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ПРЕДГОВОР

Рађање и уобличење нововековне српске државе (Српска Револуција), може се
поделити у две основне фазе – устаничку и мирнодопску. Устаничка фаза Српске
Револуције (1804-1813, 1815), поставила је основни темељ за даљи развој нововековне
српске државе и друштва. Мирнодопска фаза Српске Револуције (од 1815. године, до
уставног процеса 1835-1838), коначно је уобличила основну структуру српске
државности и друштва. Период после 1838. године, представљао је време даље,
постепене, изградње и надоградње српских институција, политичког и економског
система. Овај процес текао је споро, пре свега, због великог и хроничног недостатка
образованих људи. У то време, српско друштво садржавало је једну контрадикторност,
вероватно, јединствену у Европи. По својој социјално-економској структури (слободни
посед и предузетништво, без икаквих елемената феудализма) Кнежевина Србија била
је испред многих држава у Европи, док је у погледу образовне структуре, далеко
заостајала (на почетку друге владавине кнеза Михаила, 1860. године, било је свега 4%
писмених у Србији). Овакав раскорак у развоју, произвео је наглашену спорост у
спровођењу многих неопходних реформи. Пореска реформа кнеза Михаила, била је
једна од најзначајнијих, за напредак Кнежевине Србије у организационом и
финансијском погледу. Иако није извршена до краја, ова реформа је довела до
спровођења Државног пописа 1863. године, који је прецизно и детаљно приказао
демографску и економску структуру тадашње Србије.
Као историјски извор, Државни попис изузетно је вредан, јер се упоређивањем
са другим документима и пописима из ранијих, али и каснијих периода, може пратити
и анализирати развој целокупне економске структуре српског друштва, као и
напредовање (или стагнирање) појединих сегмената те структуре. Поред несумњивог
значаја за националну историографију и архивистику, Државни попис има огромни
значај за локалну историју, пре свега, за неке историјски веома важне и специфичне
просторе, као што је Левач.
Иако се налази у ''срцу'' Србије и представља, као што је већ поменуто,
историјски веома важан простор, Левач, на жалост, није до сада био довољно изучаван
ни археолошки ни историографски. Сама чињеница да је у ранијим историјским
периодима, Левач био много пространији (''Стари Левач'') него данас, указује на
занимљиву, богату и слојевиту историјску прошлост, како ''савременог'', тако и сваког
оног подручја које је од Средњег века, па до данашњих дана, било обележено
термином ''Левач''. Чак и попис из 1863. године, односио се на Левач, који је тада био
знатно пространији од територије која данас носи то име. Левачки срез, по управнотериторијалној подели из 1859. године, имао је 48 насеља, док данашњи Левач
(општина Рековац), има свега 32. На жалост, није сачуван највећи део пописне
документације, тако да су у овој књизи представљени подаци за само 11 насеља.
Парадоксално, али највећи део тих места данас административно не припада Левчу,
већ трстеничкој општини. То значи да би комплетни (да је сачуван) Попис
становништва и пољопривреде у срезу левачком 1863. године, историографски и
садржајно (информативно) превазилазио границе данашњег Левча, јер се поред
територије општине Рековац, он односи и на велики део суседног простора, пре свега,
према долини Западне Мораве. ''Левачки попис'' заправо представља својеврсни
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''пресек'' економског стања становништва моравско-шумадијског размеђа, у другој
половини 19. века. Међутим, овај историјски извор изузетно је драгоцен, не само за
проучавање социјално-економске структуре становништва тадашњег Левча, већ и због
широких могућности генеалошких истраживања, што је предмет интересовања великог
броја људи.
За објављивање ове публикације, посебну захвалност дугујемо нашем
суиздавачу, Архиву Србије и директору др Мирославу Перишићу, који је прихватио
сарадњу са Историјским архивом ''Средње Поморавље'' у Јагодини, у циљу реализације
овог значајног пројекта. Иначе, ова књига представља само један део поменутог
пројекта, у оквиру ког је планирано приређивање и публиковање свих сачуваних
историјских извора, везаних за Државни попис 1863. године, а који се односе на
просторе Средњег Поморавља, Левча и Темнића.

У Јагодини
9. септембар 2019. године

Приређивачи
Саша Здравковић
мр Дејан Танић
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САВРЕМЕНИ ЛЕВАЧ – ПОЛОЖАЈ, ПРОСТОР, ОКРУЖЕЊЕ

Територија данашњег Левча, у целини припада једном ширем региону, који је
познат под дугим и релативно необичним називом - Средње Поморавље, Ресава и
Левач. Да би се прецизније одредио положај Левча, као и све његове основне
карактеристике и значај, неопходно је најпре детаљније дефинисати шире подручје,
чије је Левач интегрални део. Такође, историјат Левча, како ''старог'', тако и ''новог'', о
чему ће касније бити више речи, биће много јаснији и прегледнији, уколико се
сагледају посебности ширег региона, пошто је ''Стари Левач'', у прошлости, захватао
знатно већу територију од савременог Левча.
Простор Средњег Поморавља, Ресаве и Левча, у етно-географском, историјском
и економском погледу садржи многе специфичности и релативно је тешко дати његову
прецизну географску дефиницију. У оквиру актуелне управно – административне
поделе, он се просторно у потпуности поклапа са територијом садашњег Поморавског
управног округа, који се састоји од шест општина – Параћина, Ћуприје, Деспотовца,
Свилајнца, Рековца и Јагодине. У стриктно географском погледу, највећи део
поменутог простора (Средње Поморавље и Ресава) припада Велокопоморавском
географском региону,1 док његов југозападни део (Левач) у потпуности улази у састав
Шумадијског географског региона (југоисточна Шумадија).2
Велико Поморавље, као географски регион, обухвата широку долину Велике
Мораве, од састава Јужне и Западне Мораве код Сталаћа, до ушћа Велике Мораве у
Дунав, у близини Смедерева. Овај релативно велики географски регион дели се на три
основне субрегионалне целине – Горњовеликоморавску котлину (од Сталаћа до
Багрданске клисуре), Багрданску клисуру и Доњовеликоморавску котлину (од
Багрданске клисуре до Дунава). Средње Поморавље и Ресава захватају просторе
Горњовеликоморавске котлине и Багрданске клисуре. Један мањи део Ресаве захвата и
простор који припада Доњовеликоморавској котлини (северно од Багрданске клисуре).
Горњовеликоморавску котлину просторно ограничавају (поред две клисуре – Сталаћке
на југу и Багрданске на северу) котлинске падине планина Кучај, Самањац, Рожањ,
Буковик (источно од Велике Мораве), Црни Врх и Јухор (западно од Велике Мораве).3
Ако се следи елементарна географска логика, Средњем Поморављу би требало
да припадају и општине Варварин, Ћићевац и Сталаћ, које се налазе у јужном делу
Горњовеликоморавске котлине. Међутим, поменута места природно више гравитирају
ка Западнопоморавском географском региону (Крушевац), због чега су и постали
саставни део садашњег Расинског управног округа. Додуше, током различитих периода
историјског развоја, општина Варварин и микрорегион чија је она центар – Темнић гравитирали су (у административном смислу) и према Јагодини и делимично, према
Параћину, али о тим специфичним односима на релацији Темнић – Средње Поморавље
биће више речи касније. Поред тога, велики део Темнића (западно од Велике Мораве и
северно од Западне Мораве) у прошлости је био саставни део Левча (Доњи Левач),4 па
1

