- 
јекта, но незнајући, у колико би исто сочиненије Попечитељства соотве- 
тствовало обстојателствама ,кад народ наш јошт таковој уредби навико 
није, сиреч уколико би народу иста по вољи била, није пројект по целој 
обширности својој сочинило, но само једну част његову и то ова содрче- 
нија: 

"Будући се невредносна дивљач, а имено јелени и кошуте, многи ло- 
вом оће у Србији да утамани: то се лов исти дивљачи сасвим забрањује. 
Такође и зецове, дивље козе и за јело способне птице - осим чворака и вра- 
баца, које је у свако доба слободно убијати - забрањује се ловити од по- 
четка ускршњег поста до Петровдана ."

(1)
 

Преступницима пак забраненија овог ,Попечитељство ово није сра- 
змерну казну определило из тога побуђенија, што се Попечитељству овом 
сходно чини, најпре видити, како ће народ забраненије ово без додатка ка- 
зни набљудавати. 

Целу пак преднаведену ствар Попечитељство внутрених дела подно- 
си високославном Совету на разсмотреније, с додатком и мненија свог, да 
би добро било да окружје и срезске власти рачун држе од преступника, 
знања ради, колико би иј с концем једне године против првог, а колико 
против второг забраненија било, како би одатле знати могли ,у колико би 
ову уредбу обширније издати ваљало. 

 

Но 4638 од 1839.                                               Попечитељ внутрених дела, 
18. марта 1840.                                                         полковник ,кавалер 
У Београду                                                                   Ђорђе Протић 

 
 

ИМАЊЕ У КАПЕТАНИЈИ РАЖАЊСКОЈ 1845.
(2)

 

Народ у Капетанији ражањској бавио се пољопривредом како под Ту- 
рцима тако и после ослобођења од њих.Сејао је пшеницу, раж, јечам, 
овас, крупник, просо и хељду. Кукуруз и кромпир у то време није сејан у 
овом крају. 

По попису из 1845. г. Срез ражањски је имао стоке: 2 936 коња,10 504 
говеда, 39 815 оваца,15 921 коза, 11 781 свиња, 1 310 трмки пчела. Под ви- 
ноградима је било 3 416,5 дулума земље и 67.815 стабала шљива. Земља је 
обрађивана дрвеним плугом па су и приноси од житарица били веома 
мали. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1) (од почетка марта до средине јула, П.А. ) 
2) АС-МУД-П-1 1-2-1845.



 

(2) 

2
1
5
 

 

ПОДАЦИ О ПРИВРЕДИ 1845.
(1)

 

 

 
в о ћ а р с т в о        број села, кућа и глава 

и  в и н о г р а-          које данак плаћају у

земљорадња с     т     о     ч     а     р     с     т     в     о          д а р с т в о                       општини  
данак

 
коса  

ергела 

     дулума 

вино- 

села у     кућа у 

општи- општи- 

плаћа- 

јућих 

општина пшен. раж траве коња говеда оваца коза свиња трмки града шљива ни ни глава 

1. Брачинска 75 - ¾ 200 ½ 145 477 2847 261 521 69 129 ½ 2906 2 58 71 ½ 

2. Браљинска 49 - 291 ½ 71 519 946 602 283 30 132 4270 3 36 42 

3. Витошевачка 178 ¾ 7 542 195 710 3164 1068 734 96 226 ¼ 3395 2 97 100 ¾ 

4. Послонска 38 1 236 89 366 1306 714 382 16 159 ¾ 3408 3 45 45 ½ 

5. Појатарска 75 ½ 7 454 117 497 3032 628 469 79 206 ¾ 3980 2 58 70 ½ 

6. Прасковачка 48 ¼ 7 ¼ 231 93 363 596 802 555 45 126 ¼ 1642 3 44 49 ½ 

7. Подгорачка 119 8 ¼ 590 117 583 1842 876 582 67 150 ½ 6910 3 81 80 

8. Руишка 64 5 ¼ 320 86 250 820 330 280 13 120 1460 2 42 54 ½ 

9. Ражањска 60 9 470 135 466 885 436 330 46 196 1910 3 119 116 ½ 

10. Сталаћска 123 ¼ 9 ½ 584 204 830 2349 1277 1429 84 330 ½ 1340 2 140 106 
2
/ 3 

11. Скоричка 43 ¼ 1 673 124 634 2867 1275 624 112 243 4725 2 106 152 ½ 

12. Ћићевачка 118 13 790 310 947 3681 953 1386 200 354 ½ 9729 3 147 158 ¼ 

1) АС-МУД-П-XI -2-1845, Срез ражањски, Округ алексиначки 
2) Hе постоје рубрике за остале културе: овац, јечам, крупник, хељда, просо, кукуруз, пасуљ, кромпир, конопља и купус (П.А.).
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ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ У СРЕЗУ РАЖАЊСКОМ 1845.
(1)

 

Начелник Среза ражањског обавештава Начелничество Округа алекси- 
начког о стању у свом срезу а на основу захтева виших власт: 

1. Стање у свим општинама је доведено у ред сем у Делиграду где још 
није направљена зграда за примирителни суд "за које је казато да ома чим 
време допусти к делу овом приступе". 

2. "Стање је здравља у народу добро било само што је кмет села Руте- 
вци Станко Нијаиловић пре један месец дана чрезвичајно у спавању умро. 
И у обштинама: бобовишкој,браљинској, ћићевачкој и мозговској од редње 
грознице и од пробади већа част женског и мушког пола лица боловали су, 
но нико од ове није умро. Стока је скоро у свим селима вовереног ми среза и 
то понајвише у месецу августу прошле године као: јаганци, од "Власи", 
овце од "огњице" и свиње од "грознице" липсавали. 

3. "Многи су тј. незадружни или инокосни људи, ове јесење усеве мало 
и многи ни мало нису посејали,зато што су кад је допуштало време сејати, 
за-нимали се прибирањем берићета и што су као што овде обичај постоји 
многи у спреги једно с другим тј. у зајму радили и после кад је време рђаво 
поста-ло, да је њиово неизрађено остало. Које пак у обштини понајвише 
ове јесе-ни усеве и ко је најмање засејао, видит ће слвно Начелничество из 
пошиљу-ћи му се овде приложених спискова. Засејани усеви јесењи сви су 
никли и добру дају надежду. 

4. "У приходима обштинским никаково злоупотребленије није се при- 
метило и по томе може се казати да добро рукују обштине са уступљеним 
им приходима." 

