
ОТМИЦА ДЕВОЈАКА ИЗ 
МОЗГОВА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nauči se poštovati male i proste ljude. Takvih je 

najviše na zemlji. Takvih je najviše i u carstvu Boţjem. 
Kod njih nema gordosti tj. osnovnog bezumlja, od koga 
boluju duše bogatih i silnih ovog sveta. 

* 
Kad se nastani vera me|u tu|ine, tu|ini postaju 

srodnici. Kad iščezne vera me|u srodnicima, srodnici 
postaju tu|ini.



 

 

67. Haremska lepotica (G. Kosta) 
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РАЖАЊСКА НАХИЈА ОТРГНУТА ОД СРБИЈЕ
(1)

 

Ражањска нахија, те 1832. године није била слободна, била једна од тзв. 
отргнутих нахија

(2) 
које су се протезале од Тимока до Дрине. У то време књаз 

Милош је већ имао хатишериф од Порте (1830.) по коме се Милошевој 
Србији признаје самоуправа а књазу се признаје наследно кнежевско 
достојанство у његовој породици. 

Ове нахије Милош је желео да добије без борбе (Карађорђе их је освојио 
сабљом и кубуром). 

Новембра 1832. г. три брата Турчина Вренчевићи (Селимбег, Зека и 
Смака) шетајући обронцима Буковика, видевши две лепе девојке Мозго-вке, 
отму их и одведу у Крушевац. 

Милошу није промакао овај случај; као да га је он режирао: желео је да 
отмицу ових девојака искористи у политичке сврхе како би од Порте 
издејствовао ослобађање ових шест нахија. Догађај изазива узбуђење у 
околини а Милош оберучке прихвата ову прилику. 

Како су се одвијали догађаји говоре сачувана документа. 
 

ЈЕФРЕМ ОБАВЕШТАВА БРАТА МИЛОША 13. јанур 1833. 
На почетку писма Јефрем обавештава књаза Милоша да је био код ве- 

зира и да му је представио све жалбе крушевачке, параћинске, ражањске и 
алексиначке. Везир је инсистирао: "Будући да и мени Порта налаже да де-ло 
отимања и турчења извидим, то ће сходно бити да и ја онда о жалби крајева 
исти пишем, кад бег Милош свога татарина с њима испрати и зато молим 
бега, да и мој татарин с његовим отиде. Пак, ако је воља бегова, да пошаље 
мени француски онај превод, пак као преко мене да иде Порти, то би било 
згодно(...)" 

У писму даље Јефрем пише: „У истој прилици казао нам да ће ноћас 
испратити бујрулдију

(3) 
у Ниш и Лесковац, да му дођу Вренчевићи с оте-тим 

девојкама, овамо, пак да испита ове, како су отете и турчене. Пак ако буду с 
драгом вољом потурчене, а оно да се наврши Портина жеља, нек и остану код 
Вренчевића,  ако  ли  буду насилно,  а  оне  ће  се  вратити  кућама  својим, 
Вренчевићи пак казнити. Порта ми, вели, тако пише, а тако бива и између 
Девлета

(4)  
нашег и свију други, руског, немачког, француског и енгласког и 

њини људи, кад пређу у нашу веру, пак би иј посланичества и консулази 
поискавали, а они се питају судејски, јесу ли се својевољно по-турчили 
или насилно. У првом случају враћају се, у другом остају Турци. 

 

1) Мирослав Д. Гагић, "Ђурђевак" 2004, књижевни клуб "Десанка Максимовић", 
Ражањ,1998. 
2) По Акерманској конвенцији 1813. године требало је Србији вратити тзв. шест отргну- 
тих нахија у чији састав улазе: 1. Гургусовац, Бања и Сврљиг; 2. Зајечар, Крајина и 
Кључ; 3. Алексинац; 4. Параћин; 5. Ражањ; 6. Крушевац; 7. Нови Пазар; 8. Стара Вла- 
шка; 9. Козник; 10. Јадар и 11. Рађевина. 
3)Заповест, (П.А.) 
4) Турско царство, држава. (П. А.)
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И, будући да се ја бојим, кад народ огорчен види Вренчевиће и девојке 
оне, гди се воде овамо, да на њи не удари и не учини им каква квара, то мо-лим 
бега нека закаже Алексинчанима, Ражањцима и Параћинцима, да се за главу 
не усуде, дарнути у њи.Зато, ако дарну то ће онда другим својим жалбама 
наудити и важност и справедљивост њину пореметити, но нек стрпљиви 
очекују решеније суда мога. Добро би било, кад би књаз ког од своји 
чиновника пред њи послао, те би се народ онај устручавао, чинити им квара.― 

У даљем тексту писма ннезу Милошу Јефрем указује на молбу везира 
који моли Милоша да овај некако обезбеди спахије хлебом јер оне буква-лно 
гладују. 

 

КНЕЗ МИЛОШ ОДМАХ ОДПИСУЈЕ 14. јануар 1833. 
Из кнежеве канцеларије у Крагујевцу већ сутрадан стиже писмо Је-фрему 

у Београд. Милош, дакле, процењује важност догађаја како би га искористио 
у политичке сврхе што ће се видети касније из тока догађаја који су текли по 
његовом сценарију. 

„При самом одправљању одговора мога под Но 115 на изваетије ваше од 
11. т. примим данас ваше писмо од 13.т. за Но 24 ког сам разумео: 

1. предложеније тужби угњетени Срба везиру и његово возраженије на 
њи и зактевање да иј он са својим татарином у Цариград шаље; 

2. да је у Ниш и Лесковац писао, да дођу Вренчевићи с девојкама да иј 
судејски испита, да л су насилно ил својевољно потурчене? 

3. зактевање везирово да Алексинчанима, Ражањцима и Параћинци-ма 
забраним да не отимају те девојке од Вренчевића, кад кроз њи прођу, и 

4. спаијама, ако не у рани, а оно у новцу што дам, за рачун тимара
(1)  

и 
зијамета.

(2)
 

Промотривши све ово подробно, доодим вам одма с одговором, да ја
нипошто  не  допуштам  да  ч.  везир  својим  татарином

(3)
 

преведене тужбе у Цариград шаље. 
на  француски

...као што сам вас у писму мом под Но 115. уверио, да ја не ми-слим отете 
девојке у проласку кроз наш предел од вренче-вића отимати, то што и сада 
повторавам, што се међ поди-гнутим народом изван данашњег предела 
догодити може, за то не могу ни у чему добар стајати (подвукао аутор) и 
кад се Вре-нчевићима толико за зло не узима, што су пред толиким светом 
девојке отели, нит се огорченим се Србима за зло не прими, ако иј у проласку 
њи-ном натраг отму. Грдно чуд гди Турци оће сва зла нами да преписују, а не 
виде колико насиља чине. Ја мислим, да србима пуно право пристоји да 
речене девојке у путу отму, (подвукао аутор), зато што су Србкиње и што је 
обштепознато да нису својевољно, већ насилно одведене и потурчене. 

 

КЊАЖЕВО УПУТСТВО 
Међутим ја опет велим, да им се у пределу нашем ништа догодити не-ће, 

а што се изван наше границе догодити, нећу да знам. Поред тога и овом 
приликом приметити морам, да околни Срби не зактевају само повратак те 
две девојке, већ ишу достатвореније, за све зулуме, који су им по содржанију 

 

1) Мањи спахилук. (П. А.) 
2) Већи спахилук. (П. А.) 
3)Гласник, курир, поштоноша. (П.А.)
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њини тужби учињени и ако ч. везир налога нема, да све зулуме изви-ди, то 
нека слободно за сад с испитом престане и нек друго наставленије из 
Цариграда иште. Као што ч. везирдевојке Вренчевићеве сада мисли испи- 
тивати тако су исто и у време дахија испите чинили и нигде се не показа да је 
ко насилно већ све својевољно потурчен. худа је то воља била гди сабља за 
вратом стоји и гди нико животом сигуран није, који би се покусио рећи, да је 
силом потурчен. (Подвукао аутор). 

Да је то тако види се из тога, што се после даија ни један случај не до-годи 
да који му драго Србин а јошт мање Србкиња турску веру прими, а то све 
зато, што насиље преста. Што се пак зактевања спаије тиче, то као и остала 
његова предложенија нису на свом месту. Он огорчи спаије против мене, те 
потегоше у град под изговором, да сам намислио, на њи ударити. Он иј 
побуни те послеу Цариград одоше тужити ме, пак не знам, с каквим ми иј 
образом сада препоручује, за које једва чекам да се бут то којим начином од 
нас удаље. Ако иј ја станем ранити, то нећемо нигда дочекети да иј се 
курталишемо. Они нека треже и зактевају рану од кога им драго, ја нећу за њи 
да знам, нити су ме у чему обвезали, да им рану дајем и за њи бригу водим. 

 
СПАХИЈА ТРАЖИ ХЛЕБА ОД КНЕЗА МИЛОША 

У свему томе поздравите ч. везира. 
1. да је због тога, што свакојакоп татарина у Цариград слати морам, 

тужбе народа соседног, сам слати намеравам, а њему на вољи остављам на 
кратко описати иј, 

2. да сам готов Алексинчанима, Ражањцима и Параћинцима једног 
човека одавде послати и забранити им да девојке од Вренчевићима не отму. 
Ч. везир ће ми јавити, кад ћу мог човека на тај конац слари и 

3. да се не соглашавам да спахијама помажем, будући сам њему самом од 
скора толике паре дао, да ми није могућно више макар коме – а јошт мање 
спаијама обећања чинити, за које сам лане ч. везиру и на рачун њиног тимара 
и зијамета довољно дао.― 

 

ЧАСНИ ВЕЗИР ПОПУШТА НА ТВРДИ СТАВ МИЛОШЕВ 
Брат Јефрем поступа по заповести књаза и већ после три дана шаље 

Милошу писмо следеће садржине: 
Примио сам два високопочитајема писма ваше светлости, од 13. и 14. т. 

м. под Но 115-140 и разумео сам све што ми пишете. И будући, да сам ја мало 
слаб био и нисам могао ићи у град, зато сам послао Алексу, те је ч. везиру 
изјавио ваше одговоре, о свим предметима. 

Ч. везир одговара да ви по вашем татарину пошаљете оне тужбе у Ца- 
риград, а он ће само на кратко јавити Девлету зато и назначити, да ће Девлет 
од вас добити подробно описане ове тужбе. А тако исто склања се ч. везир 
јавити Девлету, да ви зактевате да се оне девојке најпре предаду својим 
родитељима, па после од родитеља њини да се испитају, јесу ли 
драговољно отишле за Вренчевиће и потурчиле се, или насилно? Но за 
ово, вели ч. везир, да ваша светлост постраније пишете у Цариград, које 
њему не подноси чинити против Девлетске заповести коју је о том при- 
мио. А међутим, ће ч. везир изоставити испит девојака, докле год на ово 
одговор из Цариграда не добије, а до тог времена задржаваћеду се Вре- 
нчевићи с девојкама овде, ако пре тога дођу, за које је ч. везир ономад у 
недељу ујутру послао свога Амза-агу башчауша, да иј амо доведе.
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За испраћаније татара у Цариград, казао је Алекса ч. везиру, да ви не знате 
кад ће моћи ваш татарин изићи, јербо је Давидовић овде, који ће писма писати 
и зато, да ч. везирсвога татарина одмах пошаље како с њим готов буде, а наш 
ће за њим дан или два, стигнути у Цариград, који ће тако и учинити. 

За писање, казао ми је Алекса да ви не можете овде никаквог разговора 
имати с њим, будући да вам је Девлет дао њиове тимаре у руке, а ч. везир ако 
им је рад учинити какву помоћ, а он нека пише Девлету, па Девлет после како 
нареди, за њи. 

И ч. везир на то се је склонио и тако ће и писати, на спомињући да је што с 
вама о томе говорио. 

За присојединеније свију нахија к нама, ч. везир каже, да се за сад по- 
дватити не може, но кад би изишао у Румелију и међутим видио како иду 
преговори између Русије и Порте, и спрама тога, онда вели, може бити, да би 
могао, а за ове возбунтовавше се пределе, кажа да се онда сигурно да би нам иј 
овим садашњим узроком присојединити могао. Алекса му је казао, кад не 
може за све, а оно нека изостави за овај ма писати и за ово возбунтовавше се, а 
међу тим нек остави пут за њи, па док се ми вратимо из Крагојевца, да ћемо му 
онда донети решителан одговор о тому, на које се је ч. везир склонио и тако ће 
и учинити. 

На сообштеним вестима из Цариграда, покорњејше љубим вам отече-ску 
руку, што сте милости имали сообштити ми. При којем препоручујући се 
милости вашој, остајем. 
У Београду                            ваше светлости, всепокорнејши брат и слуга, 
17. јануара 1833                                            Јефрем Обреновић 

 
КЊАЗ МИЛОШ ЗАДОВОЉАН РАЗВОЈЕМ ДОГАЂАЈА 

Задовољан садржајем Јефремовог писма, књаз већ сутрадан из Крагујеца 
шаље инструкције о политичком деловању у Београду: 

„Примио сам ваше писмо од 17. т. Но 36 из ког сам к пуном задовољству 
моме видио да се ч. везир свим предложенијама мојима, која сам вам 13. и 14. 
под Н-ама 115 и 140.доставио, склања, а измеђ свега најмилије ми је што се 
готов показује – неиспитивати Вренчевића девојке пре, док из Цариграда ново 
наставленије не добије и да би му за овакву уступљивост његову ја од моје 
стране комплимент учинио, препад да му доставите, да ја од зактевања, да се 
девојке најпре својим родитељима врате, пак после да се испитују, одустајем и 
допуштам, да иј слободно испитује како му драго, знајући да не зависи 
оправдање тужбе подигнути Срба, од тог једног испита, већ од извиђенија 
толики зла, која су им пре тога почињена и због који су се највише подигли, кад 
су при отимању те две девојке види ли да зулуми меру већ пређоше. Ако дакле 
ч. везириз Цариграда примљеном налогу удоволетворити узхте, не сматрајући 
што се Срби нису само због те две девојке подигли, а ви присуствујете при 
испиту, о ком се особито и не интересирам, јер куд је толико девојака и жена 
дојако поробље-но и отето, нека и те две на броју буду, будући је слаба надежда 
да ће моћи на питање комисије слободно одговаратаи, док су у турским 
рукама, пак зато и велим нек иду за оним осталима. 
Поради уговора, којим би нам начином и под којим условијем ове подигнут
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пределе ч. везир присојединити и предати посредствовао, кажите му, да ћете 
од мене пространо наставленије добити, кад ово дана амо дођете.―

(1)
 

У Крагујевцу                                                                      ваш искрени брат 
18. јануара 1833.                                                                             М.О. 
Но 39 

 

ПОРТА ПОПУШТА ПРЕД КНЕЖЕВИМ ЗАХТЕВИМА 
Јефрем пише још једно писмо у Крагујевац истог дана када и пре- 

дходно, очигледно да је у потпуности схватио важност отмице девојака која 
се итекако може искористити за, без борбе, добијање и присаједињење 
отргнутих нахија међу којима и ражањска. 

„Ваша светлост, премилостивејши государу! 
Јутрос јавио сам вашој светлости како нам је везир поручио прошасте 

ноћи да Давидовић данас остане овде и да ће нас вечерас позвати к себи. Сад 
пак покорњејше јављам вашој светлости, да нас је вечерас звао ч. ве-зир и 
казао нам је да му је прошасте ноћи у 8 сати дошао татарин из Цариграда и 
донео му налог, да Вренчевиће казни као виновнике ове буне крушевачке, 
параћинске, ражањске и алексиначке и да девојке не даје њима натраг, макар 
оне и признале да су својевољно отишле за њи и потурчиле се, но у овом 
случају да иј задржи код себе на каквом особитом месту, док њихов одговор 
јави Девлету и на њега решеније добије. Ако ли пак девојке рекну да су на 
силу отете и потурчене, то се разуме као и пре што је речено, да ће му се вама 
предати, да иј предате њиним родитељима. По овом татарину имате и ви 
једно писмо од Кајмакам – паше, које вам Давидовић доноси са собом тамо и 
које је везиру с једне стране отворено послато, да и он види шта вам пишу. 
Давидовић ће вам пространије казати вечерашњи разговор наш са везиром, 
премда вам овде ову цељ описујем.―

(2)
 

У Београду                             ваше светлости, всепокорнејши брат и слуга 
17. јануарија 1833. года                                Јефрем Обреновић 

У ЈАГОДИНИ ИПАК ОБРАЧУН СРБА И ТУРАКА 

Љубезни брате Јефреме, 
Кад су Вренчевићи, с отетим девојкама идући у Београд били у Ра-жњу, 

хотели су мајке и сестре отети девојака, да се виде, прве с ћеркама друге с 
сестрама својим, но Вренчевићи нису им то допустили онде и зато су мајке 
речени отети девојака и даље амо за њима ишле и кад су и Вренчевићи и они 
дошли у Јагодину, опет су се они с отетим девојкама хотели видити. Аврам 
Петронијевић и Милета Радојковић, који су се онде догодили, казали су Азма 
– аги да допусте мајкама и сестрама видити се с отетим девојкама, које и 
турска вера дозвољава. Но Вренчевићи не чекајући шта ће Азма – ага изрећи 
на Аврамово предложеније, потргну сабље и полету на народ који се је овде 
догодио вичући „Недајте за турску веру да се ћаурске жене виде с нашим 
женама―. И на ове речи њине потргну пушке и ножеве и момци њини и 
устреме се на наше људе који су онде били и једнога ране са сабљом и наши 

 

1) Писмо завршава са још неколико упутстава и заповести које нису тема отетих Мозго- 
вљанки (П. А.). 
2) Даље следе још нека обавештења у вези са везиром (П. А.).
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људи видећи то, и бојећи се оружјем бранити се од њи, да се отуд не би кавга 
започела и да не би мртви било, дочепају мотке те онде Вренчевићеве момке 
мало излупају и саставе мајке и сестре с отетим девојкама, те се виде и 
оданда сви скупа пођу даље, управо тамо. Ту је био и Азма – ага бунбашир

(1) 

ч. везира, очевидац тога дела, који може казати ч. везиру, да се је ово све овако 
десило. 

Тога ради јављам вами овај случај да знате и ако би вас ч. везир упитао 
зато, да му знате казати и да не би он како другојачије о томе уверио се, као 
што ћеду му Вренчевићи, наравно, на своју ползу

(2) 
другојачије казиват. А кад 

су девојке, као што кажу Вренчевићи, драговољно за њи отишле и потурчиле 
се и кад он иду за то дело за испит царском суду, зашто бране девојачким 
мајкама и сестрама састајати се с њима, кад турска вера не забрањује ни 
рођеној Туркињи, виђати се и разговарати откривеним лицем с христијан- 
ским женама? 
У Крагујевцу 
24. јануара 1833. 

 

ПИСМО ПОДРШКЕ МИЛОШЕВОЈ ПОЛИТИЦИ 
Књаз Милош добија подршку од виђенијих људи у Србији за своју по- 

литику према Порти а у вези што скоријег припајања Србији нахије кру- 
шевачке и срезова параћинског и алексиначког па му упућују писмо. Ово 
писмо уверава исправност коју књаз води око отмице мозговачких девојака. 
Изгледа, а то на кнеза Милоша и личи, да је он иницирао писање овог писма 
ради употребе у политичке сврхе како у земљи да би побунио народ, тако у 
иностранству ради подршке. 

 

Ваша светлост, милостиви государу! 
Доле подписани,чујући како браћа наша по нахији крушевачкој и сре- 

зовима: параћинском, ражањском и алексиначком, а и по свим осталим 
крајевима, који сиу некад с њима билаи срећу и несрећу с нама делили и кроз 
које су царски и руски комисари ограничетиљи пролазили, од насилија и 
угњетенија свакога рода страдају и дознавајући, како им се жене, кћери и 
синови од Турака отимају, силом турче и силују, како ли се убијају, бију, глобе 
и имања свог лишавају, како се стоци подобно к прекомерном мучењу 
употребљавају, а како им се најпосле цркве и манастири њини обезчешћа- 
вају, усудили смо се сад, при расположенију митровског пореза, присту- 
пити скуту и десници светлости ваше и изјавити вам братско наше 
сожаленије о толиком страдању оне наше браће, стењући под онако 
тешким јармом. Свемогућим богом заклињемо вам се господару и књаже 
да нас страдања њина тако троњавају, као да су наша собствена. Свака су- 
за њина и свак уздисај њин пада на срца собствена наша, која су с нама за- 
једно крв своју проливала, за ослобођење од угњетенија бујни човеко- 
мрзећи и осватољубиви Турака и они су нам оно што смо ми сами међу со- 
бом: Срби, браћа, кумови, и пријатељи; у нашим крајевима има отаца њи- 
ни а у њиним мајка наши, половина браће и сестара у нашем је крају, а по- 
ловина у њином, сви смо и јестественои душевно тако тешко замешани и 
скопчани, да само једну фамилију представљамо. 

 

1) Гласоноша (П. А.) 
2) Корист (П. А.).
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Није нам господару ни под који начин могућно, сносити и очима на- 
шим гледати, да ми, хвала богу једином, премилостивим царевима и вама, 
права човечества и српства уживамо, а она браћа да се од тог са свим 
изкључавају. Кад Турци пред нашим очима и у нашим варошима сабље 
тржу и пиштоље запињу на нас, као што су ономадне Вренчевићи у Јаго- 
дини чинили, да шта раде с оном сиротињом, која не има ни најмање обра- 
не од свог рода и племена. 

Сав народ наш негодује од угњетенија и насилија, која се по овим кра- 
јевима на његове очи и од његови сродника чине, сав се узрујао на то, иде 
лето, како гора озелени, бојимо се да наши сами не скоче и не умешају се 
међу ону браћу и не полете јој у помоћ. А ми, као старешине, којима је на- 
род судбину своју вручио и који смо се њему заклели, да ћемо га од сваког 
зла бранити, ми наравно нит можемо, нити смемо од народа изостати. И 
ми сви учествујемо и мислимо као народ, нит се од њега одвајамо, нит ће- 
мо се одвајати. 

Предиђајући рђава средства од садашњег расположенија духа наро- 
дног, за најсветију дужност смстрамо, молити вас светлејши књаже пони- 
знејше изволите миловати се на онолика страданија народа крајева који 
се имају нама присојединити и представите све точке тегоба њини преми- 
лостивому цару и покровитељу, у кога је рукама судба и наше и браће оне 
и молите се за обезбеђење судбине наше и браће наше, молите се великим 
царевима да не изоставе што скорије решити судбу дела наши и повраћа- 
ње к нама све оне браће, које по слову височајшег султановог хатишери- 
фа, читаног нам о св-Андреји 1830-године торжествено на Врачару, треба 
да се саставе с нама. 

Дејаније ово обећава нам соједињеније наше с њима, почем прођу и 
царски и руски комисари по пределима и виде, који су били под српским 
Правитељством, но ни једна његова точка није нам се до овог часа испу- 
нила, хотја да се од дана прочитанија три године навшило, само нам је 
дана празна артија. 

Двадесет година је прошло, од како непрестано очекујемо испуненије 
желанија наши и половина нас у жељи умре, а половина оседи, ми пак 
очајавамо већ чекајући га и не само што га ми до овог часа не дочекасмо, 
већ непрестано у неизвесности живимо, и децу нашу и потомке у њој оће- 
мо да оставимо. 
Зато и притичемо к светлости вашој и молимо настојте о скором ре-шенију 
дела наши, црном или белом и настојте о присојединенију често поменути 
браће наше к нама.Ми вам се торжествено изјаснујемо да смо свагда готови, 
жертвовати за исту браћу нашу и имање наша и живот, не штедите ни једнога 
ни другога, но дејствујте и изходатајствованију оног што је свком Србину 
најсветије на свету: слободу и неприкосновеност закона и цркава православ- 
ни, целомудрије жена и девојака и безопасност живота и имања. 

Ако вама или другом кому политика не допушта дејствовати о тому, а оно 
смо сви ми и сав народ наш готови делити судбу страдајуће оне браће и 
доживити, што њима буде, да и нама бива и што на њину главу дође, да и на 
наше дође. 
С високопочитањем имамо част назвати се ваше светлости покорне-јши. 
У Крагујевцу, 27. јануара 1833. 
Но 180
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Мелентије (митрополит српски); Герасим (епископ); Милан Вукаши- 
новић (протопрезвитер); Стефан Протић (протопресвитер); Сава Никола- 
јевић (протопресвитер); Јелисеј Марковић (протопресвитер);Јован Обре- 
новић (губернатор наије пожешке и рудничке); Јоакин Стефановић (про- 
топресвитер); Никола Обрадовић (протопресвитер); Гаврил Миљковић 
(Игуман Калинића). Суд народни српски: Милета Радојковић (управитељ 
нахије јагодинске); Милоје Тодоровић (члан суда јагодинског); Живко 
Шокорац (капетан левачки у нахији јагодинској); Милосав Здравковић 
(управитељ нахије ћупријске); Стамат Мигрић (члан суда нахије ћупри- 
јске); Јосиф Милосављевић (управник нахије пожаревачке); Коца Марко- 
вић (капетан Рамске); Стева Стојановић (капетан млавски); Савко Леотић 
(члан суда нахије смедеревске); Јованче Спасић (капетан подунавски); Сима 
Радојковић (капетан јасенички); Максим Ранковић (члан суда београдског); 
Никола Катић (капетан туријски); Лазар Ивановић (капетан космајски и 
подунавски); Јефрем Ненадовић (председатељ суда нахије ваљевске); Павле 
Даниловић (капетан посавски); Анта Јовановић (капе-тан подгорски); Матеј 
Ненадовић (-); Тома Перишић (председседатељ суда нахије шабачке); 
Станко Јуришић (члан суда нахије шабачке); Сима Катић (капетан 
мачвански); Јован Мичић (сердар нахије ужичке); Стеван Радуловић (члан 
суда ужичког); Петар Васић (капетан нахије соколске); Вилип Тасић 
(председатељ суда нахије пожаревачке); Стеван Ерић (капе-тан трнавски); 
Петар Лазаревић (капетан борски); Илија Поповић (члан суда нахије 
рудничке); Марко Ракић (капетан качерски); Ђорђе Парезан (председатељ 
суда нахије крагујевачке); Михаило Радовановић (члан су-да нахије 
крагујевачке); Петар Туцаковић (капетан гружански).

(1)
 

 

НЕМИЛИ ДОГАЂАЈИ НА ПУТУ ЗА БЕОГРАД 
Јефрем се нашао у чуду. Непредвиђени догађаји га приморавају да за 

један дан пише два писма кнезу Милошу . Оно што је преко дана написаои 
још није послао, није било довољно јер су се догађаји згуснули, па увече 
пише још једно и заједно оба извештаја шаље своме брату Милошу. Јефрем 
не зна да су се догађаји одвијали највероватније баш онако како их је сам 
књаз режирао. 

Ваша светлости, всемилостивејши государу 
Јуче ујутру примио сам по сурукџији

(2)   
високопочитајемо писмо ваше од 

24. т.м. под Но 211 и све сам разумео шта сте ми јавили, шта се је догодило у 
Јагодини с Вренчевићима за отете девојке, који вечерас и они амо дођоше, а 
после њи на један сат, дођоше овде и девојке нашим људима допраћене, осим 
Вренчевића, које су у Паланци отете. 

И будући да већ сад онако није, као што сте ми напред за њи писали, већ 
да су се девојке после оног од Вренчевића у Паланци одузеле, то и не знам 
шта ће ч. везир одговорити, него, данас је дошао и Алекса отуд и вечерас је 
отишао ч. везиру и шта буде говорио, то ћу у овом писму, доставити светлос- 
ти вашој, а девојке наместити само на конак код Пазарке. 
27. увече 

 

1) Свако име оверено је печатом. (П. А.) 

2) Поштоноша (П.А.)
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ЧАСНИ ВЕЗИР НЕ ВЕРУЈЕ МИЛОШУ 
Алекса је отишао синоћ к ч. везиру и сообштио му случај догодивши 

се у Јагодини с Вренчевићима, као што му је од ваша светлостио том 
усмено наложено и као што и мени у вишереченом писму јављате, но ч. 
везир одговорио му је овако: „Барем немојте мене варати као младу децу с 
играчкама, ја сам овде међу вама 6 година и ја добро знам да овдашњи љу- 
ди таково што не смеду учинити без заповести Милош – бегове, а особито 
то је и осведочено да је све по заповести било, јербо су у Јагодини 2 000 
оружани Срба дочекали Вренчевиће, које се другојачије без заповести не- 
би скупили, а исти људи казали су Милети, кад иј је био и разгонио да Ту- 
рке не бију - „зато нас сад бијеш и разгониш кад си нам малопре заповедио 
да ово чинимо―. Азма-ага каже, да Селим - бег није потегао сабљу ни на 
кога, но да му је један момак од наши силом извадио из каније и однео. По- 
сле тога кажа Амза - ага да је један висок пандур црни бркова у зеленом 
шалу донео ваше писмо у Паланку, и онде га читали и девојке од њи узели 
и после кад су у Гроцкој билиопет иј је задржавао капетан Голуб, да стоју 
онде док и девојке, које су биле натраг остале, приспу, па, да иду с њима 
заједно, говорећи им, да је тако заповест ваше светлост. 

Дакле ови куд су год прошли што им се год догодило, кажу, да им је 
све по заповести вашој чињено. Амза - ага не каже овде да је Селим - бег 
узрок овом случају у Јагодини, зато што је најпре сабљу потргао, као што 
Аврам и Милета кажу да је у Јагодини признао. 

Ч.. везиру је врло жао што се је ово овако догодило, с тим више, што је 
у нашим пределима и што вас је предварително молио да то тако не буде, 
кад Девлет вели, за ваш атер, да је заповест да и Вренчевићи и девојке амо 
дођу на суд и опет по други пут и Кајмакам паша пише да се девојке не 
предају Вренчевићима, макар и признале да су се својевољно потурчиле 
за њи, но да се задрже код везира до друге девлетске заповести. 

Сад преко свега овог, каже ч. везир: „Мени готово и не остаје чинити 
испит сверху девојака, јербо сте ви већ свршили шта сте тели―. Но опет за 
ово оће да се разговори с бумбаширом

(1) 
Реиз ефендијом, па како нађу за 

добро, довече ће ч. везир казати Алекси, оћеду ли испитивати девојке, или 
ћеду прее писати зато Девлету, па ћу вам сутра оно сообштити с поштом. 

Љубећи вам притом отеческу руку, остајем и јесам. 
У Београд                              ваше светлости, всепокорнејши брат и слуга, 
28. јануара 1833.                                          Јефрем Обреновић 
Но 54 

ДОГАЂАЈИ СЕ ОДВИЈАЈУ ПО ВОЉИ КЊАЗА 
Јеврем нема времена да сачека одговор па већ сутрадан шаље писмо у 

Крагујевац. 
"Ваша светлости, всемилостивејши государу 
Јуче у покорнејшем писму од 27. и 28. т. м. Но 54. јавио сам светлости 

вашој, негодовање ч. везира, што су девојке у Паланци од Вренчевића 
одузете и да ће нам синоћ дати одговор, оће ли девојке на испит изводити, 
или не. Но пре акшама јуче приспе овде и Симић, који нам каза, да одузи- 
мање девојака у Паланки, није било по заповести вашој, но да је морало 

 

1) Господин, учен човек (П. А.).
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бити недоуменијем они који су послани, да нешто сврше, а они одузели 
девојке од Турака, може бити, мислећи да је то све једно, или с Турцима 
ишле, или без Турака, све ћеду опет у Београд доћи. 

И тако синоћ отидем са Симићем и Алексом ч. везируи кажемо му све 
како се је збило с девојкама и уверимо да то није било по заповести вашој. 
Кад је ч. везир све опширно разумео, онда је веровао, да се је овај случај 
погрешком догодио и одљутио се и опет дошао на први пут к извиђењу овог 
села. Каже „премда је врло ружно учињено што су девојке одузете од 
Вренчевића, зато опет за Миош бегов атар, ја ћу се старати да то како за- 
мажем и покријем, а девојке ћемо опет звати на испит, па ако и рекну да ћеду 
остати Туркиње, то ћу ја опет описати Девлету и учинити да се врате натраг, 
узроком што су три месеца код Вренчевића биле и тако даље. И ако ћете 
чекати од Милош бега одговор на јутрошње писмо

(1)  
а оно можете сутра на 

вече тај испит почети, да се дело не задржава и да татарина испраћам у 
Цариград с џевапом

(2)  
овог дела―. А, ми смо му казали да ћемо причекати 

одговор од вас и тако сад на то очекивамо, да се испит девојака почне. Но 
будући, да је ово писмо од вишереченог писма различито у содржанију, то не 
знајући шта ћете ми на ово возразити, всепокорнејше молим да би ми и на 
ово одма одговорили и час пре послали, да би се по овом могао руководити у 
делу овом. 

Ч.. везир вас поздравља, да би час пре по татарину вашем послали у 
Цариград тефтер, од тужби, крушевачког, параћинског, ражањског и але- 
ксиначког народа, да се ствар не задржава, јербо је он свог татарина за тај 
посао јошт у понедељак одправио и јавио, да ћеду се за тужбе известитииз 
тефтера, који им ви шиљете и зато да пошиљање тефтера не би остави ли да 
понесе Симић и Давидовић, као што нам Симић казао, да имате намераније 
учинити. 

Видећи да одузимање девојака у Паланци није било по заповести ваше 
светлости, то судим за нужно известити вас, како се је та погрешка догодила, 
судећи по теченију дела тога, Аврам и Милета, казали су светлости вашој, да 
су, у Јагодини саставили и мајке и сестре с девојкама у једна кола, да заједно 
иду у Београд и ви сте на то метули темељ, да тако заједно до Београда дођу. 
Но како сам ја ове девојке испитао, то није тако било, но из Јагодине је с њима 
само једна сестра села у кола и њи две и Вренчевића мајка, а њине мајке и 
друга сестра у друга кола и тако су ишли до Багрдана. Сутра дан кад су пошли 
из Багрдана, села је друга сестра с њима, а прва села с мајкама њиним и тако 
ређајући се сестре редом,путовали су до Паланке. А што је девојачки брат из 
Багрдана дошао и тужио се светлости вашој, да је све оно покварено, што је у 
Јагодини наређено за путовање њино, то се је све состојало у том показивању 
девојака, што Вренчевићи нису им дали да спавају с родом својим него су иј 
узели сваки своју са собом као и на свим конацима и пре и после, до Паланке. 
Дакле по тужби брата девојачког, ваша је светлост заповедила да се с 
девојкама мајке и сестре у Паланци саставе у једна кола и да иду у Београд 
заједно, како што вам је казао Аврам и Милета, да су у Јагодини и учинили. 
Паланчанису пак мислили да су Вренчевићи,мајке и сестре изтерали из кола 

 

1) То јест вишеречено. 

2) Одговор (П. А.)



315
315  

своји, узму девојке сасвим те предају мајкама, мислећи да ћеду и тако све 
заједно ићи и да се то неће сматрати као да су девојке од Вренчевића одузете. 

Кад су Вренчевићи били у Гроцкој и отишли смо, Мијаило Гарашанин, 
пише једно писмо Суду овдашњем и каже да је ваша светлост писала 
капетану Голубу и Милутину Гарашанину, да овај посао за девојке сврше у 
Гроцкој. Но будући, да је оно већ свршено било у Паланци, то њима није 
остало ништа чинити, но Мијаило у одсуствију оца свог и капетана Голуба 
отвори оно писмо и пише Суду да су девојке амо прошле, него, да суд пошаље 
пред њи, да иј узму и мету на конак гди знају. А кад су Вренчевићи ноћили у 
Гроцкој, онда су девојке с родом својим ноћиле у Друговцу и зато сам ја јуче 
мислио да сте ви, за тај случај знали и зато вам у јучерашњем мом писму и 
нисам ништа писао, како се је та ствар догодила. 

Синоћ, пошто смо изишли од везира, били смо и код Реиз ефендијиног 
човека и казали му, како се је ова ствар погрешком догодила и он сам признаје 
да се таквом чему по заповести ваше светлости, неби надао и да није ни 
веровао да је по заповести вашој било. 

Симић је казао ч. везиру и проче препоруке ваше, које сте му устмено 
наложили, на које ч. везир није имао време синоћништа возразити и то је 
остало да други пут, да се даље о томе разговоре. Зато се по леду не сме ићи 
што је отанчао, а пут се просећи не може, што се одма и затвори, како је лед 
пошао по мало. 

Синоћ, примио сам по Симићу и високопочитајемо писмо ваше 
светлости од 26. т.м. НО 230. и све сам новине разумео, које сте отеческу 
милост имали, њим ми сообштити, на којима покорнејше благодарим 
светлости нашој и љубим вам отеческу руку. 

Тркић је сад у Земуну, но болестан је. Ја ћу му поруку вашу испоручи-ти, 
што ми за њега пишете. Остајем и јесам ваше светлости, всепокорне-јши 
брат и слуга. 
Но 58                                                                                Јефрем Обреновић 
У Београду 
29. јануара 1833. года" 

 

КНЕЗ МИЛОШ НАГРАЂУЈЕ САРАДНИКЕ 
Милош очигледно није желео да се догађаји одвијају како то жели часни 

везир, па је неке наредбе давао усмено, како би обмануо Турчина. Ову 
дипломатску „бразду― кнез Милош је водио беспрекорно: дрско, лу-каво, 
убедљиво, дипломатски. Био је способан политичар. Знао је да пре-дузме 
неколико  дипломатских  потеза  унапред,  више,  даље  и  боље  од  свог 
противника. 

"Из писма вашега од 29. т.м. Но 58 видио сам са удовољством да се ч. 
везир по доласку Симићевом опет одсрдио и да ће се по томе старати, по- 
грешку Срба наши, који су у Јагодини и Паланци учинили, загладити. Со- 
обштавајући вам моје пуно задовољство на свима поступцима вашима и 
Алексиним у истом предмету, препоручујем, да ч. везира поздравите, да 
слободно с девојкама испит предузме и онако поступи, како најбоље зна, да 
ће жељи нашој моћи соответствовати. Ви пак, присуствујући при испи-ту, 
настојте да испит на нашу ползу испадне, и неизоставите известћавати ме о 
свему, што се ради и шта девојке возражавају.
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Што се шиљања тефтера тиче, за које ч. везир вели, да се час пре у Ца- 
риград оправе, то до јако због многи остали послова није могло бити, но 
преко сутра ћу у Пожаревац поћи гди ћу у четвртак приспети. А тај исти дан 
желим и Симића у Пожаревцу затећи, да одма у петак у Јагодину пошљем, да 
се ту с Давидовићем, који ће исти дан одавде тамо поћи и на Симића 
почекати, састане и одатле у друштву пут предузму. Кажите дакле Симићу да 
се спреми и у четвртак овај у Пожаревац дође, како ће одма у петак у 
Јагодину поћи и с Давидовићем одатле у Цариград предузети. 

Од ови хатова, које ми је Ага паша на дар послао, рад сам вам на дар 
једног послати и зато вам препоручујем да ког поузданог човека амо 
пошаљете, по ком ћу вам га послати. Ако се ја овде не тревим, оставићу налог 
Амиџи, да вам га пошље. 
У Крагујевцу                                                                   Милош Обреновић 
30. јануарија 1833." 

 

СУДСКИ ЕПИЛОГ У ПРИЛОГ КЊАЗУ 
Милош је дакле, преко својих утицајних људи припремио и организо- 

вао саслушање Мозговки баш онако као да је био сигуран да ће девојке 
изјавити у Београду да су на силу потурчене. Знао је да њихова оваква изјава 
доводи Милоша у победнички положај у односу на Порту: без зрна барута, 
само дипломатијом, лукави књаз добија битку за неправедно отргнутим 
нахијама. 

Сутрадан Јефрем у свом писму детаљно обавештава књаза о току, на- 
чину, и резултатау саслушања. 
"Ваша светлост, всемилостивејши государу 

У јучерашњем писму мом под Но 61. покорнејше јавио сам вашој све- 
тлости, да ћемо вечерас водити девојке ч. везиру на испит. После тога по- 
слао сам Алексу ч. везиру да определе време, у које ћемо с девокама бити 
онамо и тако ч. везир определи испит данас пре акшама у 9 сати и обећа, 
да ће нам послати тугџибашу свога, да нас зовне кад време буде. Међу- 
тим, данас, пре него што је било време да ми дођемо ч. везиру, примим и 
друго високопочитајемо писмо ваше од 30. т. м. Под Но 249. у ком ми 
изјављујете задовољство ваше о преговорима мојим са ч. везиром, на које 
вам ја всепокорнејше љубим руку. 

По том приспе време поласку и тугџибаша нам дође, да нас позове. Ја, 
с Симићем и с Алексом пођем управо у град, а туфегџибашу пошљем с 
Марком буљукбашом и с два пандура, да поведу девојке од Пазарске, који 
су за нама од 50 кораци приступили и тако одемо у град, гди се је било 
множство Турака скупило.
Уђемо у собу к везиру гди је био кадија и реиз ефендијин бумбаши

(1)
 како

поседамо одма запита везир Осман – бега, млађег Вренчевића (јербо је 
старији полудио па га нису ни звали) јесу ли силом они узели и поту- 
рчили ове девојке, или је то с драгом њином вољом било? Он одговори да 
они немају власт силом што чинити, но да су девојке с њима у договору 
биле и драговољно за њи пошле и потурчиле се. После се окрене везир к 
девојкама и пита иј преко толмачлука, једног гаваза његовог који зна буга- 
рски, јесу ли оне добром вољом за Вренчевиће отишле и потурчиле се, 

 

1) Гласоноша (П. А.).
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или су иј Вренчевићи силом отели и потурчили? Девојке, прво одреку, а друго 
посведоче, с додатком иј пре тога нису никад ни виделе, нити оне знаду да су 
потурчене. 

„Казаше нам, веле, по једно име турско, које ми нисмо ни упамтили, но ми 
знамо, да је нама име: једној Милкана, а другој Марија―. 

После тога опет за потврду суд, питао иј је ч. везир, јесу ли оне сад 
Туркиње,или христијанке? И оне одговоре, да су христијанке,а да нећаеду 
бити Туркиње, макар иј на парчета секли. После окрене се везир и рекне му: 

„Е, ефендиј! Сад оне, по њиховом собственом одговору и признате- 
љности, јесу христијанке.― 

Кадија одговори да је то тако. И одма ч. везир рекне нам, да иј узмемо к 
себи и водимо у конак. И тако, ја опет с тугџи-башом и Марком буљукбашом и 
пандурима, пошаљем девојке на њин конак а ми останемо јошт код везира. Но 
будући да се чибук не пуши, нит се кафа пије, а никаква друга разговора нисмо 
имали с везиром, зато и ми одма за њима пођемо кући и сигнемо иј на 
Калимегдану и пошто дођем кући, да иј дозвати к себи у конак, као опет 
повраћене у нашу веру и мислим да иј преместим у стари конак да пребуду код 
нас, док од ваше светлост заповест дође, куда ћемо иј послати? 

С девојкама ишли су у град и родитељи, браћа и сестре њине, само су у 
собу к везиру улазили на муфару

(1)  
кром девојке отете с ове стране и с турске 

стране млади брат Вренчевић Осман бег. У овом случају тугџибаша нас је 
искрено и својски послужио и кад смо се вратили из града с девојкама, ја сам 
му дао 300 гроша, као амам-параси, а заслужује и више. Зато молим да га не 
заборавите с наградом. 

Не могу вам казати, колико је множество света устало на ноге,да види, 
шта ће бити с девојкама? У граду по бедемима, по капијама а највише по 
диванини

(2) 
везирској куд смо к њему пролазили, било је множество Турака, а 

по Калимегдану и по чаршији на раскршћима опет множество христијана. 
Први су пљували на млађег Вренчевића, кад је изишао од везира с суочења, 
зато је оваки белај на себе навуко, видећи да девојке нису особите лепоте, а 
други су скакали од радости, кад су видели, да су девојке опет у своју веру 
повратиле се. 

Вренчевића одма с испита одвели су у апс с четири гаваза, а јошт пре им је 
везир одузео пусат, како је чуо да је онај старији с памети сврнуо. 

На хату, ког ми светлост ваша даје, покорнејше вам благодарим и љубим 
отеческу руку милости вашој, које ме удостојавате, а за њега послаћу момка у 
Крагојевац, како сте ми благоволели заповедити. Препоручујући се међутим, 
отеческом благоволенију вашем, остајем и јесам. 
У Београду                               ваше светлост, всепокорнејши брат и слуга, 
31. јануарија 1833.                                        Јефрем Обреновић 
Но 62" 

 

ВЕЗИР КРИЈЕ ДОГАЂАЈЕ У ПАЛАНЦИ И ЈАГОДИНИ
(3)

 

Није прошло ни три дана од дипломатског тријумфа кнеза Милоша 
поводом отмице Милкане и Марије а брат Јефрем има оправданих разло-га да 
пише свом брату: 

 

1) Парница, тужба, судски процес (П. А.). 
2) АС-ЗМП-2141 
3)Просторија за разговор и пушење. (П. А.).
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"Г. Јефрема – к књазу србском г. М. Обреновићу 
Вечерас звао ч. везир Алексу и казао му да нам је ономад и синоћ забо- 

равио казати да пишемо вашој светлости да заповедите Симићу и Давидо- 
вићу, да ништа путем ни у Цариграду ником не казују за ове девојке, да су 
од наши људи у Паланци погрешком отете, нити оно што је у Јагодини би- 
ло за састанак њиов с њиним родитељима, браћом и сестрама, да што ви- 
ше, ако би Девлет, чувши ове Догађаје од путника и запитао иј шта зато, да 
оджу да није ништа истина, но да је бумбашир ч. везира довео овамо и 
Вренчевиће и девојке и да је ч. везир испитао девојке на мурафи и да су 
оне казале, да су силом одведене и да оне нећеду да буду Туркиње, но оће- 
ду да остану опет у својој вери и да су по том вама предане од ч. везира по 
девлеткој заповести. 