Jovan Đ. Marković, Regionalna geografija SFR Jugoslavije, Beograd 1980. str. 304-305.
Isto.
3
Isto.
4
О Темнићу у прошлости, опширније: Драгић Јоксимовић, Темнићки зборник, књига прва, Београд 1932.
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су карактеристике овог простора значајне за разумевање културног, економског и
историјског развоја левачког подручја. Од средине ХХ века, Варварин и Темнић у
знатно већој мери гравитирају према Крушевцу. С друге стране, Ћићевац и Сталаћ,
иако у долини Велике Мораве, увек су се у нешто већој мери ''ослањали'' на крајеве око
доњег тока Западне Мораве (линија Трстеник – Крушевац), него на средњепоморавске
градове Јагодину, Ћуприју и Параћин.
Управо пример Варварина, Ћићевца и Сталаћа указује на чињеницу да се
регионална посебност читавог Средњег Поморавља, Ресаве и Левча не може одредити
само географском логиком. Оно што читав овај простор (нарочито Левач) чини
посебним, може се дефинисати само кроз специфичне друштвено-економске односе,
настале током разних историјских периода и процеса, који су довели до тога да Ресава
(Свилајнац и Деспотовац) и шумадијски Левач (Рековац), већ скоро два века снажно
гравитирају ка поморавској (тачније – средњепоморавској) потенцијалној конурбацији
(концентрацији градова),5 коју чине Јагодина, Ћуприја и Параћин. Ова интересантна и
за Србију ретка појава (постојање три града на линији краћој од 18 километара),
постала је тежиште стварања посебне области – Средњег Поморавља, Ресаве и Левча,
која се у чисто географском смислу не може сматрати регионом, али се у историјском,
културном и економском погледу, као и по специфичној логици и ритму унутрашњих
односа и развоја, издвојила као посебна област. И сам назив - Средње Поморавље –
иако доста необичан, директно указује на специфичност поменутог простора, који се
јасно географски одваја од Западног и Јужног Поморавља, док се у већ поменутим,
посебним, аспектима одваја од остатка Великог Поморавља. Гледано по регионима и
субрегионима који га окружују, област Средњег Поморавља, Ресаве и Левча налази се
између северног дела Великог Поморавља (на северу), Шумадије (на западу и
северозападу), Западног Поморавља (на југозападу), најјужнијег дела Великог
Поморавља (на југу), Јужног Поморавља (на југоистоку), Тимочке Крајине (на истоку)
и Браничева (на североистоку).
Како се по самом имену може закључити, област Средњег Поморавља, Ресаве и
Левча састоји се од три субрегионалне, географске целине, које имају своје
специфичности и посебне гео-економске и етнографске одлике. Треба напоменути да
две (Средње Поморавље и Ресава), од три, поменуте географске целине (осим Левча),
имају и своје микрорегионе, који ће у даљем тексту бити посебно наведени и
представљени.
Средње Поморавље представља читаву територију већ поменуте конурбације
Јагодина-Ћуприја-Параћин. Простире се на обе стране Велике Мораве – Јагодина се
налази на левој, а Ћуприја и Параћин на десној страни реке. На северу, Средње
Поморавље се граничи са северним Великим Поморављем, на западу са Шумадијом, на
југозападу са Левчем, на југу са Темнићем, на југоистоку са Јужноморавским регионом,
на истоку са Тимочком Крајином и на североистоку са Ресавом. Укупна површина
Средњег Поморавља износи 1299 км2. На територији Средњег Поморавља налази се
105 насељених места.6
Ресава је територија која се налази у сливу истоимене реке (десне притоке
Велике Мораве) и састоји се од територија које припадају општинама Свилајнац (Доња
Ресава) и Деспотовац (Горња Ресава). На северу, Ресава се граничи са Браничевским
5

Jovan Đ. Marković, navedeno delo, str. 305-310.
Опширније о демографији и густини насељености: Statistički godišnjak FNRJ 1961-1962. Beograd 1962;
Statistički godišnjak SFRJ 1963-1970. Beograd 1970.
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округом (планина Бељаница и развође између река Ресаве и Млаве), на западу, њена
граница је Велика Морава, на југу, Ресава се граничи са ћупријским и параћинским
делом Средњег Поморавља, док је на истоку њена граница венац Кучајских планина.7
Укупна површина области Ресаве износи 949 км2 a на њеној територији налази се 55
насељених места.8
Левач је област која (како је већ речено) географски припада Шумадији, тачније,
налази се у југоисточном делу Шумадије. За разлику од ''Старог Левча'', који је некада
био много пространији, данашњи Левач смештен је између крагујевачке регије
(садашњег Шумадијског округа) на северу, Гледићких планина на западу, Западног
Поморавља на југу, планине Јухор (која представља границу између Средњег
Поморавља и Шумадије) на истоку и подручја града Јагодине (данашња Белица) на
североистоку.9 Центар читавог Левча је градић Рековац а укупна површина ове
територије износи 366 км2. Интересантна је чињеница да се на овом малом и претежно
брдовитом терену, налазе чак 32 насељена места, тако да је општина Рековац по броју
насеља, у односу на површину, друга (иза Јагодине) у читавом региону.
Иначе, једна од главних карактеристика читавог Средњег Поморавља, Ресаве и
Левча представља постојање великог броја насељених места - чак 192 - на овом,
релативно малом, простору (површина читаве области износи 2614 км2). Овај податак
довољно говори о потенцијалној економској снази региона и изузетно повољним
условима за пољопривреду. Веома плодно земљиште и постојање великог броја река –
левих и десних притока Велике Мораве (Белица, Лугомир, Црница, Раваница, Ресава,
итд.), утицали су на настанак тако великог броја насеља и интензиван економски живот
у овом делу централне Србије. Сва насељена места биће наведена, паралелно са
посебним микрорегионима од којих се састоји Средње Поморавље. Данашњи Левач
нема микрорегионе, јер он сам представља један посебан и специфичан шумадијски
микрорегион.
Средње Поморавље се састоји од три микрорегиона (Белица, Ћупријско
Поморавље и Црничка Област) који се готово у потпуности поклапају са територијама
општина Јагодина, Ћуприја и Параћин. У ствари, то су подручја која најдиректније
гравитирају ка поменутој средњепоморавској конурбацији.
Микрорегион Белица,10 у највећој мери, просторно се поклапа са територијом
општине (града) Јагодина. Име је добио по истоименој реци која пролази кроз Јагодину
и лева је притока Велике Мораве. Као жупа, Белица се помиње још у XII веку, мада
постоје индиције да је као посебна област, под тим именом, постојала и један век
раније. У Белици постоји 43 насељених места, на површини од око 400 км2. Област
Белица на северу се граничи са северним делом Великог Поморавља (северно од
Багрданске клисуре), на западу са Шумадијом, на југозападу са Левчем, на југу са
Ћупријским Поморављем а на истоку са реком Великом Моравом. Поред града
Јагодине, насељена места (сеоска насеља) у овој области су: Винорача, Вољавче,
Врановац, Трнава, Бунар, Багрдан, Буковче, Белица (село), Мајур, Рибаре, Бресје,
Главинци, Старо Ланиште, Ново Ланиште, Кочино Село, Ракитово, Рибник, Шуљковац,
7