5. "На жирородну гору кметови су добро мотрили, да се ништа осим 
неопходими потреба није утамањивала." 

6. "Ћуприје су друмске добро утврђене, равно као и путови друмски, са- 
мо што су путови сеоски гди гди водом прокопани и треба да се оправе, за 
које је надлежним кметовима казато да у своје време ове у надлежни ред по- 
ставе." 

7. Начелникобавештава да ове године усеви нису баш најбоље родили а 
убирање летине касни због лошег времена. 

8. "У срезу овом са стране доселили су се као: у Пардику Живко Нешко- 
вић, у Мозгову Митар Јовановић, у Браљини Видак Вуловић, у Маћији Ђи- 
кан Николић и Марко Шутић, сви Црногорци са фамилијама својим и у селу 
Пруговцу Илија Јовановић, такође са фамилијом, родом из Турске, а из се- 
ла Мрсоља Окружја крушевачког овамо дошавши ." 

9. "Кметови дужности своје точно испуњавају, народ иј слуша и с њима 
се задовољава." 

10. "Бећара никакови без службе нема." 
11. "Пут је Цариградски од Алексинца до делиградске механе тј. у 7 300 

фати објендечен земљом на среди, а и песком на 5 000 фати насут, само јошт 
што није прекопан и набијен да се по њему путовати може." и 

12. Капетану су општине обећале да ће необрађену земљу оградити и 
обрађивати. 
Но 10                                                                     Начелник Среза ражањског, 
9. јануарија 1846.године у Алексинцу                поручник Ђорђе Јанковић 

 
1) АС,МУД,-П-13.,1845
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НАЈБОЉИ ТЕЖАЦИ 1845.
(1)

 

Среза ражањског која су највише усева засејали 
 

 

1. Брачинска: Tодосије Милутиновић (Брачин, 4
(2)

, -
(3)

), Гаврило Миле- 
нковић (Претковац, 2,5, -). 

2. Браљинска: Јован Миленковић (Браљина, 4, 0,5), Анта Младеновић (Ма- 
ћија, 3,1), Миша Милић (Церово, 2,5, -). 

3. Витoшевачка: Ђорђе Шапић (Витошевац, 4, -), Тома Марковић (Шетка, 
4, 0,5). 

4. Послонска: Миладин Ђорђевић (Послон, 2, 0,5), Јован Мијаиловић (Чу- 
бура, 3, 0,5), Петко Љубисављевић (Липовац, 4, 1). 

5. Појатарска: Петко Јовановић (Појате, 4,1), Милоје Радојковић (Пло- 
чник, 3, -). 

6. Прасковачка: Маринко Великић (Праскоч, 2, -), Стојан Јовановић (Мана- 
стирско, 2, 1), Риста Стојковић (Малетина, 3, 1). 

7. Подгорачка: Миленко Симоновић (Подгорац, 4, 2), Марко Недељковић 
(Пардик, 3, 1), Мијаило Стефановић (Грабово, 2, 0,5). 

8. Ражањска: Миленко Ракић (Ражањ, 2, -), Марко Козић (Варош, 2, -), Сто- 
јадин Петровић (Мађере, 2, -). 

9. Руишко: Радивој Милкић (Руишко, 2 -), Живко Бугарин (Црни Као, 1, 1). 
10. Сталаћка: Милован Ђорђевић (Сталаћ, 3, 0,5), Милоје Гавриловић (Лу- 

чина, 2, 0,5). 
11. Скоричка: Стојан Милојков (Скорица, 3, -), Раја Павловић (Смиловац, 3, 

0,5). 
12. Ћићевачка: Рака Кркић (Ћићевац, 3,1), Милета Вељковић (Кошеви, 2, -), 

Парох Милета (Радошевац, 3, -) 
 

УКОРЕНИ ТЕЖАЦИ
(1)

 

који су закаснила са јесењим усевима и због тога укорени 1845. 
 

У истом писму начелник обавештава надлежни орган о особама које 
нису ништа посејале у јесењем периоду 1845.г. ни пшеницу ни раж и уко- 
рева следећа лица: 1. Јован Анђелковић (Праскоч), 2. Миленко Милоше- 
вић (Грабово), 3. Радоња Прванов (Кошеви), 4. Рајко Бошковић (Кошеви), 
5. Бојко Бошковић (Кошеви), 6. Јован Тодоровић (Кошеви), 7. Ђорђе Цаић 
(Радошевац), 8. Милосав Воинов (Браљина), 9. Петар Стојковић (Варош), 
10.Максим Здравков (Скорица), 11. Божин Миљаков (Смиловац), 12. Ми- 
лоје Митровић (Смиловац). 

Такође је укорио и она лица која су врло мало пшенице посејала: Ми- 
лована Јовановића из Маћије са свега 40 ока посејане пшенице, Видоја 
Марјановића из Церова са 50 ока и Марка Крагића из Скорице са 30 ока 
посејане пшенице. 

 

 
 
 
 

1) АС,МУД,П,11.,2,1845 
2) дана орања пшеница 
3) дана орања раж
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СПИСАК о плодородију засејани и прибрани усева 1845
(1)

 

Колико је ока плода добивено на 1 оку усева
(2)

 

чи-  име                       пше      раж         је       круп     овас      куку 
сло  обштина             ница                                  чам       ник       руз 
1. Витошевачка 5 12 0,5 10 6 100 
2. Ражањска 6 12 0,3 10 - 93 
3. Браљинска 5 4 20 5 7 75 
4. Брачинска 6 - 14 - - 70 
5. Појатарска 8 11 15 15 12 62 
6. Ћићевачка 15 13 12 - - 80 
7. Сталаћска 12 15 12 - - 112 
8. Скоричка 5 12 10 - - 75 
9. Подгорачка 10 10 7 5 8 75 

10. Послонска 20 8 6 25 13 65 
11. Руишка 5 16 10 - 30 75 
12. Прасковачка 3 6 8 - - 75 
К.Но.10.                                                                       Началник Среза ражањског 
9. јануарија 1846.године                                                            поручник 
У Алексинцу                                                                         Ђорђе Јанковић 

 
СПИСАК ДИВЉАЧИ И ПТИЦА КОЈЕ ЈЕ 

ПОБИО НАРОД У СРЕЗУ 1846.
(3)

 

 

Име села                                  Число побијених зверова и птица 
МечкијВукова Врана Сврака Сојки ВрабацаСеница 