И тако исто и депутати наши да знаду и да кажу Девлету ако би се за- 
питали, а не другојачије, јербо и ч. везир ће тако писати, а оће да претрпа 
све догађаје и јагодинске и паланачке, о чему се је договорио с Реиз ефе- 
ндијиним човеком. Зато ми је поручио по Алекси, да вам овај час поша- 
љем суруџију за ову ствар, ако не буде почем Симић већ отишао, од вас, да 
му ово заповедите, ако ли почем буде отишао, да им најбрже по једном 
татарину доставите ову заповест, да знаду и они и депутати и да се овако 
владају. 
У Београду,                                                          3. февруарија 1833.године 

 
Цела слободна Србија па и јужни, још не ослобођени крајеви сазнали 

су за овај догађај. 
Отмице жена и девојака од стране Турака су биле честе али ни једна 

није до тада такав и толики публицитете. Призор спровођења девојака од 
Крушевца до Београда Цариградским друмом видело је хиљаде забрину- 
тих Срба, па и Турака у Београду, тако да је ова отмица представљала ку- 
лминацију нетрпељивост између Срба и Турака. 

Лукави Милош је баш то и хтео: да случај подигне на државни ниво 
како би га искористио за коначно враћање отргнутих нахија и присаједи- 
њење Београдском пашалуку - матици Србији. 

 

ЗАХВАЛНОСТ БЕОГРАЂАНИМА 
Како је кнез знао каква је била реакција народа по Србији па и у самом 

Београду он је већ после недељу дана послао писмено благоволеније које 
треба прoчитати пред Београђанима, те тако покаже своју тријумфалну 
победу. 
"Господару Јефрему Обреновићу 

Уважавајући благородни поступак Београђана, показани у томе, што 
су девојке оне из Мозгова лепо обдарили, кад су се оне својих похићеника 
одрекле и у свој род и веру повратиле, нисам могао пропустити да им ви- 
сочајше моје благоволеније на изјавим, које у приложеном писму изложе- 
но вама пошиљући, препоручујем, да Обштество београдско призовете и 
исто њима прочитати дате и изјасненијем да су ми с овим поступком ве- 
лику радост причинили, а себи чест и похвалу заслужили."
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ПИСМО НАРОДУ БЕОГРАДСКОМ 
"Благоизборно Обштество 
С највећим задовољством разумео сам ја од брата мога Јефрема, а и 

сам видео очима својим, како сте великодушно даривали девојке оне из 
Мозгова и њиову родбину, кад су оне - почем се од Турака похићене и на- 
силно потурчене, на праведном суду ч. везира при суоченију са својима 
похићеницима торжествено изјавиле, да им је насилије учињено и да ни- 
како Туркиње остати неће, већ да оне као Српкиње у православној вери 
својој, у којој су рођене и умрети желе и хоћеду. Колико је ова њиова љу- 
бав к закону христијанском богоугодна, толико је и поступак ваш Благоу- 
годном Обштеству којим сте радост вашу о њиној у вери својој непоколе- 
бивости самим делом изјавили, сваке похвале достојан. 

Ви сте тиме пред очима свега показали, колико вам јако на срцу лежи 
ове драгоцености - србство и православна вера христијанска, како се о со- 
храненију целости и једног и другог радујете, а напротив тога, како и о 
најмањем нарушенију њином печалите се и негодујете. Человекољубије 
ово ваше, поступком овим показано и дани подраженија достојан пример 
заслужује обште признаније, похвалу, благодарност. Примите све ово од 
моје стране, средством мога брата,вашег губернатора, са уверенијем кња- 
жеске моје к вама благонаклоности. 

Пребудите  тако  человекољубиви  при  сваком  догађају,  који  вам  се 
појавити може,на чест српског имена,на радост човечества и христијанства. 
У Пожаревцу                                                                   Милош Обреновић 
7. февруарија 1833.                                                                            Но 342" 

 
МИЉКАНА И МАРИЈА СЕ ВРАЋАЈУ У МОЗГОВО 

У међувремену Јефрем, између осталог пише: 
"... Девојке с фамилијама данас спремам да иј одавде испратим тамо к 

вашој светлости, шиљући с њима и Цветка Рајовића, да иј тамо допрати, као 
што сте ми милостиво заповедили. Овдашње Обштество, видећи девојке 
опет повраћене у нашу веру, принели су им дарове, од који овде прилажем 
списак и које ћеду оне понети собом тамо, гди вам иј Цветко може све 
показати, да иј видите. 

В прочем, покорнејше љубећи вам руку, препоручујем се отеческој 
милости и благоволенију вашем и остајем и јесам ваше светлости, всепо- 
корнејши брат и слуга. 
У Београду                                                                       Јефрем Обреновић 
3. февруарија 1833.                                                                              Но 65" 

 

ПОКЛОН МИЉКАНИ И МАРИЈИ
(1)

 

НОТА ствари даровани девојкама од Обштества београдског: 
2 фистана, 2 антерије дугачке, 2 антерије кратке, 2 јелека кратка, 2 

шкуртељке дугачке, 2 шкуртељке кратке, 2 пара кошуља, 8 аршина валеза за 
гаће, 2 учкура, 4 шамије, 4 шамије за њине сестре, 2 кушака, 2 мараме свиле- 

 

 
1) АС-ЗМП-2144
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не за врат, 2 мараме памучне за њине матере, 2 пара штримфле, 4 феса за све 4 
девојке, 2 пара ципела, 4 пара јеменија за њине мајке и се-стре, 1 бошча за 
аљине, 1 сандук коморански за аљине. 

 

У Пожаревцу, 
21. декембрија 1832 
Но 3653 

КНЕЗ ПРЕКОРЕВА ПАРАЋИНЦЕ
(1)

 

(писмо народу параћинском) 
У писму Милош прекорева народ и власт због лошег понашања према 

турским властима па их на крају прекорева на начин убиства проводаџије 
Вренчевића: 

"Није им ни оно ваљало што су наводаџију Вренчевићева онако вукли, 
убијали, вешали и на крају натакли. То је врло велика освета и нечовечна, а 
притом и властима иде млого уз нос. Доста им је било убити и укопати. Зато и 
за тело истог убијеног препоручујем да га на коцу не држе, но да га одмах 
скину и укопају." 

 

ПАРАЋИНЦИ ПРИЗНАЈУ ПОГРЕШКУ
(2)

 

Већ 2. јануара 1833. Јован Вељковић писмом обавештава Милосава 
Здравковића за: 

"Оног човека из Мозгова што је био наводаџија Вренчевићев и што 
смо га били турили на коло, како је писмо ваше дошло ома смо га скинули 
с краја и оно коло растурили и место оно замрљали и ништа се не познава, 
но оно је нама погрешка била што смо онако урадили и на друму човека на 
точак бацили." 

 

ДЕВОЈКЕ ЈУРСУЛА И ФАТИМА ВРАЋЕНЕ РОДИТЕЉИМА
(3)

 

Кад су доведене у Београд, Миљкана и Марија су смештене код једне 
Српкиње. Хусеин - паша је у свом конаку, у присуству Јеврема Обренови- 
ћа и Мустаф - бега, саслушао Јурсулу и Фатиму. Оне су изјавиле оно што 
су им родитељи наредили. Млађи Френчевић одведен је после тога у за- 
твор, старији је полудео, а Миљкана и Марија су враћене родитељима. 
Убрзо по повратку у село, Јурсула је умрла а Милош је Фатиму удао за је- 
дног свог слугу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) АС,КК,XXIV-12 
2) АС,ЗМП-4417 
3) Драгослав Миловановић, "Немирне шуме", Бгд, 1986, стр. 27.
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XVIII 
 

ИЗ НАРОДНЕ РИЗНИЦЕ 
НАШЕГА КРАЈА 

 

САДРЖАЈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e pasu pod ručnu                   336 Diplom(at)ski 344
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OBIČAJI 
 

 

СЛАВСКА ПЕСМА
(1)

 Други сече коледо
Слава твоја, Господе, помилуј.          Сви прасићи коледо 
Помилуј нас, Господе, помилуј.        Трећи куца коледо 
Ко сад пије ладно вино у свеце           По бурићи коледо 

божје,     Вишњичица коледо 
Помогли му свеци божји и сам           Род родила коледо 

Господ Бог     Нема вишњу куј да бере коледо 
Испидосмо све чисто,                        Само момак и девојка коледо 
Помогло му Пречисто.                       Цркву мете коледо 

Tанка Анка коледо 
И вино пио и срећан био                     Бога моли коледо 
И то се поје за здравље твоје.             Tанка Анка: 
Света Петка плакаше,                        "Дај ми, боже, коледо 
Недеља је утешаше:                           мушко чедо коледо" 
"Не бој ми се стара мале 
Нама иде велик дан,                            СВАДБАРСКЕ ПЕСМЕ

(2)
 

Своме свету добар дан                       (ове песме изводе девојке или младе 
И нама је добар дан."                          жене из родбине младожење) 

ЂУРЂЕВДАНСКА ПЕСМА
(1)

 

Господе, Господе, помилуј. 
У ОЧИ СВАДБЕ У МОМАЧКОЈ КУЋИ

Христос васкрсну из гроба,               Старом свату: 
Сужде ми два роба, живот даровно.  Ој , старојко, што си одоцнио? 

Јеси ли у село чешире тражио?
БОЖИЋНЕ ПЕСМЕ

(1)
 Је ли те је љуба забавила

Дуну ветар, коледо                             месејући прелепе погаче, 
Из планине коледо                              точеући прерујнога вина? 
Из висине коледо 
Да издува коледо                                Куму: 
Врана коња коледо                              Мили куме , мило рајско цвеће, 
И на коњу коледо                                зашто ли си данас одоцнио? 
Мушко чедо коледо                            Је ли те је љуба забавила 
За појас му коледо                               месејући прелепе погаче, 
Три ножића коледо                             точеући прерујнога вина? 
Један сече коледо 
Колачиће коледо 

 

1) Песмe казивао Живојин Стојановић из Мађера. 

2) Свадбарске песме казивала Милева Стојановић и Мађера
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Деверу:                                  Ива гради а љуба га кара: 
Ој, девере, што си одоцнио?             "Не град, Иво, кућу на два боја! 
Је ли те је љуба забавила                  Не могу ти воду износити, 
Месејући прелепе погаче,                 Не могу ти чедо окупати." 
Точеући прерујнога вина? 

При одласку младе иѕ родитељске куће 
Домаћину:                               Ој, мајка Јану на далеко дала, 

Домаћине, добро ти седећи              Ој, преко горе, преко мутне воде. 
добро ти је година донела:                Ој, кад ју дала тад се покајала. 
донела ти вино и ракију,                   Ој, шта се бели горе на планину? 
донела ти нови пријатељи;               Ој, ил је иње ил бело ковиље? 
С њи да пијеш, с њи да се веселиш. Ој, нит је иње, нит бело ковиље, 

Ој, но девојка даре растурила. 
Младожењи: 

Коња јаше младо Варадинче.           Старешине пред девојачком капијом: 
Коња јаше, коњ му поиграва.            Домаћин Бога моли амин, амин! 
Гледала га с прозора девојка:           За помози Боже амин, амин! 
"Види, мајко, прелепог јунака!         И за свету Тројицу амин, амин! 
Све би моје гривне поскидала          Кум бога моли амин, амин! 
Па би момку коње потковала!"         За помози боже амин, амин! 

И за свету Тројицу амин, амин! 
Гостима:                                   Старојко бога моли амин, амин! 

Загради момче градину,                    За помози боже амин, амин! 
Изволте редом ракију.                       И за свету Тројицу амин, амин! 
Посади ружу румену,                         Девер бога моли амин, амин! 
Изволте редом ракију.                       За помози боже амин, амин! 
Не ниче ружа румена, 
Изволте редом ракију.                       Госту који има сина:

(1)
 

Но ниче танка топола,                       Валио се јунак у дружину: 
Изволте редом ракију.                       "Авај, друже, што ја имам сина, 
Под њом је момче Никола,                снага му је вилдан у градину, 
Изволте редом ракију.                       лице му је два бела папира, 
У руку држи сокола,                          очи су му два бистра кладенца, 
Изволте редом ракију.                       веђе су му морске пијавице, 
Соко ми пишти, препишти,              зуби су му два низа бисера, 
Изволте редом ракију.                       када збори кај бисер да броји." 

И за свету Тројицу амин, амин! 
Будућем свекру                             Војвода бога моли амин, амин, 

(када сватови дођу по младу):                                                                амин! 
Валио се јунак у дружбину                  
Да доведе коњи беле виле,                1)  Овај текст се узвикује испред девојачке 

Да доведе момци соколови.              капије са намером да их њен отац пусти у 

Он доведе куси магарићи                  у авлију, тако што сваки од старешина на 

И доведе момци ки крљомци.           његово помињање испија из буклије три 

пута. За то време младожењски момак 

Увече свима за столом:                   покушава кришом да ухвати петла у 

Ива гради кућу на два боја,              девојачком дворишту.
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Да си вода ја би те попила, 

За помози боже амин, амин! 
И за свету Тројицу амин, амин!                        Војводи: 

Ој ,војводо , зелена ливадо! 
ИСПОД САБОРНИКА                              Што те момци рано покосише? 

Што те коњи ранп погазише? 
Старојку: 

Ој, старојко, убава девојко!                              Младожењи: 
Израсла је сладунка јабука                   Младожењо, младо ожењено, 
Старом свату испред равног двора.     што те мајка није научила? 
Ти се валиш да доводиш момке           Што те мајка младог оженила? 

соколове,     Што те сеја није научила? 
Но доведе старе бабускере.                  Чим ти седе у дедине дворе 
Не доведе коње беле виле,                    узе чашу и наздрави деде: 
Но доведе куси магарићи.                    "Здрав си ,дедо , вино да пијемо!" 

 
Куму:                                           Невести при извођењу из 

Заспа кум у росну ливаду,                    родитељске куће: 
Мало спаво, мало нашњеваво:             Изведосмо дивану девојку. 
Испод гору на њег лисје пада,              Магла, магла, марама, 
То добива од куму кошуљу.                  Докле тебе, магло, не имадо, 

Ја бригу не знадо. 
Деверу:                                         У руке ју писаније јабука 

Ој, девере, мој ситан бисере,               Да упише сама себе и војно, 
Да си шећер ја би те појела,                  

Да упише сама себе и свекра, 
Да си бисер ја би те низала,                  

Да упише сама себе и свекрву. 

Но си момче, ништа ти не могу! 
 

СЕДЕЉКЕ 
Седељке су организовале жене у августу, после Св. Илије кад се ко- 

нопља припреми за обраду. То се радило увече на отвореном простору, на 
раскрсницама. На седељке долазе младе жене, девојке, момци па и деца. 
Прела се кучина (конопљино влакно) а око ватре запаљеног поздера 
(отпадак при предњу кучине ) обилазе момци бацајући девојкама у крило 
јабуке и печени кукуруз. Прело траје докле год се не испреде кудеља или 
вуна планирана за то вече. 

Прве девојке или жене које дођу на седељку, да би обавестиле остале 
из краја и опоменуле да је време да и оне дођу, певају: 
"Која ми ју овде нема                          Кад пође нек дође. 
Кад пође нек дође.                             На кудељу вретено, 
Вера (например) ми ју овде нема,    Кад пође нек дође. 
Кад пође нек дође.                             Повезало на уздало , 
Нек узјаше на кудељу,                       Кад пође нек дође." 

Када се сакупе све девојке и жене из краја, све углас сада певају друге 
песме: 

 
1) Обичаје казивала Босиљка Гагић.
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Ситан камен до камена,                              Тамнина, мале, тамнина 
Зелен здравац до колена.                            Ништа се, мале, не види. 
Мене реде да га берем,                               Не видо, мајко, куј прође. 
То се цвеће мучно бере,                              Промиче младо кроз село 
За дан,–за два –једва струче.                      намиче шајку на чело. 

 
Сврати га, мајко, на конак ! 
"Немаш му, ћерко, вечеру!, 
Немаш му белу постељу" 
Моја му снага постеља, 
Моје му усне вечера. 

 
МОЛБЕ 

Молбе су организоване у касну јесен, по завшеним пољским посло- 
вима и зими. Жена којој треба помоћ позива комшинице и рођаке да јој 
помогну у испредању вуне или тежине. Оне те вечери доносе своје празне 
кудеље и вретена. Преде се од сумрака па све до поноћи без престанка уз 
вино, ракију, штрудлу и гибаницу. Уз шалу, смех и песму време брзо прође 
а и пуно се помогне домаћици. Груа жена запева : 

Дамо ви,  дамо, лепога Јову, 
Лепога Јову алено мушкатло, 
Алено мушкатло Јели уз образ. 

Имена у песми су намерна а према онима које су присутне, после чега 
долазе коментари из којих се види ко се коме допада. Затим се мењају уло- 
ге у песми и тако до касно у ноћ. 

 
ЖЕТВА И ЖЕТЕЛАЧКЕ ПЕСМЕ 

Многи амбари за пшеницу су били празни пре него што је нова пше- 
ница зарујнела. Такво стање протезало се све до шездесетих година ХХ 
века. До тада пшенични хлеб (кисо леба) јео се само на славама, литијама 
и свадбама јер је пшеница мало сејана и слабо рађала. Јео се углавном ку- 
курузни хлеб (проја) па ни ње није било довољно, нарочито у ратовима 
којих је било веома често. После ратова ни ње није било јер је Србија по 
правилу била опустшена, па није било ни проје. 

Разумљиво је што се и данас жетва пшенице са зебњом и страхом од 
невремена, тако да се и данас људи журе да што пре пожњу (а данас ко- 
мбајнирају) своје жито и сместе у своје амбаре. Никада нико у селу није 
продавао пшеницу а и данас врло ретко: наш сељак нема тржишни вишак, 
он ће своју пшеницу чувати и по две године у свом амбару , "нек се нађе". 

Како се овде каже, можда ће наредна година бити неродна. У селу је 
до шездесетих година постојао сеоски кош за кукуруз, заједничка резерва 
за случај неродне године и за сиромашне или оне које су неким случајем 
оштећени, на чему је нарочито инсисти рао књаз Милош Обреновић. То 
своје, дакле, зрневље које живот значи наши људи су чували за себе, да 
бипрехранили стоку а и за "далеко га било" ако дође "пропас" (рат).
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Жњело се, дакле, полузрело жито, рујно зрневље, сушило на сунцу и 
тако принудно суво, брже—боље ношено у воденицу. Мађерци су млели 
жито и кукуруз у поточарама на Ражањској реци у више воденица чији су 
власници били: Божидар Стојанкић чија је воденица била на ушћу Дубо- 
ког потока, Душан Р. Гагић и Јанићие Гагић (ортаци) на ушћу Речице, Че- 
домир Стефановић стотинак метараниже а ту се налазила и воденица Ра- 
дојка Јанковића. У Доњој реци (кажемо река, уствари то је поток који пре- 
ко лета често пресушује, поготову док су поред реке биле баште, које су 
нестале увођењем водовода у село) била је воденица Радисава Срејића на 
ушћу Селског потока а испод ове биле су још две: Обрада Миленовића и 
Милорада Гагића. Све су оне радиле на "уставу", тј. воденица није радила 
док се вода није накупила (акумулација) вода у јазу, па је тако једна те иста 
вода коришћена у свим јазовима. Било је посла за све воденичаре. 

Жњело се српом све до седамдесетих година, када се по угледу на Мо- 
равце почело косити косом што је значило модернизовање жетве. 

Раније се врша обављала коњима, а последњи који је примењивао ову 
технику вршидбе био је Чедомир Гагић. Појавом вршалица на моторни 
погон и задња кобила Боре Милојевога отишла је на заслужни одмор. Пре 
Другог св. рата вршалицу на "аранов" погон имали су Живадин Стојано- 
вић, Сретен Ракић, Стојан С. Гагић, Радивој Миленовић и Драгољуб Сре- 
јић. 

После Другог св. рата прву вршалицу на моторни погон имали су Ви- 
томир Симоновић и Благоје Ристић. Први трактор купили су Мирослав 
Стојанкић, Богомир Ракић, Витомир Симоновић и Благоје Ристић (сви 
истог дана). 

Први комбајн у селу био је ортачки: Витомир Симоновић, Влада Ра- 
кић и Живорад Б. Гагић. Тих година почела је нагла модернизација пољо- 
привредне производње. Наравно, земљорадничка задруга је у првим го- 
динама у том погледу предњачила. 

Следи вршидба на тракторски погон. Власници који су први имали 
овакву механизацију били су: Витомир Симоновић, Благоје Ристић, Здра- 
вко Богојевић,Велимир Живановић,Живослав Стојадиновић,Душан Сто- 
јановић. 

Власници комбајна били су: Здравко Богојевић, Радиша Петковић, 
Душан Р. Гагић, Јован Митић, Томислав В. Гагић и Будимир Јанковић а 
задњих година браћа Бојан и Срђан Миленовићи. Комбајни се ових годи- 
на искључиво користе за жетву. 

За време жетве више се не чује песма у пољу. Њу је заменило зујање 
комбајна, што мађерачких, што из дргих околних села. Певало се, дакле, и 
по великој жези, нарочито се жело српом ноћу, по месечини и хладовини: 

 
Јечам жњела, јечам жњела                 Појели те , појели те 
Моравка девојка.                                старосватски коњи 
Јечам жњела, јечам жњела                 или моји , или моји 
па га љуто клела:                                 или брата мога. 
"Ја те жњела, ја те жњела,                   Боље моји , боље моји 
А ја те не јела.                                      него брата мога."
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Синоћ ми је долазио Гојко                  Ја га китим а он ми се смеје, 
Па ме пита: "Шта радиш, девојко?" он се смеје, –зуби му се беле. 
Ето радим ,белу ружу садим.            Цветај ружо, цветали божури 
Цветај, ружо, алено и бело                а мој драги из војске пожури. 
да закитим Гојково одело. 

 
Данас би било необично, па чак и смешно да неко запева у пољу, ли- 

вади, шуми... И фрула је замукла и то поодавно. Није људима више није до 
песме: све се некуда журе. И не само то, на телевизији и радију то други 
много боље раде, па наши сељаци чак и транзисторе носе у поље. 

Наш човек ће сад запевати само на свадбама и испраћајима у војску. 
До шездесетих година ХХ века свирка и песма се могла чути свуда: на 

прелу, седељци, при чувању стоке, у кући, на свадби. 
Чувам овце, па сед им у ладу           трећа мана - ћорава му страна! 
па се мислим коме ће ме даду.          Чувам овце крај зеленог луга. 
Дадоше ме, багим, за јединца.          Иде Миле с његовога друга. 
Тај јединац много има мана:             „Дођи Миле ал немој колега, 
прва мана - кућа му је мала,             биће лепши, преволећу њега.― 
друга мана што чури дувана, 

БАСМЕ
(1)

 

(свака басма баје се три пута, реквизити су нож, метла и перо)
 

ОД УРОКА 
Иде миш по полицу, 
носи тикву на гузицу. 
Миш прде, тиква пуче. 

 

ОД УСОВА (запаљење 

вимена) Усов пасе по 
ливаду. 
Чувале га три девојке:

Испали му очи куј                               једна глува, једна нема, 
(име болесника) урочи!                      једна слепа. 

Прикраде се вук, украде усов. 
ОД ИЗДАТА                                                Ни глува чу, ни нема разбра, 
(надимање)                                                ни слепа виде 
Издате, без дома те!                            Усту! Да неси ту! 
Усра те, упиша те,                               

(или: Усту! Шта ћеш ту?) 
исеко те, измето те.                             

Ту ти место ние! 
Иди у Лелејску гору 
де овца не блеји,                                  ОД БИЛО КОЈЕ БОЛЕСТИ 
де свиња не цичи,                                Ти тиче, ти добриче, 
де пето не кукуричи                            Ти болиш, ти гориш, 
Растури се ки риба у воду                  ти цвеће береш, 
ки лис у гору,                                       ти се китиш. 
ки прашина по пут.                             Ја узе нож 
Остани мањи од маково зрно.            па те исеко и пресеко. 

 

 
 
 

1)  Басме казивала Загорка Милић  из Мађера.
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ОД МУРДАЛУКА                                       сас нож да исече, 
(стомачна болест)                                    сас перо да однесе. 

 

Одалаче, мурдалаче, од оца се заче,    ОД НАМЕТАЉКЕ 

Без мајке се роди, без кума се крсти.   Ожени се слатки струк босиљче 
Беж одатле, из дома те!                        па позива гости у сватови, 
Иди у Лелејску гору                             само нете љуту наметаљку. 
де овца не блеји,                                   Љуто му се наметаљкљ љути: 
де свиња не цичи,                                 Зови мене слатки струк босиљче, 
де пето не кукуричи.                            нећу да болим, нећу да горим. 
Растури се ки риба у воду,                    Чу поцрним, ћу потамним, 
ки лис у гору, ки прашина по пут!        ћу се растурим ки риба у воду, 
Остани мањи од маково зрно!             ки лис у гору. 

 
ОД ПОДЉУТА                                           ОД УРОКА 
(красте) Бежте уроци преко потоци, 

моа душа керуша ће ве удави. 
Пошо (име болесника) по песку,        На једно корито девет вука крв лочу, 
убо се на треску,                                   куј урочи (име болесника) 
пишти, цвили –до бога се чуло.           испали му очи! 
Чула га божја мајка и Богородица. 
Што пиштиш, што цвилиш?                ОД ПРОБОДА 
Кад ме питаш, право да ти кажем:       Пошла бодена мајка 
Пођо по песку, убодо се на треску.      да тражи боденог јунака. 
Сврби, боли, гори.                                Де срела ту повела, 
Чути (име болесника) не пишти,         де стигла ту подигла. 
не цвили,                                               Усту шта ћеш ту? 
послаћу ти (име бајалице) бајалицу,   Ту ти место ние! 
па ће с метлу д измете,                         Иди у гору и воду! 

 

ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ
(1)

 

ЧОБАНСКЕ ИГРЕ ЗАБАВНЕ ИГРЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ 

- чвињка - дама ( Мица ) - пипке 
- клис - (д)зврчак - арјачка—барјачка 
- чопиљкљње - карте (таблић, жандар) - кликери 
- аниxес  - школице 
- ћушкапа  - јурке 
- обаљување  - жмурке (запљовци) 
- лисичје коло  - ћушкапа 
  - лутавци 

ЗВРЧАК 
Игра за мушкарце, игра на срећу, коцкарска игра. Обављала се најче- 

шће по кућама, кришом ноћу. Код оваца зврчак (дзврчак) су окретали на 
дашчици коју понесу од куће. Домаћин је добијао известан постотак. 
Уместо новца улагала се пшеница по тржишној цени. Када су били у пи- 
тању већи улози тада се ова игра одвијала у воденицама поточарама, ноћу 
због веће конспирације. Тада су зврк окретали нашинику (дрвена посуда 
1) Игре су записане како их се сећа сам аутор
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за жито). Овога пута играчи су озбиљни људи, домаћини. Престало се са 
овом игром половином 19. века . 

У игри учествује најмање два играча, најчешће више њих јер је и до- 
бит већа због већег улога. 

Игра почиње тако што се играчи договоре колики ће бити улог (најче- 
шће динар или два) а затим први играч окреће зврчак. Кад се његова рота- 
ција заврши и он заузме један од могућих положаја, тада играч који је 
активирао играчку уради оно што се види кад се овај умири: дај један, дај 
два, узни један, узни два, узни све, дају сви. Улагало се кад вртешка падне 
на "дају сви", када један играч добије "узни све" и на самом почетку игре. 

Ако учесник у игри нема пара он улаже друге вредности (пшеница, 
кукуруз, брашно, део одеће и др.) Дешавало се да играч изгуби и по два- 
три xака пшенице (Милојко С. Гагић, Душко Ранкин Ракић, Бранко Јанко- 
вић) у воденици Душана и Јанићија. 

Сама играчка направљена је ручно од дрвета, ножићем. Облик је пра- 
вилне шестоугаоне призме, која се са горње стране наставља вретенастим 
делом за рукохват а са супротне стране завршава се малом купом око које 
коцкарска играчка ротира. На дужим странама исписан је мастиљавом 
оловком текст како је напред речено. 

 

КЛИС 
То је искључво чобанска игра којом се забављају млади чобани на по- 

љани док овце у поне пландују под липама поред чесме у Варници. За 
игру је потребан јачи, еластичан прут најчешће направљен од леске или 
граба. Клис је прављен од дрвета четвртастог и издуженог облика који је 
са обе стране зарезан укосо. За игру је потребно умеће, сналажљивост, 
брзина и прецизност. 

Главни играч одбацује клис штапом што даље ка својим противници- 
ма који треба да га врате штаповима или да га ухвате како би један који је 
имао среће или био спретан заменио бацача. У игри има доста правила ко- 
ја су логична и по којима само спретни и вешти могу да буду бацачи, тј. да 
побеђују. Забава је веома интересантнатако да се често у жару игре чоба- 
ни заиграју па закасне да истерају овце из хладовине под липама на пашу. 
Свако стадо је имало своју липу, па после појења на чесми оно само одла- 
зи у сенку а чобани започињу игре за које се договоре. Тих липа, нажалост 
више нема јер су нестале од старости, а нема ни потребе јер задњих педе- 
сетак година нема ни оваца па ни чобана. И сама ова игра је нестала у исто 
време и из истих разлога. 

У принципу у овој игри један игра против осталих чији је задатак да у 
игри задобију поене и преузму место бацача клиса. Тај се бира на почетку 
игре на следећи начин: један од штапова постави се вертикално па сви 
они који желе да учествују у игри хватају штап са дна тако да једна "ватка" 
тј. ширина шаке с а шаком се наставља следећим играчем и тако до врха 
штапа,чија шака на самом врху он је срећник и биће главни у игри (бацач). 
Он поставља клис положено на земљу, штапом га удари са једне стране и 
пошто је клис зарезан он одскочи увис сразмерно ударцу при чему бацач, 
док је клис у ваздуху, удара га да што даље одлети према осталим играчи-
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ма, хватачима. Ови се труде да клис ухвате или га штапом док је у ваздуху 
врате бацачу, уколико нико од примача не уради оно што је потребно, тада 
долази до оцењивања броја бодова: од места избацивања до места на које 
је пао клис а да га хватачи нису додирнули, врши се мерење, тј.колико ба- 
ба (дужина од десет штапова) има бацач коме ти поени остају до краја 
игре. 

Уколико бацач погреши при избацивању клиса тада остали гласно 
узвикују "пај", ако исти играч пре ударања у клис додирне земљу тада сви 
узвикују "вучка", што је такође казнени поен. 

Победник је онај играч који сакупи највише поена. 
 

ЧВИЊКА 
И ова игра је права чобанска, мушка игра слична хокеју на трави. За- 

хтева најмање три играча. Сваки играч је снабден јаком и дугом дугом то- 
јагом која на доњем крају има задабљање, закривљена. 

На пољани се ископа рупа ширине и дубине око десетак сантиметара 
која се зове "карало". Око ње на одређеном растојању обележи се онолико 
мањих рупа колико играча учествује тренутно у игри. Један од играча бра- 
ни карало да чвињка (дрвено парче овалног облика, имитира лоптицу) не 
уђе у њега, док околни играчи је баш терају ка рупи са циљем да жвињка 
уђе у карало. Чвињка се покреће искључиво штапом, а ако она ипак неког 
додирне по нози, онда је он "опрљен". 

Циљ игре је да онај ко убаци чвињку у карало, буде бранилац те рупе и 
замени предходног. То је циљ свих учесника у игри. 

У жару борбе долази и до повреда стопала и цеваница од противни- 
чких штапова.Игра престаје по договору а обавезно кад је време да се ста- 
до крене са пландовања које је у летњем периоду од 10 - 16 сати, довољно 
да се чобани сити наиграју чвињке, клиса, чопиљкања и других игара. За 
то време девојке и жене чобанице преду, плету али су се и оне забављале 
певањем, шалом играњем "пипки" и слично. Било је ту и купања у корити- 
ма чесме, клизања по трави, јурке, жмурке, аниxеса, играо се и "зу"... 

Често се могло видети на овом и другим местима рвање (собаљува- 
ње). Све у свему чобански дан је био испуњен радостима. 

 

ЗАКЛИЊАЊЕ 
Народ овог краја се заклиње (куне) на више начина: леба ми, жива ми 

мати, деце ми, славе ми, овога ми крста, не осамнуо, живота ми, жив ми 
ти,све ми живо,не померио се одавде, да горим ки свећа, да горим ки огањ, 
очиу ми, жива ми деца, не врнуо се дома, не осамнуо, јебему све куј лаже, 
јебеш ми матер, мајке ми, кућу да не видим, испали ми очи, да богда да 
цркнем, да прођем де ова ракиа пролази, итд. 

 

КЛЕТВЕ 
Дабогда думре, црко дабогда, дабогда га мати у црно завила, обесио се 

дабогда, изгорео дабогда, але га макле, натема га макла, убио га бог, вре- 
нга га изела, уцрвио се дабогда, врат сломио, отров га појео , св. Илија га 
згромио, ђаво га мако, оромео да богда, итд. У задње време у шали: дабо- 
гда ми деца ишла у рикверц и сл.
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ПСОВКЕ 
Време, место и пригода се не бира: највише се псује у свађи али и у 

свакодневном говору, као узречица, па чак и на славама и сахранама. 
Шта се све псује? Све сем оца а од светаца најмање св. Роман. Му- 

шкарци псују: леба, леба и слеба, ручак, вечера, сестра, све живо и мртво, 
слава, небо, бог, мати, све што има, порекло, повој, наћва, лопар, пројино 
и пшенично брашњо, комат, колевка, црквена врата, олтар, поскорице, па- 
наиа, крс, шарен колач, залог, летургиа, звезда, месец, сунце, кандило, по- 
скорник, све што се за кваку ваћа, кућа и покућиште, дете, нана, сиса мате- 
рина, Богородични покров, црквен дирек, дупе, пркно, шупак, уста, глава, 
лебарник, икона, црквено звоно, итд. 

Жене никада не псују, оне се серу: у уста, у све што има,у славу, у бога, 
у свећу, или ране: изе ми гомна, серем ју се у уста, пишам ју, итд. 

 

РЕАКЦИЈА КОД ПОВРЕДА 
Када се неко повреди, па макар из фамилије овај који први пут чује за 

повређивање у први мах вест пропрати осмехом па тек онда почне са не- 
важним испитивањем: те где му се то десило, те што није био пажљив, те 
могло је и горе да бидне, те што се ние пазио, те шта му то и требало итд. 

 

КАДА НЕКО УМРЕ ИЛИ НАСТРАДА 
Када неко умре или изгуби живот на било који начин, онај који ту вест 

први пут чује онсе прво изненади (жена обично закука) па тек онда: а бре, 
јучер га видо, кад је то било, да ли је боловао, могло да се уради овако, 
онако а требало је ... 

После краћег времена о тој особи се разговара као да се ништа није 
десило (наравно, све ово у случају да та особа није у блиском сродству). 

 

СКРАЋИВАЊЕ РЕЧИ 
Пардичани и Витошевчани веома детаљно и опширно описују неку 

појаву или догађај. Витошевка овако прича: узе ону обрамку што ми ју чо- 
век правио лањске године кад чувао овце, па закачи бакрач и ону нову 
шарену ко-ву, тури на раме, па ћу дием лечка за воду. Отвори оно 
градинско вратњиче сас леву руку, прођо, па га затвори да не уиђу 
кокошке, и ото на бунар. Спушти они судови, закачи обрамку за бунар, сас 
леву руку пушти буна-рску кову, пљуну у дланови па поче да спушћам 
кову а сантрч: андара, андара, андара ... бућ кова у воду! Скулиу, скулиу, 
скулиу... и тако завати воду и ... (она даље детаљно описује повратак 
кући). Мађерци би ту причу скратили: идо на бунар да заватим лечка воду. 

Мађерац са својом женом отишао у Алексинац да докупи тапете, сто- 
је испред излога, жена понела мустру тапете и гледајући у оне у излогу 
обраћа се мужу: "Та ки ва ва ки та (та као ова ова као та). Слуша то прода- 
вац па ће своме шефу: "Шефе, неки Јапанци хоће тапете." 

Реченицу "неће да једе" Мађерци скраћују "не да је". Глагол ићи ко- 
ристе на следећи начин: ћу дидем или (ћу дием); ће дидеш (диеш, деш), ће 
дидемо (диемо, демо). Или ста Богородица, ста Недеља, једите (јете), мо- 
ра дае (вероватно ), имајте нам (имајте на уму), потам (помакни се мало), 
не да мог (нећу моћи) итд.
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ВАБЉЕЊЕ И  ТЕРАЊЕ  ЖИВОТИЊА 
ГОВЕДА: при полску: ајде! ајде мори! при заустављању: ооо! ооу! 

ооп! код окретања: ојс!, при окретању назад, кад се крава стуче: сту!, 
стууу! дозивају се (вабе): оди! на! дођи! при презању: кош! кош! кош! 
Телад се тера: љук ! љук ! Такође и јуница. 

До Другог светског рата за вучу су коришћени искључиво волови а ка- 
сније говеда, данас у селу говеда пречу два-три домаћина а и они то чине 
ретко. 

КОЗЕ : Дозивају се и терају као овце: сик,сик! сико,сико! ррр!, буљуци 
се раздвајау са: рс! рс! 

После Другог св. рата влада Југославије је забранила држање и чува- 
ње коза на испаши наводно због штетности у односу на шумско дрвеће 
што је велики промашај у сточарству (прича се да је ова уредба важила 
само за Србију ...). 

КОЊИ: терају се: ајде, напред, ђи, ђија, заустављају се са: Ооо, ооуу, 
уз звиждукање , за уназад: цурик , за померање у страну и при стављању 
оглава: прими ! 

СВИЊЕ: дозивају се са: гуд, гуд, гудо, гудо, гудррр, вици, вички, а те- 
рају са : тут, туто, ош, при утеривању у обор: кот, кот 

ПСИ: дозивање: куц, куц, куцо, куцо, а ловни керови са на, на, терају 
се са: чиб, чибе, марш. 

МАЧКЕ: дозивају се са: мац, мац, мац, а терају са: пис, писо. 
ЖИВИНА: тера се са: иш а дозивају са: тик, тик, тико, тико, ћурке са: 

пр, пррр, гуске са: бири, бири а утерују се у живинарник са: лег, лег, лего, 
лего. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

72. Zagorka Milić, Ma|ere                        73. Dragomir Tomić, Šetka
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ШАЛЕ И АНЕГДОТЕ 
 

 
БЕЛЕ ГРБИНЕ 

Замолио Гоља Васин да му Жила Пејић данас почува овце у Варници пошто 
овај слави св. Мојсила. Кишица сипи, овчар покисо, гладан и жедан, гости 
промичу пешице из Мађера сити и црвени у лицу јер су се добрано погостили 
код Гагића а њих је пола села. Гледа то Жила из Крша, није му право што он није 
на њиховом месту па ће свом колеги овчару, онако њего-вски, отегнуто: 

„Ел ми то правда: ја покисо, попио оно полакилче и гладан, а гости сам језде 
сас беле грбине?―(Леђа су им побелела од зида у домаћинској кући при јелу и 
пићу,а „беле грбине“ говоре целу причу). 

 
ЕЛ САМ ЖИВ ЕЛ САМ МРТАВ 

Као стопер са Мечке, путује шеткарац у Београд, па комби, којим путу-је 
направи директан судар при чему је било и мртвих. Наш јунак, вративши се кући 
не повређен прича шеткарима: 

„Погледа око мене а оно сви мррртви... (његово „р“је увек тврдо и ду-го). 
Јебем ли га ел сам ја жив ел мррртав? Узе оно полакилче ррракиу из 
унутрррашњи џеп па поче да пием, да вим ел сам жив ел сам мррртав!― (Овај 
истинити  и  веома  трагичан  догађај  и  данас  се  препричава  као  сме-шна 
„згода“) 

ЈАГЊЕЋИНА 
Пошао сирома Мађерац на славу у Шетку бос; није имао обућу а гла-дан. 

Време лепо, сунчано. И кад би у шеткарској утрини наш завалиа загр-ну 
ногавице и искаља ноге у бари. Онако каљав и гладан бану домаћину на врата па 
ће: 

„Срећна ти слава, домаћине! А бре, код нас се киша расипа а код вас ни а― 
(ово „а“ је изговорио додирујући ноктом палца о горње зубе). 

Наравно, домаћин је поверовао да је гост морао, због блата, да остави обућу. 
Мађерци ко Мађерци сутрадан коментаришу: "Сирома човек, јела му се 
јагњећина." 

ПОЛАКИЛЧЕ 
Муж и жена Мађерци, веома често а и повише, воле да потегну из фла-ше. И 

тако једног дана, када је она била опијена и мртвосала у дворишту, њен муж, гле 
чуда, тада не беше довољно нацврцкан, поклопи своју пијану жену дрвеним 
коритом за шурење свиња и седе на њега. После неког вре-мена пробуди се она 
не би ли попила мало воде да угаси чеђ, подиже се, опали главом у корито и 
онако лежећи под њим и незнајући где се налази, рече: „Де се ја то, грдна, 
налазим?― 

„Ти си, мори, умрела...― - одговори муж и даље седећи на кориту. 
„Куј си, бре, ти?― 
„Ја сам ...― - и помену име човека који је скоро умро али сада промење- 

ним гласом.



335
335  

 

„Значи, грдна,ми смо сад комшие.Чуј,бре,позајми ми једно полакилче 
ракиу па ћу да ти врнем кад моји мен донесу на прву суботу... ― зацвиле и да-ље се 
комешајући испод корита за које је утврдила да је мртвачки сандук. 

 

СОЈЛЕ 
Кад се мађерачки ловци враћају из лова са Варнице, пре него што за-гребу уз 

Доње Чукаре, Јања Лилин ће осталима: 
„Ајте ви там а ја ћу да кренем уз Селски поток ко мог дубием неко со-јле―. 
Једном приликом Јања не примети, пође за њим његов колега и кад би испод 

самог села а Јања опали преломачом у најкрупнијег петла. 
„А бре, ел ти то твое сојле ?― - упита колега. 
„Донеси лонац вечерас...― - тихо рече наш сојкаџија да би поделили плен а да 

га овај не искаже. Наравно, брука је пукла већ следећег јутра. 
 

ДОБРА СНА 
Вида Матин у поодмаклим годинама али још увек спреман за шалу пр-ича: 
„Е па, људи, што ја имам добру снау... 
„Тато, каже ми она, отидни час на Вртачу за воду „па ми дода обрамку, ону 

велику кову и бакрач, отвори ми вратњиче па ми јопет онако умиљато рекне: 
„Еве ти и ова купица да не клатиш руку џабе.― 
Знам ја да не мог да се врнем за цео сат ел је Вртача и далеко и дубо-ко. Ал 

како ћу кад ми сна онако добра и умиљата? 
 

БОЛЕШЉИВ ТАТА 
Лале Матин, током свог дугог чивота, није био расположен да оре, копа и 

обавља тешке послове. Чувао је овце и по мало се бавио политиком. Вра-ћајући 
се од оваца увек је носио нарамак дрва а у руци држао за средину бе-лу тојагу. У 
старости је престао да овчарује и углавном се излежавао по це-ли боговетни дан. 

Његови синови Вида и Дуја, увек спремни за шалу, решише да доскоче оцу 
како би овај почео да им по нешто и помогне. Седоше једнога дана по-ред 
његовог кревета и један од њих скрушено рече: 

„Тато, били смо сад код баба Ружу пророкињу да ни каже шта ти је и гледала 
ти у паницу с угљевље.― 

Лале се налакти, а таман је био задремао, и знатижељно упита: 
„И, шта ви рече?― 
„Па... Рече да си млого болесан и да ће брго думреш―, рече један од си-нова, 

кријући поглед од оца који је већ скочио са кревета као опарен. 
„Куј ће, бре, думре?! Шта она зна, јебем ју матер у гузицу!― Истрча у авлију, 

узе мотику и оде у Ливадски поток да копа кукуруз. После тога Лале је још 
много лета обрађивао њиве. 

 

ПРОРОКИЊА РУЖА 
Р у ж а   п р о р о к и њ а   ј е   б и л а   в е о м а   п о з н а т а   г а т а р а :   л е ч и л а , 

предсказивала,проналазила― нестале особе итд. Долазио народ чак од Ниша, 
Крушевца, Лесковца, Зајечара... После сеансе, када је требало да наплати услугу 
сне-бивала се, кобајаги, да одреди цену за учињену услугу, па ће: 
„Сад ћу да питам Бога― . 

Дошла би до места одакле се пење на таван,мердевине је наравно скло-нила, 
да не буде сумње, погледала горе и скрушено упитала: 

„Боже, колко да наплатим овем човеку?―
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Када настане тајац, да би се чуо одговор, са тавана се јавља глас тих и 
богоугодан: 

„Банку, банку...― - одговарала би нека од особа са тавана коју је баба Ружа 
унапред поставила да глуми „Бога“. 