О Ресави опширније: Станоје Мијатовић, Ресава, у: Насеља и порекло становништва (уредио Јован
Ердељановић), Београд 1930. стр. 101-103.
8
Југославија 1945-1964, Статистички преглед, Београд 1964.
9
Тодор М. Бушетић, Левач, у: Насеља српских земаља (уредио Јован Цвијић), II, Београд 1903. стр. 461462.
10
О Белици опширније: Станоје Мијатовић, Белица, Београд 1941.
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Шантаровац, Ковачевац, Драгоцвет, Црнче, Мишевић, Медојевац, Слатина, Топола,
Деоница, Горњи Рачник, Доњи Рачник, Кончарево (Праћина), Коларе, Врба, Лукар,
Прњавор Јошанички, Лозовик, Драгошевац, Каленовац, Међуреч, Сиоковац, Стрижило,
Ловци и Милошево. Од наведених насеља, више од половине, некада је улазило у
састав Левча (Стари Левач),11 што значи да се ''стара левачка историја'' у значајној
мери односи и на део данашње територије микрорегиона Белица. То важи и за велики
(западни) део Темнића и Ћупријског Поморавља, односно, за читаво подручје између
крагујевачке регије (централни део Шумадије), горњег и средњег тока Велике Мораве и
доњег тока Западне Мораве (Моравско Међуречје). Иначе, у јагодинској општини
постоје 52 села, што значи да поред побројаних беличких села (42), територији
општине (града) Јагодине припада још 10 прекоморавских сеоских насеља. То су села
која се налазе на десној страни Велике Мораве и (у стриктно географском смислу)
припадају Горњој Ресави.
Јужно од беличког микрорегиона налази се Ћупријско Поморавље.12Овај
микрорегион просторно се у потпуности поклапа са територијом општине Ћуприја и
дели се на два дела - Раваничку Област (на десној страни Велике Мораве) и Ћупријско
Велико Поморавље (на левој страни Велике Мораве). Ћупријско Поморавље се граничи
на западу, северу и истоку са микрорегионима Белица и Горња Ресава а на југу са
микрорегионом Црница (Црничка Област). Укупна површина Ћупријског Поморавља
износи 287 км2 а поред Ћуприје, на овом подручју постоји још 17 насељених места:
Батинац, Бигреница, Вирине, Влашка, Дворица, Добричево, Иванковац, Исаково, Јовац,
Кованица, Крушар, Мијатовац, Остриковац, Паљане, Сење, Старо Село, Супска. Читаво
данашње Ћупријско Велико Поморавље (на левој обали Велике Мораве), са селима
Јовац, Дворица, Мијатовац, Остриковац итд., припадало је у прошлости Старом Левчу.
По површини, највећи микрорегион у Средњем Поморављу је Црничка Област,
која обухвата око 90% територије општине Параћин. Назив је добио по реци Црници,
која је десна притока Велике Мораве. У позном Средњем веку, овај крај био је познат
под именом Петрушка Област, тако названом по тврђави Петрус, која се налазила
недалеко од данашњег Параћина. Црничка Област налази се између Ћупријског
Поморавља, тачније, Раваничке Области (на северу), Тимочке Крајине (на истоку),
Темнића (најјужнији део Великог Поморавља), на југу и Велике Мораве (на западу).
Поред града Параћина, у овој области налази се 28 сеоских насеља: Шавац, Чепуре,
Горње Видово, Доње Видово, Стрижа, Ратаре, Сикирица, Дреновац, Текија, Лебине,
Голубовац, Крежбинац, Бусиловац, Плана, Мириловац, Главица, Бошњане, Поповац,
Стубица, Забрега, Давидовац, Лешје, Горња Мутница, Доња Мутница, Извор,
Клачевица, Шалудовац и Буљане. Иначе, општина Параћин има укупно 33 села, а изван
Црничке Области налази се још 5 села која припадају општини Параћин: Сињи Вир,
Трешњевица, Рашевица, Поточац и Својново. Наведена сеоска насеља налазе се на
левој обали Велике Мораве и географски припадају Темнићу или Ћупријском Великом
Поморављу, а некада су биле саставни део Старог Левча, што је већ раније поменуто.
Планина Јухор дели овај део параћинске општине од данашњег Левча (општина
Рековац), а то је уједно и природна граница између Средњег Поморавља и Шумадије.
Иако географски припада Шумадији (југоисточна Шумадија), као што је већ
истакнуто, Левач је кроз новију историју (последња три века), увек више гравитирао ка
11

Тодор М. Бушетић, наведено дело, стр. 461.
Термин Ћупријско Поморавље, први је употребио Станоје Мијатовић у својој студији о Ресави, али је
под тим подразумевао само територију источно од Велике Мораве, односно Раваничку Област.
Упоредити: Станоје Мијатовић, Ресава, стр. 103.
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Средњем Поморављу (Јагодина), него ка централној Шумадији. Још од времена
аустријске доминације у северној Србији (1717-1739), Левач је у континуитету
административно повезан са Јагодином, најпре као саставни део Јагодинског
дистрикта (1718) а после протеривања Аустријанаца и обнављања турске власти, као
саставни део Јагодинске нахије (1739). После укидања нахија и увођења округа (1839.
године) у Кнежевини Србији, Левач је наставио да буде административно повезан са
Јагодином, најпре као саставни део Јагодинског округа (1839–1889), а потом и као
саставни део Моравског округа (1890-1945).
Површина данашњег Левча (уједно и општине Рековац) износи (као што је већ
наведено) 366 км2, а на овом, релативно малом простору, налазе се чак 32 насељена
места. Поред Рековца, Левчу припадају и села: Баре, Белушић, Беочић, Богалинац,
Брајиновац, Велика Крушевица, Вукмановац, Доброселица, Драгово, Жупањевац,
Кавадар, Каленићки Прњавор, Калудра, Комаране, Лепојевић, Ломница, Лоћика,
Малешево, Мотрић, Надрље, Превешт, Опарић, Рабеновац, Ратковић, Секурич,
Сибница, Сиљевица, Течић, Урсуле, Цикот и Шљивица.13
У периоду између два светска рата, као и току Другог светског рата, сви
наведени микрорегиони (који се данас, више-мање, просторно поклапају са
територијама општина у региону) постојали су као срезови (са нешто другачијим
називима) у оквиру Моравског округа, према већ поменутој територијалној подели из
1890. године. Тако су на простору Средњег Поморавља, Ресаве и Левча постојали
срезови: белички, раванички, параћински, ресавски (Доња Ресава - Свилајнац),
деспотовачки (Горња Ресава) и левачки.
Сам географски положај Средњег Поморавља, Ресаве и Левча довољно јасно
указује на велики стратешки значај овог подручја, које се налази у северном делу
Моравско-Вардарске долине, као главне природне саобраћајнице и основне линије
повезивања Егејског мора и Средњег Подунавља, односно, унутрашњости Балкана и
Паноније. Такође, Средње Поморавље, Ресава и Левач повезују Шумадију са источном
Србијом, као и Западно и Јужно Поморавље са северним делом Великог Поморавља.
Није могуће замислити било какав озбиљнији миграциони или војни подухват на
релацији (у оба правца) унутрашњост Балкана – Подунавље – Панонија без проласка
кроз Средње Поморавље, Ресаву и Левач. Велики геоекономски, саобраћајни и
стратешки значај овог подручја био је веома познат и признат током свих периода
историјског развоја данашње централне Србије.