1. Бобовиште -            - 60 34 6 105 12 
2. Брачин -            - 40 25 18 58 7 
3. Браљина -            - 18 15 5 46 10 
4. Вакуп -            - 30 20 - 54 13 
5. Вукашиновац -            - 45 24 14 80 - 
6. Витошевац -            - 84 26 16 120 - 
7. Варош -            - 16 14 6 43 - 
8. Глоговица -            - 23 16 10 50 7 
9. Грабово -           7 18 8 4 27 3 

10. Добрујевац -            - 32 18 15 45 8 
11. Катун -            - 45 24 7 64 2 
12. Кошеви -            - 37 26 14 72 12 
13. Лучина -            - 23 18 18 64 15 
14. Липовац алексин. -            - 16 19 24 45 13 
15. Липовац ражањ. -            - 14 17 16 48 - 
16. Малетина -            - 18 5 4 28 6 
17. Манастирско -            - 23 18 10 42 15 
18. Мађере -            - 30 8 13 28 3 
19. Мозгово -           1 46 16 18 86 14 
20. Праскоч -            - 16 13 7 34 10 
21. Подгорац -            - 28 12 15 36 - 

 

1) АС,МУД,П,11.,2,1845. 
2) Начелник Ђорђе Јанковић наглашава да је туча (град) падала те да јесењи плодови ни- 
су плодородни (П. А.). 
3) ДА,СРС-МУД-П-12.-3-1846.
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22. Пардик - - 13 7 4 25 12 
23. Пруговац - - 8 3 6 48 10 
24. Претрковац - 1 20 6 4 34 - 
25. Рутевци - - 56 48 16 120 25 
26. Руишко - - 14 8 5 28 - 
27. Ражањ - - 45 28 12 115 13 
28. Радошевац - - 9 6 4 34 5 
29. Сталаћ - - 120 35 14 156 6 
30. Станци - - 24 15 3 36 2 
31. Суботинци - - 52 18 7 83 - 
32. Скорица 1 - 28 16 4 62 3 
33. Смиловац - - 26 14 6 45 5 
34. Чубура - - 8 12 2 36 - 
35. Шетка - - 10 8 5 45 12 
36. Церова - - 8 5 6 38 2 
37. Црна Бара - - 20 12 4 37 4 
38. Црни Као - - 16 24 13 45 7 
39. Ћићина - - 14 8 12 37 5 
40. Ћићевац - - 44 57 16 160 20 
41. Појате - - 28 32 13 113 6 
42. Плочник - - 16 13 7 62 - 
43. Маћија - - 10 4 3 38 2 
44. Бујмир - - 6 10 13 54 5 
45. Краљево - - 16 18 4 38 8 
46. Болван - - 23 17 6 44 5 
47. Јабуковац - - 30 13 - 50 - 
48. Јасење - - 20 7 - 35 - 
49. Послон - - 25 13 8 40 3 
50.   Брадарци                    -            -          17         23          5          32          10 

сума                            1           9        1388      856       442      2865       320 
К. Но 2789                                                                 У отсуству гос.начелника окр. 
19. декемвра 1846. г.                                                          помоћник, капетан 
У Алексинцу                                   МП                        Димитрије Миленковић 

Привремени писар 
Илија Стојчевић 

 

УБИЈАЊЕ ШТЕТНИ ПТИЦА И ЗВЕРОВА 1846.
(1)

 

Да би се вредносне птице утамањивале, нашли смо се побуђени ре- 
шити да се оне, а имено вране, чавке и свраке убију и да би се ова цељ бо- 
ље постићи могла, решавамо да свака порезска глава или једну матору та- 
кову грабителну птицу или три младе из гнизда извадивши, убије. Ако ко 
убије јастреба прима му се уместо горе речени птица. К засвидетелство- 
ванију пак својему, да је човек птицу убио, дужан је главу птичју кмету 
показати, по чему ће кмет рачун о овом водити и надлежној власти изве- 
стије слати. 

И будући да се сад и млди курјачићи лако убити могу, то нека свакиј 
срескиј старешина скупи народ свога среза и тера ајку да би истребили 
курјаке. 

 
 

1) ДА,СРС-МУД-П-12.-3-1846.



220
220
220 

 

 

Препоручујемо вама, да овај налог вама подручним срезским старе- 
шинама саобштите с препоруком, да га час пре у Исполненије приведу,о 
чему ћете и ви настојавати. 

Но 1697 . 
13. маија 1837. г. 
У Крагујевцу 

 

СПИСАК 
из кога се увиђа која обштина своју њиву, кош, ране 

колико и какве има, а које нема 1850.
(1)

 

 

гди има       колико ока 
чи  име обшт. обшт. куку- је примеченије 
сло обштине њива  кош    руз чам  

 

1. Брачинска 1 1 1.200 -          Њива је с кукурузом засејана 
2. Браљинска 1 1 1.200 -          Њива је с кукурузом засејана 
3. Витошевачка 1 1 1.800 -          Њива је с кукурузом засејана 
4. Прасковачка - - - -          -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 
5. Појатарска 1 - - -          Њива је забатаљена, непосејана 
6. Подгорачка 1 1 1.400 -          Њива је засејана с кукурузом 
7. Послонска - - - -          -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 
8. Руишка 1 1 2.000 -          Њива засејана кукурузом 
9. Ражањска - - - -          -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 

10. Сталаћска 1 1 - -          Њива засејана кукурузом 
11. Скоричка 1 - 2.600 -          Рана је код кмета на сохраненију 
     а њива с кукурузом засејана 
12. Ћићевачка 1 1 - -          Њива није ни с чим засејана 
К.Но 609                                                                        Началник Среза ражањског 
16. јулија 1850.године                                                             штабс. Капетан, 
у Алексинцу                                                                              Ј.С. Јанковић 

 

КНЕЗ МИЛОШ ПОМАЖЕ ЗАДУЖЕНИМ СЕЉАЦИМА1859
(2)

 

После повратка у Србију 1859. (друга влада кнеза Милоша Обренови- 
ћа), Милош је одмах почео да ради на учвршћењу своје власти. Чинио је 
све да уклони своје противнике и заведе стање у држави у коме је он по- 
ново апсолутни господар. У то време се могло чути: 

„Ако је прво правило његове владалачке вештине било: уништавај 
противника – друго је било: гледај да ти је кеса пуна.“ 

Кнеза Милоша је највише бринуло стање готовине у државној каси. 
Како је у његовом одсуству држава позајмљивала новац, Милош није хтео 
да се позајмљује државна готовина никоме, ни „шпекулативном чиновни- 
штву“, ни „оскудном народу“. 