Банка је у то време била прилично велика пара, цела надница. 
 

ИСТИНА ЈЕ У КЉУЧУ 
Приметио свекар Шеткарац да снаја крадом пије али никако да је ува-ћка на 

делу. Једне вечери, седећи за столом и чекајући да му снаја постави вечеру, даде 
јој флашу са мало ракије па рече: 

„Снао, иди у подрум и допуни ову влашу!― 
На путу до подрума снаја искапи оно мало ракије из флаше али кад ви-де да 

је подрум закључан (кључ је већ био у свекровом џепу) зловољно са-општи 
свекру да није могла да нађе кључ. 

„Ма добро, дај то што остало у влашу!― - заповеди свекар, задовољан што је 
снаја поцрвенела као булка. 

 

ИДУ, ИДУ 
Дошли гости на зимску славу запрегом коју је домаћин, онако како при- 

личи, повезао у своју шталу и нахранио. 
Остали су на конак, да би сутра после вруштука кренули кућама. Те но-ћи је 

запао толики снег да се није могло маћи из авлије. 
И тако три дана. Појело се, попило све што је било спремљено. Шта ће газда, 

прави пртину али не вреди. Четвртог дана, када гости приметише да је астал 
празан упиташе домаћина који се управо враћао из дворишта: 

„Какво је време, може ли да се путује?― То питање је било добродошло па ће 
домаћин: „Море, иду људи, иду...― 

 

РАКИА ПА ПОСЛЕ И ВИНО 
Зимско време, Мађерац долази комшији да мало поседе и попричају. 
„Седи, Миске, ел си за ракиу ел за вино?― 
„Мож, мож, ракиа па после и вино!― 
„ Ау....промрмља домаћин себи у браду, овај би и да је.“ 

 

САМ ДОДАЈ 
Сиромах Маћишанин слави славу, дошли гости, жена поставила кува-ну 

боранију. Гости јели, јели па престали, очекујући нешто боље. 
„Бреј! Ел да мењам јело ?― - пита жена домаћина. 
„Сам додај,воле гости бараниу―-одговори знајући да другог јела и немa. 

 

ОВЦЕ ПАСУ ПОД РУЧНУ 
„Зашта си, бре, купио овце кад ти ливада онолико странљива, ће се ко-тршку 

низ њо?― - пита Мађерац свога комшију. 
„Како зашта? Па ће пасу под ручну!― - задовољно ће овај пошто му је доскочио. 

 

СВИ ТУРУ ЛОНЧИЋИ 
Моравка из Шабажевице звала буклиом за свадбу по околним селима и 

онако уморна враћа се кући те са капије виче: 
„Турајте ми леба, гладна сам ки мечка!―
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„Зар ниси јела код рођаци?― - пита је супруг Ланко. 
„Ма каки рођаци! Сви туру лончићи чим ме виде на вратницу сас бу-клиу, 

какав грдан леба?― 
 

УЗИЦА УМЕСТО МЕТРА 
Тодора шњајдерка била је специјалиста само за платно од тежине за кр- 

ојење панталона, сукњи, кошуља. Пошто је била неписмена меру је узима-ла на 
тај начин што је величине "записивала" везивањем чворова на узици или када је 
и то мрзело да уради а на опаску муштерије, често би рекла: ―За-шта, бре, да ти 
узимам меру? Вим те колки си.― 

 

ПИХТИЈЕ ИМАЈУ ОЧИ 
Мађерац слави зимску славу, па како је ред, жена скувала свињске пи-хтије, 

разлила их у тањирима да се расхладе на патосу. У току ноћи, залута-ла жаба 
сместила се у један од тањира, и како јој је ту било топло, "замрзну-ла" се тако да 
су јој само очи виреле из пихтија. Како домаћица није приме-тила уљеза, тај 
тањир се нашао на столу пред гостима. Један од првих го-стију, који је пожелео 
да се послужи пихтијама, таман виљушком ка тањи-ру, а жаба зажмури и тако 
неколико пута, па најзад, онако збуњен, не схва-тајући о чему је реч, узвикну: 
"Ове ваше питие намигују ..." 

То се десило пре педесетак година, али и данас у Мађеру и у околним селима 
тај догађај је потка и за друге случајеве, на пример, кад је некоме не-што кисело, 
каже му се: „Намигуеш ки мађерачке питие!― 

 

КОВАЧ МОЛЕРИШЕ 
Драга  ковач,  звани  "Масли",  вршио  је  поправку  шпорета,  поправљао 

пољопривредне алатке, неке је чак и правио. Мађерци, па и мештани око-лних 
села, су свакодневно долазили на сервисирање свог алата, али једног дана ковач 
је одбијао сваку услугу, обукао неку стару Живанину сукњу, по-прскао је кречом 
и већ три дана одвраћа муштерије говорећи онако њего-вски високим тоном и 
одсечно: 

„Данас кречим, брале, дођи сутра!― 
„Лаже Масли" - рече један од оних који већ трећи дан слуша ову причу 

„шта мислите, зашто је он опасао ову запригу а нема панталоне и сваки час 
трчи иза куће у багрењар?“ 

 

ИСПРДЕ ГА 
Када је неко болестан томе проблему ни сам не придаје неки значај а ка- 

моли да му неко дође у посету, па чак и тешким болесницима се мало обра-ћа 
пажња. Када се оболели придигне, прође сокаком и при питању да се чу-ло да 
овај није био нешто "добар" бивши болесник би одговорио: „Испрде га ја!― Али 
ако се затели крава, тада се сјати по десетак људи да припомогне при тељењу. 

ВЕСЕЉЕ УЗ ТВ ДНЕВНИК 
На прошевини у кући будуће младе пију и једу као што је ред али без музике 

јер је деда пре неки дан изненада умро. У једном моменту Славиша Матинац 
пита госта до себе: 

„ А бре, што ови не пусте бар тарнзистор?― - иронично ће весељак. 
„Умро деда, па зато.― - тужним гласом одговори други гост.
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"Море, кад ја попием пешес шприцера ки ово сад, ја се веселим и уз те-ве 
дневник" рече наш весељак као из топа. (Догађај се десио 1995. г. када се на ТВ 
дневнику ништа весело није могло чути због рата у БиХ ). 

 
ПО НАШКИ 

Бурекџиница у Ражњу. Као и обично ту се говори по нашки и понаша се по 
нашки. Некада и намерно као у овом случају. На опсаку Зорана књиговође из 
Послона да је газдарица пекаре која га је услужила буреком требало да донесе и 
ножић, газдарица Лидија шалећи се са својим гостом нашки, каже: 

"Па ел не виш да сам ти гa истропала ки сас секиру ?" 
"Па ја нисам шотан па да гутам истропкано, такође кроз шалу одговори 

муштерија, гутајући врућ и веома укусан бурек. 
 

ЧУДО У КРЕЧАНИ 
Купио Мађерац скорички креч, ископао рупу у земљи, набацао грумење 

негашеног креча и почео да сипа воду не би ли угасио креч. Негашени креч 
реагује на додир са водом и почиње да ври. Домаћину није јасна хемијска 
реакција, али се ипак чуди и обраћа кречу : "Куј ли те гаси кад те вода пали . . .?" 

 
КУЈ СИ, БРЕ, ТИ? 

Бине Јанино из Мађера, без длаке на језику, отишла у ражањску апоте-ку по 
лек. Слободан апотекар, изнервиран као увек, настави да виче на Бине којој је 
мало требало: „Зашта се,бре,дерш? Ја те ни до дупе не доносим!― 

 
ЛЕБА, ПА ЛЕБА 

Радили Мађерци на некој грађевини негде у Далмацији, газда им храну 
организовао у кафани и једног дана он посети раднике при ручку и упита јесу ли 
задовољни храном, а Госа ће: "Слушај ти газдо, јебем ја твој крух! Кришке тако 
танке да кроз њи мог да вим сви гости у салу!  Дај ти мен леба, ја сам претечно 
лебар!― Од тога дана Госа је за оброк добијао по цео крух који је сада био хлеб. 
(Познато је да је он, вадећи камен у Варници, јео по цео „тоциљак“ хлеба из 
црепуље за оброк). 

КРУХ НА ЦЕСТИ ЋИЋЕВАЧКОЈ 
Пошто је Госа једног лета радио у Далмацији, допао му се њихов начин 

говора, кад дође у Мађере отера говеда у Свиново ка Ћићевцу на пашу. Једна 
непослушна крава све некако излази на пут, ишла би некуда. 

„Булка, де ћеш на цесту ћићевачку, крух ти јебем...!― 
А Булка ко крава: ништа га није разумела, говор му некако друкчији. 

 
КО ЋЕ ПРЕ 

Бранко тишљер, по природи весељак, увек спреман за шалу, разговарајући 
са својом женом Милевом о времену када дођу стари дани рече: "Слушај, 
Милево! Куј пре од нас два умре, ја ћу да идем код нашега Ацу у Београд!― 

 

ТРЕНЕРКА УМЕСТО ЗАПРИГЕ 
Старија Мађерка се лечи у Рибарској бањи. Лекари јој преписаше тера- 

пију, сестре јој обукоше тренерке и послаше у салу на терапију. Како је на- 
ша пацијенткиња пролазила ходником пуним огледалима, није могла себе 
да препозна, па касније прича својим укућанима:
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„Боже... Путува,путува по они ходници,пролази поред неки људи док, куку 
грдна, не свати да сам то ја у они огледалићи...― 

 

САНА 
Паркирао Подгорчанин запрежно возило испред мотела у Ражњу, при-везао 

говеда за живу ограду, па би да се освежи ладним пивом пивом. 
„Зар не видиш да је ово место за паркирање кола?― побуни се конобар. 
„ Па, ел ти не виш да ту пише за кола? Несу ово сана!― - и мирно уђе та-мо 

куда је наумио. 
 

САРАНА ПРЕД КОМИТЕТОМ 
Општински комитет Савеза комуниста налазио се преко пута ражањске 

цркве. На паузи за доручак изашле комитетлије испред своје зграде и одмарају. 
Случајно пролази улицом свештеник и, како је ред, назива Бога комшијама. Да 
би му ови доскочили, један од њих рече попу: 

„Попе, ајде да сараниш ово куче по свим прописима, то је твој посао!― (пас 
је настрадао од аута на улици ). 

„Са задовољством, кад му се сакупила толика родбина― - одбруси им 
свештеник, задовољан што их је насамарио. 

 

КОРИСНА ПРЕВАРА 
У поодмаклим годинама а у припитом стању муж и жена из Шетке седе и 

разговарају. 
"Јел , мори, е сад можеш да ми признаш да ли си ме некад преварила док си 

била млада ? 
"Боже ! Па како би ја одранила децу !" 
"У праву си, у праву си..." - снуждено ће муж на сироту жену која је на овај 

начин одхранила своју децу. 
 

МОЈ СЛАТКИ ШЉИВАК 
Старија Шеткарка била у Београду сину у гостима и требало да се задржи 

петнаестак дана. Међутим вратила се трећег дана, па је комшиница радознало 
пита: 

„Што си се, мори, тако брзо врнула?― 
„Како, грдна, да се не врнем?! На ова врата једу а на ова серу, да простиш. 

Дођо, мори, да слатко идем по напољ у мој шљивак...― - одговори „Београђанка―. 
 

МАЛЕ 
Ујела лисица Љубишу Карастојковића - Козу, па он изнервиран повика: 

„Јао, мале, дете ти мушко јебем...― 
 

ШТА СВРБИ СНАШУ 
У дугим зимским ноћима, поред песме и шале, Мађерци се често заба- 

вљају и питалицама. 
„Шта је то? Танко повијено,снаши набијено;сврби - боли,снаша трпи!― 
После краће паузе испитивач ће, онако сав важан: 
„Е ние оно што мислите, но минђуша!― - рече, уз победнички осмех, па 

постави и следеће питање.
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РОДБИНА 
Путем иду човек и жена. Сретне ги човек па ги назове бога: 
„Добар дан мужу и жено!― 
„Несмо ми муж и жена, но њигова мати је мое матер свекрва!― - рече 

жена. 
„Шта су сад, па ови? Па отац и ћерка, како не мож да се сетите... 

 

СЛИКУ ТВОЈУ ЉУБИМ 
На Велики петак Мађерке одлазе у Периловац на кладенац за чију во- 

ду се верује да је лековита. Милевка Циганка из Ражња донела слику сво-га 
покојног  муа  и ставила  поред  извора,  мислећи  да је то икона,  редом 
изљубише фотографију, па ће Милевка уз грохотан смех: 

„Жене... доста сам га ја љубила, љуб те га сад мало и ви!― 
 

ЦИГАНСКИ ВИГАЊ ЗУБНА ОРДИНАЦИЈА 
Бору Павловога заболео једне ноћи зуб тако да је, јадничко, целу ноћ 

прешетао од Чукара до Селске вратнице. Шетао, шетао али болови ника-ко 
да умину. Једва је сачекао јутро па да оде код Мише Циганина да му овај 
клештима заустави муку -то је било двадесетих година прошлог века. 

Свануло а Бора још чека да Миша отвори вигањ (циганска ковачни-ца). 
Кад тамо а оно један зубобољник већ седи на пању, а мајстор Миша виче 
својој жени Драги: 

„Напуни један врг с воду и сачекај да овем извадим овај кутњак.― 
Превија се пацијент, облетео га зној, док мајстор зубар не скиде са зи- 

да нека велика и прљава клешта. 
„Зини, бре, не кукај! Ел овај? ― 
Пацијент климну главом и у тај мах клешта улетеше сиромаху у уста. 

Заврну Миша клешта, повуче зуб и баци га у прашину а пацијент склизну 
са пања и запрећа се у прашину ове чувене ковачке радионице, онесве- 
шћен. 

„Дај, мори, ту воду! Сад ће да виш кад рипи ки срндак!― 
Пљусну га Миша по глави хладном водом а овај блед као крпа скочи 

држећи се за уста из којих куља млаз крви. 
Држи се наш Бора за образ, гледа шта се ради и како се то ради, насло- 

нио се на вигањски дирек и слуша Мишу: 
„Боро, шта ти оћеш? Ел због зуб, ел да ти нешто исклепам?― 
„ Ма јок, море, ја ту случајно прођо, па ајд да видим шта се ради...― 
Како то рече, ждимну са прага радионице и брзо неста у сокаче ка сво- 

јој кући, мислећи само на то да се спасао ове касапнице. 
„Тај зуб ме више ние болео― прича деда Бора своју ноћну мору из мла- 

дости. 
ЛЕЧЕЊЕ ИЛИ ЗАВАРИВАЊЕ 

Докто Браца, Радојко Стефановић, мађерачки зет, често долази у Мађе-ре 
јер је ту направио кућу. Он ради у Ћуприји и сваког петка ево га у Мађе-ру. Као и 
сваки савестан лекар помаже Мађерцима када им је мука. Често долазе на 
његову капију и зову га за лекарску помоћ. Једног поподнева, та-ман доктор 
мало задремао, виче Раде Јовин са улице: 

„Брацо! Докторе! Бреј Брацо!― 
Чуо доктор да је некоме хитно, зграбио лекарску торбицу и кренуо ка капији 

мислећи да треба да интервенише код овог пацијента коме се жури, а Раде, кад 
виде да се доктор узортио, рече:
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„Докторе, мен је добро, но треба да ми завариш плуг!― (доктор је насле-дио 
од оца мајсторисање). Узе Браца апарат за варење и оде преко пута да оспособи 
плуг за орање. 

 

НЕСЛАНА ШАЛА 
Миша Кадрић, Циганин, ловац, није био баш вичан да напуни ловачку 

пушку па су му то учинила браћа Гомче и Жика Гагић негде на терену у Ва- 
рници. Чека Миша, чека и ето зеца: нишани Миша: врау... ! Оде зека али одоше и 
карике са ловачке пушке: 

„Јебем ви сестру, лепо ме средисте...― - јекну Миша када угледа цвет каравие 
којом су му колеге "напуниле" пушку па ухвати пут под ноге ка Ро-вањи (око тог 
амбиса су се увек налазиле циганске куће). Није више ловио. 

 

КОКОШКАРИ 
Раче Миленовић и Јања Богојевић одоше у лов у  Селски поток у коме се 

башкари јато кокошака. 
„Рале, стани овде, ел виш ону гомилу?― - шапатом ће Јања. Подигоше 

пушке: врау! врау! Кокошке остадоше тамо где су и биле, побијене уместо 
дивљачи. Почела деоба плена па ће Јања: 

„Ова мен, ова теб, ова мен за метак и ова... 
„Ел ми зајно гађамо?― 
„ Јес,ал мо пушка убила у средину.― 
„Ајд нек бидне, еве ти овај петао за метак а има да поделимо по три ко- 

кошке.― 
Напунише ранчеве па тутањ у село. 

 

КОПИЛЧЕ 
„ Јел, ел стварно оне твое рођаке из Шетку се обе развеле, па се она мла-ђа 

швалерише сас онога из Брачин?― 
Помисле се ја, истина да је баш тако, а у себе мислим да се и њине две из 

фамилиу развеле, па не мог диздржим но ги скреса онај случај кад нека таква 
ћерка рекла матер: 

„ Мале, придржи ми ово копилче, дием да ги се насмејем ! ― 
 

ЈЕБЕМ ТИ ОВО РАЖЊЕ 
Варошанка се враћа у село па се жали својој пријатељици: 
„Јебем ти ово Ражње! До подне сам боравила у њега и нико ме не пита. А у 

Варош, кад се враћам из продавнице, до куће ме путају бар петина...― 
 

ЧАК У ЋИЋЕВАЧКО 
Хвале се Мађерке куда су све најдаље путовале, у која места. Једна 

вели да је ишла чак у Алексинац у болницу, друга у Варварин на 
вашар,трећа у Ниш кад јој је син служио војску. Шта ће Jевросима, која је 
задња остала да се хвали : 

-       Мен мој човек, грдна, водио свуд : и у Бугарски Брег, и у 
Дрмалугу, и у Варницу, у Ражње сам била, бога ми, куј зна колко пут. 
Ишли смо чааак у Ћићевачко !
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СНАЈКИН ТЕСТАМЕНТ 

Старији Маћишанин, пијан као летва, једва се догегао по врућини до 

куће и легао насред авлијеиспод дуда. Нема укућана да му дају прву помоћ јер 

овај увелико повраћа. Само верни пас својим језиком брише лице домаћина и кад 

језик стиже до устију, домаћин не отварајући очи прозбори умиљато: 

-   Тако, снао, тако, кад ме толко поштуеш . . . све ћу да ти потпишем! 

 
САМОУМИРАЊЕ 

Старији брачни пар Браљинаца живи сам, а он на самрти. Скупи се 

фамилија и родбина да га ―чува ―, по овдашњем обичају. И тако то би 5-6 дана и 

родбина оде својим кућама због неодложних послова. Домаћин ― припао ‖ али не 

умире. После неки дан жена донесе у кућу свећу и шибицу и рече: 

-    Слушај,бре! Умиреш ми ту десет дана. Ја морам да идем да пуштим 

овце а ти кад видиш да ћеш да умреш, ево ти свећа и шибица па запали . . . 

 
НЕК ПИША КОЈЕ ОЋЕ 

Старац из села Варош излази ноћу иза куће ― понапољ ради себе― и 

обавезно упиша панталоне. Досади то њему и једне ноћи, раскорачио се он, 

сагнуо главу па вели: 

- Е, од сад вадим оба, па нек пиша које оће. 

 
ЖИВЕЛИ ! 

Варошанин слави славу С.Илију. ―Довукли ―се гости по правилу у 

великом броју. Домаћин поставио свога зета у чело совре. Поче газда да сипа 

ракију свим гостима и кад стиже до задњег, зет, како је ред, наздрави свима са 

―живели ―. Гости одмах искапише своје чаше, газда поново напуни а зет ће одмах 

исто. 

Приђе домаћин своме гостопримљивом зету, шапћући му рече: 

-   Шта се, бре дереш ! Пи ту и ћути ! На вако твое ―живели ― оде ми литар 

 
ПРС НА ЧЕЛО 

Раде Митић из Витошевца на једном промотивном збору разговара са 

сељацима на тему бољег живота на селу. Жале му се они како много раде а да 

немају никакву зараду, немогу да наплате неке своје производе и слично. На то 

ће Раде: 

- Муку не можеш да наплатиш, већ само резултате, мој пријатељу ! 

- Ел мог ја нешто да рекнем !?  јави се један из задњих редова. Значи, 

морамо 

да турамо прс на чело ? Шта ја да радим кад немам де да турам прс . . . 

Разлеже се смех у сали, али настаде тишина кад људи схватише да треба 

производити оно што пролази на тржишту.
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ОНО ПРЕЋУТАО 1 

Поносна мајка Цанка, жена угледног железничара Мике, хвали се на 
Обрадовим Столицама (железничка станица на прузи Параћин-Зајечар) пред 
Клачевцем Стајом : 

-            Мој син положио за учитеља ! 
А Стаја ће нато: 

-       Добро, добро, а ге Цуле ? ( алузија на козу с тим именом која је, наводно 
―отишла ― као мито за професоре у Јагодини ). 

 
СРПСКИ ЦИГАНИН 

Довуче се Живко
(1)  

у родну Скорицу некаквим таљигама које је вукло 
мршаво кљусе. 

- Шта збираш,Живко: старо гвојзе, ел старе типе? пецкају га земљаци. 
- Ма јок ! Младе жене ! 

 
СВИРКА 

Дина Невенин из Скорице кресао лисник у Нерезини и звиждукао 
устима. 

На путу за Лешје, где је у то време учитељовао, туда пролази Живко и 
чује га још издалека, па га упозорава: 

-           Бреј, Дино, пази да ти ―свирајка― не падне у балегу ! 
 

(П)ОТАПАЊЕ 
Једне суботе пред вече Живко стиже у Скорицу и затече Жику Дуђу, 

такође великог шаљивџију, како на школском зиду „клати ноге―. 
- Што седиш ту ? Иди дома ! прекори га уча. 
- Што дидем дома !? 
-     Да се купаш ! 
-     Ја се купљем недељом! 
-     Ако ! Ал сад се потопи ! Лакше ће се јутре окупљеш ! 

 

МЛЕКО ПРИДЕ 
Годину  дана  Живко  учитељовао  у  влашком  селу  Поповњаку  код 

Деспотовца. Влајне традиционално ватрене , а он у великој швалерској „форми―. 
Једној младој Влајни муж био у грду на вашару, а Живко упадне у кућу и 

заврши „посао―. Док је он седео за столом, Влајнин муж се врати - пре времена. 
-           За шта дошао учитељ ? пита он жену на влашком. 
Нађе се жена у небраном грожђу, али кад поред стола угледа празну флашу, брзо 
се снађе : 

- Pantrul lapte ( За млеко ) ! 
Живко, који је био већ прилично добро научио влашки, правио се да 
ништа не 

Разуме. А муж стави „тачку― : 
- Напуни му флашу млеком и немој да му наплатиш ! 

 

1) Томислав Ђокић, 

Мечки на рупу, 

Параћин,2006.
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„ПРОВОД― 
Из Београда у Шетку стиже Бора Томић, Живков даљи рођак. Возио је 

неку стару „Олимпију―. 
Реше ти њих двојица да сутрадан крену у Крушевац. Изрованим путем 

пођу на Ђунис, па на Каоник и Чокотино брдо. Успут се крнтија квари на сваком 
кораку, они је поправљају, зноје се, псују . . . 

Кад увече Живко стиже назад, у Шетку, госпођа-Дика ће још на вратима : 
-           Живко, како прође сас тога твоега родљака !?! 
-     Добро, Дико, добро ! Низ брег се возисмо, уз брег гурасмо. 

 

КАД ОТКАЖЕ „ОРУЖЈЕ― 
Навратио уча код Брачинца Богомира Тодоровића за неки лек. Знајући га 

као великога „швацу―, домаћин га пецне : 
-           Је ли Жико, како „оне ствари―!? 

-     У собу и кревет виш не идем ! Идем само у шуму ! 
-     Зашто ? 
-     Ако иде, добро јес ; ако не иде, ја сам бацим каменче у дрво и викнем : 
-     Тега неки ! 

Први дигнем гаће и бегам. 
 

СВРХА ПУТОВАЊА 
Пред једно гостовање параћински глумци ћаскају у аутобусу. 

Напред седи Десимир Милојковић, најстарији међу њима. У средин седи 
уча Живко, у то време припадник средње генерације, а иза њега млади 
Рашко Иванковић. 

У једном тренутку Живко се обраћа Рашку : 
-     Ви млади, ће нађете нешто дубодете, а ја ћу се добро најем-ако има 
јагњетине,а за 
шта иде овај чича (показује на Десимира)!? Сам да се вози ! 

 
ДИПЛОМ(АТ)СКИ 

Небојша Димитријевић из Главице, бивши Живков ђак, учио за 
попа, па му се науке отегле. 

Сретне га једном уча на сокаку, па ће радознало : 
- Је ли, бре, кад ћеш већ једном да завршиш ту школу !? 
- Чекам да дипломирам на Вама ( алузија на опело-опаска Т.Ђ.)! 

 
СВЕЈЕДНО 

 
На Грзи је одржаван петнаестодневни курс за будуће руководиоце 

кружока ССРНЈ по селима. Један од полазника (пошто му је од комуниста 
опроштен стари 
― грех―) био је и Живко Бошковић. А један од предавача био је лично 
Драги Ранђеловић, секретар Комитета у Параћину. 

На опроштајном предавању начелник параћинских комуниста 
обрати се полазницима :
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- Сутра имате слободан дан, па можете да га искористите за шетњу по 
околини. Може да вас проведе уча ! Он одлично зна ова брда још од четерес и 
неке 
(алузија на Живково четниковање) ! Сви погледи залепиша се за Живка, а он 
предложи: 

- Друже Драги, мен нешто мучи стомак, па можеш то и ти-пошто добро 
памтиш где си нам доносио опанци ( алузија на Драгијевог оца, четничког 
опанчара) ! 

 

ТРАМВАЈ ДВОЈКА
(1)

 

Добросав Кузмановић је често мењао места запослења. Једном 
приликом се нашао и у Београду. Време учини много тога, па и Добросав упозна 
неку пријатељицу, тек да му се нађе. Жена му Злата, чуди се што га нема да 
долази, а оставио је са децом, па онако забринута крену за Београд да нађе мужа, 
да га неки није убио, можда. ―Но, лопов је то стари ―,тешка се она, ―нашо тај 
неку, па ни веш не доноси више ―. Не зна ни где станује, нит познаје Београд, не 
зна ни где да га тражи. Тако забринута уђе у трамвај ―двојку ‖. Кад оно у трамвају 
Добросав са швалерком ! 

- Ајд, нађе ме у онолики Београд, у трамвај, то некако и сватам, ал не 
могу да сватим де нађе ону циглу. 

Злата је циглу вероватно понела из Ћићевца. 
 

САД ЋУ ЈА 
Задоцнио Миле Кркић, враћајући се из Доњег поља. Навукао беретку на 

чело, води краве свиркајући. Код поште у Ћићевцу, на раскрсници зауставља га 
милицијска патрола. Ноћ је а запрега није осветљена. Траже да плати казну. Он 
никад паре у њиву не носи, нема да плати казну. Траже му личну карту. И њу не 
носи, вели, шта ће му кад га сви познају. Они инсистирају, паре или лична карта. 

- Добро, децо, добро, припазите ми ове краве, сад ће чика Миле да 
донесе, ту ми је кућа преко пута. 
Оде Миле кући која је била далеко, чак на врху брда и онако уморан леже у 
кревет и заспа. Пред зору се полицајци разопутили тражећи дужника, и нађоше 
му кућу. Једва га пробудише. 

- Дођи, молим те, води ове краве кући. Кад си не онако насамарио, не 
мораш ништа да платиш. 

Сиђе Миле у варош, одведе краве кући и уђе у ову причу. 
 

КАО ДА СИ ТУЂА 
Седе већ остарели Аврам Јеличић и жена му Дара у својој породичној 

кући у центру Ћићевца. ―Оне ― ствари су већ одавно престали да раде. 
- Даро одједном Аврам препаде жену. Сетио сам се, ајде ти бегај око 

астала, а ја ћу да те јурим. 
- Зашта да ме јуриш, Авраме ? зачуђено ће Дара. 
- Бегај, да те јурим и да мислим да си туђа, биће ће нешто и да бидне 

закључи Аврам и одустаде од идеје, јер нити она, црна, може да бежи, нити он да 
је јури. 

 
1) Зоран Столић, Луди вир, Багдала 2004. (одабрала Косовка Гагић). И даље.



346
346  

ПРЕСЕЧИ 
( Драган  син Миће новинара ) 

Зорски бауља улицом према кући Драган, син Миће продавца новина у 
трафици испред Дома културе у Ћићевцу. Боли га глава, али не од пића, већ од 
дуванског дима из зачађавелих соба у којима се једна препознатљива група 
коцкала играјући покер до зоре. Драган је те ноћи губио. 

Онако замишљен, улази у двориште, а брижна мајка Агница, видевши га 
онако изгубљеног, узе пешкир и четвртасту кутију са сапуном, и сачека га код 
дворишне чесме да би се освежио. Узимајући кутију са сапуном полузатворених 
очију, скину поклопац и кутију пружи мајци и одсечно јој рече : 

-   Пресечи ! мислећи да у руци држи шпил карата. 
 

АСОЦИЈАЦИЈА 
Шездесетих година студирали у Београду Рада Мацић  Бата и Топлица 

Станојевић Лола. Студентски стандард је био низак. После вечере у студентској 
мензи, која беше танка, а они недовољно сити, пошли су у шетњу београдским 
улицама. Стигоше и до Југословенског драмског позоришта испред кога бејаше 
фонтаница са нимфом : нага жена од камена исклесана, са подигнутом руком и 
испруженим кажипрстом, као да неког дозива. Мало даље у парку други 
споменик, посвећен бацачу диска. Бацач диска, мало више погурен у положај за 
бацање, као да му је лоше у стомаку. Стадоше Бата и Лола пред постављеним 
фигурама, тражећи у њима неку симболику. 
-           Лел ти ове две фигуре нешто симболизују    упита Лола Раду, увек 
спремног на духовит и шеретски одговор. 

- Значе, значе него шта. Она се свукла и виче оног тамо: ―Дођи, дођи 
―!, а он се савио и одговара : ―Не мог гладан сам ―  одговори Рада и 
онако гладни 

наставише према Славији. 
 

 
 

74. Карикатура Горана М. Ћеличанина
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НЕОБИЧНЕ РЕЧИ И ИЗРАЗИ 
 
 
 

А                                                                  АСТАЛ - сто 
АБАР - порука, вест                                  АЋКАЊЕ - терање на какав посао 
АБАЏИЈА- кројач                                          ("Аћкају ме, а ја баш нећу'') 
А БРЕ! упозорење: "А бре, већ је            АЧЕЊЕ - размаженост, дете се аче 

време да кренемо!''                                    кад дођу гости у кућу 
АЕРО, НА АЕРО - када особа хода         АЧИКА - куварица 

закошена у страну                                АЧКАВ - замазан нечим ("Уачкао се 
АЖДАМАК - груба, кратка тојага                ки прае) 
АИК' - ма немој? "Аик', ти ће ми ка- 

жеш ?" (задњи глас "к" изговара се       Б 
као кратак и оштар издисај)                  БАГИМ - кобајаги 

АЈАК' - одрицање, негодовање                БАГРЕН - багрем 
("Ајак', не могу више")                        БАГРЉИВКО - онај који има физичке 

АЈТА - незвани гости (на свадби                   мане ("Багрљивко багрљиви) 
увече у младожењином дворишту)     БАЂАВ - бадава 

АЈДИДИ! - хајде, иди!                              БАКНУЛО ГА - стрефило га, 
АЈМАНА - ленштина, по цео дан се            изненадна добит ("Бакнуо га лоз") 

излежава, ништа не ради                     БАКАЛ - бокал 
АМИН - у тај час                                       БАЛАНТА - амбуланта 
АЈДУК - хајдук, а и направа за                БАЛАВЧЕ - портикла за бебе 

извлачење ракије из бурета (врг са     БАЛДИСАЊЕ - умор, премор 
дугом дршком)                                      БАРАНИА - боранија 

АКРЕП - наказа                                         БАРАНИЦА - пројарa 
АЛАВ - прождрљив                                  БАСАМАЦИ, БАСАМЦИ -степенице, 
АЛАЛ - благослов, добра жеља               БАТЛИА - срећник 
АЛБАНТИН - поткивач коња, говеда      БЕДОВИНА - венчаница 
АЛЕНА - светло црвена боја                    БЕГЕНИСАЊЕ - заручивање 
АМЕТОМ - потпуно, сасвим ("Он је            младенаца, а и симпатија 

аметом полудео''.)                                 БЕ - бејах 
АНТЕРИА - мушки капут од сукна         БЕГРЕЊЕ - треперење воде на јаком 

украшен гајтанима                                    извору ("Јак кладенац, сам бегри 
АМРЕЛ - кишобран                                        вода") 
АНИЏЕС - дечја игра, јањине                  БЕЖАНАЦ - избеглица 
АПСА - затвор                                           БЕЛАЈ - несрећа 
АРБАТ - запуштено дрвено посуђе за     БЕЛЕЊЕЊЕ - размаженост 

пиће                                                       БЕНЧУК - беочуг, карика у ланцу 
АРГАТОВАЊЕ - посао, принудни рад    БЕР - бар, барем 
АРМУНИКА - хармоника                        БЕРИЋЕТ - пољски приход, род 
АРШИН - мера за дужину платна,          БЕЋАР - мангуп, нерадник 

сукна                                                      БИЛМЕЗ - ленштина 
АСЛИ - исто, једнако ("Син је асли на    БИНА - зграда 

оца")                                                       БИРОВ - позивар на збор
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БИУ - туку, бију                                             поточаре 
БИЧКИА - ручна тестера                         ВАЦА - свраб табана и прстију као 
БЛЕК - погрдно за овцу или козу                 последица промзавања 

("Блек му се затрео дабогда!")             ВАЛИНДА - инвалида 
БЉАНТАВО - неукусно,неслано јело,    ВАЛОГА - увала на путу и сл. 

а и БЛУЋКАВО                                     ВАЉУВАСТО - обло, округло 
БЉУВАЊЕ - повраћање                           ВАРАН КАМЕН - камен кречњак 
БЉУЗГАВИЦА - клизав, блатњав пут    ВАРДИ СЕ - пази се, да се 
БОГОРАЂАЊЕ - грдња, али више               не повреди и сл. 

себи у браду                                           ВАРЛИВОЈ - беспосличари, 
БОЂАВЏИА - ленштина, бадаваџија          необуздана група 
БОЖИЋЊАР - прасе за Божић,               ВАРЊАЧА - варјача 

божићна печеница                                 ВАТКА - мера за дужину, ширина 
БОЖИЋКОВАЊЕ -гошћење о Божићу        стиснуте шаке око штапа 
БОКОВИ - део панталона око колена,     ВЕДРЕЊАК - ведра и хладна ноћ, 

проширење                                                 бивак под отвореним небом 
БОРДО - тамно црвено                             ВЕДРЕМЕЗ - џепни ножић на 
БРАВ - овца, коза                                           склапање 
БРАБОЊАК - измет козе, овце, срне       ВЕЗИТЛА - џемпер 
БРАДВА - дунђерска секира                     ВЕКМА - векна 
БРАЋИА - браћа                                        ВЕЛИГДАН - Ускрс 
БРГО - брзо                                                ВЕЉУШКА - виљушка 
БРЕЈ - бре                                                   ВЕТРОГОН - несташко, дете 
БРЕЦКА СЕ - љути се , а и ДУСА СЕ        немирног духа 
БРЕМЕЊАК - велико бреме (сена,          ВЕТРОПИРАС - несташна, немирна 

траве, грања)                                              особа 
БРИТВА - ножић са коштаним                ВЕЋМА - углавном, у већини 

корицама на склапање                               случајева 
БРН(ДЗ)АВ - слинав                                 ВИГАЊ - циганска ковачница 
БУБАЧИНА - змија                                   ВИДОКА - видик, видокруг 
БУЈЕР - богаташ, не зна се                       ВИЛОРЕТЕ - странице старинских 

шта све нема                                              кревета 
БУКЛИА - буклија                                    ВИЊАГА - винова лоза подигнута 
БУЛУМЕНТА - група људи лошег              високо изнад земље 

понашања                                               ВИЊЕР - фењер 
БУНТРУЧЕЊЕ - постављање темеља     ВИРАЊЕ - раст, израстање ("Ово 

зграде (греде)                                             дете брзо вира ки врба") 
БУРИЧКАЊЕ - узимање јела без реда,    ВИРОНГА - завеса 
мување по јелу ("Буричка ки прасе")         ВИТЛОШКА - елиса, пропелер 
БУТНУ - побеже, нагло се изгуби           ВИТРАЖИЦЕ - кратке завесе, у 
БУЧИНА - тамна дубодолина у густој        висини прозорских окана 

шуми                                                       ВИЧЕ - зове, позива са веће даљине, 
БУЧКА - дрвена посуда за справљање        са капије и сл. 

маслаца                                                   ВИШ - видиш 
ВЛАИР - вуница 

В                                                                  ВЛАЧЕЗИ - дрвене ракље за превоз 
ВАБЉЕЊЕ - дозивање домаћих                  плуга, дрљаче (до њиве и назад) 

животиња, а и МАМЉЕЊЕ                 ВОДЊИКАВО - материјал разблажен 
ВАГАН - заструг, чобанска посуда од          са доста воде 

дрвета                                                     ВОЈМИ ОЦИ - посред чела 
ВАДА - акумулација воде за воденице        ("Потревио га баш у војми оци")
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ВРАТНИЦА - капија, улаз у двориште        сену и сл. 
ВРЉАЊЕ - бацање нечега из руке          ГОЛИЧЕ - голуждраво птиче 

("Врљи ми ту лопату!")                         ГОЛОДУПАС - сирома, поцепаног 
ВРСКАЊЕ - неправилно изговарање          одела 

сугласника, шушкање                           ГРАДИНА - башта 
ВРЗ - изнад, одозго                                    ГОТОВЕЊЕ - запржавање јела, а и 
ВРВЕЊЕ - непрестано пролазе неки           кување 

људи ("Врве одамно")                           ГРБИНА - леђа 
ВРВИНА - пешачка стаза у снегу,           ГРБЊАК - кичма 

а и ПРТИНА                                          ГРЕЈАНИЦА - грејана, врућа ракија 
ВРЛОМЕЋЕЊЕ - намерно збуњивање     ГРЕЈКА - Сунце 

неког саговорника, скретање пажње     ГРЕОВНО - лако ломљиво (огледало, 
ВРЕНГА - опака болест ("Вренга га            стаклени суд и сл.) 

изела дабогда")                                      ГРМАН - грм 
ВРУЋИЦА - висока телесна                    ГРОЈЗЕ - грожђе 

температура                                           ГРОЊКАЊЕ - чангрљање (гротаљче 
ВРУЋО - вруће, топло                                  – дечја чегртаљка) 
ВРЦКАЊЕ - паљење шибице, а и           ГРТКО - голицљиво 

изразито љуљање куковима                 ГРУДВАВО - ораница са много 
ВУДЕРКЕ - овуда                                           грудви, а и ГРУДВАИВО 
ВУЖДЕЊЕ - фијукање                             ГРУЈА - јело од згњечене проје, 
ВУЉАРА - ловачка пушка, погрдно            масти и сита 
ВУНИА - левак                                          ГРЦМАН - грло ("Шта се дереш, у 
ВУРДА - лош дуван, последње                    грцман ти се твој...?") 

обрано лишће са стабљике дувана      ГУ - њу 
ВУРТОМ свеукупно, а и ЏУМЛЕ           ГРЕБЕНИ - направа за чешљање вуне 

("Вуртом, сви отоше")                               и кучине 
ВУРЕЊЕ - промаја кроз мали отвор        ГУБЕРИЦА - креветски чаршав од 
ВОРУНА - фуруна                                         кучине (кудеље) 
ВУСУКЛЕ - кратке женске чарапе          ГУБЕР - креветни покривач од кучине 

ГУЖВА - плетиво намотано на 
Г                                                                      специфичан начин 
ГАТЊАК - учкур                                       ГУМЕЊАЈКЕ - гумена обућа, а и 
ГАЛИЦА - средство за бојење тканине         САНДАЛЕ 
ГАШЊАЧА - лампа петролејка                ГУЛАМФЕР - бараба, уличар, а и 
ГВОЈЗЕ - гвожђе                                            ЈЕБИВЕТАР 
ГЕ? - где?                                                    ГУЉАВКО - прождрљивко, а мршав 
ГЕРГИН - георгина                                   ГУЊЧЕ - гуњ 
ГИ - их, њих                                               ГУТОЉАК - гутљај 
ГЛАВУЊКА - млади изданак биљке,      ГУЧЕЋИНА - гушчије месо 

а и мршав род                                        ГУЧМУРА - гомила замршеног конца 
ГЛЕЈ - гледај 
ГЛЕД - изглед ("На глед сам такав, ал     Д 

каки је тек ће да видимо.")                   ДАДА - старија сестра 
ГЛОЂАЊЕ - глодање а и заједљивост    ДАНАК - порез, глоба 

("Немо,бре, да ме глођеш ки пас")      ДАСКАЛ - учитељ 
ГЊИЛА - презрео плод воћке                  ДВИСКА - млада овца које се није 
ГОДИЖБИНА - намирнице за годину        јагњила 

дана, летина и сл.                                  ДВОЖУЧЕ - јаје са два жуманцета 
ГОВЕЂИНА - говеђе месо, говедина      ДЕ? - где? 
ГОВРЖЉАЊЕ - ваљање по трави,          ДЕВОЈЧИШТЕ - девојчурак
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ДЕДОЊА - Месец                                     Ж 
ДЕЛИА - храбар, смео ("Дао га бог за    ЖДРАКА - зрак 
све")                                                            ЖЕНКА - узречица ("Порасло, женка, 
ДЕЏМЕКАС- дебељушкаст                          ово дериште, нек је живо!") 
ДЕТУШЉАК - момчић                             ЖЕНШТИНА - непозната жена 
ДИБИДОЉЧИНА - дубодолина                  ("Виче на капиу нека женштина.") 
ДИЛБЕР - љубавник, а и вереник            ЖЕЉКА - корњача 
ДИДЕ - да иде, аи ДИЕ                             ЖЕР - ждрал ("Лете жерови, ће зима.") 
ДОЈАЊЕЊЕ - упорно издржавање у       ЖЕРАС - пегав, шарен по лицу 

тешком послу                                         ЖИВЕ - они су у добрим односима 
ДОНОСЕУЋИ - доносећи                        ЖИЧКА - парче танке жице 
ДОСАЂА - досада                                     ЖЉЕПЧЕ - дете које стално плаче, 
ДРАМБОЉ - ружна реч, изговара се           ЖЉЕБИ се 

савијеном руком у лакту и стегнуте    ЖУТАЦ - жуманце јајета 
песнице, а и МОКАР 

ДРАЊКАЊЕ - непрестано                        З 
приговарање, гунђање                          ЗАБАКО - постао забораван после 

ДРВЕНДОЉАС - крут, тврдоглав                неког непријатног догађаја 
ДРЕ - одећа                                                ЗАБРЕМЧЕНА - жена на лећима има 
ДРЕЖДЕЊЕ - дежурање, стајање без         велики терет 

разлога                                                    ЗАМЕЋЕ - муца 
ДРЕМЉАЊЕ - дремање                           ЗАВАЉАНО - изгубљено 
ДРКЛАЋЕ - огољене стабљике               ЗАВАЛИА - неспособан човек а нема 

кукуруза, дувана и сл.                               ни среће 
ДРЉЧА - стално кукумавчи,                    ЗАВЕЗАЛО - оплодило се воће 

цмиздри, плаче                                      ЗАВЕТИНА - сеоска слава, литије 
ДРОБЕЊЕ - удробљено јело хлебом       ЗАВРЖДЕО - бацио неки предмет из 
ДРУСНА - крупнија, пуначка (жена,           револта 

девојка)                                                   ЗАВРЦАН - замлаћен 
ДУВАР - зид                                              ЗАГАСНО - тамније боје 
ДУДОЛЕЊЕ - потмула грмљавина,         ЗАГРЉАЈКА - посуда за воду, врста 

а и стална неоправдана придика              врча 
ДУЛЦЕ - ветар, погрдно, досадан           ЗАГОТОВИЛА - запржила чорбу и сл. 