МОРАВСКО МЕЂУРЕЧЈЕ - ОД НЕОЛИТА
ДО ПРВИХ СРПСКИХ ДРЖАВА
Термин ''Левач'', први пут се јавља у историјским изворима крајем XII века,
тачније, у Хиландарској повељи 1198. године. Према осталим документима, насталим до
краја Средњег века (о чему ће бити више речи касније), може се закључити да је
територија средњовековне жупе Левач (''Стари'' или ''историјски Левач''), била

13

Тодор М. Бушетић, наведено дело, 462; Ђорђе Симоновић, Левач I, Рековац-Београд 1983, стр. 12.
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знатно већа од територије данашњег Левча.14 Иако се границе Старог Левча не могу
прецизно утврдити, нарочито на његовој северној страни (према простору Белице),
поуздано се зна да је са североистока, истока, југоистока, југа и југозапада Стари Левач
био омеђен горњим током Велике Мораве и доњим током Западне Мораве. То значи да
је поред територије данашњег Левча, у састав, историјског, Старог Левча, улазио и
читав простор Темнића, западно од Велике Мораве, као и западни део Ћупријског
Поморавља. Оквирно, средњовековни Левач простирао се од Гледићких планина, на
западу, до горњег тока Велике Мораве, на истоку и од Белице, на северу, до доњег тока
Западне Мораве на југу. По кључној улози његових ''речних граница'' (Велика и
Западна Морава), читав овај простор може се дефинисати као Моравско Међуречје.
Историјска улога и значај Моравског Међуречја сеже далеко у прошлост (много пре
XII века, односно првог помена Левча), још од времена неолита (млађег каменог доба).
Према резултатима археолошких истраживања, у периоду од 5500. до 3500. год. пре
наше ере (период Винчанске културе), постојала су насеља на простору Левча и
западног дела Средњег Поморавља (северни део Моравског Међуречја), на местима где
се данас налазе Течић, Бунар, Буковче, Доње Штипље, Сиоковац и Јагодина. 15 Током
првог миленијума пре наше ере, простор Моравског Међуречја (Старог Левча),
представљао је границу етничких простора Трачана и Илира. Према археолошким
налазиштима, трачки Мези и Трибали живели су на територији данашњег Средњег
Поморавља, док су илирски Дарданци насељавали простор Шумадије.16 То значи да је
етничка, језичка и културолошка, трачко-илирска граница прелазила преко простора
Моравског Међуречја, где се и данас налази географско размеђе Поморавља и
Шумадије (планина Јухор). У IV веку пре нове ере, продирући са севера (из
Подунавља), на ове просторе долазе Келти, који су у својим освајањима стизали чак до
јужних делова Грчке. По археолошким истраживањима, главно келтско утврђење (IVIII век пре наше ере) у подручју Моравског Међуречја налазило се на планини Јухор,17
одакле је контролисано свако кретање долином Велике Мораве, али и на релацији
Шумадија – Поморавље - Источна Србија. У време своје доминације, Келти нису
представљали демографску већину у Моравском Међуречју, већ само војничковладарску елиту, која је господарила простором где су већину становништва и даље
чинили покорени Трачани и Илири. На самом почетку нове ере, у време владавине
римског цара Октавијана Августа (27. п. н. е – 14. н. е), Римљани су освојили највећи
део унутрашњости Балкана и започели нови период цивилизацијског развоја овог дела
југоисточне Европе.
На почетку владавине Августовог наследника, цара Тиберија (14-37) простори
Моравског Међуречја ушли су у састав римске провинције Мезије (15. године наше
ере).18 Схвативши стратешки значај овог подручја, Римљани су убрзо почели са
изградњом пута (Via millitaris) који је довршен 33. године (још увек у време владавине
императора Тиберија) и који је повезивао унутрашњост Балкана са Подунављем,
односно, омогућавао Римљанима да из Грчке и Тракије пребацују војску према
14

Александар Ристић, неколико личности из средњовековне жупе Левач, Корени Х, Јагодина 2016. стр
29. (цитирано према: А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, Београд 2007. стр. 196.)
15
Милорад Стојић, Старе културе и народи на тлу Поморавља (каталог археолошке збирке Завичајног
музеја у Јагодини).
16
О предримском периоду историје у долини Велике Мораве, опширније: Milorad Stojić, Gvozdeno doba u
basenu Velike Morave, Beograd-Svetozarevo 1986.
17
Isto, str. 102.
18
Savo Vetnić, Arheološki i istorijski izvori o gajenju vinove loze u Srednjem Pomoravlju, Svetozarevo 1984. str.
35.
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Панонији.19 Поред саобраћајног, Римљани су увидели и логистички значај
великоморавске долине. Због тога су основали Horreum Margi (данашња Ћуприја), што
је у преводу значило – Житница Мораве. Horreum Margi је представљао центар римске
провинције Горње Мезије, али и главну станицу за сакупљање прехрамбених
производа, пре свега житарица, у долини реке Margus (Велика Морава).20 Да би додатно
заштитили Horreum Margi, али и Via millitaris, Римљани су саградили низ мањих
утврђења на простору између долине Западне Мораве и Велике Мораве, од којих су се
четири налазили на обронцима планине Јухор.21 Римски градови и гарнизони у Горњој
Мезији били су и центри романизације локалног становништва (Илири, Трачани,
Келти), па је до краја III века наше ере, највећи део етнички мешовитог становништва
Моравског Међуречја примио латински језик, латинску културу, римске законе и
обичаје. Називали су се заједничким именом – Романи и временом су потпуно изгубили
своје изворне културолошке карактеристике.22 Од прве половине IV века наше ере,
започет је и процес христијанизације (покрштавања) локалног становништва а Horreum
Margi је постао и главни верски (епископски) центар Горње Мезије.23 После поделе
Римског Царства на Западно и Источно, 395. године, Моравско Међуречје и читав
простор данашње Србије нашли су се у оквиру Источног Римског Царства (у
историографији познатог као – Византија).
У позноримско и рановизантијско доба (IV-VI век), простори Моравског
Међуречја били су изложени освајачким походима разних варварских народа (Гота,
Хуна, Гепида), чије су најезде озбиљно уздрмале читав европски (балкански) део
Царства.24 Крајем V и током прве половине VI века, дошло је до нове етапе Сеобе
народа и до појаве Словена, који су се у масама груписали и насељавали око Дунава и
представљали нову, озбиљну, претњу за Источно Римско Царство (Византију). Коначно
освајање, односно, масовна словенска колонизација простора данашње Србије и
Балкана, наступила је почетком VII века. Природна наслоњеност долине Велике
Мораве на Подунавље омогућила је новим освајачима да брзо продру дубоко у
унутрашњост Балканског полуострва. Од прве половине VII века, Словени су завладали
скоро читавим простором од Дунава до Егејског мора, чак до Пелопонеза. Византијска
власт више није постојала у унутрашњости Балкана, већ је читав тај простор био
прекривен склавинијама – раним словенским државама, или племенским савезима.
Након словенског насељавања, подручје Моравског Међуречја (као и читав простор
око Велике Мораве) ушло је у састав склавиније Моравије, чији се архонт (на грчком –
краљ, кнез, владар) помиње у византијским изворима.25 Словени су назив реке Margus
прилагодили свом језику, назвали је Морава 26 а по њој себе назвали Моравцима или
Морављанима. Од краја VII до средине IX века, Морављани су константно ратовали
против Бугара, који су се са истока, ширили према централном и западном Балкану.27
19