Један од циљева Милошеве политике било је задовољење сељака. Он 
је био увек готов да саслуша жалбе, жеље и потребе сељачких маса. Једна 

 

1) АС, МУД, п,14., 8, 1850. 
2) Миодраг Спирић, "Историја Алексинца и околине од краја прве владавине Кнеза 
Милоша 1839. до краја првог српско-турског рата 1876-1877", Алексинац, 2004, стр.85.
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од првих жалби сељака била је жалба на спорост судова. Тој жалби се 
изашло у сусрет законом о судском поступку. Дрга жалба односила се на 
зеленаштво па је реализовао идеју о давању јевтиног кредита сељаку: 

„Да би се и мање имућни сељаци који нису имали непокретних доба- 
ра и којима су требале мање суме новца за краће време могло користити 
општинским касама било је предвиђено у новим прописима да се суме до 
1 000 гроша чаршијских могу издавати без интабулације, само на лично 
јемство једнога или двојице поузданих људи. Овакви зајмови одобравани 
су само на годину дана, али су се по истеку рока могли продужити.“ 

Кнеза Милоша је нарочито мучило како да помогне оним сељацима 
који су већ запали у зеленашке дугове и који су се налазили у опасности да 
изгубе земљу. У том циљу, 3. октобра 1859. Милош издаје овај законски 
пропис: 

"Ко год дужник, од кога поверитељ наплату дуга судским путем тра- 
жи, изјави да је дуг прекомерним интересом нарастао, он ће бити дужан 
показати под заклетвом колики је дуг најпре био. Да би се спречило кри- 
воклетство, заклетва се неће полагати пред судом, већ у цркви, пред окру- 
жним протојерејем и у присуству председника суда. Колико би дужник 
под заклетвом признао, толико би морао после платити, дајући, разуме се 
и законити интерес на то." 

Тај првобитни износ дуга који је предмет Милошеве бриге за сељака, 
прецизније је одређен 21. септембра 1859. којим се налаже судовима: 

"Да обрате пажњу на оне дуговне парнице где дужник доказује да му 
је или с преваром или иначе незакони интерес узет и да у сваком случају 
где дужник то докаже по закону интерес на 12 % сведе." 

Овај законски пропис од 21. септембра 1859. био је код задужених се- 
љака популаран, али је после Милошеве смрти укинут. 

За зајам који се узима из црквених и манастирских утврђен је интерес 
од 8 %. 

МИЛОШ УКИДА СВЕ ШУМСКЕ ТАКСЕ 1859.
(1)

 

Једна од жалби сељака односила се на шумске таксе које су заведене 
при крају владавине кнеза Александар 1857. године. Раније шумске таксе 
нису постојале у правом смислу речи. Ко је хтео да сече шуму морао је 
платити само један грош за објаву без обзира на број дрвета које је хтео 
посећи и без обзира на квалитет дрвета и циљ сече. Закон од 1857. пропи- 
сао је праву тарифу. Народне жалбе против овог законе биле су једноду- 
шне, па је кнез Милош 20. марта 1859. укинуо све шумске таксе и повра- 
тио старо стање ствари када се за један грош добијало неограничено пра- 
во сече. 

 

ЗАЈЕДНИЧКИ СЕОСКИ КОШЕВИ 1859.
(1)

 

После шумских такси, Милош је имао да реши и питање општинских 
кошева. После Перишићеве буне 1842. која је отерала кназа Михаила 
општински кошеви су по општој народној жељи укинути. Дванаест годи- 
на касније 1854. поново су успостављени, због опсаности у које су неро- 

 

1) Миодраг Спирић, Исто, стр. 87.
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дне године доводиле читаве крајеве. Законом од 1854. било је прописано 
да свака општина има три коша са по два одељења. Сваке године се имало 
пунити једно одељење. До Светоандрејске скупштине била су саграђена 
и попуњена три одељења. Требало је градити и пунити четврто одељење. 
Милош је попустио народу толико што је наредио да се не гради четврто 
одељење, а она три није дирао.Уместо да прикупља шестогодишњу резе- 
рву, кнез Милош се задовољио трогодишњом. 

У унутрашњој политици за време своје друге владавине кнез Милош 
је тежио да се најглавније народне тешкоће отклоне, али многе његове ме- 
ре су биле махом половичне те нису могле знатније побољшати стање које 
је владало. 

СКЕЛЕ НА МОРАВИ 1862.
(1)

 

Марко Глишић из Прћиловице среза бугар-моравског узео под закуп 
скеле у Ђунису, Сталаћу и Прћиловици. 

Ове три скеле добио је од Попечитељства на три године уз аренду од 
2 613 гроша годишње. Услови и термини плаћања били су строги којих се 
арендатор морао држати. 

 

СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 1865.
(2)

 

Свега села у срезу 48; Свега општина у срезу 21; Вароши 1; Цркве зи- 
дане -; Цркве незидане 1; Манастира 2; Општинских кућа 21; Приватних 
кућа 2.443; Становника 15.830; Чиновника 2; Свештеника 8; Основних 
школа 5; Ученика 185; Учитеља 5; Дућана 19; Механа 8; Државних слу- 
житеља 45. 

 

ПОПИС ОБРАЂЕВИНА1867.
(3)

 

Кукуруза 21 221
(4)

; Пшенице 11 496
(5)

; Јечма 8 087; Ражи 3 532; Овса 3 
547; Крупника 467; Кромпира 318; Проса 4; Конопље 1 299; Лана 45; 
Дувана 709; Винограда 25 308; Ливада 22 685. 

 

ПОВЛАСТИЦЕ ЗА РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ 1873.
(6)

 

Законом о потпомагању индустријских предузећа од 31. децембра 
1873. држава је, у циљу развоја индустрије, дала индустријским предузе- 
ћима разне повластице као: давање права искључиве радње (монопола), 
ослобађање од увозних царина машина и сировина потребних индустри- 
јским предузећима, ослобођење од извозних царина њихових фабриката 
и полуфабриката, уступање државне земље на бесплатну употребу итд. 
Ове повластице одобравале су се кнежевим указом на предлог министра 
финансија - дакле административним, а не законодавним путем. 