ветар                                                       ЗАДРИГО - угојио се ("Задриго врат 
ДУСАЊЕ - љутња                                         ки во") 
ДУПЕТЊАК - задње црево                      ЗАДЕВАЊЕ - чикање, задиркивање 
ДУШМАНИН - непријатељ                     ЗАДОРИЦА - особа која често 

задиркује 
Ђ                                                                  ЗАЖУЉЕНА - тврдоглава, загуљена 
ЂАВОЛЕСАН - немирна духа, воли            особа 

шалу, стално је расположен                 ЗАЛЕВАЊЕ - поливање 
ЂУПИ - скочи, само што је то урадио     ЗАЛЕБИО СЕ - зарадио тек да 
ЂОТЛУК - горњи део панталона                 преживи 
ЂОЗЛУК - горњи, проширен задњи        ЗАЈАЦ - зец 

део панталона                                        ЗАЈАПУРЕН - црвен у лицу (од 
ЂУВЕГЛИА - младожења, муж,                  умора или стида ) 

вереник                                                   ЗАЈЕКТЕО СЕ - рида при плачу 
ЂУМИШ - раса малог пса                        ЗАЈНО - заједно, скупа 
ЂУМКА - гомилица земље, траве,          ЗАЈЧЕЋИНА - зечевина, зечије месо 

сена и сл.                                                ЗАЛОГ - залогај 
ЂУТУРЕ - скупа, све                                ЗАЛУАВ - ментално заостао
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ЗАЛУЖЕН - замазан блатом, балегом    ИЗМИВАЊЕ - купање до пола, 
ЗАКЛОПАЦ - поклопац                               комплетно купање је БАЊАЊЕ 
ЗАМАЈАН - спот, тврдоглав                     ИЗРИНУО-почистио шталу, обор и сл. 
ЗАМАСЛАРЕН - замашћеног одела        ИКСЕР - ексер 
ЗАМУЧИЛА СЕ - почетак порођаја,       ИСКАЊЕ - потраживање ("Шта, бре, 

žтелења и сл.                                              искаш од мен?") 
ЗАМЕТНУЛА - оплодила се биљка         ИСЕ - део нечега 
ЗАНОКТИЦЕ - бол у јагодицама             ИСЕКНУО СЕ - издувао нос 
прстију услед промрзавања                      ИСКАНИЛА ГА - поканила дете на 
ЗАПЕВКА - лелек ("Чуе се запевка.            нужду 

Куј ли је то умро?")                               ИСКРЉЕШТИО СЕ - разрогачио очи 
ЗАПРЕЋАНО - стављено у жар и                изазовно, гледа га попреко, 

врућ пепео (тесто, кромпир и сл.)            непријатељски 
ЗАПИРЕ - баксузира неком у послу        ИСПЕШИО СЕ - изненада остао без 

("Попи једну ракиу, немо да                     пара 
запиреш.")                                              ИСПРВКЕ - на почетку ("Испрвке је 

ЗАПУПАВЕО - порастао му стомак,           био млого бољи но сад.") 
велика му пупа                                      ИСТОДЕВАЊЕ - закерање, нећкање 

ЗАРАНЦИ - салазак Сунца                           ("Јеђи, бре, немо се истодеваш!") 
ЗАРСО - закржљао                                    ИСТРЉЧЕ - истрошени сапун,сапунче 
ЗАРУМАО - халапљиво једе                    ИСТРУПАЧКИ - скок из места 

("Зарумао јабуку па сам пуца.")           ИЧ - баш ни мало 
ЗАСОВНИЦА- реза за врата,а и ШИП     ИЧАЧЕЊЕ - ишчашење 
ЗАТРКУЕ - стално нешто запиткује,       ИЧКЕМБЉЕН-распореног трбуха("Не 

провоцира                                                   мо те,бре,ичкембим с овај нож!") 
ЗАТРЕТ - уништен, не постоји више      ИЧОВЕЉЕН - има последице лома 
ЗАРУЊЕНА-затрпана (рупа у земљи)        ноге или кука 
ЗАЧОБРЉАН - сахрањен (погрдно), 

зачепркан                                                Ј 
ЗАОБИКОЛИО - заобишао                      ЈАГМА - грабеж, навалица 
ЗАШТРЕКНУО - затворио врата             ЈАГЊЕЋИНА - јагњетина 
ЗЕЛЕЊИКАВО - зеленкасто                    ЈАЗ - акумулација воде за воденицу 
ЗЕЉАНИК - пита зељаница                         поточару 
ЗОР - на силу радити ("Оћу да радим     ЈАЗБАК - јазавац 

с вољу, а не на зор!")                             ЈАР - штала 
ЗУЛУМ - насиље                                       ЈАРЕЋИНА - јаретина 

ЈАТКА - клица семена биљке 
И                                                                 ЈЕБОГМЕ - дабоме 
ИБРИК - бокал од печене глине,              ЈЕ - једе 

посуда за ракију                                     ЈЕЂА - храна, једење 
ИБРИШИМ - врста конца                        ЈЕЛЕНЧЕ - направа за премотавање 
ИВОЛКЕ - овлаш                                           пређе 
ИЗВЕТАНО - похабано одело                  ЈЕСЕНЧЕ - пиле стигло за клање у 
ИЗВРНДУПИО СЕ - лешкари,                     јесен 

лањствује, ни репом да мрдне              ЈЕВТИЧЉАВКО - погрдно, има 
ИЗВУРЉАЛО - нагло изашло из                 јевтику (туберкулозу) 

посуде, покипело млеко                        ЈЕНДЕК - јарак, ров 
ИЗДЕЦИО - изнео, нагло избацио           ЈЕРОВ - Ера, погрдно 

неку ствар навише                                 ЈОПЕТ - опет 
ИЗМЕЏГАНО - изгужвано одело, а и     ЈУТРЕ - сутра 

ИЗЏВАТОЉЕНО                                   ЈУЧЕРКЕ - јуче, а и ЈУЧЕР
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ЈУЧЕРАЊКО - у преносном значењу      КЛИЧОЉАК - дечији измет 
(особа која се понаша да је млада)      КЛИК - узвишење између два потока 

КЛИС - чобанска игра 
К                                                                  КЛОКОЋАЊЕ - нагло истицање 
КАБАДАХИЈА - насилник                           течности из боце 
КАВЕНО - браон                                       КЉЕЧКА - саплитање 
КАВЕЊИКАВО - браонкасто                  КЉОЦАЊЕ - туцање ускршњих јаја 
КАИЧЕ - мали каиш, каишчић                КЉЕШТА - клешта 
КАЈДИС - укосо,под углом                      КЊИЖИЧЕ - књижица 
КАЈЛА - подметач, чивија                        КОЖМУРА - кора плода неке воћке 
КАРАБЕ - музички инструмент               КОКАЛО - велика коска 

сличан гајдама                                       КОЛЕНИКА - оклагија 
КАЛАЈ РАБОТА - нема везе, а и             КОЛЕСАР - постоље за запрегу 
таман посла                                                    (превоз плуга и дрљаче) 
КАЛАШТУРА - Циганин (погрдно) а     КОЛАЧЕ - колачић 

и преварант                                            КОКОЧИНА - кокошије месо 
КАЛАБАЛУК - гужва, гомила, неред,    КОМАЈ - поприлично 

пометња                                                  КОМАТ - комад (хлеба,парцеле и сл.) 
КАК - према, ка                                         КОМКА - ходник 
КАДАЊЕ - кадашње                                 КОЛИР - крагна 
КАЛФА - помоћник мајстору                   КОЛИЦМИНА? - колико има особа? 
КАЛАУЗ - резервни кључ, а и алатка      КОМАЧЕ - комадић (хлеба,сира и сл.) 

обијача врата                                          КОМИН - оџак, димњак 
КАМОКАД -врло давно ("Ау, камокад     КОМЕНДИА - комедија, шала 

је он отишао!")                                         КОЛОМАЗ - коломаст 
КАМЗЕР - тврдица                                    КОЊОШТИП - ровац, коноштип 
КАМЛИКАЊЕ - кукумавчење                 КОПА - купа шаше, мали стог 
КАНАВАЦ - тежињав пешкир ( од              кукурузовине 
кучине)                                                       КОРУБА - кора дрвета, тикве, 
КАШЉИЦА - кашаљ                                    лубенице и др. 
КЕКА - тетка, тета                                     КОРУБАЈКЕ - обућа од аутомобилске 
КЕЊКАВ - прехлађен па говори кроз         гуме 
нос, а и УЊКАВ                                        КОТЛАЈКА - земљана посуда за 
КЕРЕБЕЋАЊЕ - кикоћање                           вариво 
КЕРЕ - неугледна зградица                      КОТРШКАЊЕ - котрљање, ваљање 
КЕЏАВ - жгољав (нарочито се                КОЋЕШ? - ако хоћеш? 

односи на прасе)                                    КОЧИНА - обор за свиње укопан у 
КИДОЉЦИ - отпаци плетива,                      земљу 

покидани конци                                     КОЧИЦА - кошчица 
КИЈАМЕТ - невреме                                 КОЏА - прилично довољно 
КИЛАЧКО - посуда од литра, лонче        КОЖУЧЕ - кожух 

од једног литра                                      КОШТРЉИВКО - орах чије се језгро 
КИСЕР - тесла, кесер                                    тешко издваја 
КИШЕВИЊА - кишни период,                КРАКЉА - постоље за ручно резање 

досадна упорна киша                                дрвета 
КИШЊА - свињска њушка                       КР'АЊЕ - кашљање 
КЛАНЧЕ - пиле стигло за клање             КРЉОМАК - остатак зуба у вилици 
КЛАЈКАЊЕ - ноншалантно ходање        КРЕВАЈ - погача из пепела,мали хлеб 

("Пожури, не клајкај!")                         КРИЗАЊЕ - резање (листова дувана, 
КЛИНОВИТ - болује од стомачних             плода јабуке и сл.) 

болести                                                   КРКЕ - кркаче
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КРЉУПА - одбачена кора јабуке,              ЛОПАР -широка даска за мешење теста 
крушке и сл.                                            ЛОПИНА - велики лопов 

КРМИЛО - место за зобљење,                   ЛОЖИЦА - кашика 
сољење животиња                                 ЛОЖИЧЕ - кашичица 

КРНДЕЉ - неугледна, старинска              ЛОЧКА - удубљење у земљи за сађење 
пушка                                                          купуса и сл. 

КРПАЋЕ - крупни клипови                       ЛУТАВЦИ - дечија игра везаних очију 
кукуруза, пахуљица снега и сл. 

КРПЧЕ - марамица, крпица                       Љ 
КУБЕ - округла лимена пећ                       ЉАСКАЊЕ - светлуцање 
КУДЕЉКА - количина и облик                  ЉИЗГАВ - клизав пут 

вуне и кудеље (тежине)                          ЉУЉКА - љуљашка за бебе 
КУКАЧ - жарач са куком                            ЉУШТЕВИНА - скинути листови са 
КУКЉИВКА - штап са савијеним                 клипова кукуруза 

рукохватом 
КУЛУК - посао под принудом                   М 
КУМРИА - ноћна птица, а и циција          МАЕ СЕ - дангуби, замајава се 
КУПИЦА - тестија                                     МАИА - део крова, стреха 
КУНИНА - шапурика, срж клипа              МАЈДАН - каменолом 

кукуруза                                                 МАКАРЕ - грађевинска скела 
КУРЕТАЊЕ - придиковање ("Ма              МАЛА - сокак 

немо само да ми куреташ!")                  МАЛЕ - старамајка 
КУРЈАК - вук                                              МАЛОСВЕТНИК - грамзива особа, 
КУСИ - ђаво ("Е, не да му куси да                  увек му мало 

се смири... '')                                           МАНДРАЏИКА - куварица 
КУТАЊЕ - скривање                                 МАНИСТРА - перле за огрлицу 

МАНИФЕТЛУК - лукавство, превара 
Л                                                                  МАНЏАРИА - јело 
ЛАБРЊА - усне, погрдно                          МАЊ - макар ("Не да ћути, мањ да му 
ЛАГАРИАСТО - лагано, мале тежине          вежем уста!") 
ЛАКРДИА - смејурија                               МАРАМЧЕ - женска марама за главу 
ЛАНДАРА - лелуја висећи                        МАС - маст 
ЛАМБА - пас, погрдно                              МАСЛО - маслац 
ЛАМ(ДЗ)А - пас, погрдно, скитница        МАТЕРЕВИНА - наследство од мајке 
ЛЕБА - хлеб                                                МАТИКА - мотика 
ЛЕГЕН - лавор                                           МАША - жарач за ватру у облику 
ЛЕПОЧКЕ - управо ("Лепочке ће ми            штипаљке 

ова деца натеру болес.")                        МАШИНА - шибица 
ЛЕПЧЕ - мали хлеб                                    МЕАНА - крчма 
ЛЕБАРНИК - место за држање хлеба       МЕЂУСЕБЕ - међу собом, заједнички 
ЛЕБЕДЕЊЕ - лелујање                             МЕЉАЧА - муљача за грожђе 
ЛЕЧКА - мало                                            МЕЉАНИ КОМПИРИ - пире 
ЛИБАДЕ - женски огртач                          МЕЉУР - болест белог лука 
ЛИГЕН - лавор                                           МЕНЗУЛАНА - место за замену 
ЛИПТИ - тече крв из ране у млазу                 поштанских коња 
ЛИТНУ - обори га ("Обали га,                  МЕРАК - ћеф, а и врста конца за вез 

литнуше му краци увис")                      МЕСАЉ - крпа за увијање хлеба 
ЛОЈЗЕ - виноград                                       МЕЋА - храна за живину (замећена 
ЛОМБУРА - цев од коре дрвета за                 прекрупа са водом) 

проток воде са извора                            МЕУНА - махуна 
ЛОН(ДЗ)АЊЕ - скитња                             МЕЏГОЉЕЊЕ - врпољење
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МЕШИНА - стомак                                    НАЗИМЕ - свињче, млада свиња 
МИРА - мирис                                            НАЗОРИЦЕ - ићи опрезно, на зор 
МИЧКО - мало, малецно                           НАЗУВКЕ - вунене чарапе само за 
МИШОЉАК - измет миша                            стопала 
МЛАЋАРИА - младеж, омладина            НАЈАШАО - лоше се провео 
МЛАТЊА - празна прича                          НАЈЕБОТИНА - награбусио у некој 
МОЕ - моје                                                      прилици 
МОКРИЊА - влажно свуда около             НАЈЕС - ситост ("Ние ми баш неки 
МОЛБА - моба                                                најес, јопет сам гладан.") 
МОТОВИЛО -направа за намотавање      НАКОЊЧЕ - дете које невеста прихва- 

пређе                                                           та доласком у кућу младожење 
МРЉЧА - мрљавко                                    НАКОЛМОВАЛА СЕ-наместила нову 
МР'ОЉ - месо, мрс                                         фризуру, господски ("Ки госпођа") 
МРЦКАВ - пробирач у јелу                       НАКОСИР - креће се навијен на једну 
МРЖДОЊА - добује досадна киша              страну 
МРЕЗГА - језгро плода ораха                    НАМИЛЏИА - пробирач у јелу, пићу... 
МРША - лешина                                        НАОРИЦА - нафора 
МУЗИКЕ - усна хармоника                       НАПАЛИОН - дукат ''Наполеон'' 
МУЉКАЊЕ - помаљање ("Муљка ки       НАПОЉИЦА - пролив 

миш из рупу")                                         НАПОРАЧКИ - начин бацања тојаге 
МУМУРУЗ - кукуруз                                     или прута 
МУРДАЛУК - стомачна болест                НАРЕДИЧАВО - ретко никло 
МУРДАРЕЊЕ - изврдавање ("Немо             посађено семе 

да ми мурдариш, но признај!")              НАРОПИТ - брзо плане без неког 
МУСТАЋИ - бркови                                      разлога 
МУФТЕ - бесплатно, добити на кварно    НАСОСАО - нападао снег и савио 
МУША - граница између две парцеле          гране, дубок снег 
МУШНИК - власник суседне парцеле      НАСУПИО СЕ - намргодио се 
МУШТИНА - непознат човек                   НАТКВЕСИО СЕ-нагнуо се над нечим 

("Виче нака муштина на капиу.")          НАТУРУЛИЋКАО СЕ - напио се 
НАТУШТЕН - намргођен, а и нагло се 

Н                                                                      наоблачило 
НАБОЈ - чир на табану                               НАЦАЦКАНО - поређано у низ, као 
НАВАЛИО СЕ - наслонио се                         ласте на жици 
НАВИЉАК - пласт сена који се може       НАЦВРЦКАН - напио се али није 

понети вилом                                              препио 
НАВЕШКАЛИ СЕ-окачени,поређани     НАЧОПЕРЕН - подигнут и стоји 

у низу (ласте на жици и сл.)                       усправно 
НАВИСКАВАЊЕ - са стрехе пада            НАЧМРЧИЛО СЕ - тмурно, киша ће - 

киша кроз прозор и сл.                               само што није 
НАВОДОЏИА - проводаџија, онај 

који уговара свадбу                                Њ 
НАГЛЕД - изгледа                                      ЊИГОВО - његово 
НАГРАПАО - надрљао                              ЊОЈЗИНО - њено 
НАДЗАД - залазак Сунца                          ЊОКАЛИЦА - нос, погрдно, њушка 
НАГАРАВИЛА СЕ - нашминкала се             ("Немо ти разбием њокалицу!") 
НАГУЖВО СЕ-смогао снаге,одлучио 
НА(ДЗ)ЕБО - назебо                                  О 
НАДЕБЕЛ-откос у дебелом слоју и сл.      ОБДУО - прејео 
НАДОВАТ - на две-на три, површно        ОБИКОИ - заобиђи 
НАЖУЉАК - жуљ                                     ОБЉЕСАН - бујан, не зна за муку
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ОБНЕЗНАНИО СЕ - онесвестио се          ПАТЕКА - апотека ОБРАМКА - 
обрамица                               ПАЧАВРА - кухињска крпа ОБРЕЦНУО СЕ - 
тренутно нервозно       ПАЧАРИС - незгода ("Децо, бидните 

реаговао                                                      мирни да не дођем да направим 
ОБРОКАО СЕ - добио красте,                       пачарис!") 

алергију и сл.                                          ПАШМАГА - изношена обућа 
ОБ(ДЗ)УВАР - зова                                    ПАШТИМАЉИ - стара, изношена оде- 
ОБУРВАВАЊЕ - одрон земље                      ћа ("Побери ти паштимаљи и баци!") 
ОБРЋКА СЕ - стално се нешто                 ПЕД - мера за дужину чобана, ширина 

окреће                                                         шаке у којој је штап 
ОБОЧЕ - минђуша                                     ПЕДАЊЕ - трчање са поскакивањем 
ОВРОВЦИ - врхови грана                         ПЕНЏЕР - прозор 
ОВДЕНАКА - овде                                     ПЕРЧИН - кика 
ОВУДЕРКЕ - овуда                                     ПЕРЧИНОСАЊЕ - савијање ексера 
ОВЧЕЋИНА - овчетина                                 после закуцавања 
ОДАМЊАШНО - старо                             ПЕТЛИЏАН - парадајс 
ОЗБОЈНИК - дрвени маљ за обијање        ПЕУЉ - пепео цигарете 

конопље                                                  ПИЛАВ - сутлија 
ОКА - турска мера за тежину                     ПИЛАЈКА - млада кокошка 

(1 281,84 грама)                                      ПИРАЈКА - симбол мршавости ("Сува 
ОКОВИРКАО - опоравио се, једва                девојка ки пирајка") 

преживео                                                ПИЛАЋИНА - пилетина 
ОМИЋАЊЕ - чишћење (метење)             ПИЉ - срж дрвета, костију и сл. 

паучине, снега и сл.                                ПИСУВАЊЕ - писање 
ОПАЛИА - проклети предмет ("Болес     ПИТИЕ - пихтије 

ти ту опалиу!")                                       ПИШМАЊЕЊЕ - неодлучност 
ОРА - орах                                                   ПЛАВЕЗ - оловка 
ОСВОЈАК - одређена количина фино      ПЛАВЕНЧЕ - оловчица, а и плавече 

влачене вуне, кучине                             ПЛИВТИ - плута по води и другде 
ОТАВА - задња трава у сезони                  ПЛЕК - лим, плех 
ОТО - одох                                                  ПОВИА - пруће грабово за повијање 
ОТОИЧКЕ - мало пре                                     плота од прошки 
ОТПЕРЈА - оде нагло, нечујно                  ПОВОЈ - тканина за повијање бебе 
ОЋКО - овлаш                                            ПОВЕСМО - фино извлачена вуна, 
ОЧОРЉАНО - опало лишће од ветра            кучина 

(кукуруз и сл.)                                        ПОДБЕЉУВАЊЕ - гледање попреко, 
ОШВАЊИО СЕ - омлитавео, без воље         инаџијски 

за рад                                                       ПОДБИР - остатак после главне бербе 
ОШУЋИЛА СЕ - породила се, отелила    ПОДБРАДИО СЕ - нерадник, наслоно 

и сл.                                                             браду на шаку 
ПОДБРЦКА ГА - наговара га да учини 

П                                                                      неку пакост 
ПАЗАР - пијаца, трговина                         ПОДАДУО - надутог, отрклог лица 
ПАЛУК - пех                                              ПОДГУРКИВАЊЕ - гура неког 
ПАНИЦА - чинија                                          лактом ради исмејавања 
ПАЛАМАЋИ - крупни клипови               ПОЈАНТА - део ограде од тараба 

кукуруза, пахуљица снега и сл.             ПОКАРАБАСИЛИ СЕ - замерили се, 
ПАЊУГА - тврд и жилав пањ, тешко га        нису више у добрим односима 

је разбити                                                ПОЛЕЦКАЊЕ - штедња ("Полецкај ту 
ПАЊАВА - поњава, тканина од старих        чоколаду, немо да ју појеш 

крпа                                                             одједампут!") 
ПАСТРМА - угојена свиња за зимницу    ПОЛОЧЕ - боца од пола литра
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ПОМЕРМЕЋЕН - ментално                      ПРИВРЕМНА - треба ускоро да се 
поремећен отели, ојагњи и сл. 

ПОНАПОЉ - напоље, ван куће ради        ПРИМКЕ - препоне 
физиолошких потреба                           ПРИПАО - лежи смртно болестан 

ПОНЕДЕОНИК - понедељак                    ПРИЧЕЉ - предео атара изложен 
ПОНЕРАМЏА - поморанџа                           сунцу, омеђен шумом, најпре трава 
ПОЊИВАРА - овца навикнута да се               увене 

издвоји из стада и прави штету                ПРИЧВЉИО СЕ - угрејао се уз ватру 
ПОПЕВАЊЕ - певање                                    или на сунцу 
ПОПЕВКА - нарицање                              ПРИШУПКО - мираџија 
ПОПРИКА - паприка                                 ПРЉУШАК - ситан снег, тек почео 
ПОПРИКАШ - паприкаш                              да пада, односи се на дубину снега 
ПОСУЛИВАЊЕ - позајмица                     ПРЊИЦА - њушка животиње, 

("Посулио сам му џак брашњо")               човечији нос (погрдно) 
ПОСИПКА - лопата за посипање              ПРАДЕТИО - обедовао на брзину, тек 

жара и пепела                                             да није гладан 
ПОТАМ! - помакни се!                              ПРО(ДЗ)УКЛО - црвоточиво дрво 
ПОТКУСИЛА СЕ - обукла врло                ПРОВАРЕНО - покварено млеко, 

кратку сукњу                                              види се при кувању 
ПОТПИЊЧЕЊЕ - дизање тешког             ПРОГУЊАЊЕ - гутање 

терета                                                      ПРОДРЕШИО СЕ - обукао новију 
ПОЋУЦИ - остаци јела од раније                  одећу 
ПОЏАВЕЉАЛИ СЕ - споречкали се        ПРОМЕНА - преобука, чист веш 
ПОЏГАРИО ГА - препао га, потерао        ПРОПАС - рат 

га изненада                                             ПРОСЛУК - прслук мушки 
ПРАКЉАЧА - направа за прање веша,      ПРОСТИРАЧА - креветски чаршав од 

а и висока мршава жена (погрдно)            тежине 
ПРАСЕЋИНА - прасетина                         ПРУЉАЊЕ - мигољење ("Пруља се ки 
ПРАСКА - бресква виноградарска                змиче.") 
ПРАЧОРИ - осредњи прасићи                   ПРЧЕВИТА - опора ракија 
ПРДАВАЦ - беба, из милоште                   ПРОЧАЧКАО - окопао њиву на 
ПРЕБОБЕО - оздравео                                   две-натри 
ПРЕГРКАВЕО - промуко                          ПРСКАРА - почиње слаба киша, по 
ПРЕДРЦАО - прецртао оловком                   која кап 

погрешан текст и сл.                              ПУВАЛО - свињска бешика, а и ПУАЛО 
ПРЕМЕО - приметио                                 ПУПУЉКА - пупољак 
ПРЕЖИЖЕ - пржи сунце, биће кише       ПУСУЛЕ - документа, папир 
ПРЕЉКА - копча каиша                             ПУЋПУРУДАЈКА - шева, чује се 
ПРЕОБУКА - чист веш ("Преобуко              песма ( ''Пућ пурућ- пућ пурућ'') 

се, ће дие на сабор")                               ПЦУВАЊЕ - псовање 
ПРЕПЕРЕВКА - играње 

приморавањем, за казну                        Р 
ПРЕСМАЧЕ - недоношче                          РАЗВРЦАН - подераног одела 
ПРЕСЕК - део амбара за жито                     РАЗДАНИЛО СЕ - свануло, а и 

(пшеницу)                                                      САМНУЛО 
ПРЕСЕВАК - биљка изникла                    РАЗДАДНЕЛО - поправиле се 

поновним сејањем семена                         временске прилике ("Раздаднело 
ПРЖЕНО - пржено јело од сира, лука,          се, мож диемо") 

паприке, парадајса и сл.                         РАЗДРЉЕН - раскопчане кошуље 
ПРИВАТНА - заразна болест                    РАЗЛЕВА СЕ - блане на све стране 
ПРИД - додатак                                              при ходу, споро се крћући
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РАЗМАШИО - променио одлуку              САКУТАО СЕ - сакрио се 
РАЗРЊИО СЕ - повредио нос, крвари      САМУН - пекарски хлеб а и СОМУН 
РАЈА - народ                                               САНА - санке 
РАСКРСТИЛА   СЕ   -   породила   се,    САНДАЛЕ - гумени, пиротски опанци 
ослободила се мука                                    САНТРЧ - бунарско вретено 
РА С К О М Б О С А Н   -   р а с п а о   с е    САЧ - лимени поклопац за покривање 
("Раскомбосао се ки скапала тиква '')            црепуље 
РАСПРАНЂАНА - распаднута обућа       САЧМА - густо посејани кукуруз 
РАСПАДИНА  -  простор  између  две    СВИЊШТИНА - свињетина 
падине                                                         СВИТКА - свитац 
РАСПРЦАН - поцепано одело                   СВЕЗА - женска роба свезана у 
РАТОСТИ - "далеко му лепа кућа"                марами, бошча 
РАСЦОПАНА - ако повређена глава         СВИРАЈЧЕ - фрула а и СВИРАЈКА 
РАЧОВРНУТА - преврнута, зарозана           (дужа фрула) 

чарапа и сл.                                             СВРТИШТЕ - место боравка 
РГО - дао се у бег, нагло                              СЕБАЊЕ - трзање у сну а и брецкање 
РЕБЕЋЕ СЕ - кикоће се, најчешће дете     СЕВАП - добро дело 
РЕДИ СЕ - нариче, кука над мртвацом     СЕВТЕ - први пут, почетак 
РЕДЊА - епидемија а и РЕДЊИЧИНА    СЕМЕЊАК - мужјак за приплод 
РЕВЕНСКИ - заједнички, пола-пола        СЕМЋИМ - кобајаги 
РЕЗАЊЕ - кројење одела                           СЕЧКА - сезона парења мачака и сл. 
РЕЗИЛ - срамота, брука                             СИЛА - много, пуно 
РЕЗНИ - ецка за језик ("Резни ки               СИПАНИЦЕ - богиње 

шприцер")                                              СИПАЦ - дрвени мољац 
РЕКЛО - женска блуза без рукава а и        СИПИ - сипај 

ЈЕЛЕЧЕ                                                  СИПЉИВО - тешко дише, шишти 
РЕСА - цваст стабљике кукуруза,             СИРИЊЕ - сира 

метлица                                                  СИЏИМКА - узица, канап 
РИБЕЋИНА - рибље месо                         СКАЛАМЕРИА - машина, сложена 
РИЉАЧ - ашов за риљање                              направа, погрдно 
РИШКА - свиња рије земљу                      СКОВЛА - пас скитница 
РКОЉАК - испљувак                                 СКАПАЛО - труло воће и сл. 
РОБАЏИЈА - рабаџија, возач запреге       СКЉЕЧКАЛЕ - спале панталоне, нису 
РОВИ СЕ - гледа те попреко,                        добро запасане 

непријатељски а и РОГЕЉИ СЕ           СКОКЕЊЧЕН - разболео се (назеб, 
РОВНИЦА - трап у земљи за оставу             кијавица) 

кромпира, јабука и сл.                            СКОН(ДЗ)АО СЕ - јако смршао услед 
РОМИЊА - пада ситна, упорна јесења         болести 

киша                                                        СКОРЕЛО СЕ - стврднуло се (тло 
РОСПИА - зла жена                                       услед суше и сл.) 
РОШАВ - пегав у лицу                               СЛАБИНЕ - плећка 
РУКАТКА - ручица, држач                        СЛАВЕЉЧЕ - славуј 
РУСВАЈ - покор                                          СЛАМЉАЧА - сламарица 
РУСНО - запрашено јело , млеко и сл.       СЛАДОЛЕ - сладолед а и СЛАДУЛЕ 

СЛАНИЦА - већа дрвена посуда за со 
С                                                                  СЛЕЗЕНА - слезина 
СОБАЈЛЕ - рано зором, сабајле                СЛИНЧУГЕ - клизаљке 
САВИЈАЊЕ - скретање у покрету            СЛОТА - дуготрајни снег или хладна 

("Трчи и савија улево")                              киша 
САГАЊЕ - садашње                                   СМАНДРЉАО СЕ - пао (са крова, 
САДЕ - сада а и САДЕНАКА                         степеништа и сл.)
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СМЕТЕЊАК - ометен у развоју, није у         се враћа, а и ТУКНУО 
класи, испод просека                             ТАКШЕ - лакше, мање тежине 

СМИЋЕ - смета                                          ТАЛАМБАСИ - бубњари а и 
СМУГАВОсиво                                              БУБАЊЏИЕ 
СМРЗОТИНА - промрзлина                     ТАЛПА - дебела даска 
СОА - соја, кука од дрвета                          ТАЛУСКА - стабљика кукуруза 
СОБАЈЛЕ - сабајле, рано зором                ТАМНИНА - мрак, тмина 
СОБАЉУВАЊЕ - рвање, обарање            ТАНДАРИА - непознати правац ("Нек 
СОБЕТАН - светак, дан када се не ради        иде све у тандариу") 
СОВЕС - савест                                          ТАНДРКАЛО - онај који прича као 
СОВРА - софра, низак сто елиптичног          навијен ("Тандрче ки 

облика                                                         воденични точак.'') 
СОВЕЉКА - чун, део ткачког прибора     ТАСЛИЦЕ - манжетне рукава кошуље 
СОЈАК - сеновито место у шуми               ТАТАБА - стеница 
СОКАК - улица у селу                                ТАТЛИ - пријатно пуцкета ватра у 
СОКОБАЊКА - ветар локални из                 пећи, а и ТЛАЈКА 

правца Соко Бање                                  ТВОА - твоја 
СОЛУВКЕ - зулуфи                                   ТЕВАБИ - не би ли 
СОЉАР - сланик                                        ТЕВАБИА - гомила необузданих људи 
СПОРЕЂУЈУ - лепо се слажу, у                ТЕЖИНА - кучина, влакно конопље 

добрим су односима                              ТЕВТЕР - бележница 
СПОРЕЧКАЛИ СЕ - нешто су се              ТЕИ - ето их, а и ТЕГИ 

замерили, па и посвађали                      ТЕКМЕ - дрвена посуда за малтер, за 
СПУЗНУО - изгубио на килажи                    зобљење говеда и сл. 
СРЕДИНА - сардина                                  ТЕК - пар 
СРМА - сребрни конац                              ТЕЛЕЋИНА - телеће месо 
СРНЕЋИНА - срнеће месо                        ТЕЉИНГАЊЕ - нећкање ("Дај ми, 
СРЧА - стакло                                                немо се тељингаш") 
С'ТА - света ( Ста Тројица, ста недеља      ТЕНЕЋКА - игла 

и сл.)                                                        ТЕНТАВО - сетно ("Дође ми тентаво 
СТАТИВА - ткачки разбој                          кад га видим онако болеснога.") 
СТЕГО СЕ - обукао нову одећу (раније    ТЕПЕ - врх брда, ћувик 

су се стезали око паса тканицама)         ТЕПСИЧЕ - тепсијица 
СТРАНЉИВА - стрма њива, ливада...       ТЕРЛЕК - ништа ("Ћу га бием па ни 
СТРВ - траг, семе ("Ни стрв да му не         терлек недостане од њег.") 

остане, дабогда!")                                  ТЕСЛИМИО - дао га некоме, 
СТРУЧИЋИ - посечене, проређене              поклонио , ослободио га се 

младе стабљике кукуруза                      ТЕУ - ето је 
СТРШЕЉ - стршљен                                 ТИВТИК - вата 
СУГАРЕ - старије јагње                             ТИКВЕЊАК - пита од тикава 
СУГРЕБИ - место на земљи на коме         ТИЛО - теме на глави 

мачке или пси гребу ноктима                ТИПИНА - кухињска крпа, а и 
СУЛДРМА - покривена и поплочана        одбачени део одеће 
зграда за оставу                                          ТИТА! - Но! Но! (детету: "Тита, не 
СУМЧОГЛЕД - сунцокрет                            дирај то!") 
СУНЧИ ЗАД - залазак Сунца                    ТЛАЈКАЊЕ - тињање ватре 
СУПИРАЊЕ - заустављање ("Куј, бре,     ТМОЛО - мутно небо, тмурно, 

мен мож да супре?!")                                  магловито 

ТОВАН - таван 
Т                                                                  ТОЛБУАНА - метеж, граја 
ТАКНУО - дошао за тренутак и одмах      

ТОЛКОВАЊЕ - придиковање
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ТОМАН - таман                                          ЋУПКА - ћуба 
ТОМОБИЛ - аутомобил                             ЋУРЕЋИНА - ћуреће месо 
ТОРНИК - уторак                                       ЋУРТУК - назналица 
ТОЧАК - дрвена цев из које истиче           ЋУШКАПА - дечја игра капом 

вода на кладенцу 
ТРАКОВИ - трегери панталона                 У 
ТРЕПКА - трепавица                                 УАЉЕН - размажен 
ТРЕСАК - гром                                           УАЧКАН - замазаног одела 
ТРЕСКА - ивер                                           УБИ - попих ("Уби два пива док 
ТРЛЕМА - сезонска болест дисајних            рекнеш поприка!") 

путева                                                     УБИВА - жуља 
ТРЉАЊЕ - абортус                                    УБИО СЕ - повредио се 
ТРМКА - кошница                                     УВРАТА - краћа страна њиве 
ТРНОКОП - будак                                      У ВР МЕН - моје висине 
ТРОА - мрва хлеба                                      УГЛАЕД - прво званично гледање 
ТРОШЕЊЕ - ручно круњење кукуруза         (оглашавање) младенаца 
ТРСКА - стабљика конопље                      УДИКЛИО СЕ - лепо се обукао 
ТРУПАРАЦ - врста игре новчићима,            ("Обуко се, дик, дик!") 

дугмадима и сл.                                      УЂУТУРУМИО СЕ - укочио се, 
ТУГЛА - непечена цигла већих                     непокретан 

димензија од обичне                              УЖАГРЕО - цакли очима 
ТУГО МЕ - голица ме                                 УЗЕМ - у земљу ("Жив узем не мог...") 
ТУГУЛИЧКАЊЕ - голицање                    УЗИМАЈ - изволи, послужи се 
ТУДЕРКЕ - туда, а и ТУНА, ТУНАКА          ("Гости, узимајте!") 
ТУМАЦКАЊЕ - причињавање ("Није       УЈА - лоша навика 

то змија, њему се то сам тумацнуло.")     УЈДУРМА - тајно договарање 
ТУТЕЊЕЊЕ - тумарање                            УКВРТИЉИО СЕ - стоји и не миче 
ТУТКАЊЕ - пујдање ("Тутка куче на       УКЛЕВНО - зачарано, проклето место 

пролазници")                                          УЛОТАО СЕ - замазан блатом, 
изметом и сл. 

Ћ                                                                 УМРШКАО СЕ - замашћен храном 
ЋА - хтедох, а и ЋАДО                                   око устију и по лицу 
ЋАКАЊЕ - подсмевање кроз шалу           УЊКАВ - прехлађен, "говори кроз нос" 
ЋАР - корист, вајда                                     УПЕСТОВАО - удесио уредио 
ЋАТА - писар, онај који нешто бележи     УПЉАКАРЕН - некоректан, покварен 
ЋEБАП - ћевап                                               човек а и размажено дете 
ЋЕВЛИА - припита особа ("Ние млого    УРАДЕО - урадио 

пијан, само се мало ћевлијосао")          УРЕДИО СЕ - повредио рану, болно 
ЋЕМЕР - део крова                                         место 
ЋИВТА - вароски човек, погрдно             ОРОМЕО - постао непокретан а и 
ЋИВТАЈКЕ - варошке панталоне                  РОМАЦ 

("Обуко ћивтајке па дркти ки прут        УСТУН - таванска греда 
од зиму")                                                 УСЕКНУО СЕ - издувао нос без 

ЋИТАБА - књига, бележница                        марамице 
ЋОКАВАЦ - кос, птица певачица             УСЛОЈАЊЕНО - охлађено мрсно јело 
ЋОРКА - апса, а и врста греде на кући      УТАНИ!УТАНИ! - смањи (пламен 
ЋУКАВАЦ - ћук, птица певачица                 лампе, радио апарат и сл.) 
ЋУЛЕПАК - капа, погрдно                        УЋЕБАО СЕ - налепио одећу чичком, 
ЋУЛУМАК - баш ништа ("Ћулумак ће         и другим коровом) смањи (пламен 

појеш кад нећеш ништа да радиш!")         лампе, радио апарат и сл.) 
ЋУПИО - дрпио, узео                                УЋЕБАО СЕ - налепио одећу чичком,
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и другим коровом)                                 ЧЕПКА - гранчица цвећа за 
УЧЕЗНЕЛА - презрела лубеница, а и            размножавање 

УЧАМРЕЛА                                          ЧЕРАПА - чарапа 
УЧОПРЧИО - дигао нос, фигуративно    ЧВИЊКА - чобанска игра 
УЏВАТОЉЕН - изгужваног одела            ЧЕКМЕТЕК - питалица (игра орасима 
УШТУМЕО - забезекнут, не зна шта            на Бадње вече ) 

му је чинити                                           ЧЕКМИЧЕ - преградак у сандуку за 
УШУР - део робе за учињену услугу            девојачку спрему 

(брашно, ракија и сл.)                            ЧЕНИМИСКА - чини ми се 
ЧЕЧИ - дрежди ("По цео дан чечи у 

Ф                                                                     кафану.") 
ФАЛИНКА - мала мана, маница               ЧЕШИРЕ - чакшире 
ФЕРМЕН - мушки прслук везени             ЧИВТАЊЕ - ритање коња задњим 
ФИЊЕР - фењер, а и ВИЊЕР                        ногама 
ФУЗБАЛ - фудбал                                      ЧИЖМЕ - чизме 
ФУТЕР - оквир прозора, врата                  ЧИЧВАРАК - врх узвишења, кота 

ЧКЕМБЕ - желудац, шкембе 
Ц                                                                 ЧКЕМБОЊА - трбушаст човек, трпко 
ЦАКЛИ - сија се                                         ЧКОПЕТАЊЕ - штрпкање 
ЦАЉАЊЕ - палацање језиком ( змија)     ЧОБРЊАК - мотка за пренос терета 
ЦВЕТКА - чело ("Потревио га баш у            удвоје 

цветку")                                                  ЧОБРШКАЊЕ - чепркање живине 
ЦЕ - ћу,хоћу ("Не це играм,доста ми је.")    ЧОВАЊА - посуда од издубљене 
ЦЕВКА - цев пушке , а и цеваница                тикве, а и лобања погрдно 
ЦЕВЧЕ - цевчица                                       ЧОВЕЧИ БОЈ - висине човека 
ЦЕЛИМОНИ СЕ - нећка се,тврди пазар         ("Порасо кукуруз у човечи бој.") 
ЦЕПЉИКА - зацепљени мали ивер на      ЧОКУТИНА - животињска длака 

дрвету                                                     ЧОПЕДАЊЕ - начин кретања штапа у 
ЦИВУН - цев из које вода пада на              чобанским играма 

воденично коло                                      ЧОПЕРАК - мера за дужину, растојање 
ЦИГАНЛУК - превара, превртљивост,         између раширеног палца и кажипрста 

неред 
ЦИМЕНТ - цемент                                     ЧОПИЉКАЊЕ - чобанска игра 
ЦИЦНИ - прокисело вино                             штаповима 
ЦОЦОРАЦ - петлић ситне расе, а и           ЧОПРЋАС - прћаст нос 

СВЕРДЛАН                                           ЧУР - дим, а и ЧУРЛО 
ЦРВЕЊИКАВО - црвенкасто                   ЧУСТЕЧЕЊЕ - опирање ("Ајде крени, 
ЦРЕШЊА - трешња                                       немо се чустечиш!") 
ЦРНОПУРАС - црномањаст 
ЦРЦКАЊЕ - бескористан рад                   Џ 
ЦУЦКА - реса на капи                               ЏАБЕ - бесплатно 

ЏАКАЊЕ - причање , а и ЛАРМАЊЕ 
Ч                                                                  ЏАМБАС - препродавац стоке 
ЧАВУРКА - чаура пушчана                       ЏАНДАР - жандар 
ЧАИР - ограђен простор око колибе         ЏАНДРЉИВКО - нервозна особа 

(појате)                                                   ЏАНДИКЕРЕ - одлазак са задовољством 
ЧАНТРА - торбица за нож, брус                     ("Чим пожњемо, џандикере дома!") 
ЧАМПАРА - део коњског ама                    ЏБАНЕ - дрвена посуда за прихват 
ЧАПКАЊЕ - узимање (зрно по зрно са         ракије из казана 

грозда и сл.)                                            ЏВАКАЊЕ - жвакање 
ЧАПОЊАК - свињско стопало, папак      ЏВИЗДЕЊЕ - звиждање
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ЏВОКАЊЕ - намигивање                         после муљања 
ЏВРКАЊЕ - отресање пепела са             ШИБИЛА - део ограде од тараба 

цигарете, а и ударање чврге                 ШИРА-младо,слатко,непроврело вино 
ЏВРЉАЊЕ - жврљање                             ШИЋАР - добитак, неко се окористио 
ЏГАНОР-непожељна група људи ("Са-     ШИЋЕРНО - розе боје 

брао се неки џганор,па праве                  ШИШЕ - стаклена боца 
неред.")                                                          ШИШТРАК - недођија ("Нема га, 
ЏГОЉАВ - мршав,закржљао у развоју         уватио негде шиштрак") 
ЏЕВАП - мир, одушак                              ШКРИПАЦ - деформисани зелени 
ЏЕЛИТКА СЕ - бацака ногице( беба)         плод шљиве 
ЏЕЉУТКА - бубац                                    ШЉАМЉИВО - са доста шљама 
ЏЕМПИР - џемпер                                        (зрневље пшенице, пасуља и сл.) 
ЏЕРИМА - пустиња                                  ШЉИВАК - шљивик, засад шљивама 
ЏИВЏАН - врабац                                    ШЉЕПУТАЊЕ - причање без реда и 
ЏИГЕРКА - џигерица                               смисла 
ЏИКЉАЊЕ-брзи,нагли пораст ("Кад,      ШЉОМА - мека, слаба ракија 

бре,ово девојчиште овако брзо              ШМОЉАВКО - спор, тром, а и 
иџигља?")                                                  неуредне одеће 

ЏМАРЦИ - жмарци                                   ШМИЗЛА - курва 
ЏМАТОЉАК - гужва канапа, папира...    ШЊЕВАЊЕ - сањање 
ЏМИАЊЕ - дремање                                ШЊУР - бољи остатак 
ЏМРЋКАЊЕ - шум мокрих ногу у         ШОВЕЉАЊЕ - гегање у ходу 

исцепаној обући                                         ("Шовеља ки шотка".) 
ЏОКА - одевни предмет                           ШОНДРАВ - пегав плод воћке услед 
ЏУБЕ - женски одевни предмет                   болести 
ЏУВАН - женска, млада особа                ШПИЦЛОВ - кицош 
ЏУКЕЛА - пас, а и човек (погрдно)        ШОТКА - патка 
ЏУМБУС - бука, галама, ларма               ШТИВЛЕТЕ - женске ципеле са 
ЏУМЛЕ - скупа                                             високом петом 

ШТОПА - зашто 
Ш                                                                ШТИКОВАЊЕ - врста веза 
ШАЈАК - вунено сукно                             ШТРПКАЊЕ - кидање зрно по зрно 
ШАЛАБАЈЗЕР - неозбиљан,                        (грожђе и сл.) 