Марко Шуица, Саобраћај, у: Лексикон српског средњег века, Београд 1999. стр. 645-648.
О привредном значају овог античког града, опширније: Тибор Живковић, Словени и Ромеји, Београд
2000.
21
Владимир Орбовић, Средње Поморавље од V до XII века, Корени Х, Јагодина 2016. стр. 17.
22
Исто.
23
Тибор Живковић, Црквена организација у српским земљама (рани Средњи век), Београд 2004. стр. 34.
24
Владимир Орбовић, наведено дело, стр. 18.
25
Византијски извори за историју народа Југославије, II, Београд 1959. стр. 78.
26
Срђан Пириватрић, Византијска тема Морава и ''Моравије'' Константина VII, Зборник радова
Византолошког института XXXVI, Београд 1997. стр. 187.
27
Тибор Живковић, О северним границама Србије у раном Средњем веку, Зборник Матице српске за
историју, бр. 63-64 (2001.) стр. 12.
20
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Током прве половине IX века, Моравско Међуречје и Моравија представљали су (као
међупростор) својеврсни штит прве српске државе (кнез Властимир) од бугарских
напада. У другој половини IX века, Бугари су ипак успели да сломе отпор Моравије,
али нису освојили ове просторе, већ су само приморали Морављане да им плаћају данак
и признају њихову врховну власт.28 Након пропасти Првог бугарског царства, 971.
године, Моравско Међуречје поново је дошло под власт Византије (након више од 300
година), али то није био завршетак великих и сталних сукоба на том простору. Као и у
претходном (од VII до X века), и у наредном, тешком и узбурканом периоду, од X до
XII века, простори Поморавља и Моравског Међуречја били су поприште сталних и
жестоких међусобних ратова Срба, Византинаца, Бугара, затим, Самуиловог рата
против Византије (978-1018), великог словенског (српског) устанка Петра Одељана
(1040), најезде Кумана (1046/47) и Печенега (1096), похода Мађара (1072), проласка
западних крсташа (1096, 1147/48), мађарско-византијских ратова (1127-29, 1151-53), као
и византијско-српско-мађарског сукоба 1150.29
Крајем XI века, рашки велики жупан Вукан I (у то време Рашка и Босна биле су у
саставу српске Краљевине Дукље, којом је владао краљ Бодин) од Византије је преотео
крајеве између Западне и Велике Мораве (Моравско Међуречје). Тада су се први пут
(мада привремено) предели Моравског Међуречја (Старог Левча) нашли у саставу једне
српске државе.30 Иако је Византија убрзо обновила (почетком XII века), своју власт на
овим просторима, Вуканово ослобађање крајева око Велике Мораве, најавило је будућу
стратегију и експанзију српске државе у успону. Век касније, велики жупан Стефан
Немања поновиће Вуканов успех, али ће овога пута он бити дугорочан.

СТАРИ ЛЕВАЧ – ОД НЕМАЊИЋА ДО ОБРЕНОВИЋА

Простори Средњег Поморавља и Моравског Међуречја први пут су трајно ушли
у састав средњовековне српске државе, крајем XII века, у време када је рашки велики
жупан Стефан Немања (1168-1196) од Византинаца ослободио жупе Белицу, Левач и
Лугомир. То се помиње у Хиландарској повељи из 1198. године, што је уједно и први
помен ових топонима у историји. Као што је већ раније наведено, границе
средњовековне жупе Левач (''Стари Левач''), нису биле тачно утврђене, пре свега на
северу и североистоку, према беличкој и лепеничкој области, али се из каснијих извора
(нпр. повеља деспота Стефана Лазаревића Хиландару 1411. године) јасно види да је
Стари Левач обухватао територије данашњег Темнића и дела Средњег Поморавља, са

28

Владимир Орбовић, наведено дело, стр. 20.
Радмила Тричковић, Ћуприја и Средње Поморавље до Првог српског устанка, Бој на Иванковцу 1805.
године (зборник радова), Београд 1979, стр. 85-89; Љубомир Максимовић, Организација византијске
власти у новоосвојеним областима после 1018. године, Зборник радова Византолошког института,
XXXVI, Београд 1997. стр. 31-43.
30
Милош Благојевић, О земљишту радње Немањине, Међународни научни скуп Стефан Немања-Свети
Симеон Мироточиви, историја и предање (зборник радова), Београд 2000, стр. 65-75.
29
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леве стране Велике Мораве, односно простор између Гледићких планина, реке Белице,
горњег тока Велике Мораве и доњег тока Западне Мораве.31
Од времена Стефана Немање, па све до пада Србије под турску власт (1459),
простори Средњег Поморавља и Старог Левча били су у саставу средњовековне српске
државе. Међутим, током два века владавине Немањића, Средње Поморавље и Стари
Левач били су ретко насељени и релативно неразвијени крајеви. Разлог томе може да се
потражи у чињеници да су то тада биле граничне области Србије, врло често изложене
војним и пљачкашким упадима суседа (Бугара, Мађара, Византинаца). Тек у другој
половини XIV века (после Маричке битке 1371. године), када је тежиште српске
државе било померено на север, Средње Поморавље и Стари Левач постају веома
значајне области у економском, војном и саобраћајном погледу. Показатељ свеукупног
успона овог дела средњовековне Србије представља чињеница да су на том простору,
крајем XIV и почетком XV века изграђени неки од најлепших средњовековних
манастира – Љубостиња, Јошаница и Каленић. Постојање ових значајних манастира,
грађених у моравском стилу (оригинални архитектонски израз српског ''високог
Средњег века''), директно сведочи о економској снази Старог Левча, развијеном
духовном животу и постојању имућног племства које је могло да буде ктитор овако
великих и лепих грађевина.32 Судећи по владарским повељама издатим у Јагодини 1399.
године (кнегиња Милица) и 1411. године (деспот Стефан Лазаревић), може се закључити да
су Средње Поморавље и Стари Левач представљали веома значајне територије тадашње
српске државе а да је Јагодина (која се тада, вероватно, налазила на територији Старог
Левча) била нека врста летње резиденције српских владара у том периоду.
Падом Смедерева 1459. године и турским освајањем српских земаља, наступила су
нова тешка историјска искушења за становништво Старог Левча. Некада богат и
насељен крај (у време српске Деспотовине), почео је нагло да остаје без становништва,
због турског насиља и честих турско-мађарских сукоба на тлу северне и централне
Србије. Наиме, током друге половине XV века, Мађари и многи српски племићи (нпр. у
народном предању чувени, Змај Огњени Вук), који су избегли после турског освајања,
предузимали су бројне походе у унутрашњост Србије против Турака и увек се враћали
праћени масама српских избеглица.33 Турски попис из 1476. године, у близини
Цариградског друма (некадашњи Via millitaris), на територији Средњег Поморавља и
Старог Левча, помиње само пет насељених места – Јагодину, Луковицу, Ланиште,
Мутиловац и Михатовац (Мијатовац).34 У једном свом писму, угарски краљ Матија
Корвин наводи да је само у периоду 1479-83, из Србије у Угарску (Мађарску) избегло
200.000 људи.35 Иако је остао без великог броја становника и привредно ослабљен,
читав простор Средњег Поморавља и Старог Левча задржао је свој велики значај, пре
свега због географског положаја. Штавише, Средње Поморавље и Стари Левач (у
саставу Смедеревског санџака) као подручја у срцу Србије, на пола пута између
31