 

 
1) Гласник ДСС, бр. XV, 1862, стр.479. 
2) АС,МУД,П-7.-8-1865, Срез ражањски 
3) М. Ђ. Милићевић, "Кнежевина Србија". 
4) Дан орања. 
5) Најбоља пшеница била је у Гајеву код Мозгова и у Оризишту код Тешице где је не- 

када гајен пиринач. 
6) Попис се не односи на новоприпојене области (П. А.).
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ЗАКОН О ОКУЋЈУ 1873.
(1)

 

Закон о окућју од шест дана земље донетом 24. децембра 1873. влада 
је хтела да успори пропадање ситних поседа. Још кнез Милош је 1836, да 
би сачувао земљу сељаку прописао да се сељаку не може за дуг продати 
кућа, баштина, два вола и крава.То је било сељаково окућје обезбеђено од 
свих поверилаца. Законом о грађанско - судском поступку из 1865. про- 
ширено је окућје за још два дана земље. Овај закон о окућју је прописивао 
да земљорадник не може задужити и отуђити и не може му се продати 
због дуга: „ кућа са зградама и плацем до једног дана орања“, два коња 
(или вола), основно пољопривредно оруђе и имање од „пет дана земље 
рачунајући дан на 1 600 кв. фата“(1фат.=3,72м

2
,П.А.). 

Тим законом заштићено је ситно сеоско имање од шест дана орања. 
 

ЗАКОН О СЕОСКИМ ДУЋАНИМА 1870
(1)

 

Године 1870. донет је закон о дућанима упркос снажном отпору гра- 
дских трговаца. Тиме је отклоњена препрека бржем продирању трговине 
у села. Закон о сеоским дућанима садржавао је ове одредбе: 

1. сеоски дућани могу се отварати само у оним селима где то реши 
општински збор већином гласова, 

2. Број дућана у једном селу се не може ограничити и сви дућани мо- 
рају плаћати исту аренду општини која је износила од 50 до 100 талира 
годишње, 

3. Дућани се могу отварати само у селима удаљеним најмање четири 
сата хода од вароши или варошице. 

Прва уредба имала је да задовољи захтеве сељака, друга да учини крај 
монополу који се јавља постојањем једног дућана у селу и трећа да зашти- 
ти интересе варошких трговаца осигуравајући им муштерије из села на 
удаљености од четири сата хода. Одмах после доношења овог закона на- 
стало је нагло отварање сеоских дућана. 

 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 1870.
(2)

 

Намесништво је желело да учини нешто више на унапређењу пољопри- 
вреде па је 19. октобра 1870. основало земљорадничко - шумарску школу у 
Пожаревцу. Школа је требало да припреми кадар за земљорадњу и шумар- 
ство за којим се оскудевало. 

У школу су примани младићи између 15 и 20 година старости са најма- 
ње четири разреда гимназије или реалке. Школовање је трајало три године. 
Имала је два одсека: пољопривредни и шумарски. 

Школа је укинута 1881. због критика: нема довољно ученика са села, 
образовање је претежно теоретско, ученици су под утицајем Светозара Ма- 
рковића. Ипак је у току свог десетогодишњег рада дала добар број стручња- 
ка који су се са успехом укључивали у решење проблема пољопривреде и 
шумарства. 

 

 
1) Миодраг Спирић, исто, стр.126, 119. 
2) Миодраг Спирић, исто, стр.119, 122
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ПЛАНОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРВЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ 1870.* 
Када се 1870. угарска влада почела да залаже за изградњу балканских 

железница Намесништво је почетком 1871. „затражило од Порте везу, али 
не код Новог Пазара, него код Алексинца, како је са економског и са те- 
хничког становишта било једино оправдано.“ 

Предходна идеја за градњу железнице је била: 
„Правећи своје прве планове за своје железнице, Турци су Србији пону- 

дили везу код Алексинца. У страху да му таква веза не доведе турске трупе у 
Моравску долину кнез Михајло је одбијао ово решење и тражио везу код 
Новог Пазара где је терен погоднији за одбрану, али много тежи за изгра- 
дњу. 

Султан је 1874. лично „издао царску наредбу о изградњи железничке 
пруге од Софије до Ниша, од које ће се један крак одвојити према српској 
граници код Алексинца. Ово ће бити учињено чим Порта обезбеди неопхо- 
дна новчана средства.“ 

Тиме је ово питање решено. 
 

МЕРЕ ЗА ПОВРШИНУ ЗЕМЉИШТА
(1)

 

Дан орања = 0,365 hа, коса = 0,218 hа, мотика = 0,056 hа, ланац/јутро = 
5 754,64 m

2
. 

 

МЕРЕ ЗА ДУЖИНУ И ТЕЖИНУ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
(1)

 

Мера за дужину био је лакат. Један лакат има дужину висине човека 
обичног раста до палца издигнуте десне руке. Лакат је подељен у 9,5 пе- 
даља. 

Мера за тежину била је литра подељена на 12 унчи; једна унча изно- 
сила је 6 аксадија. 

 

ПРВИ СРПСКИ КОВАНИ НОВАЦ
(2)

 

Почетак српског кованог новца датира из времена краља Сте-фана 
Првовенчаног,  тачније  српски  новци  у  комадима  почињу  са  браћом 
Стефаном Драгутином (1276-1316) и Стефаном Урошем II (1282-1321). 

Први ковани новац израђиван је у Брскову на Тари: на једној страни 
види се лик Христа са грчким иницијалима а на другој страни св. Стефан 
предаје српском краљу заставу са ликом Христа. 

У XIV веку динар је био средство за плаћање. За време Стефана Душа- 
на 1350. године на фунту сребра рачунало се 16 - 20 перпера. У Дубровни- 
ку је 1353. г. једна фунта сребра вредела 18 перпера у царевим динарима. 

Нарочито чувено беше новобрдско гламско сребро,помешано са златом. 
За време деспота помињу се тргови у Плани, Руднику, Параћиновом 

Броду, Новом Брду итд. 
 

ВРЕДНОСТ НОВЦА1806. 
1 дукат цесарски за време Карађорђа ( 1804-1813) мењао се за 8 – 10 

гроша и тако из године у годину однос је остао исти: 1 дук. цес.=10 гроша, 
1 грош = 40 пара; 1 пару = 3 аспре. 