неодговоран човек                                 ШТРАПКА - отисак стопала домаћих 
ШАМИА - женска марама за старије          животиња у блату (удубљење) 

особе                                                       ШТУКО - нестао изненада, а и 
ШАНДАРАЊЕ - бајање                                ШТУКНУО 
ШАРОЊКА -јело од згњечене проје и    ШТРАНГА - поводац за говеда 

сира, а и ШАРА                                     ШТРУМФЛЕ - ластих за држање 
ШЕМШИР - шешир                                      женских чарапа 
ШИМШИРАК - шимшир                          ШУМА - шаша 
ШЕРБЕТ - чај, загорели шећер                ШУМКА - лист кукуруза,а и ШУШКА 

преливен водом                                     ШУНТАВ -безмозговић,а и ШУЋКАВ 
ШЕРПИЧЕ - шерпица                               ШУКЛИМАНТ - чивија, подметач 
ШИНИК - дрвена посуда за зобљење     ШУЉАК - отпад пшенице после врше 

говеда                                                     ШУРИМИЛИВОЕ - птица жутајка 
ШИЉЕЖЕ - млада овца која се није       ШУЋУРАСТО - обло, округло 

јагњила ШУШЊАРЕЊЕ - глуварење, лутање 
ШИЉЦИ - шумадијски опанци                            без циља 
ШИПАРЕ - старије прасе                         ШУШУМИГА - неозбиљна особа, 
ШИПУРИНА - кљук, остатак грожђа                  воли да задиркује



362
362  

(ДЗ)                                                             (ДЗ)ВРЧАК - зврчак, чигра 
(ДЗ)АМНИ - одзвања, звечи                    (ДЗ)ИД - зид 
(ДЗ)ВЕЗДА - звезда                                   (ДЗ)ИКА СЕ - вири, кријући се 
(ДЗ)ВЕКЕЋЕ - звекеће ( новац)               (ДЗ)УН(ДЗ)АР - зунзар, стршљен 
(ДЗ)ВЕРКА - звер                                      (ДЗ)РК - измејавање 
(ДЗ)ВОНО - ЗВОНО 

 

ИЗРЕЧИЦЕ И ИЗРАЗИ 
КУКУ ГРДНЕ МЕНЕ - кад се жена жали на неку своју муку 
ЛЕЛЕ МЕНЕ, КУКУ ГРДНА - нарицање 
ЖИВ СЕ ПОЈЕДО - кајање због сопствене грешке или стида 
ЛЕБА МИ - клетва 
КАМ ДАЕ - кад би тако било 
НЕЛ ЈЕС? - није ли тако ? 
ТО ТАМ БИЛО - далеко било, не десило се овде 
НЕ ПОВРНУЛО СЕ - не поновила се та несрећа и сл. 
У КАМЕН УДАРИЛО - да не би болест дошла 
ТАМОНЕКЕМ - лоша жеља некоме, не присутном 
КОБОГДА? - куда си пошао, ако бог да 
ПЕЛ НИЕ? - па зар није тако ? 
ЕЛ МЕ ЧУЕШ? - чујеш ли ме ? 
ТЕ ШТА? - па шта ? није ваљда ? 
НА ОНЕМ - као што је и било, стање се не поправља 
АЈД! АЈД! - само ти настави тако, па ћеш видети свога бога 
ЂЕНЕ, ЂЕНЕ - и тако и тако 
ЈЕБЕМ ЛИ ГА - равнодушно: нека буде како буде 
ВИ ДА ВИШ - погледај за часак 
БРJ! БРЕЈ! - узречица али и претња 
ЛАЛЛЕ, ДИКО - умиљато саговорнику, узречица 
ЈЕБИГУДУПЕ - равнодушно, било како било 
ДРЖ СЕ ПРОЈО НА СВАДБУ САМ БИО - кад се враћа са гозбе а гладан 
АКО СЕ ЗАБАВИ - ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ - опомена дужнику, учтиво 
РЕП ОД ЗИМУ - почетак пролећа 
МОДАР КИ ЧИВИТ, КИ ШЉИВА - блед у лицу, уплашен 
ЦРН КИ ЗЕМЉА - убледео у лицу, болестан 
ПОБЛЕДЕО КИ КРЕЧ - унезверен 
НА ВР ВРШКЕ - на самом врху 
НЕ СВРЋЕВА СЕ - никада није у кући 
ДУЗНЕМО ПО НЕКИ ЗАЛОГ - да једемо 
ДА ЈЕМО ЛЕЧКА ЛЕБА - да ручамо (увек по мало и на брзину) 
ЖИВА МИ МАТИ - мајке ми ( заклињање) 
МОРА ДАЕ - вероватно је тако 
ДУПЕ НЕМА ЦЕДЊАК - једи, нећеш се задавити 
ПИС ЛИЗНИ ГУЗ - наздравље при кијању, млађем 
УЗДРАВЉЕ И ДО ГОДИНЕ - нека тако буде добро и идуће године 
НЕК ЈЕ ЗДРАВЉЕ - увек кад се нешто унапред планира 
НЕК ДА БОГ ЗДРАВЉЕ - увек кад се нешто унапред планира 
НЕК СМО ЖИВИ И ЗДРАВИ - увек кад се нешто унапред планира 
КУЈ БИДНЕ ЖИВ - ко то дочека, макар и сутра 
СПАВА КИ ЗАКЛАН - кад неко дубоко спава 
ШТО КОД КУЋЕ ТРЕБА У ЦРКВУ СЕ НЕ НОСИ - чувати неопходне ствари 
ПОЛОМИО ЂАВОЛУ НОГУ - напокон започео неки посао и сл.
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НИЕ ИЗГОРЕО СВЕТ - кад се некоме жури, а без разлога 
НИЕ ТО ПРЕКОСВЕТ - није баш тако далеко 
НЕ МОЖ НА ВЕК ДА ЗАЛИЋЕ - остарео, не може да привређује 
ЧИРИ, МИРИ - ИСКОЧИЛИ ТИ СТО ЧЕТИРИ! - не помињи чиреве! 
НИ У КОЛА - НИ У САНА - прича неповезано, трућа 
У САН СЕ НЕ СНИО - не помињати покојника 
ВЕСЕЛИ ТАЈ И ТАЈ - при помињању млађег покојника 
ПИСУЈУ КЊИГЕ, ЛАЖУ НАРОД - САМ ДУЗНУ ПАРЕ - неповерење писцу 
ЗАРЕЗАО МУ БОГ РАМЕНА - неспособан, тек личи на човека 
ОД ГОМНО ДИРЕК НИКАД НЕ МОЖ ДА БИДНЕ - зна се шта је шта 
КАД СЕРЕШ ОКО КУЋЕ - 
ЗНАЈ ДА ЋЕ ГА УГАЗИШ - буди човек према комшијама 
НИ У КУЈ СВЕТ - ни у ком случају 
ЗАПАРИЛИ ГА У ЧАБАР - ћакнут, окупао га поп врелом водом 
ПУН ЏАК СЕ НЕ САВИЈА 
А ПРАЗАН НЕ МОЖ ДА СТОЈИ - ради како је бог рекао 
ЕЛ НИЕ ТО И ТО... - увек се пита није ли, а не да ли је 
ЋЕ МУ ДОЂЕ ДО ОКА - он ће му коначно докрајчити 
КОЛИКИ МУ ЈЕЗИК - ДУПЕ МУ ЛИЖЕ - ем брбљив - ем безобразан 
БЛЕНЕ КИ ТЕЛЕ У ШАРЕНА ВРАТА - загледан, не мисли ни о чему 
НЕК МУЕ ЛАКА ЗЕМЉА - при помену покојника, нарочито на сахрани 
БОГ ДА МУ ДУШУ ПРОСТИ'''''' 
ЗДРАВ СИ! - БОГ ТИ ДАО ЗДРАВЉЕ - наздрављање и одговор 
ЋЕ СЕ ДОВУЧУ - у шали кад треба да дођу гости 
ПОЉУБИ ПА ОСТАВИ - детету кад извољева у јелу 
УЏУПРЕО СЕ КИ ДИРЕК 
ШТО ПОДУПИРЕ НУЖНИК - стоји, не миче се, блене 
НЕМО СЕ ДЕВОЈЧАШ - превише мудрујеш, ћутиш 
ПРАВИ АРНАУТИН - зао, злобан, најгори у селу 
ЖИВ БИО – ГОЛЕМ ПОРАСО - старији кад му овај пољуби руку 
НИ ТРДУПЕ НЕ ДАВАМ - уопште ме то не занима 
ПОЛОМИО ЂАВОЛУ НОГУ - напокон одлучио, не колеба се више 
НИЕ ИЗГОРЕО СВЕТ - уради то обавезно 
ВИСЕ МУ НОГЕ У ГРОБ - немоћан, а још се нешто кочопери 
МЕРИШЕ НА ЧАМОВИНУ - остарео, веома онемоћао 
ОТЕГО ПАПЦИ - умро, погрдно 
ЖУТИ ЖУТУЈУ - ЦРВЕНИ ПУТУЈУ - пре ће умрети црвен у лицу 
НА ЖИВОТ И НА ЗДРАВЉЕ - каже се кад се окуси прва воћка 
ТАКО МОРА ДА БИДНЕ - другачије се не може, линија мањег отпора 
ИДЕ ПО ПЧЕШКИ ПАМЕТ - бави се ловом, мање пољопривредом 
КАД ЈЕ МУКА - АЈДЕ ЛУКА, 
А КАД ЈЕТЕ - ЛУКУ НЕ ЗОВЕТЕ - вредан али није задружење 
ШТО ТЕ НЕСУ СОЛИЛИ 
КАД ТЕ ПРАВИЛИ? - грдња куварици кад је јело неслано 
ИДИ КОД МОЕГА ДЕДУ - деда је већ на оном свету 
ИДИ КОЋЕШ ИЗА БЕОГРАД! - набусито, кад неко не жели да овај иде у Београд 
ДА ТИ СЕ ПРИСЕРЕ НА ЛАКАТ - досадан је, говори полако и без смисла 
ЕЛ ЋЕ ДА КРАТИМО ПУТ? - да кренемо? 
СВЕ НЕКИ МУТАВИ, УГАСИ ТЕЛЕВИЗОР - на програму страни филм 
ИМУ САМ ЈЕДНУ ЛОПТУ, ЗАТО ЈУ И БИУ - фудбалска утакмица 
ОН ЧУЧИ КАД ПИША - никакав мушкарац
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ЈЕ КРОФНЕ НА НЕРНУ БАЗУ - незајажљив у јелу 
НЕСУ ОДМА ПРАВИЛИ СВАДБУ - ТЕЛИ ДА ВИДЕ КО МОЖ - МОЖ, КО НЕ 
МОЖ - НЕ МОЖ - савремен начин забављања младих пре брака 
АКОЋЕШ ДА ТИ ЖЕНА 
БИДНЕ ДОМА - САДИ ДУВАН - тада има посла преко главе 
КИ ГОЂ ГРУДВА У ЛОЈЗЕ - погрдно, кад је неко низак растом 
КИ ГОЂ ГАЋЕ НА ПЛОТ - оклембесио се 
ЛИЕ КИ ИЗ БАКРАЧ - велики пљусак 
НЕМА ЗАШТА ПАС ДА ГУЈЕ - сиромах а нешто се се направио моћан 
ДА ПОМАГА МРТВЕМА - да спава 
ЗАМАКО ГА САН - тек што је заспао 
ПАРАО САМ И ТО - и то сам доживљавао 
У ВР МЕН - моје висине 
ГОЛОДУПАС У ПИЈАНИ 
СВАТОВИ - треба спреман ићи у госте, пристојно обучен 
СВЕМА ОБЕЛИО ДУВАР - каже се за онога који често иде у госте 
НЕ МОЖ НА ВЕК ДА ЗАЛИЋЕ - није способан за рад као раније 
ВИСЕ МУ НОГЕ У ГРОБ - стар и веома болестан 
МЕРИШЕ НА ЧАМОВИНУ - каже се за самртника 
ЗАЈЕКТЕО СЕ , РУЦА - само што не бризне у плач 
МОЖ ДА ГА ТЕРА НА ВЕПРА - толико је непечено прасе, јагње и сл. 
САМНУЛО МУ - сада нема те тегобе, муку 
НЕ МОЖ ДА ФАЛИ - баш тако, никако друкчије 
ПАС ЛАЕ - ВЕТАР НОСИ - кад неко прича бесмислицу 
НИ ТРДУПЕ - не придаје никакав значај
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75. Kolo (Uroš Predić)
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76. Pad Stalaća (\or|e Krstić) 
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77. Komandno mesto Černjajeva 1876. - škola u Deligradu (Groman, 
107) 

 

 

 
78. Deligrad, zbeg 1876.
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син Анта 22 7. САВА СТОЈАНОВИЋ          42 (о) 
син Панта 18 cин Ђура 6 
син Матеја 16 cин Ђорђе 5 
син Милета 10 брат Васа 35 (о) 
  cин Вучко 1 
СРЕЋКО ОДАБАШИЋ       70 (о)       8. ВЕСА ЗДРАВКОВИЋ           35 (о) 
син Јова 22 брат Миладин 30 
син Гмитар 17 брат Милован 26 
 

26 1. ВЕЛИЧКО НИКОЛИЋ 35 (о) 
1 2. МАРКО МИЛИЋЕВИЋ 40 (о) 

 

ТЕФТЕР ПОРЕСКИХ ГЛАВА 1832.(1)
 

1. БРАЉИНА                          2. МАТА ИВАНОВИЋ                   80 
1. ЂОРЂЕ СТАНКОВИЋ16                         син Никола                                  12 

удовица                                                   3. НИКОЛА ПРПИЋ                      25 
2. ТОМА ИВАНОВИЋ            30 (о) 

син Милан                                    ¼                           3. БРАЧИН 
3. МИЉКО СТОЈАНОВИЋ    25 (о)     1. ЈОВАН ЈАКОВЉЕВИЋ         56 (о) 

син Ђорђе                                     2           син Огњан                                   20 
син Стева                                      1       2. ТОДОР МИЛУТИНОВИЋ   37 (о) 

4. ЈОВА СТАНКОВИЋ 76 (о) cин Живко 12 
5. РАДОВАН ВЕЉКОВИЋ 75 (о) cин Миленко 4 

син Милован 17 cин Стаменко 4 
6. СТАНОЈ ВУЈИЧИЋ                   12       3. ЂОРЂЕ БОГДАНОВИЋ       35 (о) 

брат Никола                                  6 cин Илија 12 
7. ГАЈА РАНЂЕЛОВИЋ                60 cин Милија 6 

син Живко 22       4. ЛАЗА СТЕВАНОВИЋ          50 (о) 
син Ивко 16           cин Димитрије                       30 (о) 
син Матеја 14       5. СТЕВАН ЈОВАНОВИЋ        56 (о) 
син Марко                                   10 cин Глигорија 24 (о) 

8. ТОДОР ПЕТРОВИЋ            35 (о) унук Милан 2 
син Петар 12 6. МИЛОСАВ ШАЈКИЋ 32 (о) 
син Димитрије 3 cин Игњат 14 
син Јеремија 2 cин Јова 12 

9. МАРКО МЛАДЕНОВИЋ 35 (о) cин Иван 9 
син Милосав 13 cин Дамјан 4 
сестрић Цветко 10 (сакато с руком)  

10. СТОЈАН ЂОКИН                 46 (о)           cин Радан                                       2 
 
 
 
 

 
11. 

 
 

12. НИКОЛА ВОЈИНОВИЋ      25 (о)           брат Милета                                24 
брат Милош                                17       9. МАРЈАН БУЉАНАЦ           35 (о) 
брат Милосав                             12           слуга 

13. ЖИВКО ПЕТРОВИЋ           46 (о)     10. МИЛУТИН СТАМЕНКOВ.  75(о) 
кнез селски                                                 cин Теодосије                        28 (о) 
син Ђура                                     16           cин Вилип                              25 (о) 
син Марко                                   13           cин Јова                                  23 (о) 
син Раја                                       12           cин Радован                                   2 
син Радосав                                   5     11. КРСТА ћеремиџија               35 (о) 

14. ДИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ      20           cин Дамњан                                 16 
cин Стева                                       6 

2. БОГОШЕВАЦ 
1. ЏУРЏА ИВАНОВИЋ                75                            4. ВАРОШ 

син Анђелко 
      син Сава 
1) АС, ЗТ-643, Срез ражањски
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МИЛЕНКО АНЂЕЛ КОВ     65 (о) син Љубисав 10 
син Дина 25 (о) 19. РАЈА МИОВИЋ 30 (о) 
син Сава 18 20. СИМОН АЛЕКСИЋ 36 (о) 
 

син Милосав 
МИЛЕН СТАНОЈЕВ 

10 син Ђорђе 10 
Ћ       35 (о) син Миленко 7 

син Милован 8 син Миладин 5 
брат Миленко 30 син Милен 2 
син Риста 5 брат Милосав 45 
син Милосав 3 брат Петар 34 
СТОЈАН ЈАНКОВИЋ           50 (о)       2. ЖАРКО ЈОВАНОВИЋ              70 
син Јован 8 син Лаза 35 
син Радојко 5 син Стеван 25 
 

 

3. 
 
 

4. СТАНКО СТАНКОВИЋ       40 (о)           син Јован                                       6 
син Павле                                    12     21. СТАНКО АЛЕКСИЋ            40 (о) 
брат Дина                               35 (о)           син Павле                                    10 
син Здравко                                 10     22. АНДРЕЈА АЛЕКСИЋ           30 (о) 
син Јевта                                        6           син Раденко                                   1 
син Марјан                                    5     23. ЖИВАДИН МИЛИЈИН        38 (о) 
брат Ђорђе                             30 (о)           син Јанко                                     10 
син Милојко                                 ¼           син Марко                                      5 
брат Милој                             25 (о)     24. ЛАЗА МИЛИЈИН                  30 (о) 
син Милан                                    ¼           син Анђелко                               1/2 

5. ЈОВА ЂУРЂЕВИЋ                45 (о)     25. СТЕФАН МИОВИЋ             25 (о) 
син Милосав                               16           син Миладин                               10 
син Милен                                     6           син Милета                                    6 
брат Иван                                     35     26. РАДИВОЈЕ СТЕФАНОВ      35 (о) 
син Радосав                                 10           син Радосав                                   5 
син Радивој                                   6           брат Гмитар                                 20 
син Ђурђе                                      5     27. СТАНКО МАРИНКОВ              25 

6. СТАНОЈ СТАНКОВИЋ        50 (о)           бећар 
син Радивоје                                16     28. БЛАГОЈ СТЕФАНОВИЋ     34 (о) 

7. ТОША СТАНКОВИЋ          30 (о)           син Милоје                                    8 
8. МИЛЕНКО МИЛОЈИН        60 (о) 

син Дина                                 20 (о)                      5. ВИТОШЕВАЦ 
9. МАРКО ПЕТРОВИЋ            50 (о)       1. АРСА ЈОВАНОВИЋ                  60 

 

10. 
 
 
 

 

11. 
 
 

12. АНДРЕЈА ЂОРЂЕВИЋ        30 (о)           син Милета                                  15 
13. ЈОВАН СПАСОЈЕВ              80 (о)       3. СПАСА ГМИТРОВИЋ              45 

ослобађа се                                                 брат Ранђел                                 40 
син Вељко                              35 (о)           син Анта                                      12 
син Миленко                          30 (о)       4. ИЛИЈА ФИЛИПОВИЋ              60 
син Милутин                               25           син Милен                                   10 
син Милисав                               18       5. ПАВЛЕ ГМИТРОВИЋ              60 

14. ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ            60 (о)           син Станој                                   12 
син Милош                                  10           син Анта                                      10 

15. РАДОВАН АНЂЕЛКОВ       35 (о)       6. СТОЈАН МИЛОВАНОВИЋ      30 
брат Радосав                          30 (о)           син Никола                                    5 
брат Радојко                                20       7. НИКОЛА ТОМИЋ                     50 

16. ПЕТАР СТОЈКОВ 30 (о) брат Стојан 35 
17. РАДОЈ СТЕФАНОВИЋ 35 (о) син Тодор 1 

брат Радојко                           30 (о)       8. МАТЕЈА ВУЧИЋ                        50 
син Божин                                     5 син Радосав 15 

18. МИЛЕТА МАРКОВИЋ        45 (о) син Сава 12 
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син Лаза 6 25. ТОДОР САВИЋ 40 
син Јован 2 син Милета 7 

9. МИЈАИЛО АНТИЋ                   35           син Радој                                       1 
брат Милосав 30 26. ОБРАД ВАСИЛИЋ 82 
брат Милован 25 син Мирко 25 
син Станко 6 син Славко 15 
син Стеван 2 27. ГОЈКО ЂУРИЧИЋ 40 
братанац Тома 1 брат Станко 35 

10. МАРИНКО СТОЈАНОВИЋ 40 братанац Милосав 7 
11. МАТА АНДРЕИЋ 50 братанац Тодор - 

брат Жарко 45 28. МИЈАИЛО МАРКОВИЋ 35 
брат Маринко 35 син Миленко 6 
син Станко 20 син Миливој 4 
син Ђорђе 15 29. НИКОЛА МАРКОВИЋ 30 
син Никола 6 син Алекса 1 
син Стојадин 5 30. МИЈАИЛО НЕДЕЉКОВИ Ћ     35 
братанац Стеван 2 син Јевта 7 

12. РАДОВАН ЗАРИЋ 60 син Манојло 4 
син Милован                               25     31. ЈАНКО СТОЈАНОВИЋ             90 
син Милосав 15 син Милен 40 
унук Стеван ¼ син Милован 20 

13. СИМА СТОЈАНОВИЋ              15           унук Милета                                  7 
брат Милан 8 32. ОБРАД СТРУКИЛИЋ 60 
брат Миливој 5 чобанин  
брат Милутин 2 син Гаврило 25 

14. ЈОВАН ФИЛИПОВИЋ              60           син Мијаило                                15 
син Милосав                               10     33. БЛАГОЈ МАТИЋ                        40 

15. РАДОСАВ ЂОРЂЕВИЋ            15 син Радосав 7 
брат Милисав                              12 син Радивој 5 

16.ЈОВАН МАРЈАНОВИЋ              40 син Раденко 3 
брат Јанко 35 34. ЂОРЂЕ ИВАНОВИЋ 40 
син Миладин 7 син Лаза 12 
син Недељко 6 син Тодор 8 
син Стојадин 5 син Милан 4 
син Милен 2 син Милосав ½ 
син Милош 1 брат Павле 45 

17. КРСТА ГОЛУБОВИЋ                40 брат Стеван 6 
син Мијалко                                   - 35. АНТАНАСКО ЈАНКОВИЋ 30 

18. СИМОН СТЕПАНОВИЋ          40 говедар селски, сирома  
син Станој                                     7 36. СТАНОЈ СТОЈКОВИЋ 35 
син Петар                                      2           син Мијаило                                  4 

19. МИЛОЈКО ДАВИДОВИЋ 60 37. РАДОСАВ СТОЈКОВИЋ 50 
син Живко 20 38. СТАНКО СТОЈКОВИЋ 30 
син Ивко 15 39. ЈОВАН СТАНКОВИЋ 50 
син Мирко 12 брат Станој рањен од пушке 25 
син Младен 10 син Радисав 10 

20. МИЛОВАН ПЕТКОВИЋ 35 син Милован 5 
21. ВЕЉКО МИЈАИЛОВИЋ 40 син Манојло 9 
22. МАРКО ПЕТРОВИЋ 40 40. ПЕТАР НОВАКОВИЋ 40 
23. МАРИНКО ПЕТРОВИЋ 35 син Милош 12 

син Јеврем 1 син Милосав 10 
24. МИЛОСАВ САВИЋ 35 син Радосав 6 
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син Радојко                                    5     10. СПАСА НЕДЕЉКОВИЋ      32 (о) 
син Радован                                   1           кмет селски 

41. ИЛИЈА СИМОНОВИЋ             70           син Симон                                     2 
син Мијаило                                30           брат Богосав                                25 
син Степан                                  25           брат Благој                                   20 
син Милен                                   15           брат Милој                                  18 

42. ГОЛУБ ДАМЊАНОВИЋ          40 
говедар , сирома                                                         7. КОШЕВИ 
син Милета                                    3       1. МИЛОВАН ВЕЉКОВИЋ     70 (о) 
син Јеврем                                     1           син Станој                              20 (о) 

43. ЈАНКО ПЕТРОВИЋ                  35           син Стева                                     10 
дошљак,сирома                                          унук Мијаило                                2 

44. МИЈАИЛО МИЛОЈЕВИЋ         40       2. МИЛОСАВ МИЛОВАНОВ 25 (о) 
биров, сирома                                             син Мата                                       ½ 

3. МИЛОЈКО ВЕЉКОВ            40 (о) 
6. ГРАБОВО                                син Јова                                       10 

1. БЛАГОЈЕ СПАСИЋ              35 (о)       4. МИЛОШ ВЕЉКОВИЋ         65 (о) 
син Васа                                         9           син Станојко                          25 (о) 
син Сава                                         6           син поп Голуб                         20 (о) 

2. ПЕТАР СТОЈАДИНОВИЋ  50 (о)           свештеник 
син Васа                                       20           унук Петар                                    1 
син Станко                                   16           унук Милан                                  ½ 
син Јова                                       10       5. поп МИША                            50 (о) 

3. РАДОЈКО СТОЈКОВИЋ       30 (о)           свештеник 
син Видојко                                   1           син поп Бранко                      20 (о) 
брат Милојко                               20           свештеник 
брат Миладин                             18           син Сима                                     15 
брат Живко                                  16           син Сава                                       10 

4. СТЕФАН МИЈАИЛОВИЋ   85 (о)           син Гаја                                          8 
стар, ослобађа се                                    6. СТЕВА ВУКОВИЋ                     50 
син Мијаило                           36 (о)           кнез селски 
син Милиа                                   20           син Никола                             25 (о) 
унук Риста                                   10           син Милета                                  17 
унук Милош                                  6           син Мијалко                                15 

5. МАРКО ГМИТРОВИЋ        40 (о)           син Живко                                   13 
син Милен                                     6           син Живан                                     6 
син Милета                                    2       7. ЖИВАДИН СТОЈАНОВИЋ 60 (о) 

6. МИКА МИЛОСАВЉЕВИЋ 35 (о)           син Милосав                                 8 
7. ЈОВАН РАКИЋ                     90 (о)           син Миладин                                 7 

ослобођава се, стар                                    син Милош                                    4 
син Милосав                          50 (о)           син Ненад                                     ½ 
унук Живко                                 23       8. ЈЕРЕМИЈА АРСЕНИЈЕВ     80 (о) 
праунук Милош                            2           син Јанко                                     18 
слуга Ћирко                                 20       9. УЛИА АРСЕНИЈЕВ              36 (о) 

8. СТЕФАН СТОЈАДИНОВИЋ85 (о)          син Милета                                  10 
син Ђорђе                               35 (о)           син Милован                                 8 
унук Никола                                  2           син Лазар                                       4 

9. МИЛЕНКО РАДИЧЕВИЋ    45 (о)           син Василије                                 3 
син Милосав                               12     10. ЈАКОВ ЈЕРЕМИЋ                 28 (о) 
син Обрад                                      6     11. СТАНКО ЈЕРЕМИЋ             25 (о) 
син Милета                                    5     12. ПРВУЛ БУГАРИН                 80 (о) 
син Милутин                                 2           син Јанко                                30 (о)
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син Радан 22 (о) син Милосав 3 
унук Милосав 5 син Тривун 1 
унук Стева 4     2 9. МИЛЕТА МИЛОВАН ВИЋ 30 (о) 
унук Милош 1 син Стева 10 
МИЈАИЛО ЈОВАНОВИЋ    60 (о) син Глигорије 3 
сакат син Анта 1 
 

син Никола                                    8 пасторак Ранко 20 
СИМА РАДОВАНОВИЋ           20 син Ранђел 8 
брат Петар                                   18 син Живан 6 
БОЈА ТОДОРОВИЋ             30 (о) син Живко 2 
син Мијаило                                  4       8. БРАНКО ИЛИЋ                     30 (о) 
син Милосав                                 1 брат Петар 20 
ВУЧКО СТОЈАДИНОВИЋ  30 (о) братанац Стојан 6 
син Мата                                        8 братанац Милета 2 
син Анта                                        5       9. ВИДОЈЕ ИЛИЋ                     50 (о) 
син Јевта 3 син Радојко 16 
син Станој ½ син Радосав 10 
ЗДРАВКО ДОШЉАК           70 (о) 
син Јован 20 9. ЛУЧИНА  
син Стојан 17 1. МИЉКО РАДИВОЈЕВ ИЋ    50 (о) 
син Милета 14 кнез селски  
син Милојко 6 син Милисав 25 (о) 
син Милош 5 син Милоје 8 

 

син Цветко                             25 (о)     28. МИЛЕНКО ЂУРИЋ              25 (о) 
 
 
 

 

13. 
 

син Ђорђе                               20 (о)     30. МИЉКО РИСТИЋ                25 (о) 
14. МИЛОСАВ ЖИВКОВИЋ    30 (о)           син Павле                                      3 
15. СТЕВА ПЕКИЋ 40 (о) 31. ИВАНКО КОВАЧ 36 (о) 

син Милош 8 брат Милојко 25 
16. МАРКО ПЕЈИЋ 35 (о) син Максим 5 

син Петар 12   
син Недељко 10 8. ЛИПОВАЦ  

17. ЈАНКО ПЕКИЋ                     35 (о)       1. ВОЈИН КРКИЋ                     80 (о) 
син Јаков 3 син Голуб 30 (о) 

18. поп МИЛЕТА 36 (о) син Гојко 25 (о) 
свештеник  син Стеван 20 (о) 
син Симон 16 2. ЈАНКО СТАНИСАВЉЕВ 70 (о) 
син Јевта 14 син Неша 30 (о) 
син Анта 10 син Никола 20 
син Мата 6 3. ПЕТКО ЉУБИСАВЉЕВ 40 (о) 
син Стеван 3 син Гмитар 10 

19. ЈОВА ТОДОРОВИЋ 30 (о) син Миладин 8 
син Гаја                                          5       4. РАДОЈКО МАРКОВИЋ       35 (о) 

20. МАРКО КУЗМАНЧЕ           80 (о) брат Милета 30 (о) 
син Милојко                           22 (о) брат Милош 18 
син Милосав                               18       5. РАНЂЕЛ РАНКОВИЋ          30 (о) 
син Радисав                                   8           брат Тодор                                   20 

21. ЈАКОВ МАРКОВИЋ            26 (о)       6. МИЛОЈКО МАРКОВИЋ      40 (о) 
син Илија                                       5           син Милић                                   10 
син Тома                                        3           син Милисав                                 6 
син Милован                                 1           син Миљко                                    4 

22. МИЛОВАН ПАВЛОВИЋ     28 (о)           син Милосав                                 1 
23. МИЛЕТА МАРКОВИЋ        28 (о)       7. МИЛИЈА ГОЛУБОВИЋ       40 (о) 

 

24. 
 

25. 
 
 

26. 
 
 
 

 

27.
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син Илија 5 син Миливој 5 
син Тима 3 син Јевта 2 
СТАНКО МИЈАИЛО В        20 (о) син Симон ¼ 
син Мата                                       1 37. МИЈАИЛО МАРКОВИЋ 25 (о) 
АНТА ЛУКИЋ                           20 38. МИЛИЈА ВЕЛИЧКОВИЋ 60 
брат Јевта                                    16 син Милосав 20 (о) 
удовица унук Никола 2 
 

унук Милета                                 1     21. МИЉКО СТОЈКОВИЋ        30 (о) 
2. МИЛОСАВ РАДИВОЕВ 40 (о)                 син Илија                                      4 

син Станоје                                   6           син Тима                                       1 
син Павле                                      4     22. МИЛОВАН СТАНКОВИЋ  46 (о) 

3. САВА МИЛОШЕВ               40 (о)           син Милутин                                8 
брат Арсеније                             20           син Милен                                     4 
син Мата                                       2           син Стева                                      3 

4. МИЈАИЛО РАДИВОЕВ      48 (о)     23. МИЛЕТА ПАВУНОВИЋ     36 (о) 
син Милен                                     4           син Коста                                      2 

5. СТАНКО МИЛОШЕВИЋ   25 (о)           син Таско                                       1 
6. НИКОЛА ЗЛАТОЈКИЋ        35 (о)           брат Миленко                             20 

син Живко                                     1     24. МИЛОЈ ГАВРИЛОВИЋ      28 (о) 
син Живадин                                 1           син Миљко                                    6 

7. МАРКО ПЕКИЋ                   30 (о)           син Ђурђе                                     5 
братанац Радосав                       18           син Мата                                       4 

8. СТОЈАН ИВАНОВИЋ         35 (о)           син Милосав                                ½ 
брат Станоје                          25 (о)     25. РАДОВАН ГМИТРОВ         70 (о) 

9. СТЕВА ДЕЈАНОВИЋ          25 (о)           син Милиа                                     7 
син Станој                                     3           син Иван                                        6 

10. ЖИВАДИН ВИЛИПОВИЋ 35 (о)     26. МИНА РАДОВАНОВИЋ     25 (о) 
син Тодор                                      3     27. ДИМИТРИЈЕ РАДОМИРОВ20 (о) 

11. МАРКО ЦРЕПУЉАР           50 (о)     28. ОБРАД РАДОМИРОВИЋ    40 (о) 
син Риста                                      3           син Милан                                     5 

12. МИЈАИЛО СТОЈАНОВ      60 (о)           син Милован                                 3 
син Милосав                               20           син Милош                                  ½ 
син Стева                                      8     29. ВАСА РАДИВОЕВИЋ         60 (о) 

13. КРСТА САВИЋ                    35 (о)           син Милен                                   20 
син Илија                                      7     30. ОБРАД СТАНКОВ               35 (о) 
син Тодор                                      4           син Ђорђе                                     3 
син Милосав                                 1     31. ПЕТАР СПАСОВИЋ            76 (о) 

14. ТОША ПИРОЋАНАЦ         40 (о)           син Милан                                   16 
син Ђорђе                                   18     32. ПЕТАР САВИЋ                    28 (о) 
син Крста                                      5           брат Живко                                 16 
син Марко                                     3     33. САВА НИЧИЋ                      70 (о) 
син Теодосије                               2     34. МИЉКО СТОЈАНОВИЋ          16 

15. СТОЈАН СТЕПАНОВИЋ         20           удовица 
брат Јова                                      18           брат Милован                             12 
брат Станој                                 15           брат Милосав                               6 

5. СТАНКО МИЛОШЕВИЋ   25 (о)           брат Милета                                  2 
16. МАНОЈЛО СТАНОЕВ         40 (о)           брат Милен                                   1 

пропао болесан                                    35. СТОЈКО МАРКОВ               40 (о) 
17. МИЛОСАВ ПАВУНОВИЋ 40 (о)           син Ђорђе                                     7 

син Миладин                                7     36. ЖИВАН МАРКОВИЋ         33 (о) 
 
 

18. 
 

19. 
 
 

20. ЈОВА СТЕВИЋ                     25 (о)
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син Ђорђе 30 (о) син Среја 18 
син Станко 25 (о) син Петко 12 
син Стеван 20   
син Богдан 15   
син Станојло 12 11. МАЋИЈА  

унук Миљко 8 1. КРСТА ВЕЉИЋ 20 
унук Милосав 5 братанац Станко 15 
унук Јевта 4 2. ВАСА РЕЏИЋ 25 (о) 
унук Радосав 1 3. ИЛИЈА ВЕЉИЋ 35 (о) 
унук Миленко                              ½ син Радош 7 

СИБИН МАРКОВИЋ          30 (о) син Теодосије 3 
СИМОН МАРКОВИЋ         28 (о)       4. ИВАН ПЕТРОВИЋ               60 (о) 
син Алекса 5 син Милован 20 

син Цветко 1 син Стојадин 15 
ЖИВАН МАРЈАНОВИЋ    30 (о) син Милета 8 

син Марјан                                    6 син Милосав 6 
син Марко                                     3       5. МЛАДЕН СТОЈАНОВ         50 (о) 
брат Сава                               25 (о) кнез селски  

СТЕФАН ЗДРАВКОВИЋ     35 (о) син Милош 12 
син Милош                                   6 син Миљко 6 
 

 

10. МАЂЕРЕ 1836.  син Младен 25 (о) 
1. МИЛОЈКО ЈОВАНОВИЋ 40 (о) унук Стојан 5 

(имаде у кући 4 брата ожењена)              унук Јова                                       3 
брат Миладин                       30 (о)     13. БОГОСАВ ЖИВАНОВ        30 (о) 
брат Тодор                                   26           брат Богоје                                  20 
брат Милован                        20 (о)     14. НЕША МИЛИВОЈЕВИЋ    60 (о) 
син Милојев Милош                  12           син Марко                                   20 
син Милојев Миљко                  10     15. ЖИВКО КАРАСТОЈКОВ.   55 (о) 
син Милојев Милић                     8           (имаде у кући 2 сина ожењена) 
син Милојков Милосав               8           син Милан                                   25 
син Миладинов Антоније            4           син Дина                                     20 
син Тодоров Живадин                  2           син Миленко                               16 

2. БЛАГОЈЕ ТОДОРОВ           48 (о)           син Милутин                              12 
син Живан                                     6           син Станимир                               8 
зет Лаза                                  25 (о)           унук Миладин                              3 

3. ГОЈКО МАТЕЈИЋ                72 (о)           унук Радоје                                   1 
син Мирко                             30 (о)     16. МИЛОВАН КАРАСТОЈКО. 35 (о) 
унук Живан                                   6           син Радосав                                 12 
унук Божин                                   2           син Антанаско                              9 

4. СТОЈАДИН ПЕТРОВИЋ    32 (о)           син Радивоје                                 7 
син Риста                                    10     17. ГОЛУБ КАРАСТОЈКОВИЋ 30 (о) 

5. РАЈКО ГМИТРОВИЋ            35 (о)           кнез селски 
син Антоније                                6     18. ПАВЛЕ КАРАСТОЈКОВИЋ 40 (о) 
син Лаза                                        3           син Јован                                     15 
брат (нечитко)                             20           син Иван                                      12 

6. ЈАНКО ПАВЛОВИЋ           60 (о)           син Смиљко                                  6 
(имаде у кући 2 сина ожењена)          19. МИЛИЈА СИМОНОВИЋ    60 (о) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. 
8. 

 
 

9. 
 
 

 
10. 

 

11. ЈОВАН ЗДРАВКОВИЋ        30 (о)       6. СТОЈКО ВЛАТКОВ              55 (о) 
брат Стојан                                 20           син Риста                                     20 

12. СТЕВАН МАТЕЈИЋ            60 (о)
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син Милутин                              15     11.  ЈОЦА ЈОВАНОВИЋ                 40 
син Милојко                               10            син Радосав                                10 
син Милоје                                   6            син Радивој                                  2 

7.  ЖИВКО ПЕТРОВИЋ          60 (о)     12.  МИЈАИЛО СТАНКОВИЋ       35 
брат Младен                          55 (о)            син Симон                                    1 
син Анта                                     23     13.  ЖИВАДИН ЧАВАИЋ              60 
син Миленко                              15            слуга, сирома убоги 
син Димитрије                           12            син Милен                                  15 
син Павун                                   10 

8.  ПЕТКО СТОЈКОВИЋ          40 (о)                        13. ПЛОЧНИК 
брат Милосав                                        1.  РАЈКО МИЛОСАВЉЕВИЋ60 (о) 

син Милутин                        25 (о)
12. ПАРДИК

(1)
 син Милован                              15

1.  СТАНКО ЈАНКОВИЋ              40            син Милојко                               12 
кнез селски                                                 син Милисав                                8 
син Милисав                                6            син Стојан                                    6 

2.  МАРКО НЕДЕЉКОВ               50            син Ранђел                                   4 
син Младен                                18            син Радован                                 2 
син Милета                                10       2.  РАДОЈКО МИЛОВАНОВ   65 (о) 
син Андреја                                 5            имаде 2 сина ожењена у кући 
син Радосав                                  2            син Иван                               25 (о) 
пасторак Мијаило                     12            син Милој                             20 (о) 

3.  РАДОСАВ САВИЋ                   50            син Обрад                                    8 
брат Милосав                            30            син Петар                                     6 
брат Милован                            40            син Петко                                     3 

4.  МИЛОСАВ ЋИРКОВ               30            син Игњат                                    2 
5.  МИЛОСАВ НЕДЕЉКОВ         40       3.  КОСТА СТАНИШИЋ         25 (о) 

брат Милош                               25            брат Миладин                            15 
Виден Милошев син                   7       4.  РАША МАРКОВИЋ           45 (о) 
Видић Милошев син                   5            син Илија                                   15 
Милојко Милошев син               3            син Милован                              10 

6.  МИЛАДИН СТАНКОВ            50            син Ђура                                      6 
син Благој                                  15       5.  ЈАНКО МАРКОВИЋ          35 (о) 
син Милосав                              13            син Живко                                    8 
син Радосав                                  2            син Живан                                    6 

7.  СМИЉКО ПАВЧИЋ                70            син Недељко                                4 
ослобођава се пореза                                син Стојан                                    2 
син Која                                      36       6.  РАДОСАВ МАРКОВИЋ     40 (о) 
син Станко                                 30       7.  МИРКО МАРКОВИЋ              40 

8.  ДИНА ПАВКОВИЋ                 40            син Настас                                   2 
син Миливој                              10       8.  ЖИВУЛ СТОЈКОВ              40 (о) 
син Радивој                                  4            брат Радован                        30 (о) 

9.  СТОЈАН ПЕТРОВИЋ              40            син Недељко                                4 
брат Иван                                   35            син Алекса                                   3 
брат Воин                                   20       9.  БРАНКО МАРИНКОВИЋ  40 (о) 
Вељко син Стојанов                    2            брат Ивко                              30 (о) 
Костадин син Стојанов            1/2            син Велисав                               10 

10.  ИЛИЈА МАРКИЋЕВ                82            син Милисав                                7 
стар, ослобађа се                                       син Стеван                                   3 

       син Живадин                             15            син Љубисав                                2 
 

1) ЗТ-641-3, 1835.
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ослобађа се  зет Милен 20 
син Ђорђе 30 Милосав Миленов брат 10  
син Милојко 25 удовица у кући  
син Ђурђе 20     2 0. НИКОЛА ГМИТРОВИЋ 50 
МИЉКО СПАСИЋ                    40 син Сибин 6 
син Стојан                                   10 син Станко 4 
син Станој                                     6     21. НЕДЕЉКО РАКИЋ                    71 
МИЛЕНКО ЈАНКОВ Ћ           30 свештеник  
син Милосав 6 зет поп Јова 36 
брат Андреја 20 син Радосав 5 
МИЛОВАН ЈАНКОВИЋ           40     22. СТОЈАН РАЈКОВИЋ                 36 
кмет селски  син Марко 8 
син Алекса 1 син Маринко 5 
брат Андреја 20 син Радосав 1 
 

СТАНОЈ РАДОВАНОВ              30 стар  
син Милета                                    6 син Миленко 30 
МИЛОШ ИВАНОВИЋ              30     25. МИЛАН СПАСОЈЕВИЋ           30 
син Марко 6 брат Милој 20 
син Маринко 1 брат Милисав 18 
ВЕЉКО ЈАНКОВИЋ                 70     26. ГЛИГОРИЈЕ МАКСИМОВ 32 
дошао из јагодинске нахије  син Васа 3 
село Ковачевац  брат Косјан 15 
пасторак Ђурђе 20 27. ГМИТАР НИКОЛИЋ 82 
пасторак Милован 15 стар, ослобађа се  
сакат уђутурумен  син Миладин 30 

 

10. ПАВЛЕ РАДУЛОВ                25 (о)       9. ИЛИЈА ЛАЗАРЕВИЋ                50 
брат Милосав                             13           син Стојан                                   15 
брат Станој                                   5           пасторак Јова                              20 
брат Алекса                                   1           пасторак Марјан                         10 

11. ЦВЕТКО ВЕЉИЋ                50 (о)     10. МИЛИСАВ РАДИВОЕВ            30 
имаде 2 брата ожењена у кући           11. СТЕПАН ЂОРЂЕВИЋ              75 
брат Видојко                         30 (о)           син Живко                                   25 
син Живко                                   16           син Живан                                   20 
син Живан                                     7     12. МИЛОСАВ НЕШКОВИЋ         30 
Видојков син Станко                    6           брат Милутин                             20 
Видојков син Стојан                    4     13. РАДОЈКО РАНЂЕЛОВИЋ       30 
Видојков син Стојко                    2           син Стаменко                             1/2 

12. НЕША НИКОЛИЋ               40 (о)     14. МИЛОСАВ РУРЕИЋ                 30 
брат Нестор                           25 (о)           бећар 

13. МАРКО ПЕТРОВИЋ           35 (о)     15. МИЛИВОЈ РАДИВОЕВ             36 
син Живан                                     6           син Милан                                  1/2 

14. ЈОВАН ЖИВКОВ                 50 (о)     16. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ    40 
15. ЦВЕТКО ПЕШИН                35 (о)           син Божин                                     4 

син Милош                                   2           брат Милој                                  20 
16. ИЛИЈА ПЕШИЋ          50 ( неож.)     17. МИЛОВАН СТАНКОВИЋ        50 

бећар по службе ходи                                син Јова                                         8 
18. КРСТА СТАНКОВИЋ               20 

14. ПОДГОРАЦ                            бећар 
1. ИВАН ЧАВАИЋ                         60     19. МИЛОСАВ СТЕВАНОВИЋ       8 

 
 
 

 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. СТАНКО ИВАНОВИЋ              36     23. ВЕЉКО ЈОВАНОВИЋ               26 
син Милош                                    6           брат Миљко                                 20 
син Миленко                                 3     24. СИМОН НИКОЛИЋ                  85 

6. 
 

7. 
 