О границама средњовековне жупе Левач, опширније: Милош Благојевић, Преглед историјске
географије средњовековне Србије, Зборник Историјског музеја Србије, ХХ, Београд 1983. стр. 45-126.
32
О манастирима на простору средњовековне жупе Левач, опширније: Бранислав Цветковић, Герасимов
запис и ктитори Каленића, Саопштења, XXIX, Београд 1997; Исти, Каленић: иконографија и политичка
теорија, Манастир Каленић у сусрет шестој стогодишњици (научни скуп) 5-6 октобар 2008, КаленићБеоград 2009; Исти, Манастир Јошаница код Јагодине, Јагодина 2018; Сретен Петковић, Културна
баштина Србије, Београд 2003.
33
Историја народа Југославије, I, Београд 1953. стр. 443.
34
Олга Зиројевић, Цариградски друм од Београда до Софије (1459-1683), Зборник Историјског музеја
Србије, VII, Београд 1970. стр. 141.
35
Историја народа Југославије, I, стр. 444.
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Београда и Ниша, имала су, можда, и још већи значај за турску војничко-освајачку
државу, тада у силној експанзији, него за српску Деспотовину.
Сав геостратешки значај Средњег Поморавља и Старог Левча долази до пуног
изражаја у време турских освајања, односно, дугог периода (од XV до XVIII века)
ратова Османске Турске против европских сила. Сви освајачки походи турске војске ка
Средњој Европи (али и походи хришћанских земаља у супротном правцу) прелазили су
преко територије Средњег Поморавља, Старог Левча, али и Ресаве. Једноставно, овај
део централне Србије представљао је идеалну ''одскочну даску'' за сваки озбиљнији
војни напор у циљу овладавања, било простором Средњег Подунавља и Јужне
Паноније, било (ако се иде из супротног смера) простором централног Балкана. Средње
Поморавље, Стари Левач и Ресава били су неизбежни логистички простор за турску
војску која је Цариградским друмом ишла у освајачке походе ка Средњој Европи.
Међутим, ови крајеви су постали и поприште жестоких сукоба од тренутка када је
Турска прешла у дефанзиву (од времена Бечког рата 1683-1699). Интересантно је
напоменути да су две највеће битке на отвореном пољу, у једном периоду Бечког рата
(између битке код Харшања 1687. и битке код Качаника 1690.), биле вођене управо на
просторима Средњег Поморавља, Старог Левча и Ресаве (1689.), тачније у близини
Јагодине и Свилајнца.36 Преко овог подручја кретале су се и обе велике сеобе Срба
1690. и 1737. које су довеле до нових масовних пресељавања становништва из Старог
Левча и Поморавља у јужну Угарску. Након аустро-турског рата 1716-18. северна
Србија дошла је под аустријску власт а Средње Поморавље и Стари Левач постале су
граничне области нове територије, у оквиру Хабсбуршке Монархије, која је добила
титуларни назив ''Краљевина Србија''.37 На територији Јагодинске нахије (касније –
дистрикта 1720.), коју је највећим делом чинио Стари Левач, Аустријанци су спровели
попис становништва 1718. године, дакле, одмах после ослобађања ових крајева од
Турака. Резултати овог пописа показали су да више од половине територије Старог
Левча није било насељено. Том приликом, Аустријанци су евидентирали 17 насељених
и 19 пустих (напуштених) места.38 Пошто је северна Србија, у време аустријске власти
(1718-1739), била организована као Војна граница (Крајина), Аустријанцима није
одговарало да тај простор буде слабо насељен а нарочито његови рубни делови, према
турској граници (међу којима је био и Стари Левач). Због тога су Аустријанци
настојали да демографски ојачају граничне делове ''Краљевине Србије'' и војнички
организују становништво. Србија је била подељена на дистрикте (некадашње нахије) а
у војно-управном погледу на оберкапетанате. Главна команда налазила се у Београду а
подручне, у Шапцу, Ваљеву, Руднику и Јагодини.39 Поред тога Аустријанци су
приступили организацији Српске народне милиције (поред редовне аустријске војске) и
оснивању ''хајдучких'' села (овде термин хајдук означава чувара, граничара). На
простору Старог Левча (према аустријском попису из 1737.) постојало је 16 ''хајдучких''
насеља. Међутим, ове мере показале су се као недовољне (или су предузете прекасно),
пошто су Аустријанци направили озбиљан пропуст не разумевајући довољно војностратешки значај Старог Левча и Средњег Поморавља. Несхватљиво је да нису
разумели велики стратешки значај овог подручја, од кога су кроз историју зависили и
36

О Великом бечком рату на просторима Србије, опширније: Глигор Станојевић, Србија у време Бечког
рата, Београд 1976; Рајко Л. Веселиновић, Срби у Великом рату 1683-1699, у: Историја српског народа,
III-1, Београд 1994. стр. 491-564.
37
О аустријској управи у северној Србији 1718-1739 опширније: Рајко Л. Веселиновић, Србија под
аустријском влашћу 1718-1739, у: Историја српског народа, IV-1, Београд 1994. стр. 106-162.
38
Споменик САНУ, XCVI, други разред 75, Београд 1948, стр. 23.
39
Рајко Л. Веселиновић, Србија под аустријском влашћу 1718-1739, стр. 114-116.
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исходи читавих ратова. Хабсбуршка Монархија изгубила је следећи рат против Турске
1737-1739, управо зато што је у одбрамбеном смислу у извесној мери занемарила (или
бар није посветила довољно пажње), простору Средњег Поморавља и Старог Левча а
много више пажње поклонила западној и југозападној Србији.40 То је и био главни
узрок, рекло би се, сензационално брзе и неочекиване победе Турске (која је већ као
држава тонула у дубоку историјску кризу) над једном модерном европском државом. После
повлачења Аустријанаца, Стари Левач и Средње Поморавље поново су потпали под турску
власт и нашли се у оквиру обновљеног Смедеревског санџака (назив Београдски пашалук
био је незваничан, домаћи назив, док се у турској службеној употреби).
Пола века касније (1788. године), војно-стратешки значај Средњег Поморавља,
Ресаве и Левча поново је дошао до изражаја (Кочина Крајина) и то у једном рату који је
представљао широк сукоб европских сила – Русија, Данска и Хабсбуршка Монархија
ратовале су против Шведске, Велике Британије и Османског Царства.41 Успеси
капетана Коче Анђелковића у ратовању против Турака током 1788. године, указали су
на сву осетљивост турског одбрамбеног система, јер управо на простору Средњег
Поморавља и Старог Левча Турци нису држали озбиљније војне снаге уочи почетка
аустријске војне акције која се водила преко капетана Коче и његових добровољаца
(нерегуларна аустријска војска састављена искључиво од Срба). На врхунцу својих
војних успеха у том рату, Кочини српски добровољци (којима су се прикључили
Левчани, у великом броју) успели су да продру скоро до прилаза Нишу, управо зато
што су чврсто у својим рукама (у том тренутку) држали Средње Поморавље и Стари
Левач. Иако није дуго трајала, Кочина Крајина има огроман историјски значај, јер је
представљала својеврсну најаву Српске Револуције (1804-13, 1815).42 Током ''Кочине
Крајине'' и читавог аустро-турског рата 1788-1791, многи Срби су се научили или
усавршили у ратној вештини и тактици борбе против Турака. Међу њима се налазио и
сам будући Вожд Првог српског устанка – Карађорђе, али и многи од значајнијих
српских војвода из каснијих устаничких времена.43
У току трајања устаничке фазе Српске револуције (Првог и Другог српског
устанка), разумевање и коришћење стратешког положаја Средњег Поморавља, и Старог
Левча било је кључно и пресудно, не само за некакав појединачни ратни успех, већ,
дословно, за сам опстанак српске устаничке државе. Прва устаничка победа над
регуларном турском војском остварена је управо у Средњем Поморављу, тачније код
Иванковца (у близини Ћуприје) 1805. године. Одбрамбени систем (тзв. Одбрана на
Морави) и шанчеви код Ћуприје и Јагодине (на граници Средњег Поморавља и Старог
Левча) представљали су дословно последњу линију одбране устаничке Србије после
слома на Чегру 1809. године.44 Главна оперативна садејства српске и руске војске,
током Првог српског устанка, одиграла су се на простору Старог Левча (велике битке
код Јасике и Варварина 1810. године). Најистакнутији Левчани током Првог српског
устанка били су: кнез Милоје Тодоровић и браћа Јаковљевићи – Јован у Стеван. Њима
треба додати и чувеног јунака и војсковођу Радича Петровића, јер је његово родно
место – Сиоковац, у то време улазило у састав тадашњег Старог Левча. Иначе, Јован и
Стеван Јаковљевић били су погубљени, од стране Турака, 1814. године, због учешћа у
Хаџи-Продановој буни.
40