 

1) Гласник СУД за 1875, књига 41 и у Владимир Јакшић,"Стање земљорадње у Србији". 
2) Константин Јиречек, "Историја Срба", Књ. II, Словољубве, Бгд,1984.
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ТЕЧАЈ НОВЦА 1836.
(1)

 

1 дукат цесарски = 23 гроша; 1 марјаш велики = 1 грош и 5 пара; 1 ма- 
рјаш мали = 14 пара; 1 цванцик здрав = 1 грош и 25 пара; 1 талир орлаш 
= 10 грошa; 1 талир крсташ = 10 грош и 30 пара; 1 талир саксонски = 9 
грошa. 

ТЕЧАЈ НОВЦА1841
(1)

 

1 дукат цесарски = 23 гроша; 1 орлаш цесарски = 10 грошa; 6 цванци- 
ка здрави = 10 грошa; 6 цванцика бушених = 9 грошa и 24 пара; 1 крсташ 
цео = 10 грошa и 10 пара; 1 грош = 18 пара; 1 талир грчки = 8 грошa и 10 
пара. 

 

ПИЈАЧНЕ  ЦЕНЕ 1847
(2)

 

Брашна кукурузна 100  ока = 80 гроша; брашна пшеничног 100 ока = 
90 гроша; вина белог карловачког 1 аков = 60 гроша; вина црног краи- 
нског 1 аков = 56 гроша; вина црног смедеревско 1 аков = 50 гроша; волова 
1 пар = 650 гроша; крава 1 пар = 300 гроша; оваца 1 пар = 40 гроша; свиња 
1 пар = - гроша; дрва колских 1 фат = 44 гроша; дрва шабачких 1 фат = 24 
гроша; вуне овчије непране 100 ока = 420 гроша; вуне козје 100 ока = 200 
гроша.

(3)
 

СРБИЈА УВОДИ ДИНАР 1873.
(4)

 

Србија се 1873. г. придружила Латинском новчаном савезу и тада уве- 
ла динар као своју новчану јединицу у вредности француског франка. Де- 
лио се на 100 пара. Вредност дуката је тада била утврђена на 12 сребрних 
динара а гроша на 20 пара динарских. Динар је као и франак био од сре- 
бра, тежак 5 грама, са финоћом 900/1000, док је однос злата и сребра био 
1:15,5. 

 

 
 
 

Реци нашем човеку да му је земља мала и сирота, да у свету о њој 
нико ништа не зна, он ће се смртно увредити. Можда ће и нож поте- 
гнути, да одбрани патриотску част. Решеност да се истраје у само- 
обмањивању , поред увређености, битна је одлика нашег родољубља. 

* 
Озбиљни народи чак и матерњи језик савлађују уз улагање знатног 

интел ектуалног   напора,   док   се   ми   хвалимо   да   смо   увели 
најједноставнију ортографију на свету коју и будале могу савладати ! А 
зашто би будале савлађивале правопис ? 

Milovan Danojlić 
 
 
 

 
1) Б. Перуничић,"Смед. Паланка и околина", Бгд, 1980., cтр. 311, 406. 
2) АС,МИД-5.-4.-93-1847 
3) У извештају има још 33 артиклa (П.А.). 
4) Драга Вуксановић,"Са капетаном Д Ормесоном 1877. г. 22 дана у двоколицама кроз 
Србију"
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ПРВА СРПСКА СРЕБРНА МОНЕТА1873.
(1)

 

Закон о ковању „српска сребрне монете“донет је 1873. године. По том 
закону Србија је прихватила за своју сребрну монету начела и одрдбе но- 
вчане конвенције од 1865., тзв. латинске уније. 

За јединицу сребрне монете утврђен је динар у вредности од 100 пара 
тадашњег пореског течаја. Влада је овлашћена да искује милион дводина- 
раца, три милиона једнодинараца, и два милона полудинараца. То је био 
први сребрни новац у обновљеној држави. Дотле је постојао само бака- 
рни новац чије је ковање одлучено под кнезом Михаилом. 

 

НЕКЕ НОВЧАНЕ ВРЕДНОСТИ
(2)

 

КЕСА БЛАГА; румелијска кеса: 500 гроша (40 000 акчи); диванска ке- 
са: 416 гроша (33 120 акчи);египатска кеса: 600 гроша (48 000 акчи). 
АКЧА,турски сребрни новац до 1328,код нас се звао аспра или јаспра. 

ГРОШ - турски сребрни новац почео се ковати крајем VII века уместо 
дотадашње акче. 1 грош = 160 акчи (1692.) 

ЗЛАТНИК = 2,5 гроша (400 акчи) 
ХВАТ = 3,72 m

2
 

ВРЕДНОСТ ДУКАТА
(3)

 

Дукат цесарски за време Карађорђа мењао се за 8-10 гроша и тако из 
године у годину 1 дукат цесарски = 10 гроша. 

 

ЂУНИСКИ МОСТ 1879.
(4)

 

„На реци Бинчи (Јужна, Биначка Морава) нема воденица. Од Сталаћа 
до Ћуприје нема воденица на Мoрави а од Ћуприје до Кулића има их 96.“ 

Колико је чега прешло преко Ђунишког моста од 1866 до1869. године: 
кола натоварених 30 037; кола празна 15 949; таљига 7 020; коњаника 

10 433; коња товарних 8 641; пешака 60 400; чеза 99; говеда 8 523; коња за 
продају 3 059; свиња 12 123; оваца 19 220; воза 3 160; мечке 4; пошта 599. 

Цене су биле различите за мостарину. Највећа за товарна кола а најма- 
ња за пешаке. Најчешће су газили преко воде нарочито када је низак 
водостај да не би плаћали мостарину. 

Тих година на Јужној Морави су вршена мерења у циљу израде проје- 
кта за регулацију речног корита како би се обезбедила пловност од Ста- 
лаћа до Дунава. Истраживачи који су прикупљали податке за ову намену 
су од Ђуниса до Сталаћа пловили 8 сати јер је река била пуна стенама које 
су на неким местима чак преградиле реку али тврде да би и овај део реке 
био плован када би се уклониле стене. 

У разговору са старим људима око Ћуприје и Јагодине ова стручна еки- 
па сазнала је да су некада овуда пловиле лађе те да су се у подножју Јухора 
налазиле алке од гвожђа причвршћене за стене за које су везиване лађе. 

 
 

1) Миодраг Спирић, исто, стр.126. 
2) Миодраг Спирић, "Историја Алексинца и околине до краја прве владе Милоша 
Обреновића", Алексинац, 1995, стр. 168-169. 
3) M.Ђ. Милићевић, "Кнежевина Србија". 
4) СУД 2. одељење, књига 11, 1879, стр. 54.