 

8.
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МИЛИА ЛАЗАРЕВИ 
син Стефан 

Ћ              50 5. МИЛЕТА НЕДЕЉКОВИЋ 36 (о) 
15 6. МАРИНКО КРСТИЋ 50 (о) 

син Петар 6 син Миленко 15 
син Милосав 4 син Милован 15 
син Милош 1/4 син Стојан 6 
МИЛОСАВ САВИЋ                   20       7. МАРИНКО СТЕВАНОВИЋ      85 
бећар  примирителни член  
брат Тома 8 син Милован 35 (о) 
 

кнез селски  син Марко 10 
брат Живадин 20 син Маринко 8 
брат Павле 18 син Радосав 5 
син Пола 10 2. ПЕТКО МАРИНКО ИЋ      50 (о) 
син Стеван 6 син Миленко 20 (о) 
син Благоје 4 син Милета 18 
МАРКО СТЕВАНОВИ Ћ           83 син Живко 12 
примирителни член  унук Никола 3 
син Радован 30 (о) унук Стева ¼ 
син Милија                             28 (о)       3. СТОЈАН МАРИНКОВИЋ    35 (о) 
 

 

син Мијаило 15 унук Симон 6 
син Милисав 10 унук Живко 2 
пасторак Алекса 5 3. ВЕЉКО ПЕШИЋ 50 (о) 
унук Милен 4 пасторак Милен 15 
унук Миленко 3 унук Милан 6 

28. ЈАКОВ ТОДОРОВИЋ                17       4. МАРИНКО ЈОВАНОВИЋ   36 (о) 
удовица у кући                                            син Радисав                                 12 

29. 
 
 
 

 

30. 
 
 

31. ГАВРОЛО АЛЕКСИЋ                83           син Радосав                            30 (о) 
стар, ослобађа се                                        унук Недељко                             10 
син Богдан                                   30       8. ЂОРА НЕДЕЉКОВИЋ         65 (о) 
син Станој                                   15           син Павле                                    20 

32. МАРКО САВИЋ                         32           Лазар                                             6 
син Миленко                                 4       9. ИЛИЈА ИГЊАТОВИЋ               20 

33. МИЛОСАВ БОГОСАВЉЕВИЋ35           брат Јеремија                               18 
син Радисав                                 12           брат Илија                                     6 

34. НЕША АРСЕНИЈЕВИЋ            50           брат Милован                                4
син Милосав                               20 10. МАРЈАН ЈОВАНОВИЋ       30 (о)
син Миленко                               15           син Милутин                                 4
син Милен                                   13 11. ЗДРАВКО РИСТИЋ              24 (о)
син Милош                                    6           брат Станко                                 20 

35. ЈЕВТА МАРКОВИЋ                  56           брат Станој                                    6
син Стојадин                                 5 12. ЂОРЂЕ ЈАНКОВИЋ            60 (о)
братанац Новак                           20           слаб, стар 
братанац Ранђел                         15           син Стојадин                          22 (о) 

36. МИЛИВОЈ МИЛОСАВЉЕВИЋ30          син Миладин                               18
син Видое                                      4 13. ДИНА БЛАГОЈЕВИЋ           20 (о)
син Милојко                                  3           брат Милен                                  15 
брат Радосав                                20           брат Гмитар                                 10 

37. МИЈАИЛО АРСЕНИЕВ            40           брат Милош                                  6 
син Станој                                     4           брат Мијалко                                 5 

 

15. ПОСЛОН                                              16. ПОЈАТЕ 
1. ЖИВКО ИВАНКОВИЋ 35                    1. ВЛАЈКО ЂОРЂЕВИЋ          35 (о) 

 
 
 
 
 

 
2. 

 
 
 

унук Марјан                                10           син Милутин                                 6
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ТРИВУН ЈОВАНОВ Ћ        60 (о) кнез селски  
син Милован 25 (о) брат Стојадин 25 
син Мијаило 16 син Стојанов Милоје 5 
унук Живко 2 син Стојанов Милојко 3 

 

 

син Милета 4     1 8. МИЛОСАВ МАРИНКОВ.    40 (о) 
син Благоје 3 син Матеја 15 
син Мата 1 син Андреја 13 

4. МИЛУТИН ЂОРЂЕВИЋ     33 (о)           син Милутин                                 6 
син Младен                                 10     19. ДИНА СТЕВАНОВИЋ         32 (о) 

5. попа МИЛОВАН                   33 (о)           син Милен                                   10 
свештеник                                            20. ЖИВАДИН МАРКОВИЋ    25 (о) 
братанац Милија                   25 (о)           син Ђурђе                                      2 
братанац Ђока 23 (о) 21. МИЛАДИН СТЕВАНОВ 35 (о) 
син Живко 10 22. ЋОРА БАЊЧАНИН 70 (о) 
брат Димитрије ½ син Стаменко 16 

6. ГОЦА ЈЕРМЕНКОВИЋ 25 (о) син Ненад 8 
братанац Милисав 12 23. ГОЛУБ САВИЋ 68 (о) 

7. МИЛЕТА МИНИЋ 30 (о) син Матеја 18 
брат Стојан 20 син Милој 16 
син Симон 2 син Милисав 15 

8. ВЕЉКО НЕДЕЉКОВИ Ћ     60 (о) син Радисав 12 
син Стојан                              30 (о)     24. СТЕВАН НИКОЛИЋ            25 (о) 
унук Димитрије                            2           брат Станко                                 20 

9. САВА МИЛОЈКОВИЋ         30 (о)     25. ЈОВА НИКОЛИЋ                  25 (о) 
син Димитрије 5 син Милош 3 
син Глигорије 1 син Мијаило ½ 

10. МИЛЕТА МИЛОЈКОВ         35 (о) 26. МИЛОЈ РАДИЋ 26 (о) 
син Живко                                   10 син Милић 2 
син Живан                                     4     27. ЖИВКО ПАВКОВИЋ          35 (о) 

11. ИЛИЈА МИЉКОВИЋ 85 (о) син Радојко 10 
посинак Павле 18 син Радосав 6 

12. МИЛОВАН НИКОЛИЋ 70 (о) син Миленко 2 
има 2 сина ожењена у једн ј кући 28. ПЕТАР ВАНЧИЋ 60 (о) 
син Јован 30 (о) син Милош 15 
син Петар 25 (о) син Љубисав 12 
син Петко 20 син Радивој 6 
син Милосав 6 син Маринко 2 
унук Милета                                 6     29. МАТЕЈА ВЕЉКОВИЋ         38 (о) 
унук Мијаило 5 син Милош 8 
унук Миленко 2 син Милић ¼ 
унук Никола ½ пасторак Милисав (о) 

13. СТАНКО МИЈАИЛОВИЋ 60 (о) (нездраво се родило)  
кнез селски  30. ПЕТКО ПЕТРОВИЋ 60 (о) 
братанац Станко 20 син Ранђел 25 (о) 

14. ПЕТАР НИКОЛИЋ 80 (о) син Тодор 15 
син Стеван 26 (о) син Младен 8 
син Степан 15 син Ћора 15 
син Стојадин                               12     31. МИЛИЋ МАРИНКОВ          30 (о) 

15. МИЛЕНКО МАРИНКОВ.    35 (о)           син Лука                                       ½ 
брат Вилип                             25 (о) 

16. РАДОЈ МАРКОВИЋ             60 (о)            17. ПРЊАВОР св. РОМАНА 
син Живадин                          20 (о)       1. СТОЈАН ПАВЛОВИЋ          30 (о) 

17.
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2. СТЕВАН ЖИВКОВИЋ        70 (о)           син Милош                                    7 
син Јован                                20 (о)           син Милисав                                 4 
син Станој                                   17       6. СТАНКО ВЕЉКОВИЋ         55 (о) 
унук Петар                                  13           син Симон                                   16 
унук Ђорђе                                    2           син Ђурђе                                      8 

3. ИЛИЈА ПЕТКОВИЋ             46 (о)           син Никола                                    6 
син Милојко                                13       7. МАРКО СТОЈАНОВИЋ       70 (о) 

4. ИВАН ЖИВКОВИЋ             65 (о)           брат Маринко                              20 
син Миладин                          30 (о)           син Нестор                                    1 

5. ЈОВА МИЛОШЕВИЋ           60 (о)       8. РАНЂЕЛ НЕДЕЉКОВИЋ    35 (о) 
син Милован                               16           кнез селски 

6. ПАВУН РАЈИЋ                      46 (о)           син Милисав                                 3 
син Ранђел                                     3           брат Стефан                                20 

7. ЂОРЂЕ РАСПОПОВ             26 (о)       9. ИЛИЈА ЈОВАНОВИЋ                30 
син Младен                                   3           син Јован                                       3 

8. СТОЈАН ЈОВАНОВИЋ        36 (о)     10. ЛАЗА БАЧАВАНЏИЈА         60 (о) 
син Трифун                                  15           син Станко                                   20 
син Стојадин                                 5           син Стојан                                   10 
син Миладин                                 3           син Пеша                                       6 

9. ЈОКСИМ БОГОСАВЉЕВ.   36 (о)     11. ЈОВА АНЂЕЛКОВ                30 (о) 
син Миладин                                 3           син Ђорђе                                      1 

10. МИЉКО ПАВЛОВИЋ          50 (о) 
братанац Тома                             20                    19.  ПРЕТРКОВАЦ 
братанац Димитрије                   15       1. САВА ВЕЉКОВИЋ              35 (о) 

11. МИША КАЧАР                     60 (о)           кнез сеоски 
син Јован                                     18           син Миљко                                  10 
син Тодор                                     10           син Миладин                                 5 
син Стеван                                     5           син Стојадин                                 4 

12. СТАНКО ВЛАДИСАВЉЕВ. 26 (о)          брат Божин                             28 (о) 
син Милен                                     3           син Милутин                                 3 

2. МОЈСИЛО МИЛЕНКОВИЋ40 (о) 
Архимандрит Сава плати 5 арача                    син Милисав                               18 
на Власи дошљаци 4 арача.                              син Милета                                    1 

3. МИЈАЈЛО МИЛЕНКОВИЋ 30 (о) 
18. ПРАСКОЧ                              син Симон                                     4 

1. СМИЉКО СИМОНОВИЋ   26 (о)           син Јова                                         2 
брат Милојко                               20       4. ГАВРИЛО МИЛЕНКОВИЋ 35 (о) 
брат Ђорђе                                  10           син Ранђел                                     3 
брат Миладин                               8           брат Милош                           25 (о) 
син Божин                                     2           син Милета                                    3 

2. ПЕША ИВКОВИЋ                45 (о)           син Миљко                                    1 
син Милутин                               15       5. ОГЊАН РАДАНОВИЋ        65 (о) 
син Милета                                  10           стар, на два сина плаћа порез 
син Милисав                                 4           син Живко                              28 (о) 

3. ПЕТКО ИВКОВИЋ               40 (о)           син Иван (сакат)                          20 
син Тодор                                     12           син Стојан                                   18 
син Радосав                                   4           син Јова                                       15 

4. СТЕВАН БЛАГОЈЕВ            60 (о)           син Милој                                      6 
син Стојадин                          25 (о)       6. МИЛОЈКО СТЕПАНОВ.      50 (о) 

5. ГОЛУБ ВЕЉКОВИЋ            60 (о)           син Петар                                    12 
син Милован                               19           син Петко                                      5 
син Миливој                                17           братанац Стојан                            6
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7. МИЛОСАВ СТЕПАНОВ 40 (о) син Милош 8 
син Никола 12 син Милан 5 
син Павле 10 син Сима 1 
син Милош 5 10. ПАВУН ПРВАНОВ 60 (о) 
син Никодије 2 син Милоје 20 

8. ЖИВКО СТОЈКОВИЋ 25 (о) син Милета 13 
син Милисав 5 син Милосав 10 

9. СТАНОЈ БОГДАНОВИЋ 40 (о) 11. поп МИЛЕТА 36 (о) 
син Милутин 12 свештеник  

10. РАДОВАН ДАМЊАНОВ 35 (о) син Ђорђе 18 
син Ранђел 6 син Ђура 15 
син Радосав 3 син Филип 12 

11. БОГДАН ДАМЊАНОВИЋ 30 (о) син Лазар 2 
воденичар, дошљак  12. поп МАТА 23 (о) 
син Мијаило 6 свештеник  
син Милош 4 син Мита 1 

  13. ЈАНКО БРАНКОВ 36 (о) 
20. РАДОШЕВАЦ  син Милен 3 

1. МАРЈАН МАРКОВИЋ 30 (о) 14. ЦВЕТКО БРАНКОВ 30 (о) 
кнез селски    
син Милован 15 21. РАЖАЊ паланка  
син Радосав 10 1. СТОЈАН ПЕТРОВИЋ 52 (о) 
син Радојко 4 капетан ражањски  
син Миљко 2 син Станој 18 

2. ЈОЦА МАРКОВИЋ 50 (о) син Јова 2 
син Света 25 (о) 2. НИКОЛА РАКИЋ 60 (о) 
син Милета 18 син Миленко 30 (о) 

3. ЖИВКО МАРКОВИЋ 35 (о) син Петар 25 (о) 
син Лазар 7 син Миливој 22 (о) 
син Гаја 1 унук Таса 10 

4. ЛУКА НЕДЕЉКОВИЋ 40 (о) унук Марко 8 
5. МИЛИЈА БУГАРИН  унук Мата 6 

новодоселица, сирома, болес тан унук Милан 1 
син Величко 10 унук Димитрије 1 
син Миљко 5 3. АЛЕКСА МИЛОСАВЉЕВ. 30 (о) 

6. МИЛОВАН ЖИВАДИНОВ. 30 (о) писар у суду ражањском  
син Радисав 10 син Јова 1 
син Радивој 7 4. КОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ 25 (о) 
син Радован 3 син Анта 2 
син Ранђел 2 5. ЂОКА МИЈАИЛОВИЋ 40 (о) 
син Радојко 1 син Вељко 12 

7. ЈОЦА СТАНКОВИЋ 50 (о) син Миленко 7 
брат Степан 20 син Милутин 5 
брат Раја 2 син Божин 1 

8. МИЉКО ЈАНКОВИЋ           60 (о)       6. БЛАГОЈ МИЛОСАВЉЕВИЋ    22 
син Живан                                   18           брат Вучко                                   10 
син Живко                                   15           брат Војин                                     8 
син Стеван                                   12           брат Вујица                                   6 
син Јеремија                                10           брат Милен                                    4 
син Милија                                    6       7. РАКА МИЛЕТИЋ                 61 (о) 
син Милен                                     3           син Радован                            25 (о) 

9. ИГЊАТ БРАНКОВИЋ          30 (о)           син Димитрије                            18
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син Стојадин 6 унук Живко 3 
син Риста 5 30. ПЕША МАРКОВИЋ 30 (о) 

8. СТОЈАН МИЛЕНКОВИЋ 25 (о) син Станој 13 
9. НЕША ШОП 80 (о) син Мита 10 

син Младен 40 (о) 31. СТЕВАН ПАВЛОВИЋ 20 (о) 
син Петар 30 (о) брат Петар 15 
син Јеремија 28 (о) 32. ЈОВА ЖИВАНОВИЋ 25 (о) 
унук Таса 5 брат Стојан 20 
унук Живан 3 33. ДАЧА тувекџија 30 (о) 
унук Живко 2 34. ЗДРАВКО ЗЛАТАНОВИЋ 25 (о) 

10. ЈОВАН СТАНКОВИЋ 50 (о) син Јованча 4 
11. ЖИВАДИН МИЛОЈЕВИЋ 30 (о) син Манча 2 

син Симон 3 35. СТАНКО ВАСИЉКОВ 25 (о) 
12. ДИНА СТАМЕНКОВИЋ 30 (о) брат Стојан 15 

син Димитрије 6 сестрић Мијалко 6 
13. МАРИНКО ЈАНКОВИЋ 70 (о) 36. РАНЧА ВЕЉКОВИЋ 25 (о) 
14. поп МАРКО ЈАНКОВИЋ  37. СТЕВАН ЛАЗАРЕВИЋ 20 

свештеник  бећар  
син Стојан 16 брат Милисав 15 

15. СТЕФАН РАДОЈКОВИЋ 25 (о) брат Миладин 6 
син Милан 2 38. поп СТОЈАН 30 (о) 
син Аврам ½ свештеник  

16. РАНЂЕЛ ГМИТРОВИЋ 35 (о) 39. МИЉКО НЕДЕЉКОВИЋ 30 (о) 
син Неша 6 син Мијалко 5 
син Живан 2 40. МАРИНКО ПОПОВИЋ 50 (о) 

17. СТЕФАН РАДОВАНОВ 35 (о) син Милош 13 
18. ЖИВАН БЛАГОЈЕВИЋ 25 (о) 41. ПЕТАР МАРИНКОВИЋ 25 (о) 
19. БОГИЋ ЖИВКОВИЋ 45 (о) 42. ЖИВAДИН МИЛОСАВЉ. 30 (о) 

син Благој 15 син Никола 9 
20. МИЛИЋ МАРИНКОВИЋ 25 (о) 43. СТОЈАН МИЛОВАНОВИЋ 35 (о) 
21. ГОЛУБ ПАВЛОВИЋ 35 (о) син Иван 6 

син Милојко 12 44. НИКОЛА ВЕЉКОВИЋ 40 (о) 
син Миленко 6 син Илија 10 
син Милутин 4 45. СТОЈАН качар 35 (о) 

22. МИЛЕТА ПАВЛОВИЋ 25 (о) син Миљко 7 
23. МАРКО НИКОЛИЋ 20 (о) син Миленко 5 
24. МИЉКО ПЕТРОВИЋ 35 (о) 46. СТОЈАН МАРКОВИЋ 40 (о) 

син Сибин 2 син Пера 17 
25. СМИЉКО ПЕТРОВИЋ 35 (о) син Стева 6 

син Иван 2 син Станој 4 
26. НЕША СТОЈАНОВИЋ 30 (о) 47. МИЈАИЛО МАРЈАНОВ 30 (о) 

полицај  син Сава 8 
син Лаза ½   

27. СТЕВАН ИВКОВИЋ 35 (о) ГРЦИ МЕАНЏИЈЕ:  
деда Јован 70 1. РИСТА ПОПОВИЋ ГРК 60 (о) 
слуга Милосав што је сирома     20           зетДимитрије Аризов                 13 

28. РАНЂЕЛ ГОЛУБОВИЋ        40 (о)       2. КРСТА ГРК                           55 (о) 
син Милосав                                 6           син Миша                                    25 
син Стојанча                                 5       3. ТОША ГРК                            40 (о) 

29. СТАНОЈ ЂОРИЋ                  55 (о)           син Тодор                                     16 
син Стева                                25 (о)           слуга Јанко                                  14 
син Милој                                    15
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22. СКОРИЦА                        37.  ЖИВАН ПОПОВИЋ 
1.  ЂУРА МИЛОСАВЉЕВ                      38.  МАРКО МИЛОСАВЉЕВ 

кмет у селу                                           39.  РАДИВОЈЕ МИЛОСАВЉЕВ 
2.  МИЛЕТА ПАНТЕ                               40.  МИЛОВАН РАДОСАВЉЕВ 
3.  „    „                                                     41.  АЛЕКСА НИКОЛИЋ 
4.  МИЛЕТА Пардички                                 син Стојан 
5.  МИЈАИЛО МИЛИЋ                          42. СТАНКО ЈОВАНОВ 

ради свое старости                                    син Миливоје 
син Воин                                                    син Миленко 

6.  РАДОСАВ МИЛОШЕВ                     43. РАДОВАН ЂУРИЋ 
7.  МИЛОЈКО ИЛИЋ                                    ради свое старости 
8.  МАТА ПОПОВИЋ                              44. СТОЈАН МИЛОЈКОВ 

син Марко                                            45. ЗАРЈА МИЛЕТИЋ 
9.  МИЈАИЛО СТЕФАНОВ                    46. РАДОЈКО ПЕТРОВ 

10.  НЕШКО СТЕФАНОВИЋ                  47. МЛАДЕН ПЕТРОВИЋ 
11.  МИЛОСАВ ГОЛУБОВ                             братанац Миладин 
12.  ГОЛУБ ЈАНКОВИЋ                           48. ТРИФУН МИЛОВАНОВ 
13.  МИЛОСАВ МИЛИЋ 

сирома и бећар                                                      23. СМИЛОВАЦ 
14. МАКСИМ ЗДРАВКОВ 1. РАЈКО КОНОПЉИЋ 30 (о) 
 сакат у ногу син Стојан 3 
15. НИКОДИЈЕ МАРКОВ 2.  РАДОСАВ ПАВЛОВИЋ 35 (о) 
16. РАДИВОЈЕ МИЛЕНКОВ кнез селски  
17. МАТА ИВАНОВИЋ син Милован 12 
 син Живадин син Стеван 3 
18. МИЛОСАВ МИЛОЈЕВ син Стојан 2 ½ 
19. МИЛЕТА АРСЕНИЈЕВ 3.  ЈОВАН ПАВЛОВИЋ 35 (о) 
 син Стојан брат Стојан 30 (о) 
20. ТОДОР МИЈАЛКОВИЋ 4.  ВИЛИП РАДОСАВЉЕВ. 30 (о) 
21. ЖИВАН МИЈАЛКОВИЋ син Никола 10 
22. СТЕВА ВАСИЛИЈЕВ син Ниса 6 
23. ЖИВАДИН РАДОВАНОВ син Милисав 5 
24. ВЕЛИЧКО СТОЈАНОВИЋ син Љубисав 3 
 син Миленко 5.  МИЛОЈ НЕДЕЉКОВИЋ 30 (о) 
25. РАДОСАВ НИКОЛИЋ син Милован 2 ½ 
 син Јован 6.  НЕДЕЉКО ПАВКОВИЋ 40 (о) 
26. ЈОВА ЈАНКОВИЋ син Смиљко 6 

сирома и бећар                                             син Миљко                                   3 
27. ПЕТАР БРДАРАЦ                                 7.  МИЛЕТА МИЛИЋЕВИЋ    40 (о) 
28. СТОЈАН ИВКОВИЋ                                  син Живко                                  12 
29.  СТАНКО ЈОВАНОВИЋ                            син Ивко                                       6 
30.  МИЛАДИН СТОЈКОВ                         8.  ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ       35 (о) 

ради свое болести                                      син Павле                                     3 
31.  МИЛЕТА ЈОВАНОВ                                 син Јевта                                       1 
32.  МИЛОВАН ЂОРЂЕВ                               син Анта                                2 1/2 
33.  ЉУБИСАВ ЂОРЂЕВ                           9.  ВУКСАН ДЕНИЋ                35 (о) 
34.  МИЛИВОЈЕ САВИЋ                                дошљак, слуга 
35.  МИЛЕТА ЂОРЂЕВ                            10.  МИЛАДИН МИЛИЋЕВ.     36 (о) 
36.  попа ИЛИЈА                                               син Јаблан                                    8 

свештеник                                                  син Јован                                      5 
       брат Марков                                         11.  НЕША ЈОКАНОВИЋ               82 

1)ЗТ- 421-25,1835.
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 брат Милош 23 (о)  24. ЋИЋЕВАЦ  
син Радослав 4 1. НИКОЛА МИЛОЈЕВИЋ 40 (о) 
син Радисав 2  брат Неша 30 (о) 
син Милисав ½  син Максим 15 

22. МИЛИЈА ЈОВАНОВИЋ 45 (о)  син Ђура 6 
 син Милојко 16  син Петар 2 
 син Милош 15 2. РАДИВОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ 26 (о) 
 пасторак Крста 14 3. ЂУРА ЈАНКОВИЋ 40 (о) 
 пасторак Риста 12  син Никола 15 
 пасторак Јевта 6  син Гарвило 12 
23. СТОЈАДИН ЖИВКОВИЋ 33 (о)  син Илија 4 
 син Тодор 3  син Милија 1 
24. ПАВЛЕ Бугарин 60 (о) 4. МИЛОВАН КРСТИЋ 30 (о) 
 син Стојко 25 (о)  брат Милосав 20 
25. МИЛОЈ ГМИТРОВИЋ 30 (о)  брат Благоје 15 

 

стар, не плаћа порез                                   братанац Илија                          12 
син Величко                               20            син Радисав                                 ½ 
син Милош                                 18     26.  ПЕТАР ПАВЛОВИЋ           60 (о) 

12.  МИЉКО ЈОВАНОВИЋ       75 (о)            син Ђорђе                                   15 
син Воин                               40 (о)     27.  МИЉКО ЖИГРИЋ              27 (о) 
унук Стојан                                  5            син Милош                                   3 

13.  МЛАДЕН ГОЛУБОВИЋ     70 (о)     28.  МАРИНКО ПАВЛОВИЋ    35 (о) 
син Живан                                  23            брат Станко                                20 
син Божин                                  18            син Милен                                    6 
син Јокан                                    12            син Миливој                              1/2 

14.  ГМИТАР ЈАНКОВИЋ         35 (о)     29.  МИЛЕТА РАДОЈКОВИЋ    80 (о) 
брат Миленко                             20            стар, ослобођава се 
син Радосав                                  6            братанац Благој                    28 (о) 
син Радивој                                  5            Благоев син Милутин                  1 
син Симон                                    2     30.  ТОДОР НИКОЛИЋ              35 (о) 

15.  МАРКО ЈАНКОВИЋ           35 (о)            брат Илија                                  25 
син Миладин                              14            брат Милија                               20 
син Милован                                9            брат Милован                             18 
син Тодор                                     6            брат Станој Тодоркић                  2 
син Богдан                                    4     31.  МАРКО МАРИНКОВИЋ    40 (о) 

16.  ГОЈКО МИЛУТИНОВИЋ   30 (о)            син Радосав                                18 
син Живко                                  10            син Милосав                              15 
син Живан                                    6            син Милован                                6 

17.  СТАНКО дошљак                40 (о)            син Милета                                   5 
син Мита                                      3     32.  НИКОЛА ЧОЛАК                75 (о) 

18.  ГМИТАР ПАВЛОВ              40 (о)            стар, сакат 
син Стефан                                   5     33.  МИЛКО МАРКОВИЋ         25 (о) 
син Иван                                       2            син Милутин                                4 

19.  МИЛЕНКО МАРКОВИЋ    45 (о)            син Милисав                                1 
син Милован                              18     34.  МИЛОСАВ МИЛУТИНОВ.26 (о) 
син Воин                                     10     35.  СТЕВАН МИЛУТИНОВ.    20 (о) 
син Милен                                    6     36.  СИМОН ПАВУНОВИЋ      30 (о) 

20.  ЛАЗАР ЈАНКОВИЋ            35 (о)            син Милен                                    5 
син Петар                                     5     37.  ЖИВКО МИЉКОВИЋ             20 
син Стеван                                    2            брат Живан                                 12 

21.  МИЛАДИН БИЉАРАЦ       30 (о)     38.  СТОЈАН ВАСИЛИЋ                 15 
брат (нечитко)                       25 (о)
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5.  МИЛОЈЕ КРСТИЋ                    35     21.  ЂУРЂЕ ВЕЉИЋ                  35 (о) 
син Димитрије                             3            брат Ђорђе                            25 (о) 

6.  РАНЂЕЛ ТЕОДОРОВ          40 (о)            брат Петар                             20 (о) 
син Јован                                    13            син Милосав Ђурин                  10 
син Иван                                       9            син Милисав Ђурин                    7 
син Мијалко                                 3            син Миленко Ђурин                    5 

7.  МИЈИЛО БЛАГОЕВ            40 (о)            братанац Стеван                          1 
син Живан                                    8     22.  РИСТА БЛАГОЈЕВИЋ        40 (о) 
син Јанко                                 3 (о)            син Радисав                                10 

8.  ГМИТАР сакати                   31 (о)            син Радојко                                   6 
(сакат, не плаћа ништа)                       23.  МИЛОВАН ПАВЛОВ          70 (о) 
син Милија                                 18            сирома убоги 
син Илија                                      6            син Спаса                                   18 

9.  ЈЕРЕМИЈА ТОПИЋ             25 (о)            син Гаврило                                10 
син Илија                                      3            син Павле                                     7 

10.  РАДОСАВ МИЛЕТИЋ        27 (о)     24.  РАДОСАВ ПЕТКОВИЋ      60 (о) 
син Живан                                    4            син Милета                                 30 
син Живко                                    2            син Петар                                   18 

11.  АЛЕКСА ЗДРАВКОВИЋ     25 (о)            унук Глигорије                             6 
син Мијаило                                 2            унук Гоја                                       5 
син Милосав                                1            унук Лазар                                    3 

12.  ГМИТАР КОЧАНАЦ           60 (о)            унук Мата                                     4 
син Илија                                    20            унук Василије                             ¼ 
син Живко                                  18     25.  БЛАГОЈЕ МЛАДЕНОВИЋ 40 (о) 
син Ђорђе                                   16            син Милосав                                5 
син Марјан                                   6     26.  ЖИВКО ПАВЛОВИЋ         35 (о) 
син Маринко                                4            син Симон                                  10 

13.  СИМОН ЖИВАНОВИЋ     30 (о)     27.  АНДРИЈА СТАРИ               82 (о) 
14.  ЖИВАН ТОПАЛОВ            26 (о)            син Илија                              30 (о) 

син Милосав                                3            син Јеремија                          30 (о) 
15.  ИЛИЈА ТОПИЋ                   30 (о)     28.  МИЛЕТА СТЕВАНОВИЋ  30 (о) 

син Милосав                              12            брат Миладин                       25 (о) 
16.  НЕСТОР ГОЈКОВИЋ          25 (о)            брат Божин                                   5 

син Миливој                                 5            брат Васа                                      2 
син Милан                                    3            брат Воин                                     2 
син Миленко                                2     29.  СТЕПАН ЛУКИЋ                40 (о) 

17.  МИЛУТИН МИЛОЈКОВ    35 (о)            син Милојко                               15 
брат Стеван                           30 (о)            син Гаврило                                12 
син Петар                                     6            син Мијаило                                 6 
син Ђура                                       3     30.  СТАНОЈ МАРКОВИЋ         35 (о) 
син Ђока                                       1            син Стојан                                    6 

18.  МИЛОВАН ОБРАДОВ        60 (о)            син Стеван                                    3 
19.  МИЛИЋ МЛАДЕНОВИЋ   30 (о)            син Симон                                   ¼ 

брат Мијаило                        25 (о)     31.  ПЕТАР ?                                     12 
брат Миленко                             20            брат Мата                                     8 
син Ђура Миленков                   10            удовица 
син Ђорђе Миленков                   5     32.  ПАВЛЕ ВАСИЋ                   40 (о) 
син Аврам Миленков                   2            син Ђорђе                                   15 
син Милан Миленков                  1     33.  поп СТОЈАН                         40 (о) 

20.  ПЕТАР ИЛИЋ                           25            свештеник 
син Миливоје                               4            син Живко                             22 (о) 
син Милисав                                2            син Живан                                  15
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син Ђорђе                                     12             син Стева                                      11 
син Глигорије                                 8            син Живан                                    10 
син Гарвило                                    6            брат Стеван                             25 (о) 

34.  СТОША ЖИВКОВИЋ          25 (о)             братанац Нестор                            6 
син Стојко                                       3     47.  ЖИВАН КУЗМАНОВИЋ     30 (о) 

35.  ЈОВАН ЖИВКОВИЋ            40 (о)     48.  МИЛУТИН КУЗМАНОВ.     26 (о) 
син Милета                                   10             син Петар                                        2 
син Милован                                  6     49.  НИКОЛА ЖИВКОВИЋ        36 (о) 
син Милосав                                   3            син Милош                                   12 
брат Јован                                30 (о)     50.  МЛАДЕН ЖИВКОВ              25 (о) 

36.  СТЕВА ЛАЗАРЕВИЋ                 15     51.  МАТА УЛИЋ Вла                        20 
(удовица)                                                       слуга 

37.  НЕДЕЉКО КРКИЋ               60 (о)     52.  РАКА ВЕЉКОВИЋ                69 (о) 
(има два сина ожењена)                                син Петар                                      20 
син Вилип                               30 (о)             син Милета                                   16 
син Данило                              20 (о)     53.  поп РАДОВАН                             35 
син Тивун                                     12             свештеник 
унук Благој                                   10             син Гаја                                         10 
унук Милен                                    4            син Мијаило                                   6 
унук Живко                                    1            син Јевта                                         4 
унук Димитрије                             2     54.  ЂУРА ЖИВКОВИЋ               26 (о) 
унук Јаков                                      ¼             син Мита                                         9 

38.  ПЕША ЖИВКОВ                   30 (о)             брат Милисав                               20 
син Јевтоније                                10     55.  БОГДАН СТАНКОВИЋ        40 (о) 
син Тимотије                                  4            биров 
син Тима                                         3            син Радош                                     20 
син Милош                                     2            син Радосав                                  15 

39.  МИЛЕНКО КРКИЋ               71 (о)             син Милан                                    12 
(имаде два сина у једној кући)                     (убоги и сиромаси) 
син Максим                             30 (о)     56.  ЈЕРЕМИЈА СВРЗИЋ             60 (о) 
син Радосав                             25 (о)             син Мијаило                                 25 
син Милета                                   18             син Милош                                   15 
унук Риста                                      8            син Марко                                       3 
унук Мата                                       6            слуга Радосав                               35 
унук Стојан                                    1     57.  МИЛУТИН МИТРИЋ           40 (о) 

40.  ЈОВА АНЂЕЛКОВИЋ           25 (о)             син Миладин                                16 
син Мијалко                                    3     58.  РАЈКО БЕЛИЋ                       40 (о) 

41.  СТАНКО АНЂЕЛКОВ          38 (о)             син Рака                                        10 
кнез селски                                             59.  ОБРАД МИЛОВАНОВИЋ    36 (о) 
брат Стева                                     20             син Стојан                                     10 
син Радосав                                    6            син Јевта                                         6 
син Лазар                                        2            син Гаја                                           5 

42.  ГОЈКО АНЂЕЛКОВИЋ        30 (о)             син Милош                                     1 
син Мијалко                                    3     60.  МИЛОСАВ МИЛОВАНОВ  20 (о) 

43.  ПАВУН ВАСИЋ                     30 (о)     61.  ПЕТКО МИЛИЋЕВИЋ         30 (о) 
син Стеван                                      7            брат Живко                                   20 

44.  РАДИВОЈ РАЈКОВ                      20             син Живан                                      8 
брат Јевта                                      16             син Павле                                        3 
брат Сава                                        4     62.  СТАНОЈЛО УДОВИЧИЋ     50 (о) 

45.  БОГДАН НИКОЛИЋ             35 (о)             син Петар                                      13 
син Милоје                                     3     63.  ЂОКА ИЛИЋ                         27 (о) 

46.  ЖИВКО КРСТИЋ                  40 (о)             син Милан                                      4 
син Димитрије                             14
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25. ЦЕРОВО                                               27. ШЕТКА 
1. МИЛОСАВ БЛАГОЈЕВ 55 (о) 1. ИВАН ЖИВАНОВИЋ 45 (о) 
 син Миљко 18  кмет селски  
 син Милета 12  син Стефан 9 
2. МИША МИЛОЈИЋ 40 (о) 2. ГОЛУБ БРАНКОВИЋ 82 (о) 
 син Срећко 15  стар, ослобођава се  
 син Јевта 12  син Миленко 25 
 син Стева 8  син Милета 20 
 син Станој 3  син Милош 18 
3. МЕША МИЛОЈЕВИЋ 30 (о) 3. ТОМА МАРКОВИЋ 60 (о) 
4. МАРКО ПЉАКИЋ 55 (о)  син Станко 20 (о) 
 син Ђорђе 20  син Јова 17 
 син Ђурђе 18  син Неша 10 
 син Вељко 15  унук Јевта 1 
 син Анђелко 10 4. МИЛОЈКО ГОЛУБОВИЋ 40 (о) 
. С ТАНОЈЕ НЕШИЋ 20  син Јован 17 
 брат Радован 12  син Станоје 12 
 брат Сава 10  син Никола 6 
    син Станко 3 

26. ЧУБУРА                           5.  МИЛОСАВ ГОЛУБОВИЋ  34 (о) 
1.  ЦВЕТКО ЂОРИЋ                40 (о)            син Ђорђе                                   11 

син Алекса                                 15            син Милен                                    6 
син Валко                                   10       6.  ЖИВАДИН ЗДРАВКОВ      20 (о) 
син Сима                                      6       7.  ПЕША НИКОЛИЋ              40 (о) 

2.  ПАВЛЕ ЈОВАНОВИЋ         50 (о)            син Миљко                                 12 
син Благоје                                 19            син Милој                                     8 
син Милојко                                 5            син Стеван                                    3 
син Милета                                  3       8.  ЈОВАН НИКОЛИЋ              20 (о) 

3.  МИЛОЈКО СТАМБОЛИЋ  30 (о)       9.  СТОЈАН СТОЈКОВИЋ        40 (о) 
син Јова                                      16            син Стефан                                   3 
син Ранђел                                    6     10.  СТОЈАН АНТИЋ                      15 
син Марко                                    3            бећар 

4.  ПЕТКО ЦВЕТКОВИЋ         46 (о)            брат Стојадин                             10 
син Милен                                    4            брат Никола                                  6 
син Милутин                               ½     11.  МИЛЕНКО СРЕМИЋ          40 (о) 

5.  КОСТА МИЛОШЕВИЋ      30 (о)            слуга, говедар, дошљак 
син Ђорђе                                     -            син Илија                                      4 

6.  СТЕВАН РАДОСАВЉЕВИЋ   22            син Милосав                                2 
7.  ЂОРГА ИГЊАТОВИЋ        82 (о)     12.  СИБИН ПАВУНКОВИЋ          18 

стар                                                             бећар 
син Јоца                                      20            брат Мита                                   11 
син Живко                                  15            брат Радул                                    6 

8.  ПЕТАР ИГЊАТОВ              55 (о)            брат Видојко                                5 
син Живан                                  29            брат Јован                                     2 
син Павле                                   13     13.  МИЛОШ МИЛОЕВИЋ       45 (о) 

9.  МИЛЕНКО ЈОВАНОВИЋ  30 (о)            син Мата                                       9 
син Мата                                       2            син Алекса                                   6 

10.  БРАНКО ГОЛУБОВ             40 (о)     14.  МИЉКО МИЛОЈЕВИЋ      20 (о) 
син Панта                                   10 
син Анта                                       6 
син Станој                                    4
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28. ШУПЕЉАК (ШУПЕЉАЧКИ         2. ЛОТА ГРК                                  40
ХАН)

(1)
 слуга Тоша                                  15

1. ЛЕКА ГРК                                  35           слуга Цветко                               80 
брат Јања                                     25 

ТЕФТЕР ЧИБУЧКИ
(2)

 

(попаша)1834.
(3)

 

 
1. 

МАЂЕРЕ 
МИЛОЈКО ГАГИЋ              250

(4)
; 

 
1. 

ЋИЋЕВАЦ 1834. 
НИЧЕ МИЛОЈЕВИЋ 

 
75 

2. ЈАНКО ПАВЛОВИЋ              214 2. ЂУРА кмет 43 
3. ЛАЗА МИЛОШЕВИЋ              14 3. РАНЂЕО ТЕОДОРОВИЋ 64 
4. МИРКО ПЕТРОВИЋ              161 4. МИЈАИЛО РАДОЈКОВИЋ 100 
5. СТОЈАДИН ПЕТРОВИЋ       124 5. ГМИТАР ТЕОДОРАНЧЕ 8 
6. СИБИН МАРКОВИЋ               51 6. РАДОСАВАЦ МИЛЕТИЋ 16 
7. МИЛИЈА СИМОНОВИЋ         54 7. ЖИВКО КРСТИЋ 140 
8. ЖИВАН МИЈАИЛОВИЋ       132 8. ГМИТАР КОЧАНАЦ 60 
9. СТЕВАН МАТЕИЋ                 100 9. МИЛУТИН МИЛОШКОВ 75 

10. СТЕВАН ЏИВЏИБАРАЦ         28 10. МИЛИЋ ПЕТКОВИЋ 170 
11. ЈОВАН ЏИВЏИБАРАЦ            69 11. МИЛОВАН ПАНТИЋ 40 
12. БОГОЈ ЖИВАНОВИЋ              21 12. РИСТА БЛАГОЈЕВИЋ 20 
13. ЖИВКО КАРАСТОЈКОВИЋ  145 13. ЂУРА МАЦИЋ 120 
14. МИЛОВАН КАРАСТОЈКОВ.   55 14. МИЛОВАН ЖИВАНОВИЋ 10 
15. ПАВЛЕ КАРАСТОЈКОВИЋ     70 15. Kнез РАДОСАВ 200 
16.   НЕША СТАРИ                          40 16. СТЕПАН ЛУКИЋ 65 
 укупно 1561 брав. 17. СТАНОЈЕ МАРКОВИЋ 25 
  18. МИЛЕТА ЖИВАНОВИЋ 37 
 ВАРОШ 19. ИЛИЈА АНДРЕИЋ 70 

1. БЛАГОЈЕ СТЕВАНОВИЋ        32 20. ЈЕРЕМИЈА АНДРЕИЋ 20 
2. МАРИНКО БАЏИЋ                  19 21. Поп СТОЈАН 1381 
3. МИЛЕТА МАРКОВИЋ            36 22. ПАВЛЕ ВАСИЋ 70 
4. ЛАЗА МИЛИН                          25 23. ЈОВАН КАРТУТИЋ 28 
5. РАДОЈЕ СТЕВАНОВИЋ        120 24. СТОША КАРТУТИЋ 23 
6. ЖИВУЛЕ ДОШЉАК                 33 25. НЕДЕЉКО КРКИЋ 125 
7. РАДОВАН АНЂЕЛКОВИЋ     62 26. СТЕВА ЛАЗИЋ 10 
8. МИЛОВАН ТЕРЗИЈА               51 27. ПЕША МИЛАНИЋ 23 
9. МИЛЕН СТАНОЈЕВИЋ           50 28. МИЛЕНКО КРКИЋ 155 

10. ЖИВАДИН МИЛИЋ                29 29. МАКСИМ КРКИЋ 50 
11. МИЛЕНКО МИЛОЈКОВИЋ    51 30. ЈОВА АНЂЕЛКОВИЋ 20 
12. ЈОВАН ПЕРИЛОВАЦ             150 31. СТОЈКО АНЂЕЛКОВИЋ 12 
13. МАРКО МИЛИЋЕВИЋ            57 32. ПАВУН ВЕСИЋ 40 
14. РАДИВОЈ СТЕВАНОВИЋ       33 33. МЛАДЕН ЖИВКОВИЋ 13 
15. ИВАН ЂУРЂЕВИЋ                  73 34. БОГДАН НИКОЛИЋ 34 
16. СТАНКО СТАНКОВИЋ         240 35. КУЗМАН ДЕЛИМАРКОВИ Ћ  40 
17. МАРКО КОЗИЋ                        40 36. НИКОЛА ЧИЧАНОВИЋ 30 
18.   МИЛЕНКО АНЂЕЛКОВИЋ    43 37. РАКА ЕРА 40 
 укупно 1144 брава. 38. Попа РАДОВАН 35 
  39. ЂУРЂЕ ЖИВКОВИЋ 15 

1) АС,ЗТ-641-3, 1835. 
2) АС, Мин. фин.,ЗТ-379, Окружје параћинско Капетанија ражањска. 
3) У тефтеру постоји рубрака "чопарско" на основу кога су узимане још по 2 паре без 
обзира на број оваца и коза (П. А.) 
4)  Број у загради означава колико је ко имао комада (брава) оваца и коза
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40.  МИЛУТИН МИТРИЋ              23                           БРАЉИНА 
41.  ОБРАД МИЈАТОВИЋ               30       1.  ТОДОР ПЕТРОВИЋ                 44 
42.  ПЕТКО МИЈАТОВИЋ              70       2.  ЖИВКО ПЕТРОВИЋ                44 
43.  СТАНОЈЛО стари                     18       3.  ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ                 50 
44.  ЈЕРЕМИЈА СВРЗИЋ               130       4.  ДАЧА стари                              110 
45.  МИЛОСАВ ЂОКИЋ                 31       5.  СТОЈАН ВЕЉКОВИЋ              90 

укупно 2 499 брава.       6.  НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ           80 
7.  ЈОВА СРЕЋКОВИЋ                  82 

РАДОШЕВАЦ                         8.  СТЕВАН из Ражња                      9 
1.  Попа МИЛЕТА                          67       9.  РАДОВАН ВЕЉКОВИЋ           60 
2.  ИГЊАТ ПОПОВИЋ                  20     10.  ЈОВА СТАНКОВИЋ                 40 
3.  МИЛОВАН ЖИВАДИНОВИЋ32     11.  ТОМА ИВАНОВИЋ                 17 
4.  ЈОЦА МАРКОВИЋ                   24     12.  ЂОРЂЕ СТАНКОВИЋ             40 
5.  попа МАТА                                30     13.  МАРКО МЛАДЕНОВИЋ       102 
6.  ЈОЦА СТАНКОВИЋ                 19                                       укупно 755 брава. 
7.  МИЉКО ЈАНКОВИЋ               64 
8.  ЈАНКО БРАНКОВИЋ               12                            МАЋИЈА 
9.  ЛУКА пијаница                         60       1.  МЛАДЕН ПЕТРОВИЋ             80 

10.  МАРИЈАН МАРКОВИЋ          20       2.  СТАНКО ВЛАТКОВ                 35 
укупно 348 брава.       3.  ЈОВАН ПЕТРОВИЋ                  80 

4.  ПЕТКО СТОЈКОВИЋ               40
РУИШКО (зт-359)

(1)
 5.  КРСТА ВЕЛИЋ                         40

1.  ПЕТАР СТАНКОВИЋ              50       6.  ВАСА РЕЏИЋ                            20 
2.  СТОЈКО ВЕЉКОВИЋ              25       7.  ИЛИЈА ВЕЛИЋ                         13 
3.  СТАНКО ПИРОЋАНАЦ          13                                       укупно 308 брава. 
4.  ТОДОР ВЕЉКОВИЋ                30 
5.  РАДЕНКО МИЛКИЋ              100                            ЦЕРОВА: 
6.  РАДИВОЈЕ МИЛКИЋ              20       1.  МИША МИЛИЋ                       33 
7.  МИЛОСАВ МИЛКИЋ              52       2.  СТАНОЈЕ НЕШИЋ                   30 
8.  СТОЈАДИН СТОЈАНОВИЋ    35       3.  МИЛО-САВ БЛАГОЈЕВИЋ     40 
9.  МАРИНКО ЛАЗАРЕВИЋ        22       4.  МАРКО ЂОРЂЕВИЋ               60 

10.  МИЛАДИН ЛАЗАРЕВИЋ       41                                       укупно 163 брава. 
11.  МИЛУТИН ЛАЗАРЕВИЋ        10 
12.  КРСТА ВОИНОВИЋ                51                              ПОЈАТЕ 
13.  ВОИН ВЕЉИЋ                          12       1.  СТЕВА НИКОЛИЋ                   44 

укупно 348 брава.       2.  РАДОЈ МАРКОВИЋ                 42 
3.  МИЛОСАВ МИНИЋ                48

ЦРНИ КАЛ (зт-359)
(1)

 4.  МИЛОВАНАЦ стари                55
1.  НИКОЛА МИЛЕНКОВИЋ    125       5.  ВЕЛКО БУГАРИН                     55 
2.  СТЕВАН ПЕ-ТРОВИЋ             90       6.  САВА МУЛИЋ                          21 
3.  ЂОРЂЕ ПАВЛОВИЋ              112       7.  МИЛАДИН СТЕВАНОВИЋ    27 
4.  СТАНКО ЋУРЧИЋ                   55       8.  МИЛЕНКО МИНИЋ                64 
5.  ЈОВИЦА СТОЈАНОВИЋ         49       9.  НИКОЛА ДАМЊАНОВИЋ     56 
6.  СТАНКО ЂОКИЋ                     46     10.  БЛАГОЈЕ из Ћићевца                29 
7.  ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ              37     11.  ПЕТАР НИКОЛИЋ                   61 
8.  ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ               10     12.  СТОЈАН МАРИНКОВИЋ        61 
9.  МАРКО СТОЈКОВИЋ              10     13.  ПЕТКО МАРИНКОВИЋ       103 

10.  ВЕЉКО МАТЕИЋ                     20     14.  МАТА ГОЛУБОВИЋ                43 
укупно 554 брава.     15.  ТРИВУН ИВАНОВИЋ           130 

16.  МАТА ВЕЉКОВИЋ                  66 

1) Руишко и Црни Кал припадају капетанији алексиначкој (П. А.).
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17. МИША ПОПОВИЋ 79 11. РАДОЈКО ПАВЛОВИЋ 41 
18. МИЛЕТА ПОПОВИЋ 8 12. НЕДЕЉКО ПАВКОВИЋ 20 
19. МИЛУТИН ЂОРЂЕВИЋ 36 13. МИЛАДИН ПАЈИЋ 40 
20. ВЛАЈКО ЂОРЂЕВИЋ 75  укупно 495 б рава. 
21. ПЕТКО БУГАРИН 38    
22. СТОЈКО кмет 70  ПОДГОРАЦ  
23.   ЋОРА стари   36 1. МИЛЕНКО ЈАКОВИЋ 26 
 укупно 1287 бра ва. 2. СТАНОЈЕ РАДОВАНОВИЋ 18 
   3. ИЛИЈА ЛАЗАРЕВИЋ 70 
 КОШЕВИ ГРМЕНОВАЧКИ  4. СТЕПАН ЂОРЂЕВИЋ 22 

1. Попа МИТА 43 5. ВЕЉКО ПЕТРИЧИЋ 20 
2. ВУЧКО СТОЈАДИНОВИЋ 32 6. МИЛЕНКО СИМОНОВИЋ 35 
3. Попа МИЛЕТА 30 7. МИЛОЈЕ СПАСОЈЕВИЋ 69 
4. МИЛЕТА МИЛОВАНОВИЋ 11 8. ГЛИША МАКСИМОВИЋ 67 
5. МИЛОШ ВЕЉКОВИЋ           1 00 9. ГМИТАР НИКОЛИЋ 35 
6. ПРВАН стари                           1 00 10. ИЛИЈА ЛАРОВИЋ 90 
7. МИЛОВАН ГЛИБИЋ 11 11. МИЛОСАВ МАРИЋ 50 
8. МИЈАИЛО ТОПАЛ 60 12. ГАВРИЛО ЕРИЋ 80 
9. ЈАКОВ ЈЕРЕМИЋ 18 13. МАРКО ЕРИЋ 24 

10. ЈОВА ТЕОДОРОВИЋ 40 14. НЕША АРСЕНИЈЕВИЋ 70 
11. МАРТА удовица 5 15. ЈЕВТА ЕРИЋ 50 
12. ШУЛА удовица 40 16. ЈОВАН ИВАНОВИЋ 160 
13. МИЛОЈКО ВЕЉКОВИЋ 20 17. СТОЈАН РАЈКОВ 80 
14. ЈЕРЕМИЈА АРСЕНИЈЕВИЋ 22 18.   ЂУРА СЛАВКОВИЋ   41 
15. ИЛИЈА АРСЕНИЈЕВИЋ 50  укупно 1006 б рава. 
16. МИЛОСАВ БОШКОВИЋ 23    
17. СТЕВА ПЕКИЋ 25  ПАРДИК  
18. МИЛОСАВ МИЛОВАНОВ. 12 1. МАРКО ПАВЧИЋ 120 
19. ЈАКОВ КУЗМАНСКИ 12 2. РАДОВАН САВИЋ 124 
20. ИВАНКО НЕШИЋ 20 3. СМИЉКО ПАВЧИЋ 90 
21. МАРКО ПЕКИЋ 15 4. МИЛОСАВ НЕДЕЉКОВИЋ 100 
22. МИЛЕТА МАРКОВИЋ 8 5. МИЛАДИН СТАНКОВИЋ 36 
23. ЗДРАВКО мали 50 6. СТОЈАН ГУСЛАРЕВИЋ 20 
24. СТЕВА ИВКОВИЋ 40 7. ЈОЦА ГМИТРОВИЋ 20 
25. МАРКО КУЗМАНЧЕ 19 8. ДИНА ПАВКОВИЋ 10 
26. МИЛКО РИСТИЋ 20 9. ИЛИЈА говедар 30 
27. МИЛОВАН кнез 37 10. МИЈАИЛО СТАНКОВИЋ 15 
28. СТАНКО ЈЕРЕМИЋ 9  укупно 565 б рава. 