Исто, стр. 146-162.
О Кочиној Крајини и аустро-турском рату, детаљније: Душан Пантелић, Кочина Крајина, Београд 1930.
42
Славко Гавриловић, Ка српској револуцији, у: Историја српског народа, IV-1, стр. 351-431.
43
Исто.
44
О Првом српском устанку на простору Средњег Поморавља и Левча, детаљније: Добривоје Јовановић,
Јагодинска, Ћупријска и Параћинска нахија у Првом српском устанку, Јагодина 1994.
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Средње Поморавље и Стари Левач одиграли су значајну улогу и у Другом
српском устанку (1815.), нарочито у његовој завршној фази.45 После великих победа
над Турцима на Љубићу и Дубљу, вођа устанка Милош Обреновић пристао је на
преговоре о миру, јер је схватио да је тренутак за то био изузетно повољан. Турцима се
журило да што пре окончају сукобе у Србији, због међународне ситуације (крај
Наполеонових ратова), која за њих није била повољна. Страховали су да би Русија
могла опет (као 1807-10.) да започне ратне операције на Балкану и притекне у помоћ
српским устаницима. Главни преговори крајем јула 1815. године, између Милоша
Обреновића и Марашли-Али паше (главног заповедника турске Румелијске војске),
којима је окончан Други српски устанак, започети су на простору Старог Левча
(манастир Јошаница) а окончани средином октобра, у Ћуприји (Средње Поморавље).
На основу ових чињеница, може се закључити да су се преломни моменти Српске
револуције (завршетак устаничке и почетак мирнодопске фазе) одиграли управо на тлу
оновременог Старог Левча и Средњег Поморавља. Током Другог српског устанка,
најистакнутије личности са простора Старог Левча били су Илија Вукомановић, кнез
левачки из Доње Сабанте и Милета Радојковић (познат по каснијој буни, која је довела
до доношења Сретењског устава, 1835.) из Катуна, који су били предводници
целокупне устаничке војске са простора Старог Левча (Левча и Темнића).46
Споразум између кнеза Милоша Обреновића и Марашли-Али паше гарантовао је
Србима у Београдском пашалуку (службено-Смедеревском санџаку) следећа права: да
искључиво Срби сакупљају данак, без турског мешања; да у нахијским местима, уз
турског муселима, буде и по један српски кнез, за случајеве када се суди Србима; да
спахије добијају само што је по законској основи (што им припада по берату); да се у
Београду успостави Народна канцеларија од дванаест кнезова, као врховно судско и
администативно тело за српске ствари. Марашли-Али паша прећутно је прихватио и то,
да се кнез Милош може представљати у народу као главни међу српским кнезовима, да
се не могу поново успостављати читлуци, да се у Пашалуку (Србији) не допусти
насељавање ''Арнаута'' и ''Бошњака'', на које се народ највише жалио и пре првог
устанка, а такође да се српске избеглице из Аустрије могу вратити својим кућама. 47
Посебном прокламацијом Народне канцеларије, од 9. новембра 1815. године, објављено
је мирно стање у Београдском пашалуку и у српско-турским односима. Народ је био
позван да се врати својим пословима и да живи у миру и безбедности. 48 На овај начин,
кнез Милош је издејтвовао полуаутономни положај српског народа у Београдском
пашалуку, што је представљало добру почетну основу за даљи развој српских
институција, проширења српских права и слобода, односно, за постепени и
континуирани развитак државности.
Успешним завршетком ових преговора, окончан је Други српски устанак, а самим
тим и устаничка фаза Српске Револуције. Од 1815. године, започета су два, изузетно
важна историјска процеса – зачетак постепеног формирања младе, нововековне српске
државе (мирнодопска фаза Српске Револуције) и почетак економске и демографске
обнове Србије. Током дугог периода, од друге половине XV века, до 1815. године,
Србија је била изложена процесу присилне депопулације (губљења становништва),
45

О томе опширније и детаљније: Добривоје Јовановић, Јагодинска, Ћупријска и Параћинска нахија у
Првом и Другом српском устанку, Јагодина 2009.
46
Драгић Јоксимовић, наведено дело, стр. 76.
47
Владимир Стојанчевић, Други српски устанак и прва владавина кнеза Милоша Обреновића (до 1830),
у: Историја српског народа, V-1, Београд 1994, стр. 107.
48
Исто.
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услед честих ратова, турског насиља, сиромаштва и опште несигурности. После Другог
српског устанка био је покренут обрнути процес – насељавања и постепеног
економског опоравка Србије а његови први резултати биће видљиви већ неколико
година касније. У Србију се нису враћале само избеглице из Аустрије (које су отишле
после Кочине Крајине и слома Првог устанка), већ су се у њу досељавали и многи Срби
(и други православни хришћани) из других крајева, који су још увек били под турском
влашћу.49 Овај процес биће нарочито видљив на примеру Старог Левча и Средњег
Поморавља.

ЛЕВАЧ У НОВОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

Одмах после завршетка Другог устанка, кнез Милош Обреновић извршио је неке
неопходне промене у дотадашњој административној подели простора Старог Левча и
Средњег Поморавља. То је учињено, пре свега, због лакшег сакупљања пореза (харача),
од српског (хришћанског) становништва, што се налазило искључиво у надлежности
(по Споразуму 1815.) нове српске администрације. И даље је постојала Јагодинска
нахија, али је она била подељена на две кнежине – Левач и Темнић.50 Кнежина Левач је
и по броју насеља и по површини, захватала више од половине тадашње Јагодинске
нахије.51 Географски и административно, кнежини Левач припадала су сва подручја
северно, западно и југозападно од планине Јухор. Кнежина Темнић захватала је
просторе источно од Јухора, на левој обали Велике Мораве.52 Због ефикаснијег
убирања пореза, било је неопходно да се направе пописи ''домова, харачких и
ожењених лица'' а то су уједно били и први пописи, које је организовала нова, ''српска
власт'', у нововековној Србији.
По првом ''харачком'' попису, извршеном 1818. године, кнежина Левач имала је чак
74 насеља: Штипље, Врановац, Рачник Горњи, Рачник Долњи, Сиоковац, Деоница,
Каленовац, Црнча, Међуречје, Прњавор Јошанички, Лозовик, Драгоцвет, Винорача,
Трнава, Шантаровац, Бунар, Лукар, Шуљковац, Белица, Врба, Мишевиће, Цикоте,
Слатина, Урсуле, Рековац, Крушевица, Ломница, Течићи, Кавадар, Комарани,
Вукмановац, Рабеновац, Лоћика, Медојевци, Белушићи, Брајиновац, Волујак, Мотрић,
Пуљци, Калудра, Опарић, Лепоевићи, Пољна, Милутовац, Велика Дренова, Медвеђа,
Грабовац, Мијаиловац, Богдање, Планиница, Прњавор Љубостињски, Раинац, Дубич
Долњи, Лободер, Риљац, Дренова Мала, Божуровац, Сугубине Превешт, Каленићки
Прњавор, Дубич Горњи, Жупањевац, Сибница, Надрље, Богалинце, Малешево,
Сиљевица, Бајчетина, Дулине, Пчелице, Сабанта Горња, Сабанта Долња, Ратковићи и
Сугубине.53 У побројаним селима ''харачких домова'' (домаћинстава) било је 2.292.
49