4) Др Б. Перуничић, исто. 
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ЗАЈЕДНИЧКА СЕОСКА ИМОВИНА ПОЛОВИНОМ XII ВЕКА
(1)

 

У време оснивања прве српске државе у другој половини XII века 
осим приватних земљишних својина у селу је било великих простора за- 
једничке (колективне) земљишне својине - шуме и пашњаци. Њих су ко- 
ристила равноправно сва села која су припадала истој жупи. По обича- 
јном праву једна жупа није смела сећи гору другој жупи или користити 
пашу и жир. Неки облици племенске својине задржани су и данас у неким 
крајевима.*** 

 

ВЛАДАЛАЦ И ДРЖАВА – ИСТО ЗНАЧЕЊЕ
(2)

 

''У српском феудализму владалац је био апсолутни господар - само- 
држац. Владалац и држава су биле две речи истог значења. Он је имао 
врховно право својине над свом земљом (dominium eminens). Земља је по- 
длога његове власти и утицаја. Он је њоме слободно располагао, да би оја- 
чао свој утицај обилато земљом награђивао племенске старешине, своје 
рођаке, људе истакнуте у ратовима од којих се затим формирала прва ср- 
пска властела - племство. Њих је Немања награђивао огромним компле- 
ксима земље, нарочито бивше племенске прваке, да би племена одржао у 
кохезији. Немањићи су још обилатије награђивали земљом цркве и мана- 
стире и често под повољнијим околностима него што су је уступали све- 
товној властели. Властели и црквама владалац је даривао право земљи- 
шне својине (dominium directum) а сељацима је остајало само право пло- 
доуживања (dominium utile). Земља је додељивана заједно са досељени- 
цима који су на њој живели. Без њих земља не би имала скоро никакав зна- 
чај јер је земљу ваљало орати, сејати, косити. Било је доста пусте земље. 

 

СЕЉАК ЈЕ ЗАКУПАЦ ЗЕМЉИШТА
(3)

 

Сељаци су били правно везани за посед свога властелина. Они су 
престали бити слободни чим је заведен феудални режим. Њихово земљи- 
шно имање постало је зависно, потчињено властелину. Због тога су они 
пре закупци, обрађивачи, него ли прави власници. Чак и када је сељак 
имао баштину она је била зависна, потчињена. 

Номинално, сељак је могао баштину продати или поклонити, али је 
нови насељеник морао имати одговарајући број работника, колико их је 
имао и предходни власник. У противном, властелин је имао одузети зе- 
мљу и дати је другоме ''. 

 

СЕЛО ИМА ВЕЋУ ВАЖНОСТ ОД ГРАДА
(4)

 

Српско село у средњем веку имало је већу полтичку и економску ва- 
жност од града. Отуда је вероватно очувана изрека у народу: "Чије је село 
тога је и град". Становници који су били везани за земљу свога господара 
нису се смели одсељавати без његовог одобрења. Градови нису били на- 
сељена места у данашњем смислу, већ су то пре били тргови. Обично су 
били утврђења опкољени високим каменим бедемима. Градови су имали 

 

1) Др. Мих. Гавриловић, "Милош Обреновић", Бгд,1908, књ.1, стр. 210. 
2) Др Б. Перуничић, "Српско средњевековно село", Бгд., Научна књига. 
3) (Мађерцима је ту својину одузела држава после Другог светског рата)



1) Др Б. Перуничић, исто. 
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земљиште у својој околини, па се у Законику помиње "градска земља што 
је около града" (чл.126.), па ако се у околини нешто украде плаћала је око- 
лина. А "где се град обори ли кула, да га направе граждани тогази града и 
жупа што јест предел тога града" (чл. 127.). 

 

МЕРОПСИ ОКО МАНАСТИРА
(1)

 

Меропаха, тј. оних који обрађују земљу је било свуда. Меропах је био 
искључиво земљорадник насељен искључиво око манастира и на племе- 
нској земљи као и на државним (владаочевим) земљама, званим меро- 
пштинама. 

 

ОБАВЕЗАН РАД НА ЦРКВЕНИМ ИМАЊИМА
(1)

 

На црквеним и приватним властелинствима меропси су, поред рада на 
свом подчињеном поседу, морали да раде на поменутим поседима. Тај 
обавезно облик рада на црквеним имањима звао се ступ (потес) а морали 
су давати дажбине и са свог имања. По Законику меропси раде пронијару 
два дана у недељи а у току године властелин је имао право да за хитне по- 
љске радове (косидбу, пластидбу, копање винограда, сакупљање сена или 
жита и сл.) позове на рад способну меропашку чељад. Тај рад на личном 
господаревом имању звао се бедба (моба) и згон (кулук). То су били заје- 
днички радови појединих села. Меропсима је био лакши рад на црквеним 
имањима јер нису служили војску а и казне су биле мање. Била су честа 
бежања меропаха, нарочито у приморске реоне где је било слободне зе- 
мље па су многа имања остајала необрађена. Због тога је цар Душан мо- 
рао завести свирепе казне да би овој појави стао на пут. 

 

ПРАВА МЕРОПАХА
(1)

 

"Меропах ако побегне куда от својег господара у ину земљу или у ца- 
реву, где га обрете господар његов да га осмуди (косу и брадау) и нос му 
распори и ујемчи да је опет његов, а ништа да му не узме" (чл. 201.). Ме- 
ђутим, Душанов законик је и штитио меропхе тако да су они имали право 
да се туже, жале ако им је учињено нешто незаконито. Меропах има право 
да се парничи "са царством ми или са госпождом царицом или са црквом, 
или са властели царства ми - или с ким другим било". Нико није смео ме- 
роха да спречи да се жали. 

 

ВЛАСТЕЛА И СЕБРИ
(1)

 

До формирања државе у XII веку сељак је на свом имању био слобо- 
дан, могао је да гаји усеве које он жели. Племенска жупа која је до тада 
имала јединствено становништво - сељаке, издиференцирала се сада на 
господу и подвлашћене, тј. на властелу и себре. 
Душан је становништво које живи на црквеним земљама ослобађао свих 
дажбина. У члану 34. стоји : "А у селу меропштине царске, црквени 
насељеници да се зову ни на семно, ни на орање, ни у винограде, нити на 
каву год работу малу или велику."