укупно 847 брава.  

ГРАБОВО
СМИЛОВАЦ 1. ПЕТАР СТОЈАДИНОВИЋ       10 

1. ГМИТАР ЈАНКОВИЋ 116 2. МИКА МИЛОСАВЉЕВИЋ     16 
2. МАРКО ЈАНКОВИЋ 34 3. МИЛАНА удовица                    20 
3. МЛАДЕН ГОЛУБОВИЋ 100 4. МИЈАИЛО СТЕВАНОВИЋ     60 
4. МИЛЕНКО МАРКОВИЋ 50 5. РАДОЈКО СТОЈКОВИЋ          30 
5. ЛАЗАР ЈАНКОВИЋ 20 6. СПАСА НЕДЕЉКОВИЋ          20 
6. ЖИВАН ЖИВКОВИЋ 120 7. МИЛОСАВ РАКИЋ                100 
7. МИЛИЈА ЈОВАНОВИЋ 65 8. МАРКО ГМИТРИЋЕВИЋ       15 
8. ДИНА ЖИВКОВИЋ 28  укупно 281 брав. 
9. ТОДОР НИКОЛИЋ 51   

10. МАРКО МАРИНКОВИЋ 10   
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 СКОРИЦА  11. НИКОЛА ТОМИЋ 50 
1. ЂУРА МИЛОСАВЉЕВИЋ 40 12. ТОДОР САВИЋ 10 
2. СТОЈКО брка 66 13. СТАНКО ВУКОЈЕВИЋ 26 
3. МИЛАДИН СТОЈКОВИЋ 9 14. ЈАНКО ЈОВАНОВИЋ 40 
4. МАРКО ПОПОВИЋ 156 15. МАРКО ЖИВКОВИЋ 45 
5. МИЛЕТА ПАНТЕЛЕИЋ 47 16. МИЛОЈКО ДАВИДОВИЋ 50 
6. МИЛОВАН ПАНТЕЛЕИЋ 47 17. РАДОСАВ ЂУРИЋ 60 
7. МИЛИВОЈЕ САВИЋ 24 18. ГАРВИЛО МАТИЋ 60 
8. ВЕЛИЧКО СТОЈАНОВИЋ 30 19. МАРИНКО СТОЈАНОВИЋ 65 
9. ЖИВАДИН РАДОВАНОВИЋ 26 20. СТОЈАДИН МИЛОВАНОВ. 28 

10. МИЛЕТА АРСЕНИЈЕВИЋ 30 21. ИЛИЈА стари 40 
11. РАДОЈКО ПЕТРОВИЋ 51 22. МИЈАИЛО МАРКОВИЋ 19 
12. МИЛЕТА ТОДОРИЋ 83 23. МАТА ВИШЊАРЕВИЋ 100 
13. АЛЕКСА НИКОЛИЋ 38 24. МИЈАИЛО АНТИЋ 60 
14. МИЈАИЛО СТЕВАНОВИЋ 8 25. ПАВЛЕ ЂОКИЋ 60 
15. МАРКО МИЛОСАВЉЕВИЋ 58 26. БЛАГОЈЕ МАТИЋ 40 
16. ЖИВАН ПОПОВИЋ 105 27. РАДОВАН ЗАРИЋ 48 
17. МАТА ИВАНОВИЋ 60 28. МИЛО-САВ САВИЋ 12 
18. НИКОДИЈЕ МАРКОВИЋ 67 29. ЖИВКО ОБРАДОВИЋ 20 
19. РАДИВОЈЕ МИЛОСАВЉЕВ. 19 30. ЈАНКО ПЕТРОВИЋ 20 
20. МАКСИМ ЗДРАВКОВИЋ 5 31. МИЛЕН ПЕТРОВИЋ 40 
21. МИЛОСАВ НИКОЛИЋ 50 32. ПЕТАР НОВАКОВИЋ 20 
22. СТОЈАН МИЛОЈКОВИЋ 29 33. НОВАК стари 14 
23. РАДОСАВ МИЛОЈКОВИЋ 24 34. МИЛОСАВ СВАСТИЧИЋ 125 
24. МИЛОВАН МИЛИЋЕВИЋ 16 35. СТАНОЈЕ СТОЈКОВИЋ 50 
25. МИЛОВАН РАДОВАНОВ 70 36.   МАТА АНДРЕИЋ   90 
26. БОЖИН из Смиловца 12  укупно 1416 б ава. 
27. МИЛОЈКО стари 15    
28. ЗАРИЈА МАТИЋ 20  ШЕТКА  
29. МАРКО МАТИЋ 51 1. МИЛОШ МИЛОЈЕВИЋ 25 
30. ВОЈИН МИЈАИЛОВИЋ 63 2. МИЛЕНКО МИЛОЈЕВИЋ 20 
31. ДИНА ПЕТРОВИЋ 45 3. СТОЈАН ВУКОЈЕВИЋ 61 
32. ЉУБИСАВ ЂОРЂЕВИЋ 20 4. СИБИН ПАВУНКОВИЋ 38 
33. НЕШКО воденичар 13 5. ТОМА МАРКОВИЋ 110 
34. ТОДОР МИЉКОВИЋ 30 6. ГОЛУБ стари 140 
35. ЖИВАН МИЉКОВИЋ 16 7. МИЛЕНКО ЈЕРЕМИЋ 14 
36. СТЕВАН ВАСИЛИЈЕВИЋ 83 8. МИЛОЈКО ГОЛУБОВИЋ 51 
37.   МИЛОВАН ЂОРЂЕВИЋ   10 9. МИЛОСАВ ГОЛУБОВИЋ 34 
 укупно 1569 бра ва. 10. ЈОВАН НИКОЛИЋ 34 
   11. ПЕША НИКОЛИЋ 60 
 ВИТОШЕВАЦ  12. ЖИВАДИН ЗДРАВКОВИЋ 21 

1. ВЕЉКО МИЈАИЛОВИЋ 50 13.   ИВАН ЖИВАНОВИЋ   15 
2. МИЈАИЛО МИЛОЈЕВИЋ 18  укупно 623 б ава. 
3. БАНА ВИЛИПОВИЋ 80    
4. ЖИВАН МАРКОВИЋ 140  ПОСЛОН  
5. ЂОРЂЕ ШАПИЋ 43 1. ЖИВКО ИВАНКОВИЋ 100 
6. МАРКО ПЕТРОВИЋ 24 2. МАРИНКО СТЕВАНОВИЋ 150 
7. РАНЂЕО ГМИТРОВИЋ 100 3. МАРКО стари 132 
8. ЈОВАН ВУКОЈЕВИЋ 35 4. МАРИНКО КРСТИЋ 34 
9. СИМА СТОЈАНОВИЋ 20 5. ДИНА РАЈКОВИЋ 84 

10. НИКОЛА МАРИЋ 14 6. ЂОРЂЕ ЈАНКОВИЋ 80 
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7.  ЂОРА стари                              107       4.  МИРКО СТАНКОВИЋ             30 
8.  ВЕЛКО ПЕШИЋ                       49       5.  МИЛОСАВ ШАЈКИЋ            120 

  9.  ЗДРАВКО ИГЊАТОВИЋ           4       6.  МАРИНКО кнез из Ражња        14 
укупно 743 брава.       7.  МАРИЈАН Буљанац                  13 

8.  САВА СТОЈАНОВИЋ            125 
ЧУБУРА                              9.  МАРКО биров                         160 

1.  ПАВЛЕ ЈОВАНОВИЋ              36     10.  ВЕСА ЗДРАВКОВИЋ             150 
2.  МИЈАИЛО ПЕТРОВИЋ           34     11.  СТАНОЈЕ БРАЧИНАЦ              30 
3.  ЂОРГА Бугарин                         60     12.  НЕША МИЛОВАНОВИЋ        25 
4.  БРАНКО дошљак                       41     13.  МИЛУТИН СТАМЕНОВИЋ   58 

  5.  ПЕТАР стари                             18     14.  МАРКО МИЛУТИНОВ            27 
укупно 189 брава.     15.  КРСТА ћеримиџиа                    29 

16.  МИЋА СТАМЕНКОВИЋ         70 
ЛИПОВАЦ                          17.  ЈОВАН МИЛОВАНОВИЋ       16 

1.  ВОИН КРКИЋ                         100     18.  СТОЈАН БАНЧИНИН              43 
2.  БРАНКО ИЛИЋ                       130     19.  ЈОВА БИБИЋ                             10 
3.  ВИДОЕ ИЛИЋ                           41     20.  ВЕЉКО ЈОВАНОВИЋ              46 
4.  ПЕТКО ЉУБИСАВЉЕВИЋ    66     21.  МИЛЕТА МИЛИЋ                    56 
5.  ЈАНКО СТАНОЈЕВИЋ             64     22.  ТОДОР МИЛУТИНОВИЋ       26 
6.  МИЛИЈА ГОЛУБОВИЋ           72     23.  ДИНА ЛАЗИЋ                         110 
7.  МИЛЕТА МАРКОВИЋ          120     24.  МИЛЕНКО БИБИЋ                    9 
8.  МИЛОЈКО МАРКОВИЋ          43     25.  МИЛОСАВ кованџија               30 

  9.  РАНЂЕЛ РАЈКОВИЋ                35     26.  ТОДОР СТАНКОВ                    43 
укупно 671 брав.     27.  ИЛИЈА СТОЈАНОВИЋ            30 

28.  СТОЈАН екмеџија                     37 
ПРАСКОЧ 

1.  ЛАЗА бачванџија 
 

25 
 укупно 1 300 брава. 

2.  ПЕША ИВКОВИЋ 26  ПРЊАВОР св. РОМАНА 
3.  РАНЂЕО кмет 60 1. ИЛИЈА ПЕТКОВИЋ 55 
4.  МАРКО ВЕЛИКИЋ 100 2. СТЕВАН ЖИВКОВИЋ 70 
5.  СТОЈКО ВЕЉКОВИЋ 30 3. СТОЈАДИН ПАВЛОВИЋ 40 
6.  ОЛУБ ВЕЉКОВИЋ 30 4. ПАВЛЕ стари 50 
7.  НОВА АНЂЕЛКОВИЋ 7 5. ПАВУН РАШИЋ 54 
8.  ЈОВАН криви 30 6. ЂОРЂЕ РАСПОПОВ 25 

  9.  СМИЉКО СИМОНОВИЋ   97 7. СТОЈАН терзија 45 
укупно 405 б рава. 8. РАНЧА ЈОВАНОВИЋ 20 

  9. ЈОКСИМ ПАВЛОВИЋ 13 
МАЛЕТИНА  10. МИЉКО ПАВЛОВИЋ 30 

1.  ВОИН ВИДОВИЋ 92 11. ЈОВАН ЖИВКОВИЋ 40 
2.  СТАНКО ГМИТОВИЋ 65 12. МИША качар 18 
3.  РИСТА Врањанац 19 13. СТОЈКО БОГОСАВЉЕВИЋ 8 
4.  ЈОВАН Врањанац 33 14. Калуђер из св. Романа 69 
5.  ЈОВИЦА Врањанац 14 15.   ЈОВА МИЛОШЕВИЋ   14 
6.  СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ 55  укупно 575 бр ава. 

  7.  МАРКО СТОЈАНОВИЋ           22 
укупно 302 брава. БОГОШЕВАЦ  

 1.  ЏУРЏА Бугарин 62 
БРАЧИН 2.  МИТА Бугарин 30 

1.  ИВАН кмет                                 35 3.  НИКОЛА ИЛИЋ 18 
2.  ЂОРЂЕ БОГДАНОВ                 30   4.  ВОИН МИТИЋ   20 
3.  СТЕВАН Видовац                     70 укупно 130 брава. 
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ПРЕТРКОВАЦ 
1.  ИГЊАТ РАДОВАНОВИЋ      164 

39.  СРЕЋКО МИЛОСАВЉЕВИЋ 24 
40.  МАТЕЈА ЈОКИЋ                       71 

2.  САВА кмет                                 60 41.  МИРКО ЖИВКОВИЋ                7 
3.  МИЈАИЛО РАДАНОВИЋ       47 42.  МИЛИЋ ЂУРИЋ                     100 
4.  МОЈСИЛО РАДАНОВИЋ        50 43.  МАРКО ДЕЈАНОВИЋ              34 

6.  МИЛОЈКО Луковац                125 45.  МИЛЕТА ПЕТРОВИЋ             60 
7.  РАДОВАН РАДОВАНОВИЋ   16 46.  БОГДАН кмет                            30 
8.  МИЛОСАВ ИЈКОВАЦ             46 47.  ЈАКОВ МИЛОВАНОВ               7 
9.  СТАНОЈЕ дошљак                    22 48.  НЕША БЕЛИЋ                          10 
 

 
 
 
 
 

 
5.  ГАРВИЛО РАДАНОВИЋ         52     44.  МИЛОВАН МИЛИЋЕВИЋ   105 

 
 
 

 

10.  ЖИКА ЈОВАНОВ                     30                                    укупно 1 774 брава. 
укупно 655 брава 

ПЛОЧНИК 
СТАЛАЋ                              1.  ИВАН РАДОЈКОВИЋ             150 

1.  САВА МИЛОСАВЉЕВИЋ      65       2.  РАЈКО МИЛОСАВЉЕВИЋ     90 
2.  МИЉКО МИЛОСАВЉЕВИЋ  30       3.  КОСТА СТАНИШИЋ               62 
3.  СИМОН Срезовац                    16       4.  РАДОЈКО МАРКОВИЋ            75 
4.  ПЕТАР ДЕЈАНОВИЋ              20       5.  МИРКО МАРКОВИЋ               40 
5.  МАРИНКО ЋОСИЋ                 75       6.  КОСТА СТАНИШИЋ               62 
6.  РАНЂЕО ДЕЈАНОВИЋ           32       7.  ЈАНКО МАРКОВИЋ                60 
7.  ЈАНКО ЦВИЈАЧЕВИЋ            50       8.  ИВКО МАРИНКОВИЋ          116 
8.  ВОИН ЈАНКОВИЋ                  12       9.  ПАВЛЕ РАДУЛОВ                    95 
9.  ПАВЛЕ МИЛЕНКОВИЋ         50     10.  ЦВЕТКО ВЕЛИЋ                    120 

10.  МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ         25     11.  НЕША НИКОЛИЋ                    65 
11.  МИЛЕНКО ЗДРАВКОВИЋ      39     12.  МИША овчар                             25 
12.  БОГОСАВ стари                        30     13.  РАДОВАН СТАНКОВИЋ         44 
13. МИЛИВОЈ ГАРВИЛОВИЋ 60 укупно 987 
14. МИЛОВАН СТАНКОВИЋ 20 
15. ОБРАД ЋОСИЋ 34  ЛУЧИНА 
16. МИЛИВОЈ СТОЈКОВИЋ 40 1. МИЛОВАН СМИЉАНИЋ       64 
17. ОБРАД ПЕТРОВИЋ 30 2. МИЈАИЛО СМИЉАНИЋ        65 
18. ИЛИЈА СТОЈКОВИЋ 20 3. САВА МИЛОШЕВИЋ              70 
19. СТЕВА ПЕТРОВИЋ 20 4. МАРИНКО МИЛОВАНОВИЋ 26 
20. БОГДАН ОБРАДОВИЋ 30 5. НИКОЛА СТЕВИЋ                   52 
21. ЂУРЂЕ БОРОВЧЕ 60 6. МАРКО ПЕКИЋ                        20 
22. МИЈАИЛО ИЛИЋ 12 7. СТАНОЈЕ ИНОЈКИЋ               25 
23. РАДОВАН ПАВЛОВИЋ 13 8. СТЕВА ДЕЈАНОВЧЕ                80 
24. РАДОВАН МИЛЕТИЋ 13 9. МИЈАИЛО кованџија                70 
25. ЈОВА ИЛИЋ 16 10. КРСТА САВИЋ                         14 
26. СТАНКО ЈОКИЋ 60 11. ТОША дошљак                          36 
27. МИЛЕТА ЛУКИЋ 6 12. АНТА ТЕОДОРОВИЋ              15 
28. МИЛИЋ ЂОРЂЕВИЋ 80 13. МИЉКО СТОЈКОВИЋ             40 
29. ЂУРЂЕ ЛУКИЋ 12 14. МИЛОВАН СТОЈКОВИЋ        61 
30. МАРИНКО СТЕПАНОВИЋ 100 15. МИЛОЈ ГАРВИЛОВИЋ           32 
31. МИТА МИЛЕТИЋ 50 16. ОБРАД ЈАНИЋ                          11 
32. ЈОВАН ТОДОРОВИЋ 13 17. ДИМИТРИЈЕ ЈАНИЋ               25 
33. ЛАЗА ПЕТРОВИЋ 23 18. ВАСА РАДИВОЈЕВИЋ             30 
34. ЖИВАДИН МИЉКОВИЋ 30 19. МАРКО МИЛОВАНОВИЋ      20 
35. МИЛОСАВ НИКОЛИЋ 24 20. МИЛИЈА ВЕЛИЧКОВИЋ        54 
36. ПЕТКО ЈОКИЋ 30 21.   МИЉКО кмет у селу                 50 
37. СТОЈАН ПАВЛОВИЋ 40  укупно 860 брава. 
38. ПЕТАР ИЛИЋ 35   
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СУМА У КАПЕТАНИЈИ РАЖАЊСКОЈ 
брава          гроша           пара 

по 2 паре 
САМО ДОМАЗЛУК                       24.519          1.225              38 
ТРГОВИНА                                      1.200              60                 6 
ТОРОВИ ОД ДУМАЗЛУКА            484               24                18 
сва сума                                            26.203          1.310              22 

 

ПРОТОКОЛ ПРИХОДА СПАХИЈСКОГ 1834.
(1)

 

 

Ценовник дажбина: 
Нагоница се плаћа 30 пара. 
Сеоска жировнина по 20 пара. 
Попаша по 4 паре. 
Нагоница на свињу 30 пара. 
Сеоска жировнина 20 пара. 
Кљук је плаћан 6 пара ока. 
Главница садржи: воденично (2 гроша), свадбина (2 гроша) и казанско (2 гроша). 
На главу се плаћају 2 паре. 

 

МАЂЕРЕ 
г  л  а   в   н   и   ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Милојко Гагић 4 -           - - 40 100 43 - 
2. Јанко Павловић 3 -           - - 42 100 42 - 
3. Стојадин Петровић 1 -           - - 12 70 18 20 
4. Мирко Петровић 1 -           - - 20 150 34 20 
5. Благоје Тодоровић 1 -           - - - 80 14 - 
6. Сава Михаиловић 1 -           - - 6 90 18 20 
7. Младен Стеванови ћ     1 -           - - 7 90 19 - 
8. Живко Карастојков ић  3 -          2 - 2 80 30 - 
9. Милован Карастојк ов. 1 -           - 2 5 40 20 - 
10. Павле Карастојков ћ   1 -           - - 5 40 10 20 
11. Јован Здравковић 1 -           - - - 60 11 - 
12. Стеван Здравковић 1 -           - - 6 9 18 20 
13. Богосав Нешин 1 -           - - 4 60 13 - 
14. Милија стари 1 -           - - - 40 8 - 
15. Голуб Стојанов 1 -           - - - 3 6 20 
16. Рајко Гмитров 1 -           - - - - 2 - 
17. Неша стари 1 -          2 - 5 40 12 20 
18. Симеон Маринков 1 -           - - 2 40 9 - 
19.  Сибин Марковић          1        -           -           -           -         30         6       20 

сума                              26       -          4          2        174     1230     329     20 
Село плаћа жировнину 

 
 
 
 
 

1) АС, Мин. фин, ЗТ – 146, Окружје параћинско, Капетанија ражањска
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КОШЕВИ 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. попа Миша 1 -          2 -           - 120 22 - 
2. попа Милета 3 -           - -           - 40 12 - 
3. Милован Глибић 1 -           - -           - 60 11 20 
4. Стева Пекић 1 -           - -           - 20 5 8 
5. Вучко Стојадиновић 1 -           - -           - 50 10 12 
6. Јаков Марковић 1 -           - -           - 40 8 - 
7. Кола Сремић 1 -           - -          6 40 12 20 
8. Мијаило криви 1 -           - -           - 40 8 - 
9. Живадин Стојадино. 1 -           - -           - 100 14 - 
10. Прван стари 2 -           - -           - 60 13 - 
11. Милета Миловановић 1 -           - -          6 50 17 - 
12. Јанко Првановић 1 -           - -           - 60 11 - 
13. Милета Марковић 1 -           - -           - 80 14 - 
14. Марко Пекић 1 -           - -          5 20 8 20 
15. Милосав Бошковић 1 -           - -         12 70 21 20 
16. Здравко Несторовић 2 -           - -          9 160 30 - 
17. Милојко Вељковић 1 -           - -         20 60 21 20 
18. Илија Арсенијевић 1 -           - -         14 40 8 - 
19. Миљко Ристић 1 -           - -           - 30 21 20 
20. Боја Тодоровић 1 -           - -           - 20 5 - 
21. Милош Вељковић 3 -           - -           - 150 28 20 
22. Иванко Недељковић 1 -           - -         10 40 15 20 
23. Сима Мартић 1 -           - -         13 10 13 20 
24. Милојко Марковић 1 -           - -           - 10 3 20 
25. Милован Вељковић 2 -           - -           - 100 19 - 
26. Миленко Ђурић 1 -           - -          5 40 11 30 
27. Милосав Вељковић 1 -           - -           - 50 9 20 
28. Јеремија Арсенијевић 1 -           - -         10 100 24 20 
29. Станко Јеремић 1 -           - -          5 100 20 30 
30. Јанко Пекић 1 -           - -           - 20 5 16 
31. Јова Тодоровић 1 -           - -           - 40 8 20 
32.  Стева Ивковић              1        -          2          -         10        40        17      20 

сума                              39       -          4          -        129     1860     460      6 
Село плаћа нагоницу. 

 

ЛИПОВАЦ 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Видој Илић 1 -           -           -           - - 2 - 
2. Бранко Илић 1 -           -           -          6 - 5 - 
3. Воин Кркић 3 -           -           -         40 40 32 - 
4. Јанко Станојевић 1 -           -           -           - 50 5 - 
5. Петко Љубисављевић 1 -           -           -          6 60 14 - 
6. Милета Марковић 1 -           -           -           - 50 9 20 
7. Стојадин Милојковић 1 -           -           -           - 50 9 20 
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бр. глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пар 
гр.        гр.        гр. 

1. Мијаило кмет 1 -          2 -           -         50 11 20 
2. Коста Милошевић 1 -           - -           -         40 8 - 
3. Цветко Шоп 1 -           - -           -         40 8 - 
4. Бранко Голубовић 1 -           - -           -         20 5 - 
5. Миленко Јовановић 1 -           - -           -         60 11 - 
6. Павле Јовановић 1 -           - -           -         70 12 20 
7. Петар стари 1 -           - -           -         30 6 20 
8. Ђорђе стари 2 -           - -           -           - 4 - 
9. Петар Цветковић 1 -           - -           -         10 3 20 
10. Стеван бећар 1 -           - -           -           - 2 - 
 сума 12 2 -           -        320 72 - 
 Село нема свиња.      

 

бр. глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пар 
гр.        гр.        гр. 

1. Павле кмет 1 -           -           - 4 60 11 16 
2. Стојадин Павловић 1 -           -           - 2 50 9 28 
3. Ђорђе Поповић 1 -           -          2 15 30 10 - 
4. Миша качар 1 -           - 15 30 17 20 

 

8. Ранђео Рајковић              1        -           -           -           -        125       20      30 
9. Милија Голубовић          1        -           -           -          7          -          5       20 

сума                              11       -           -           -         59       345      103     10 
Село плаћа сеоску жировнину. 

 

ПОСЛОН 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Маринко стари 2 -           -           -          3 220 38 20 
2. Ћора стари 1 -           -           -           - 50 9 20 
3. Маринко Крстић 1 -           -           -          4 70 14 20 
4. Стојадин Ђорђевић 2 -           -           -          7 200 37 20 
5. Радован Марковић 2 -           -           -         15 150 34 - 
6. Маринко Станковић 1 -           -           -         13 50 16 - 
7. Живко кмет 2 -           -           -          6 100 22 - 
8. Марјан Станковић 1 -           -           -           - 20 5 - 
9. Милета Недељковић 1 -           -           -           - 50 14 - 
10. Дина Рајковић 1 -           -           -          7 200 35 - 
11. Јеремија Игњатовић 1 -           -           -           - 100 17 - 
12. Здравко Милијић 1 -           -           -          2 120 21 - 
 сума 16 -           -           -         57 1360 264 20 

Село плаћа сеоску жировнину. 
 

ЧУБУРА 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МАНАСТИРСКО 

г  л а  в  н  и  ц  а 
р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 

а



398
398 

 

 

5. Илија Стевановић 1 -           -           -           - 90 15 20 
6. Илија Петковић 1 -           -           -          4 50 9 36 
7. Стеван Живковић 1 -           -           -         10 30 7 20 
8. Јоксим Богосављевић 1 -           -           -          6 50 10 4 
9. Јова Живковић 2 -           -           -          3 100 19 12 
10. Јова Милошевић 1 -           -           -           - 5 2 30 
11. Стојко Богосављевић 1 -           -           -          6 50 10 4 
12. Павун Рашић 1 -           -           -         10 100 18 - 
13. Миљко Првуловић 1 -           -           -          6 160 26 24 
14. Мита Ђурђевић 1 -           -           -          3 40 8 12 
15. Стојан терзија 1 -           -           -          9 90 16 16 
16. Ранча . . . 1 -           -           -           - 80 14 - 
17. попа Стојко 1 -           -           -           - 10 3 20 
18. попа Радивоје 1 -           -           -           - 20 5 - 
19.  калуђер Сава                 -        -           -          4          -           -          4        - 
 сума                              19       -           -          6         83      1115     219     22 
 Село плаћа попашу. 

МАЛЕТИНА 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Станко Гмитровић 1 -           -           -          6 40 11 - 
2. Бојан стари 2 -           -           -         30 40 25 - 
3. Неша Воиновић 1 -           -           -           - 20 5 - 
4. Риста Станковић 1 -           -           -           - 15 4 10 
5. Стеван Стојановић 1 -           -           -          5 - 4 20 
6. Јова Станковић 1 -           -           -          6 - 5 - 
7. Јовица Стевановић 1 -           -           -           - 20 5 - 
8.    Марко Стојановић        1        -           -           -           -         30         6       80 

сума                               9        -           -           -         47       165       66      10 
Село плаћа сеоску жировнину. 

 

ЦЕРОВА 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1.    Миша Милићевић 1 -           - -          9 80 18 20 
2.    Марко Ђорђевић 1 -           - -          7 50 20 13 
3.    Милосав Благојевић 1 -          2 -          8 50 15 20 
4.    Станоје Нешић 1 -           - -          4 30 8 20 
5.    Неша Миловановић     1        -           -           -          4         20         7        - 

сума                               5                    2                     32       230       62      10 
Село плаћа сеоску жировнину.
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МАЋИЈА 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1.    Младен Петровић 2 -           -           -         10 80 21 - 
2.    Станко мајстор 1 -           -           -          2 100 18 - 
3.    Младен Мутавџић 1 -           -           -          2 - 3 - 
4.    Јован Петровић 2 -           -           -          3 60 14 20 
5.    Илија Вељковић 1 -           -           -          2 5 3 30 
6.    Крста Вељковић 1 -           -           -          2 70 13 20 
7.    Петко Стојковић           1        -           -           -          4         80        16       - 

сума                               9        -           -           -         25       395       89      30 
Село плаћа сеоску жировнину. 

ПРАСКОЧ  
г  л а  в  н  и  ц  а

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Ранђео Недељковић 1 -           -           -          4 16 18 - 
2. Стојко Вељковић 1 -           -           -         10 100 18 - 
3. Петко Ивковић 1 -           -           -          6 100 17 24 
4. Лаза Петковић 1 -           -           -          4 60 11 16 
5. Стеван Благојевић 2 -           -           -          4 60 13 16 
6. Марко Стојановић 1 -           -           -          4 30 6 36 
7. Илија Јовановић 1 -           -           -           - 20 5 - 
8. Смиљко Симоновић 1 -           -           -         20 100 19 - 
9. Јова Анђелковић 1 -           -           -           - 10 3 20 
10. Голуб Вељковић 1 -           -           -          6 30 7 4 
11. Стојадин говедар 1 -           -           -           - - 2 - 
12.  Пеша Ивковић              1        -           -           -           -         60        11       - 
 сума                              13       -           -           -         58       570      117     12 
 Село плаћа попашу. 

БРАЉИНА 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Живко кмет 1 -           -           - - 40 8 - 
2. Јова Станковић 1 -           -           - - 70 12 20 
3. Воин стари 1 -           -           - 3 80 15 20 
4. Марко Младеновић 1 -           -           - - 130 21 20 
5. Миљко Стојадиновић 1 -           -           - 4 70 14 20 
6. Јова Срећковић 1 -           -          2 2 180 35 - 
7. Тодор Јовановић 1 -           -           - 10 50 14 20 
8. Ђорђе Станковић 1 -           -           - - 50 9 20 
9. Тодор Петровић 1 -           -           - 2 180 30 - 
10. Стојан Ђакић 2 -           -           - 10 150 31 20 
11. Брица криви 1 -           -           - 5 - 4 20 
12. Дача стари 2 -           -           - 10 100 24 - 
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бр.                                         глава нично барина    ско 
гр. 

свиња 
гр. 

кљука 
гр. 

гроша пара 

1. Која Смиљковић 2 -           - - 8 100 23 - 
2. Илија Јовановић 1 -           - - 3 20 6 20 
3. Марко Недељковић 1 -          2 2 20 100 31 - 
4. Милосав Недељков ћ  2 -           - - 15 150 34 - 
5. Миладин Стојковић 1 -           - - 5 30 9 - 
6. Јоца Гмитровић 1 -           - - 3 10 5 - 

 

13.  Јова Ђорговић              1        -          2          -          2        120       23       - 
14.  Радован стари               1        -           -           -          4        150       26      20 

сума                              16       -          2          2         58      1370      27      20 
Село плаћа сеоску жировнину. 

 

ГОРЊИ ВАРОШ 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Станко кмет 4 -           - - 40 - 28 - 
2. Живадин Миљковић 1 -           - - 6 - 5 - 
3. Благоје Недељковић 1 -           - - 5 30 9 - 
4. Симон Узуновић 1 -           - - - 130 21 20 
5. Радоје Радосављевић 2 -           - - 4 70 16 20 
6. Живул Дамњановић 1 -           - - - - 2 - 
7. Милен Станојевић 2 -           - - 5 120 24 20 
8. Белко Јовановић 2 -           - - 35 - 21 20 
9. Јован Ђурђевић 2 -          2 - 16 15 16 10 
10. Радован Анђелковић 2 -           - - 8 - 8 - 
11. Радивоје Недељковић 2 -           - - - 30 8 20 
12. Марко Козић 1 -           - - - - 2 - 
13. Миета Милосавић 1 -           - - - - 2 - 
14. Беличко Николић 1 -           - - - 100 17 - 
15. Миленко Анђелковић 1 -           - - - 10 3 20 
16. Ђорђе Козић 1 -           - - - - 2 - 
17. Радосав Минић 1 -           - - - - 2 - 
18. Милета Марковић 1 -           -  8 40 12 - 
19. Андреја Ђорковић 1 -           - - 2 - 3 - 
20. Маринко Првуновић 1 -           - - 2 - 3 - 
21. Стојан дошљак 1 -           - - - - 2 - 
22. Андреја . . . 1 -           - - - - 2 - 
23. Станоје Станковић 1 -           - - - - 2 - 
24. СтошаСтанковић 1 -           - - - - 2 - 
25. Марко Милић 1 -           - - 3 - 3 20 
26. Петар Стојковић 1 -           - - - - 2 - 
27. Стева Милић 1 -           - - - - 2 - 
28. Миленко Милић 2 -           - 2 6 - 9 - 
 сума 38 -          2 2 138 545 230 30 

Село плаћа сеоску жировнину. 
 

ПАРДИК 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
 
 
 
 
 

и
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7.    Стојан Петровић 1 -           -           -          3 40 9 20 
8.    Милосав Ћирковић 1 -           -           -           - 80 14 - 
9.    Радован Савић 1 -           -           -           - 50 9 20 
10.  Станко Јанковић 1 -           -           -           - 60 11 - 
11.  Живадин Стојадино в.  1 -           -           -           - - 2 - 
12.  Јова Петровић 1 -           -           -           - 80 14 - 
13.  Дина Павковић 1 -           -           -          9 30 11 - 
14.  Мијаило Станковић     1        -           -           -           -         20         5        - 

сума                              16       -          2          2         66       770      184     20 
Село плаћа сеоску жировнину. 

 

ГРАБОВО 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1.    Мијаило Стевановић   2        -           -           -         20       200       44       - 
2.    Миленко Милошевић  2        -           -           -          8         80        18       - 
3.    Радојко Стојковић        1        -           -           -         20       120       30       - 
4.    Станоје Маринковић    1        -           -           -          4         90        17      20 
5.    Милосав Ракић             2        2          -           -         40       220       59       - 
6.    Спаса кмет                    1        -           -           -         20       120       30       - 
7.    Боја Недељковић          1        -           -           -           -           -          2        - 
8.    Благоје Спасић             1        -           -           -          2         30         7       20 
9.    Станоје Маринковић    1        -           -           -          4         90        17      20 
10.  Марко Гмитрић            1        -           -           -          5         20         7       20 
11.  Ђорђе Стевановић       1        -           -           -          5         60        13      20 

сума                              14       2          -           -        128     1030     248     20 
Село плаћа сеоску жировнину. 

 

ПОДГОРАЦ 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. попа Јова 1 - -           -           - - 2 - 
2. Станоје Радовановић 1 - -           -          6 90 18 20 
3. Миленко Јановић 1 - -           -          5 50 12 - 
4. Степан Ђорђевић 2 - -           -          6 120 25 - 
5. Марко Савић 1 - -           -           - 50 9 20 
6. Милисав Радивојевић 1 - -           -          6 70 15 20 
7. Белко Јовановић 1 - -           -          3 150 26 - 
8. Милош Јовановић 1 - -           -          4 40 10 - 
9. Миливоје Малкић 1 2 -           -          3 50 13 - 
10. Милосав Ружић 1 - -           -          6 70 15 20 
11. Милија Лазаревић 1 - -           -          8 220 39 - 
12. Стојко Јовановић 1 - -           -          5 30 9 - 
13. Која Тодоровић 1 - -           -          3 80 15 20 
14. Јевта Марковић 1 - -           -           - 90 15 20 
15. Стојан Ранковић 1 - -           -           - 220 35 - 
16. Миљко Спасојевић 1 - -           -         10 60 16 - 
17. Милован терзија 1 - -           -           - 40 8 - 
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18. Миленко Симоновић 1 - - - - 220 35 - 
19. Мика Богосављевић 1 - - - 9 100 21 20 
20. Милован Савић 1 - - - - 5 9 20 
21. Милен Младеновић 1 - - - - 100 17 - 
22. Недељко Ракић 1 - - - 6 100 20 - 
23. Неша Арсенијевић 2 2 - - 19 70 26 - 
24. Богдан Гавриловић 1 - - 2 - 100 19 - 
25. Мијаило Арсенијевић 1 - - - 4 60 13 - 
26. Крста Стојковић 1 - - - - 40 8 - 
27. Милија Спасић 1 - - - 3 30 8 - 
28. Милоје Спасић 1 - - - 4 120 22 - 
29. Јован Чавеић 3 4 - - - 40 16 - 
30. Гмитар говедар 1 - - - 12 50 15 20 
31. Милосав Нешковић 1 - - - - 60 11 - 
32. Илија Лазаревић 2 2 - - 20 90 29 20 
33. Милован кмет  1 4 - - - 40 12- 
34. Миленко Малкић 1 - - - - 40 8 - 
35. Глиша Максимовић 1 - - 4 6 250 46 20 
36. Никола Гмитровић 1 - - - - 70 12 20 
37. Ђура Славковић 1 - - - 6 70 15 20 
38. 
39.   

Вељко стари 
Радојко Чавеић   
сума 

1 
1   

44 

- 
-   

14 

- 
-   
- 

- 
-   
6 

- 
-   

154 

200 
40   

3370 

32 
8   

690 

- 
- 

20 
Село плаћа сеоску жировнину.  

 

ЦРНИ КАЛ 
(1)

г  л а  в  н  и  ц  а 
р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Станко ћурчија 1 -           -           -         10 30 11 20 
2. Џона Џелатовић 1 -           -           -          7 20 8 20 
3. Никола Миленковић 1 -           -           -           - 38 9 28 
4. Јовица качар 1 -           -           -          5 40 10 20 
5. Петар Ивановић 1 -           -           -          3 40 9 20 
6. Ђорђе Течић 2 -           -           -          6 - 7 - 
7. Стојко Бешић 1 -           -           -          4 - 4 - 
8. Станко Ђокић 2 -           -           -          4 - 6 - 
9. Стефан Петровић 1 -           -           -         33 - 18 20 
10. Банко кмет 2 -           -           -       318* - 242 20 
11. Марко Стојановић 1 -           -           -           - - 2 - 
12. Милен Јовановић 1 -           -           -           - - 2 - 
13.  Вељко Мативић            1        -           -           -           -           -          2        - 

сума                              17       -           -           -        390      168      333     28 
Село плаћа сеоску жировнину сем у случају *. 

 

 
 
 
 
 
 

1) Црни Кал и Руишко припадају Окружју алексиначком
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 сума 
 Село нема свиња. 

 

РУИШКО
(1)

 

г  л а  в  н  и  ц  а 
р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Петар кмет 1 -           -           -           -           - 2 - 
2. Раденко Милкић 2 -           -           -           -           - 2 - 
3. Станко Карић 1 -           -           -           -           - 2 - 
4. Стојадин Стојановић 1 -           -           -           -           - 2 - 
5. Крста Воиновић 1 -           -           -           -           - 2 - 
6. Воин Вељић 1 -           -           -           -           - 2 - 
7. Радован Вељић 1 -           -           -           -         10 3 20 
8. Миладин Вељић 1 -           -           -           -           - 2 - 
9. Тодор Вељковић 1 -           -           -           -           - 2 - 
10. Миладин Лазић 1 -           -           -           -         50 9 20 
11. Радивоје Милкић 1 -           -           -           -           - 2 - 
12. Стојко Вељић 1 -           -           -           -         50 9 20 
13.  Милосав Милкић         1        -           -           -           -           -          2        - 

14       -           -           -           -        110       44      20 
 
 

БРАЧИН 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Стојан Ђурић 1 - -           -         11 15 9 30 
2. Милосав Шајка 1 - -           -         20 60 21 - 
3. Миладин Здравковић 2 - -           -         40 130 43 20 
4. Ђорђе Богдановић 1 2 -           -         10 60 18 - 
5. Тодосије Милутинови ћ1 - -           -         40 100 37 - 
6. Тодор Милутиновић 1 - -           -           - 10 3 20 
7. Јован Бабић 1 - -           -          3 60 12 20 
8. Мића Станковић 1 - -           -         20 60 21 - 
9. Милета Милић 2 - -           -         22 120 33 - 
10. Миленко Бибић 1 - -           -          8 30 10 20 
11. Димитрије Лазић 1 - -           -         20 80 24 - 
12. Глиша Стевановић 1 - -           -          9 30 13 - 
13. Крста Ђорђевић  1 -           -           - 10 40 13- 
14. Белко Јовановић 1 - -           -          3 90 17 - 
15. Јова Богдановић 1 4 -           -           - 50 13 20 
16. Тодор Станковић 2 - -           -          7 100 22 20 
17. Сава Ћирић 2 - -           -         30 60 28 - 
18. Мирко Цветковић 1 - -           -          8 60 15 - 
19. Маријан Живковић 1 - -           -           - - 2 - 
20. Јова Маријановић 1 - -           -           - - 2 - 
21. Марко Милутиновић 1 - -           -          6 30 9 2 
22. Радоје Стојковић 1 - -           -           - - 2 - 
23. Стојан екмеџија 1 - -           -          3 20 6 20 

1) Црни Кал и Руишко припадају Окружју алексиначком 
2) Води се под нагоница
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24.  Јован Дупа 1 -           - -          6 30 9 20 
25.  Јован Јаковљевић 1 -          2 -         10 80 21 - 
26.  Марко биров 1 -           - -           - 10 3 20 
27.  Илија Стојановић 1 -           - -           - 20 5 - 
28.  Милосав Маринковић 1        -           -           -           -           -          2        - 

сума                              33       6          2          -        286     1345     418     30 
Село плаћа сеоску жировнину. 

 

ПЛОЧНИК 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Рајко Милосављевић 2 -           -          4 10 100 28 - 
2. Мирко Петровић 1 -           -           - 7 - 5 20 
3. Јован Радојковић 3 -           -           - 24 100 33 - 
4. Павле Радуловић 1 -           -           - 8 120 24 - 
5. Раша Марковић 1 -           -           - 9 80 18 20 
6. Радосав Марковић 1 -           -           - 8 80 18 - 
7. Мирко Марковић 1 -           -           - 2 80 15 - 
8. Јанко Марковић 1 -           -           - 6 80 17 - 
9. Ивко Маринковић 2 -           -           - 10 200 39 - 
10. Неша Николић 2 -           -           - 6 200 37 - 
11. Радукан Стојковић 2 -           -           - 12 60 19 - 
12. Цветко Вељковић 3 -           -           - 12 200 42 - 
13. Јован Петровић 1 -           -           - - 10 3 20 
14. Цветан Петровић 1 -           -           - 4 40 10 - 
15.  Коста Станојевић         1        -           -           -           -         60        11       - 

сума                              23       -           -          4        118     1410     320     20 
Село плаћа нагоницу. 

 

ШЕТКА 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Тома Марковић 3 -           -           -         16 200 48 - 
2. Стојан Вукосавић 1 -           -           -          6 70 17 - 
3. Јова Николић 1 -           -           -           - 70 12 20 
4. Миленко Милосављ. 1 -           -           -           - 4 8 - 
5. Сибин Удовичић 1 -           -           -           - 30 6 20 
6. Иван кмет 1 -           -           -           - 30 6 20 
7. Миленко Сремић 1 -           -           -           - - 2 - 
8. Живадин Голубовић 1 -           -           -           - 20 5 - 
9. Голуб стари 3 -           -           -         30 150 51 - 
10. Милосав Голубовић 2 -           -           -         19 60 27 10 
11. Милојко 1 -           -           -         10 60 18 20 
12. Пеша Николић 1 -           -           -           - 90 15 20 
13.  Стојан Вуић                  1        -           -           -         10         8         21      20 

сума                              18       -           -           -         91       900      239     10 
Село плаћа нагоницу.
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ВИТОШЕВАЦ 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Вељко Мијаиловић 1 - - - 20 140 35 - 
2. Мата Андрић 3 - - - 32 200 32 - 
3. Марко Петровић 1 - - - - 40 8 - 
4. Станоје Станковић 1 - - - 12 100 23 - 
5. Живан Марковић 2 - - - 16 100 24 - 
6. Тодор Савић 1 - - - 9 80 18 20 
7. Маринко Стојановић 1 - - - - 180 29 - 
8. Никола Марковић 1 - - - - 50 9 20 
9. Милосав Савић 1 - - - - 180 29 - 
10. Крста говедар 1 - - - - 30 6 20 
11. Јанко Петровић 1 - - - - 60 11 - 
12. Јован Вилиповић 1 4 - - - 80 18 - 
13. Станко Ђуричић 2 - - - 8 180 35 - 
14. Мијаило Илић 1 - - - - 40 8 - 
15. Мијаило Божанић 3 - - - - 180 33 - 
16. Милосав Саватић 2 - 2 - 20 200 46 - 
17. Симон Степановић 1 - - - 5 50 18 - 
18. Рака Ђорђевић 1 - - - - 80 14 - 
19. Мијаило Марковић 1 - - - - 60 11 - 
20. Стојадин Милованови ћ1 - - - - 40 8 - 
21. Аранђео Гмитровић 2 - - - 27 80 29 20 
22. Живко Обрадовић 1 - - - - 50 9 20 
23. Мата Вишњаровић 1 4 - - 14 150 35 20 
24. Јован Вукојевић 1 4 - - 10 60 20 - 
25. Ђорђе Шапић 2 - - 2 30 150 20 - 
26. Станоје Вукосављеви ћ 1 - - - 10 - 7 - 
27. Никола Томић 2 - - - 3 60 14 20 
28. Лаза Марковић  2 - - - 26 100 32- 
29. Илија Симоновић 1 - - - - 60 11 - 
30. Маринко Петровић 1 - - - - 50 9 20 
31. Радосав Ђурић 1 - - - - - 2 - 
32. Голуб говедар 1 - - - - 70 12 20 
33. Мина Јанковић 1 - - - - 100 17 - 
34. Миџа Зарић 1 - - - - 40 8 - 
35. Милош Зарић 1 - - - - 30 6 20 
36. Радован Зарић 3 - - - - 30 10 20 
37. Рака Станковић 1 - - - - 30 6 20 
38. Станко Вукосавић 1 - - - 3 50 11 - 
39. Милован Пешић 1 - - - - 10 3 20 
40. Павле Ђокић 1 - - 2 - 180 31 - 
41. Новак стари 1 - - - - 60 11 - 
42. Мијаило Тарапунџа 1 - - - 2 30 7 20 
43. Гарвило Матић 1 - - - 2 100 18 - 
44. Благоје Матић 1 - - - - 50 9 20 
45. Живко Давидовић 1 - - - - 30 6 20 
46. Илија Ђорђевић 1 - - - - 50 9 2. 
47. Петар Новаковић 1 - - - 11 80 19 20 
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7. Јоца Марковић 2 -           -           -          3 140 31 - 
 

10. Миљко Кодра 2 -           -           -          8 60 17 - 
 

48. Сима Стојадиновић      1        -           -           -           -         30         6       20 
49. Антанаско биров           1        -           -           -           -         20         5        - 

сума                              62      12         2          4        260     3820     847      - 
Село плаћа сеоску жировнину. 

 

ПРЕТРКОВАЦ
(1)

 

г  л а  в  н  и  ц  а 
р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1.    Гарвило Радановић      2        2          -           -         10       100       22       - 
2. Огњан стари 2 2          -           -         11        70 17 24 
3. Живко Огњановић 1 -           -           -           -         20 5 - 
4.    Милосав Саит              1        -           -           -           -         50         9       20 
5.    Мојсило Радановић      2        -           -           -          4         60        13      16 
6.    Станоје Радивојевић    1        -           -           -          4         20         5       16 
7.    Мијаило Раденовић     1        -           -           -           -         60        11       - 
8.    Сава кмет                      2        -           -           -           -        150       26      20 
9.    Никола Илић                 2        -           -           -           -           -          4        - 
10.  Џурџа Бугарин             1        2          -           -           -         80        16       - 
11.  Воин Митић                  1        -           -           -           -           -          2        - 
12.  Живко Јовановић         1        -           -           -           -         20         5        - 
13.  Мита Бугарин               1        -           -           -           -           -          2        - 
14.  Милојко Луковац         1        -           -           -         10         -          3        - 
15.  Радован Радановић      1        -           -           -           -         10         3       20 
16.  Боја Радановић             1        -           -           -           -           -          2        - 
17.  Дрена Дучићки             1        -           -           -           -           -          2        - 

сума                              24       6          -           -         39       780      174     36 
Село плаћа сеоску жировнину. 

 

РАДОШЕВАЦ 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1.    попа Милета                 2        -           -           -         12        30        14      20 
2.    попа Мата                     1        -           -           -          2         20        10       - 
3.    Вељко Радовановић     1        -           -           -           -           -          2        - 
4.    Милован Белић            1        -           -           -          4         20         7        - 
5.    Марјан Марковић         1        -           -           -          3         30         8        - 
6.    Игњат Поповић            1        -           -           -          5         40        10      20 

 

8.    Цветко Бранковић        1        -           -           -          6        100       20       - 
9.    Јанко Бранковић           1        -           -           -          4         10        19       - 

 

11.  Лука Недељковић         1        -           -           -          6         50        20       - 
12.  Живко Марковић          1        -           -           -           -         60        11       - 
13.  Милоје Јокановић        1        -           -           -          5         80        16      20 
14. Јоца Стевановић 1 -           -           -          2 20 6 - 
 сума 17 -           -           -         64 780 185 60 
 Село плаћа нагоницу.      

1) Богошевац је у саставу Претрковца (П. А.).
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ЋИЋЕВАЦ 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Ђура Мацић 1 - - - 8 50 13 20 
2. Радосав Милетић 1 - - - 3 100 18 20 
3. попа Радован 1 - - - 16 50 17 20 
4. Ђура Живковић 1 - - - 8 100 21 - 
5. Павле Катанче 1 - - - 2 60 12 - 
6. Павун Васић 1 - - - 4 80 16 - 
7. Милутин Кузмановић 1 - - - - - 2 - 
8. Миленко Крка 1 - - - 40 70 32 20 
9. Јеремија Свркић 2 - - - 30 150 41 20 
10. Петар Ранковић 1 - 2 - 7 60 16 20 
11. Гмитар Кочанац 1 - - - 26 30 19 20 
12. Стојан Петковић 1 - - - 7 60 14 20 
13. Ранђео Тодоровић 1 - - - 18 80 23 - 
14. Милосав Марковић 1 - - - 8 50 13 20 
15. Степан Лукић 1 - - - 15 70 20 - 
16. Ђура Бодић 1 - - - 7 10 20 20 
17. Недељко Крка 2 - - - 30 130 38 20 
18. Милић Петковић 3 - - - 40 140 47 - 
19. Благоје Петковић 1 2 - - 18 140 34  
20. Пеша Миланић 1 - - - 6 40 11 - 
21. Максим Кркић 1 - - - 12 20 11 - 
22. Јова Николић 1 - - - - 50 9 20 
23. Миладин воденичар 1 - - - 9 40 12 20 
24. Никола Живковић 1 - - - 3 80 15 20 
25. Јеремиа Андреић 1 - - - 7 50 13 - 
26. Илија Андреић 1 - - 2 17 140 33 20 
27. Петар Мацић 1 - - - 8 50 13 20 
28. Мата Влаче 1 - - - - - 2 - 
29. Ђока Мацић 1 - - - 8 50 13 20 
30. Станоје Марковић 1 - - - 3 50 11 - 
31. Живан Топаловић 1 - - - - 100 17 - 
32. Милован Пантић 1 - - - - 100 17 - 
33. Петар Пантић 1 - - - 2 100 18 - 
34. Милета Живановић 2 - - - 30 200 49 - 
35. Милосав Мијатовић 1 - - - 6 100 20 - 
36. Обрад Мијатовић 1 - - - 6 100 20 - 
37. Петко Мијатовић 2 - - - 24 150 38 20 
38. Алекса Здравковић 1 - - - - 20 5 - 
39. Гмитар Тодорино 1 - - - 13 60 17 20 
40. Стојан Картусић 1 - - - 6 7 12 20 
41. Богдан Николић 1 - - - 9 70 17 - 
42. Петар Миловановић 1 - - - 6 30 9 20 
43. Милован Крстић 1 - - - - - 2 - 
44. Милутин Милошевић 2 - - - 20 80 26 - 
45. Милован Павловић 1 - - - 4 - 3 20 
46. Стева Лазаревић 1 - - - 3 20 7 20 
47. попа Стојан 2 - - - 11 50 17 20 
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48. Риста Благојевић 1 - - - - 20 5 - 
49. Анта Милосавић 2 - - - 14 220 42 20 
50. Симон Тодоранче 1 - - - - 40 8 - 
51. Радивоје Милојевић 1 - - - 4 100 19 - 
52. Радосав Посековић 1 - - - 4 50 11 20 
53. Јован Стаменковић 2 - - - 8 100 23 0 
54. Живко Крстић  3 - - - 38 100 40- 
55. Живко Павловић 1 - - - - 30 6 20 
56. Живан Кузмановић 1 - - - - 10 3 20 
57. Ђока Вучићевић  1 - - - - 40 8- 
58. Станојло Марковић 1 - - - 3 80 15 20 
59. Гојко Анђелковић 1 - - - - 70 12 20 
60. Јова Анђелковић 1 - - - - 50 9 20 
61. Мијаило Радојковић 1 4 - 4 40 80 42 - 
62. Нестор Гојковић 1 - - - - 60 14 - 
63. Милој Крстић 1 - - - - 10 3 20 
64. Стојко Анђелковић 1 - - - - 80 14 - 
65. Илија Топић 1 - - - - 30 6 20 
66. Ранко бели 1 - - - 3 70 20 14 
67. Милутин Митрић 1 - 2 - 8 50 15 20 
68. Гмитар Итришан 1 - - - - 30 6 20 
69.  Младен Живковић       1        -           -           -           -         50         9       20 

сума                              81       6          4          6        619     4690    1191     - 
Село плаћа сеоску жировнину. 

 

СТАЛАЋ 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Срећко Милосављевић 1 -           -           - - 100 17 - 
2. Миљко Милосављевић 1 -           -           - - 80 14 - 
3. Арса Белић                   1 -           -           - 5 40 11 30 
4. Обрад Николић             2 -           -           - 6 60 14 20 
5. Милован Милојковић  1 -           -          2 - 100 19 - 
6. Радован Павловић        1 -           -           - - 80 14 - 
7. Живко Стојадиновић   1 -           -           - - 80 14 - 
8. Маринко Ћосич            2 -           -           - - 100 19 - 
9. Милета Маринковић    1 -           -           - - 80 14 - 
10. Миладин Недељковић 1 -           -           - 4 30 9 20 
11. Стојан Живковић         1 -           -           - 4 40 11 - 
12. Ђурђе Николић             1 -           -           - 6 10 8 - 
13. Миладин Николић       1 -           -           - - 50 9 20 
14. Богосав Јовановић       1 -           -           - - 120 20 - 
15. Миљко Радојковић       2 -           -           - - 100 19 - 
16. Воин Гинић                   1 -           -           - - 100 17 - 
17. Павле Миленковић      2 -           -           - - 70 14 20 
18. Петар Маринковић      1 -           -           - - 80 14 - 
19. Станоје Маринковић    1 -           -           - 3 80 16 10 
20. Милосав Николић        1 -           -           - - 70 12 20 
21. Милиа Станковић        1 -           -           - - 60 11 - 
22. Мијаило Гавриловић   1 -           -           - - 40 8 - 
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23.  Миливое Гавриловић   1        -           -           -           -         60        11       - 
24.  Јова Обрадовић            1        -           -           -           -         50         9       20 
25.  Радосав Ђурђевић        1        -           -           -           -         70        12      20 
26.  Маринко Дејановић     1        -           -           -           -         80        14       - 
27.  Мита Милетић             1        -           -           -         15       100       28      10 
28.  Јова Тодоровић             1        -           -           -           -         90        15      20 
29.  Мијаило Илић              1        -           -           -           -           -          2        - 
30.  Обрад Боровче              2        -           -           -           -        150       26      20 
31.  Милета Недељковић    1        -           -           -          2         20         6       20 
32.  Ђурђе Недељковић      1        -           -           -           -         30         6       20 
33.  Живан Ћирковић          1        -           -          2          -        120       22       - 
34.  Милован Милић           3        -           -           -           -         40        12       - 
35.  Станко Маринковић     1        -           -           -          3         80        16      10 
36.  Сава Милосављевић    2        -           -           -           -         80        16       - 
37.  Матеа Јовановић          1        -           -          2          -        100       19       - 
38.  Стојан Миленковић     1        -           -           -           -         90        15      20 
39.  Миленко Здравковић   1        -           -           -           -         60        11       - 
40.  Обрад Петковић           3        -           -           -         30       200       58      20 
41.  Јанко Увијачев              1        -           -           -           -         50         9       20 
42.  Лука Недељковић         1        -           -           -           -         40         8        - 
43.  Мирко Радошевић        1        -           -           -           -         70        12      20 
44.  Радован Милетић         1        -           -           -           -         40         8        - 
45.  Марко Дејановић         1        -           -           -           -         40        12      20 
46.  Маринко Тодорић         1        -           -           -           -         30         6       20 
47.  Обрад Петровић           1        -           -           -           -         70        12      20 
48.  Маринко Степановић   1        -           -           -           -        150       28      20 
49.  Маријан Степановић   1        -           -           -           -         40         8        - 
50.  Воин Јанковић              1        -           -           -           -         70        12      20 
51.  Јаков Миловановић      1        -           -           -           -         40         8        - 
52. Ђурђе Боровче              2        -           -           -           -        200       34       - 
53.  Јаков Симоновић          2        -           -           -           -        120 
54.  Милић Ђурић               1        -           -           -           -        100       17       - 
55.  Лаза Петровић              1        -           -           -          5         20         8       30 
56.  Станко Јовановић         1        -           -           -          9         80        20      30 
57.  Миленко Живковић     1        -           -           -          5         40        11      30 
58.  Неша Белић                  1        -           -           -          5         60        14      30 
59.  Милета Петровић         1        -           -           -           -        100       17       - 
60.  Милић Ђорђевић          3        -           -           -           -         70        16      20 
61.  Здравко Мишић            1        -           -           -           -         30         6       20 
62.  Милета Здравковић      1        -           -           -           -           -          2        - 
63.  Недеља удовица            -        -           -           -           -         20         5        - 
64.  Стева Петровић            1        -           -           -          4         30         9       20 
65.  Вукое Недељковић       1        -           -           -           -         20         5        - 
66.  Миливое Стоић            1        -           -           -           -         20         5        - 
67.  Среја Обрадовић          1        -           -           -           -         10         3       20 
68.  Богдан кмет                  1        -           -           -           -         30         8       20 
69.  Петар Обрадовић         2        -           -           -           -         40         8        - 

сума                              86       -           -          6        106     4650     955      - 
Село плаћа нагоницу.
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1.    Миљко кмет 2 -           -           -         10 20 12 - 
2.    Марко Ђурчић 1 -           -           -           - 50 9 20 
3.    Живадин Вилипов ћ   1 -           -           -          3 60 12 20 
4.    Јова Стевановић 1 -           -           -          4 40 10 - 

 

ПОЈАТЕ 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1.    Стојко кмет                   1        -           -           -         50        80        17      30 
2.    попа Милован               2        -           -           -           -        100       19       - 
3.    Ђока Поповић              1        -           -           -           -         50         9       20 
4.    Стојан Маринковић     1        -           -           -           -         80        14       - 
5.    Петар Ђутучановић     2        -           -           -           -         20         7        - 
6.    Миладин Стевановић  1        -           -           -         40        80        17       - 
7.    Милосав Минић           1        -           -           -           -        100       17       - 
8.    Петко Маринковић       2        -           -           -           -        120       22       - 
9.    Илија Настић                1        -           -           -           -         50         9       20 
10.  Стева Боић                    1        -           -           -         13         -         11      30 
11.  Стојан Вељковић          1        -           -           -          8         80        22       - 
12.  Вилип Минић               1        -           -           -          4         50        12      20 
13.  Мића Маринковић       1        -           -           -           -         30         6       20 
14.  Ђора Витанаровић       1        -           -           -          5         60        14      30 
15.  Дина Стевановић         2        -           -           -          3         90        17      30 
16.  Блајко Ђорђевић          1        -           -           -           -        100       17       - 
17.  Петар Ванчић               1        -           -           -          2         30         8        - 
18.  Јова Милованчевић      2        -           -           -          5        200       37      20 
19.  Петко Бугарин              2        -           -           -           -           -          4        - 
20.  Мата Вељковић            1        -           -           -          3         50        12       - 
21.  Милета Мијатовић       1        -           -           -           -         10         3       20 
22.  Милутин Ђорђевић      1        -           -           -           -          8         14       - 
23.  Живадин Маринковић 1        -           -           -           -         30         6       20 
24.  Милета Мијатовић       1        -           -           -           -        200       32       - 
25.  Сава Милојковић         1        -           -           -           -         60        11       - 
26.  Стева Витанаровић      1        -           -           -           -         20         5        - 
27.  Милое Радивоевић       1        -           -           -           -         50         9       20 
28.  Живко Павловић          1        -           -           -           -         60        11       - 
29.  Пера Миловановић      1        -           -           -           -         20         5        - 
30.  Голуб Сакић                  1        -           -           -           -         40         8        - 
31.  Јова Витанаровић         1        -           -           -           -         20         5        - 
32.  Јанко Павловић            1        -           -           -           -         50         9       20 
33.  Тричко Јовановић         2        -          2          -           -        120       24      20 
34.  Радое Марковић           2        -           -           -           -         50        11      20 
35.  Миленко Минић           1        -           -           -           -         50         9       20 

сума                              43       -          2          -        133     2230     461     20 
Село плаћа нагоницу. 

 

ЛУЧИНА 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
 
 

и
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бр. глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пар 
гр.        гр.        гр. 

1. Дача туфегџија 1 -           -           - -           - 2 - 
2. Милета Павловић 1 -           -           - -           - 2 - 
3. Јова терзија 1 -           -           - -           - 2 - 
4. Пеша колар 1 -           -           - -        120 20 - 
5. Миљко Терапунџа 1 -           -           - -         30 6 20 
6. попа Марко 1 -           -           - -         70 12 20 
7. Аранђео Вељковић 1 -           -           - -           - 2 - 
8. Степаљн Топић 1 -           -           - -         50 9 20 
9. Ђока Мијаиловић 1 -           -          2 -        220 37 - 
10. Никола Вељковић 1 -           -           - -         60 11 - 
11. Стеван Радојковић 1 -           -           - -           - 2 - 
12. „ „ 1 -           -           - -         90 15 20 
13. Стеван Бојанић 1 -           -           - -        100 17 - 
14. Стојко Васиљковић 1 -           -           - -         60 11 - 
15. Стојан Биљарче 1 -           -           - -           - 2 - 
16. Стојан качар 1 -           -           - -         20 5 - 
17. Никола Ракић 3 -           -          4 -        250 47 20 
18. Миљко ћурчија 1 -           -           - -         50 9 20 
19. Радојко Марковић 1 -           -           - -         30 6 20 
20. Милић Маринковић 1 -           -           - -         20 5 - 
21. Милован Лазаревић 2 -           -           - -           - 4 - 
22. Голуб Павловић 1 -           -           - -           - 2 - 
23. Станоје Брачинац 2 -           -           - -         80 16 - 
24. Маринко стари 1 -           -          2 -         40 10 - 
25. Младен Нешић 3 -           -          2 -        200 38 - 
26. Коца Милосављевић 1 -           -           - -           - 2 - 
27. попа Стојан 1 -           -           - -         80 14 - 
28. Дина ћурчија 1 -           -           - -         70 20 - 
29. Живан бојаџија 1 -           -           - -         20 5 - 

 

 

5. Мијаило Станковић 1 -           -           -         14 80 23 - 
6. Милиа Величковић 1 -           -           -          6 100 20 - 
7. Милован Марковић 1 -           -           -          6 60 14 - 
8. Милко Станковић 1 -           -           -          8 40 12 - 
9. Милован Божанић 1 -           -           -         10 80 19 - 
10. Мина Радовановић 1 -           -           -          5 50 12 - 
11. Милован Радованови ћ 1 -           -           -         10 40 13 - 
12. Смиљко Марковић 1 -           -           -          5 40 10 20 
13. Никола Пекић 1 -           -           -          9 50 14 - 
14. Марко Пекић 1 -           -           -          3 80 15 20 
15. Сава Ничић 1 -           -           -          4 80 10 - 
16. Манојло стари 1 -           -           -           - 100 17 - 
17. Стојан Јовановић 1 -           -           -           - 20 5 - 
18. Станое Јовановић 1 -           -           -           - 20 5 - 
19. Сава Милошевић 1 -           -           -          3 20 6 20 
20. Петар Савић 1 -           -           -          2 50 10 20 
21. Станко Милошевић 1 -           -           -          3 30 8 - 

касаба РАЖАЊ 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
а
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30. Стеван Павловић 1 -           -           - -           - 2 - 
31. Игњат стари 1 -           -           - -        100 17 - 
32. Лаза Минић 1 -           -           - -         30 6 20 
33. Смиљко Петровић 1 -           -           - -         40 8 - 
34. Риста Грк 1 -           -           - -           - 2 - 
35. Рака Миленковић 2 -           -           - -        120 22 - 
36. Здравко грнчар 1 -           -           - -           - 2 - 
37. Крста Грк 2 -           -          2 - 6  
38. Марко терзија 1 -           -           - -         20 5 - 
39. Аранђео говедар 1 -           -           - -         10 3 20 
40. Јован мутавџија 1 -           -           - -        200 32 - 
41. Пера мутавџија 1 -           -           - -         20 5 - 
42. Мијаило Маринковић 1 -           -           - -         30 6 20 
43. Благоје Милосављеви ћ1 -           -           - -        150 24 20 
44. Станоје капетан 1 -           -           - -        100 17 - 
45. Таша Грк 1 -           -           - -           - 2 - 
46. Стеван Лазаревић 1 -           -           - -        100 17 - 
47. Богић стари 1 -           -           - -           - 2 - 
48. Јевта дошљак 1 -           -           - -         30 6 20 
49. 
50.   

Живадин Милуникић 
Рака Милојевић   
сума 

1 
1   

-           -           - 
-           -           -   

58         -           - 

-         30 
-           -   

12         - 

6 
2   

2640 

20 
- 

524 
Касаба нема свиња. 

 

СКОРИЦА 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Петар Брдарац 1 -           -           - - 120 20 - 
2. Милета Поповић 1 -           -           - - 60 17 - 
3. Радован стари 1 -           -          2 - 120 23 - 
4. Стојко Терзић 1 -           -           - - 50 9 20 
5. попа Илија 2 -           -           - 40 250 61 20 
6. Стојан Милојковић 1 -           -           - 8 150 28 20 
7. Марко Матић 1 -           -           - 12 100 23 - 
8. Зара Матић 1 -           -           - 4 60 13 - 
9. Ђора Милосављевић 1 -           -           - - 60 11 - 
10. Мијаило Божанић 1 -           -           - 7 130 25 - 
11. Милета Тодоровић 1 -           -           - 15 70 20 - 
12. Милисав Ђорђевић 1 -           -           - - 70 12 20 
13. Живадин Радованови ћ 1 -           -           - - 180 29 - 
14. Јанко стари 1 -           -           - 7 80 17 20 
15. Алекса Николић 1 -           -           - 14 18 36 - 
16. Стојан Ивковић 1 -           -           - - 150 24 20 
17. Беличко Стојановић 2 -           -           - 16 180 39 - 
18. Тодор Миљковић 1 -           -           - 10 40 13 - 
19. Живан Миљковић 1 -           -           - 5 100 19 20 
20. Милосав Бојанче 1 -           -           - 13 80 20 20 
21. Мијаило Стевановић 1 -           -           - - - 2 - 
22. Мата Бојанче 1 -           -           - 13 80 22 20 
23. Раденко Петровић 2 -           -           - - 30 8 20 
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24. Милета Ружић 1 -           -           -           - 80 14 - 
25. Максим Здравковић 1 -           -           -          4 80 16 - 
26. Алекса Вилиповић 1 -           -           -           - 80 14 - 
27. Милован Милићевић 1 -           -           -           - 40 8 - 
28. Милета Пардички 1 -           -           -          9 100 21 20 
29. Радојко Петровић 1 -           -           -          2 80 15 - 
30. Милосав Голубовић 1 -           -           -           - 30 6 20 
31. Миладин Станковић 1 -           -           -           - 40 8 - 
32. Милош Вучићевић 1 -           -           -           - 40 8 - 
33. Милован Радосављев. 1 -           -           -           - 40 8 - 
34. Милојко Илић 1 -           -           -           - 60 11 - 
35. Тривун Милосављев. 1 -           -           -           - 80 14 - 
36. Нешко Стевановић 1 -           -           -           - - 2 - 
37. Стеван Васиљковић 1 -           -           -         15 200 39 20 
38. Радосав Магдић 2 -           -           -           - 120 22 - 
39. Станко брка 2 -           -           -          6 90 20 - 
40. Радивој Милосављев. 1 -           -           -           - 40 8 - 
41. Марко Милосављевић 1 -           -           -           - - 2 - 
42. Голуб Јовановић 1 -           -           -           - 40 8 - 
43. Живан Поповић 1 -           -           -         20 150 36 20 
44. Милета Арсенијевић 2 -           -           -         17 130 20 32 
45. Миливоје Сакић 1 -           -           -           - 100 17 - 
46. Никодије Марковић 1 -           -           -           - 120 20 - 
47. Милован Ђорђевић 1 -           -           -           - 40 8 - 
48.  Милован кмет               1                     -           -           -         20         5        - 

сума                              56       -           -          2        239     4140     854     20 
Село плаћа сеоску жировнину. 

 

СМИЛОВАЦ 
г  л а  в  н  и  ц  а 

р.    домаћин                          бр.    воде-    свад-   казан-     бр.       ока             свега 
бр.                                         глава нично барина    ско    свиња  кљука  гроша пара 

гр.        гр.        гр. 
1. Тодор Николић 1 -           -           -         20 40 18 - 
2. Милија Јовановић 1 -           -           -          7 30 10 - 
3. Миладин Паић 1 -           -           -           - 60 14 - 
4. Никола Чола 1 -           -           -           - 180 29 - 
5. Божин Милковић 1 -           -           -           - - 2 - 
6. Станко Милошевић 1 -           -           -           - 30 6 20 
7. Благоје Милетић 1 -           -           -         10 40 13 - 
8. Симон Голубовић 1 -           -           -          9 50 14 - 
9. Стојан Паић 1 -           -           -           - 30 6 20 
10. Стеван Милутиновић 1 -           -           -           - 60 11 - 
11. Миљко Митрић 1 -           -           -           - 20 5 - 
12. Стева Жигрић 1 -           -           -           - 70 12 20 
13. Гмитар Јанковић 1 -           -           -         10 180 34 - 
14. Дина Биљарче 1 -           -           -          3 80 15 20 
15. Јован Павковић 1 -           -           -           - 40 8 - 
16. Мика Петковић 1 -           -           -          2 180 30 - 
17. Рајко Павловић 1 -           -           -          4 70 14 20 
18. Маринко Павловић 1 -           -           -          6 70 15 20 
19. Младен Дуда 1 -           -           -         15 100 24 20 
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20. Живан Биљарче 2 2 -           -         24 200 48 - 
21. Милоје Гмитровић 1 - -           -         10 180 34 - 
22. Милета Паић 1 - -           -           - 70 12 20 
23. Гмитар Вача 1 - -           -          3 20 6 20 
24. Милоје Недељковић 1 - -           -           - 100 17 - 
25. Лазар Јанковић 1 - -           -          5 80 16 20 
26. Недељко Паић 1 - -           -           - 40 8 - 
27. Миљко Чолић 1 - -           -           - 70 12 20 
28. Стојко Павковић 1 - -           -           - 20 5 - 
29. Дила Милутиновић 1 - -           -           - 100 17 - 
30. Марко Јанковић 1 - -           -          8 60 15 - 
31. Гојко Милутиновић 1 - -           -           - 120 20 - 
32. Миленко Маџић 1 - -           -         20 60 21 - 
33. Марко Маринковић 1 - -           -          4 40 10 - 
34. Величко Недељковић 1 - -           -          4 40 10 - 
35. Радосав Павковић 1 - -           -           - 40 8 - 
36.  Ђорђе биров                 1        -           -           -           -         30         6       20 

сума                              37       2          -           -        164     2600     548      - 
Село плаћа сеоску жировнину. 

 

ПРОТОКОЛ ДЕСЕЧАРСКИХ ПРИХОДА 1833
(1)

 

 

МАЂЕРЕ:                             8.  ВИДОЈЕ ИЛИН                         31 
1. Јанко Павлов 135

2                                                                                      
сума 492 брава. 

2. Јован Здравков 60   
3. Стеван Здравков 20 ПРАСКОЧ  
4. Живан Мијаилов 105 1.  Петко Ивковић 18 
5. Милојко Гагић 200 2.  Шаројко Ивковић 11 
6. Милија Симонов 30 3.  Јанош Младеновић 7 
7. Симон Марков 20 4.  Смиљко Симоновић 60 
8. Лаза Милошев 10 5.  Голуб Вељковић 25 
9. Павле Илић 50 6.  Стеван Милошевић 59 

10. Живко Илић 120 7.  Лаза Бачованџија 25 
11. Милован Илић 60 8.  Стојко Вељковић 18 
12. Неша Миливоев 28   9.  Марко Вељковић   50 
13. Богој Живановић 15 сума 260 брава. 
14. Стојадин Петров 90   
15. Гојко Матеић 140 РАДОШЕВАЦ  
16.   Стеван Матеић   90 1.  Милета поп 57 

 сума 114 3 брава. 2.  Мата Поп 28 

   3.  Игњат Бранковић 15 

 ЛИПОВАЦ  4.  Миљко Јанковић 50 
1. Бранко Илић 100 5.  Милован Живадиновић 28 
2. Воин Кркић 70 6.  Степан Станковић 14 
3. Петко Љубисављевић 42 7.  Лука Недељковић 45 
4. Илија Голубовић 55 8.  Марјан Мирков 20 
5. Ранђел Рајков 25   9.  Јоца Марковић   23 
6. Милета Марков 120 сума 280 брава. 
7. Јанко Станковић 49   

1. АС, Мин-фин, ЗТ- 51, Алексиначко – ражањски срез 
2. Број у загради означава колико је ко имао комада (брава) оваца и коза
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4. Тодор Петровић 35 
5. Воин Јовановић 60 
6. Марко Младеновић 86 
7. Радован Вељковић 58 
8. Дача Н . . . 95 
9. Ђурђе Станков 36 

10. Јова Станков 30 

 

1. Миленко Милојковић 30 
2. Марко Козић 30 
3. Милен Станојевић 45 
4. Милован Лазаров 38 
5. Радован Анђелков 35 
6. Милета Марков 25 
7. Благој Стеванов 24 
8. Живадин Милин 22 
9. Лаза Милин 18 

10. Радивој Стеванов 22 
11. Радој Стеванов 110 
12. Јован Спасин 115 
13. Јован Ђурђевић 75 
14. Стојко Станковић 160 
15. Миленко Анђелковић 36 
 

2. Илија Вељић 30 
3. Крста Вељић 37 
4. Васа Реџић 18 
5. Стојко Н. . . 31 
6. Стојко Н. . . 36 

 

  4.  Марко Ђорђевић                        60 
4. 
5. 

Павле Живковић 
Павун Рашин 

45 
44 

сума 140 брава. 6. Ђорђе Распопче 37 

 

2. Ђорђе Игњатов 5 10. Миша Качар 15 
3. Павле Јованов 29 11. Јован Живковић 37 
4. Бранко Голубов 30 12. Миљко Павловић 47 
5. Петар Игњатов 13 13. Стојко Владисављев 6 
  сума 156 брава 14.   Јоксим Богосављев   67 

 

ПОСЛОН 
1.  Живко Иванковић                      80 
2.  Ђорђе Јанковић                          67 
3.  Дина Рајковић                            64 
4.  Марко Стевановић                   103 
5.  Вељко Пешин                            33 
6.  Маринко Крстић                        20 
7.  Маринко Стеванов Стари         120 
8.  Ђора Несељковић                      80 

  9.  Илија Игњатов                             4 
сума 571 брава. 

 

БРАЉИНА 
1.  Ђорга Петровић                         55 
2.  Јова Срећковић                          81 
3.  Стојан Вељковић                       78 

ПЛОЧНИК 
1.  Иван Радојковић                         112 
2.  Рајко Миловановић                      96 
3.  Адокан Стојковић                        43 
4.  Мирко Марковић                         39 
5.  Радивој Марковић                        43 
6.  Јанко Марковић                            62 
7.  Раша Марковић                            61 
8.  Цветко Рељин                             135 
9.  Марко Петровић                          13 

10.  Коста Станишић                          58 
11.  Ивко Мареинковић                      76 
12.  Павле Радулов                              75 
13.  Неша Николић                              80 

сума 893 брава. 
 

ВАРОШ

 

 
 
 
 
 
 

11.  Живко Петровић                        30 
сума 644 брава. 

 

МАЋИЈА 
1.  Младен Петров                          72 

 
 
 
 

  7.  Јован Петров                              76 
сума 283 брава. 

16.  Марко Милићевић                       40 
сума 825 брава. 

Село платило димницу 29 гроша. 
 

ПРЊАВОР СВ. РОМАНА
ЦЕРОВА                              1.  Илиа Петковић                             45 

1.  Миша Милијин                          20       2.  Јова Праскочанин                         14 
2.  Милосав Благоев                       34       3.  Стеван Живковић                         67 
3.  Станој Нешин                            26 

 
 

7.  Стојан Терзиа                               41 
ЧУБУРА                              8.  Стојадин Павловић                      37 

1.  Мијаило Петров                         39       9.  Ранча                                             27 
 
 
 
 
 

сума 466 брава. 
Село платило димницу 12 гроша
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5. Сава И Васа 130 27. Живко Крстић 118 
 

9. Стојан Бањчанин 35 31. Ђурђе Живковић 14 
 

 

 
 

ПОЈАТЕ 
 

ЋИЋЕВАЦ
(1)

 
 

1. Влајко Јеремић 43 1.  Никола Милоев 51 
2. Петко Маринковић 90 2.  Ђура Јанковић 36 
3. Милован Поп 65 3.  Мијаило Радојковић 97 
4.  Стојан Маринковић                   48       4.  Ранђео Тодоров                          52 
5.  Вељко Бугарин                           73       5.  Митар Тодоранов                      16 
6. Матеја Вељковић 35   6.  Радосав Милетић                       22 
7. Сава Милојков 18 246 брава. 
8. Петар Николин 48 7. Митар Воденичар 36 
9. Миленко Минин 40 8. Милутин Милојков 50 

10. Радој Марков 35 9. Милић Петковић 150 
11. Тричко Бугарин 120 10. Петар Пантић 16 
12. Голуб Савић 44 11. Милован Пантић 52 
13. Пера Милованов 50 12. Ђура Мацић 98 
14. Стева Вигонирев 38 13. Радосав Кнез 155 
15.  Петко Бугарин                            39     14.  Степан Лукић                             58 
16. Ђура Вигонирев 50   879 брава. 
17. Никола Дамњанов 44 15. Милета Живановић 46 
18. Петар Дамњанов 15 16. Андреја Стари 68 
19. Милосав Минић 29 17. Јеремиа Андреић 20 
20.  Милутин Ђорђев                       37     18.  Станој Марков                           22 
21.  Стојко Мијаиловић                    61     19.  Павле Васић                               57 

сума 1022 брава     20.  Јован Картутић                          35 
 Село платило димницу 3 гроша   1127 Брава. 

 21. Стојко Картутић 23 
БРАЧИН 22. Недељко Кркић 103 

1 Стеван Видовац                         60 23. Стојан Поп 50 
2. Лаза Стевановић                      110 24. Стојко Анђелков 52 
3.  Милосав Кованџиа                    34     25.  Павун Весић                               40 
4.  Милосав Шајкин                       85     26.  Богдан Николић                         30 

 

6.  Васа Здравковић                      140     28.  Кузман Марковић                      31 
7.  Милутин Стаменковић             55     29.  Радосав Вељковић                     50 
8.  Крста Мутавџиа                         16     30.  Радован Поп                               34 

 

10.  Тодор Стојковић                        48     33.  Петко Мијатовић                       55 
11.  Мића Стаменковић                    59     34.  Обрад Мијатовић                       36 
12.  Јован Дугић                                20     35.  Јеремиа Сврзић                        120 
13.  Неша Говедар                             20     36.  Богое Петковић                         35 
14.  Стојко Екмеџиа                          37     37.  Живко Чичин                             28 
15.  Илиа Екмеџиа                            37     38.  Миленко Кркић                        190 
16.  Мирко (нечитко)                        27                                         сума 2159 брава. 
17.  Јован Пироћанин                       70            Село платило димницу 62 гроша 
18.  Милета Бибић                            54 
19.  Тодор Милутинов                      30       КОШЕВИ ГРМЕНОВАЧКИ 1833. 
20.  Ђорђе Богдановић                     20       1.  Прван (нечитко)                         89 
21.  Јован Бибић                                  -       2.  Милош Вељковић                      81 

сума 1072 брава       3.  Мијаило Јовановић                    62 
Село платило димницу 29 гроша         4.  Живадин Стојанов                     65 

5.  Стефан Ивковић                        32 
6.  Илиа Арсенић                            43 

1) Пописивач је овако подвлачио групе домаћина. Нису ли то засеоци? (П. А.)
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14. Јаков Марковић 8 24. Мијаило Милосављев 15 
 

18. Милосав Милованов 14 28. Ранђел Петровић 
 

9. Марко Петров 23 15. Милој Сталаћанин 24 
 

 

7. Јеремиа Арсенић 22 17. Милосав Савић 12 
8. Милосав Бошковић 29 18. Милосав Живанов 120 
9. Стеван Пекић 19 19. Станко Стојков 25 

10. Марко Пекић 11 20. Стојадин Милованов 28 
11.  Тодор Бабић                               37     21.  Мата Црешњаревић                   80 
12.  Мирко Кузманче                        21     22.  Марко Живковић                       44 
13.  Милосав Павловић                    15     23.  Никола Томић                            45 

 

15.  Милета Попа                              30     25.  Радован Зарин                            50 
16.  Станко Јеремић                          10     26.  Јован Стојков                             30 
17.  Јаков Јеремић                             18     27.  Мијаило Антин                          70 

85 
19.  Милојко Вељковић                    21     29.  Маринко Стојанов                     43 
20.  Милета Милованов                   10     30.  Павле Митров                            57 
21.  Миша Попа                                48     31.  Вељко Мијаиловић                    45 
22. Милован Вељковић 32 32.  Живко Милојковић                    44 
23. Боја Тодоровић 10 33.  Илиа Симоновић                       28 
24. Вучко Стојадиновић 30 сума 1480 брава. 
25. Милета Кузманче 5  
26. Здравко Дошљак 37 ЛУЧИНА 
27. Миљко Ристић 12 1.  Миљко Кнез                               48 
28.  Иванко Недељковић                  14       2.  Милован Радивоев                    60 

сума 1072 брава.       3.  Мијаило Радивоев                     60 
Село платило димницу 29 гроша.        4.  Сава Милошев                           40 

5.  Станко Милошев                       12 
ВИТОШЕВАЦ                         6.  Никола Златојкин                      41 

1.  Ђорђе Шапић                             41       7.  Марко Пекић                              18 
2.  Тодор Савић                                 9       8.  Стојан Инојкић                          21 
3.  Гарвило Шапић                          50       9.  Стева Дејановче                         68 
4.  Гојко Ђурићић                            42     10.  Мијаило Кованџиа                     59 
5.  Мијаило Марић                         25     11.  Тоша Бугарин                             31 
6.  Станој Стојков                           70     12.  Анта Лукић                                12 
7.  Живко Обрадовић                     15     13.  Миљко Стојков                          31 
8.  Јован Павунов                            26     14.  Милован Стојков                      42 

 

10.  Маринко Петров                       15     16.  Обрад Радомировић                  12 
11.  Јован Вилиповић                       70     17.  Димитрије Радомиров.              20 
12.  Радосав Ђорђев                         27     18.  Васа Радивоев                            31 
13. Живан Марковић 120 19. Милиа Величковић                    40 
14. Јанко Петровић 23  сума 670 брава. 
15. Сима Стојановић 18  Село платило димницу 38 гроша. 
16. Мата Андреић 85   

Скорица Милован кнез 1409 брава 17 мамудие 425 
ову чини суму свега 70 = 6 пара 31 рубља по 820  236 : 20 
 6 стамбола 24 : 144 
Секирица Радивој Митровић из 57 ½ орлаша 20 1150 
Багрдана 29 дирекане 21   609 
Бечилуци                                 2072 : 20 17 јазлука 12  204 
125 прмилука 2510 64 цванцика                          3 50   208 
60 дуката ћесар 2700 10286 
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79. Kuća moravske arhitekture u Raţnju (Solarova kuća) 
 

 

 
80. Ţeleznički tunel u Stevancu 

mailto:@elezni~ki