1) Др Б. Перуничић, исто. 
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ДАЖБИНЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
(1)

 

Из Законика и неких хрисовуља могу се са приличном прецизношћу 
растумачити различите дажбине у средњевековној Србији: 

СОЋЕ је данак кога је немањићка властела плаћала свом владаоцу, а 
ова је од својих поданика. Прва половина плаћала се о Митровдану а дру- 
га о Божићу и износила је како где: кабо жита (16 кг.) или перпер, односно 
дукат. 

ПРИСЕЛИЦА је значила бесплатно давање стана и хране владаоче- 
вим, односно државним и жупским функционерима. Душан је настојао да 
овај данак ограничи те је у градовима законом забранио приселицу а пу- 
тници су упућивани на преноћиште код градског гостионичара. 

ПОНОС ВЛАДАОЧЕВ је праћење владаочеве свите и коморе кад пу- 
тује по држави. 

ПОНОС ГОСПОДСКИ је транспорт господаревог десетка од њиве 
сељакове до владаочевог магацина. 

ПОЗОБ је бесплатно давање зоби и сена за владаочеве коње. 
НАДИМИЦА је престављала давање од дима - куће. 
НАКОСИЦА је значила давање радника за кошење и сређивање сена, 

"И на накосицу свак да изађе на један дан ко може косу носити." 
НАСРПИЦА је била давање радника за жетву жита: "А насрпицом 

свак да изађе три дана." 
ЗАМАНИЦА је значила колективни рад на господаревом имању. 
ПСАРА И СОКОЛАРА је давање стана и хране људима који обучавају, 

чувају и хране владаочеве псе и соколова (ту су спадали и ђерекари-хајка- 
чи на зверове у време лова). 

ПРОВОД ОКЛИСАРА је дажбина дочека и испраћаја страних посла- 
ника. 

ДУХОВНИ БИР или ДАВАЊЕ НАОДРИЦОМ био је данак који су 
плаћали насељеници на црквеним имањима и по Аранђеловачкој хрисо- 
вуљи износио је лукно жита или 2 динара.Половину овог прихода примао 
је епископ а пола се трошила на издржавање епархијско свештенства. 

ВРХОВИНА једанак кога су плаћали свештеници који су имали зе- 
мљу. Давано је од овршеног жита по чему се тако и зове. 

Било је и других дажбина у средњевековној Србији, Душановој Ср- 
бији: десетак од пољопривредних производа. У Светостефанској хрисо- 
вуљи помиње се велики и мали десетак, а у хрисовуљи коју је Душан дао 
митрополиту Јоакиму од Зихне, ослобођено је његово имање, између 
оста-лог, од десетка оваца и свиња и данка од кошница. 

За грешке, непослушност, разне преступе, постојале су казне. Према 
Душановом законику кажњавању је у неким случајевима била подложна 
и властела. Казне којима су кметови кажњавани биле су веома драстичне, 
почев од убиства на разне начине, па затим одсецања ушију и руку до па- 
рања носа и других казни.



1) Феликс Каниц, "Србија, земља и становништво,II, Бгд,1985 
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ПОТКА је значила глобу за повреду земљишне међе и износила за зе- 
мљораднике 50 а за сточаре 100 перпера. Половина глобе припадала је ца- 
ру а друга половина валастелину чије је село било (чл. 77.). 

ПРОВОД је казна за подстицај и помагање себру или коме другом чо- 
веку да побегне од свог господара. 

МЕХОСКУБИНА је казна од 6 перпера за она лица која другима бра- 
ду очупају (4л. 98.). 

ВРАЖДА је глоба за убиство. Кад би властелин уби себра плаћао је 
казну од 1 000 перпера, а себар кад убије властелина плаћао је 300 перпера 
и обе су му руке сечене (чл. 94.). 

КОТАО вађење голим рукама ужареног гвожђа или камена из пуног 
котла узавреле воде. Према чл.106. Законика, кад себар учини неко зло на 
властелинском двору хватао је у котао. 

ПОСЛУХ је такса од 2-4 динара за сведочење или саслушање сведока. 
РАЗБОЈ је глоба за насиље. 
ДЕВИЧ је глоба за отмицу. 
ПРЕВАЗМА је солидарна одговорност становника села или жупе. 
Ако би властелин осрамотио судију све би му било разграбљено а ње- 

гово село расутo. 
Ако би то учинио ко други, све му је узимано. 
Село би било расуто и кад би се у њему нашао златар. 
Одсецање руку и језика чињено је над разбојницима (чл. 157.) 
Ако би господар ухватио свог одбегло меропаха имао је права да га 

осмуди и нос распори и опет да буде његов (чл. 201.) 
Ко би се ухватио да себре скупља у збор осмудили би га и осекли му 

уши. 
Крадљивце би по Законику ослепљивали а разбојнике би стрмоглав 

вешали. 
Све ове врсте кажњавања су примењиване кроз цео Средњи век. При- 

мењиваће их и књаз Милош али ће он казне изрицати потпуно произво- 
љно, по свом нахођењу. 

Живот сељака у држави Немањића није био лак али и онакав каквог га 
из писаних извора познајемо било је то златно доба у односу на стање ка- 
кво је настало најездом Турака . 

 

РУДНИК ЛИГНИТА У ЋИЋЕВЦУ
(1)

 

- Београдски адвокат др. Милан Марковић у Ћићевцу 1894., пун наде, 
почео је да копа лигнит, али рад је, због имовинских спорова, обустављен 
1897. године.
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СРБИЈА УВОДИ НОВИ КАЛЕНДАР
(1)

 

1919. године 19/31. јануара у Србији (Црна Гора и Македонија) пре- 
стаје "стари" Јулијански календар и уводи се нови, Грегоријански. 

 

 
 

ПРОПАЛО 40 МИЛИЛОНА ДИНАРА 
ЗА СРПСКУ ЖЕЛЕЗНИЦУ

(2)
 

1882. у зиму пропала је фирма Генералне уније којој је српска влада 
дала обавезнице у вредности од 40 милиона динара за градњу железнице. 

 

МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ
(3)

 

МUTATIA - промена. 
CASTEL - мала тврђава, дворац, замак. 
CASTRUM - утврђење, тврђава, утврђени град. 

 
 
 
 
 
 

 
 

44. Vrša žita, do polovine XX veka, Čedomir Gagić - Ma|ere 
 
 
 

 
1) Драг. Јанковић, "Српска држава Првог устанка", Нолит, Бгд. 
2) Владимир Ћоровић, "Историја Срба". 
3) Миодраг Спирић, "Историја Алексинца и околине до краја прве владе Милоша
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45. Utvr|enja kod Deligrada iz ratova sa Turcima



 

 