Исто, 115-116.
О функционисању нове управно-територијалне поделе, детаљније: Књажеска канцеларија. Јагодинска
нахија 1815-1823 (приредили: Зоран Марковић и Љубодраг Поповић), Јагодина 2005, Књажеска
канцеларија. Јагодинска нахија 1823-1830 (исти приређивачи), Јагодина 2008.
51
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52
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Финансије и установе обновљене Србије до 1842. године, II (приредио Мита Петровић), Београд 1898.
стр. 453-454.
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Наредни попис, урађен 1819. године, показао је сличне резултате, али већ неколико
година касније, резултати ''харачког пописа'' били су битно другачији. Према попису из
1822. године, кнежина Левач имала је 84 насеља (за 10 више него 1818.) а то значи да је
била и територијално и демографски увећана. У 84 насеља левачке кнежине било је
2.461 домаћинство и 6.830 ''харачких глава''.54 Овакво ''проширење'' кнежине Левач
јасно указује на значај – економски, демографски, али и политички – овог простора, за
развој српске аутономије и њених институција. Даљи успешан ток овог развоја, зависио
је (пре свега) од пораста броја становника и јачања економског положаја. Као што је
већ поменуто, после 1815. године, повећање броја становника у Србији било је
евидентно, али је тај процес постао посебно интензиван током 30-тих година 19. века,
када је статус и положај Србије постао много повољнији.
Најаву великих промена на Балкану, посебно позитивних по Србију, представљао је
грчки устанак против турске власти, 1821. године. Услед турских пораза, али и великог
страдања грчког народа, европска дипломатија и јавно мнење почели су да се
интересују за положај потлачених хришћана у Турској, нарочито унњеном европском
делу. То је искористила Русија и поставила Турској ултиматум, 1826. године, који је
довео до Акерманске конвенције, чије су се одредбе односиле и на Србију.55 У свом
Петом члану, Конвенција је предвиђала пуну националну самоуправу за Србију, уз
обавезу да се Србији врате територије, које је изгубила током угушења Првог српског
устанка – територије шест нахија. Тако је Србија изашла из политичке анонимности и
постала предмет турских међународних обавеза.56 Поред тога, Срби из Београдског
пашалука добили су значајну привилегију да, као трговци, могу путовати по турским
провинцијама са српским пасошима, које ће Турци само оверавати.57 Поред практичне
(економске) стране ове привилегије, она је имала и несумњиву и веома значајну
политичку и морално-психолошку страну. Подигнут је углед Србије и кнеза Милоша
међу хришћанским поданицима Турске, не само међу Србима већ, нарочито, међу
Грцима и Цинцарима. То је довело до каснијег масовног пресељавања становништва
православне вероисповести, из свих европских крајева Турске у Србију кнеза
Милоша.58 Међутим, Турска је оклевала да спроведе све одредбе Акерманске
конвенције, што је Русији дало повода да јој објави рат.
Руско-турски рат 1828-29, у коме је била директно угрожена и сама турска
престоница, представљао је руски (али, индиректно и српски) тријумф над Турском и
окончан је Једренским миром 1829. године. Шеста тачка Једренског мира односила се
на Србију и наметнула Турцима обавезу да Србима издају Хатишериф, по коме би
Србија добила врло широку унутрашњу аутономију. Султановим Хатишерифом из
1830. године (који је потврђен 1833. године), Србима је призната слобода
вероисповести а кнезу Милошу наследност кнежевске титуле и у султаново име му је
била поверена управа над српским народом, уз помоћ Скупштине старешина, чији се
чланови нису могли збацити или заменити, уколико се не би доказало да су радили
''против безбедности Турског Царства''.59 Србији су биле враћене границе пре 1813.
године (границе устаничке Србије из Карађорђевог времена) а једна руско-турска
54
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Србија 1830-1839, Београд 2004. стр. 4-14.
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комисија требало је (накнадно) детаљно да утврди географију поменутих граница.
Србија је имала обавезу да плаћа годишњи трибут (данак), који би био паушално
утврђен и представљао обештећење за сва економска права и турске поседе који су
пренети на српску управу.60 Срби су добили право да држе потребан број својих
војника, да отварају школе, болнице, штампарије, поштанску службу и независне
судове.61 Било је предвиђено да сви Турци напусте Србију, сем посада у шест утврђених
градова (Београд, Шабац, Смедерево, Ужице, Соко и Кладово).62
Коначно и дефинитивно уређење српско-турских односа (политичко-правно
обликовање свеукупне националне аутономије Књажества Србије) завршено је крајем
1833. године, доношењем другог Хатишерифа. Овим документом потврђена су сва
политичка, управна и економска аутономна права, у оквиру широке српске националне
самоуправе, уз султанов берат о наследном књажевском достојанству. Поред тога,
саставни део Хатишерифа била је и одредба о искључивању сваког турског мешања у
унутрашње ствари и управну организацију српског народа. Дефинитивно је укинут и
турски феудално-спахијски систем и постављене су потпуно нове основе за друштвене
односе унутар Књажества Србије. На Спасовданској скупштини у Крагујевцу, 1834.
године, кнез Милош је прогласио закон о сељачкој баштини, као слободном и
неприкосновеном поседу српског сељака.63 Природна последица тога било је укидање
свих дотадашњих, још заосталих обавеза из спахијских аграарно-правних односа.
Србија је и формално постала друштво правно и економски, потпуно слободних људи.
Био је то кључни моменат мирнодопске фазе Српске Револуције. Тиме је створен
својеврсни српски друштвени егалитаризам, где нису постојале повлашћене класе или
касте и где су практично сви становници били поседници.64
Овакав политички и економски статус Кнежевине Србије привукао је многе
досељенике (Србе и остале православне хришћане), из других балканских делова
Турског Царства, који су почели, од прве половине 30-тих година масовно да долазе у
''слободну'' Србију. То је у великој мери променило демографску и економску слику
читаве тадашње Србије, нарочито њених централних делова – Левча и Средњег
Поморавља. Дошло је до великог повећања становништва и у селима и у градовима. У
периоду 1822-1839. сеоско становништво кнежине (касније – среза) Левач, увећано је за
преко 40%, док је градско становништво (Јагодина), било увећано за скоро 70%. 65
Највеће миграционе струје, које су се током 30-тих година, кретале ка Левчу и Средњем
Поморављу, долазиле су из Топлице, са Косова и Копаоника, и из Црне Горе (укупно
преко 75%).66 Знатно мањи проценат досељеника долазио је из источне Србије, западне
Србије (драгачевски крај) и суседне јастребачко-расинске (крушевачке) области.67
Поред Срба, значајан број православних Цинцара и Грка68 доселио се у Кнежевину
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Србију (њихово насељавање је почело још од 1815. године), из Македоније, северне и
западне Грчке (западни Епир) и источне Албаније. Ово грчко-цинцарско становништво
насељавало се (нарочито од 1834. године) искључиво у већим градовима, где су
подстакли развој трговине и занатства.
Доношењем Сретењског (1835.) а касније и тзв. Турског устава (1838.), коначно је
уобличена главна структура српске државности (недостајала је само пуна независност),
што је представљало и завршетак мирнодопске фазе Српске Револуције. Преостало је
само то, да се даље развијају и надограђују српске институције и унапређује
друштвено-економски систем. По тзв. Турском уставу 1838. године, кнез Милош је
делио законодавну и извршну власт са Совјетом, за чијег ''председатеља'' је био
постављен Јеврем Обреновић.69 Судови су били независни од управне власти и делили
су се на три степена: ''примирителне'' (по селима), ''првостепене'' (окружне) и
апелационе.70 Чиновници су се морали управљати по законима. Проглашена је законска
(уставна) слобода личности и безбедност имања, као и пуна слобода трговања. Србија
је била подељена на седамнаест округа.71 У оквиру нове територијалноадминистративне поделе Кнежевине Србије, која је ступила на снагу 1839. године,
Јагодинска нахија била је преименована у Јагодински округ а кнежине Левач и Темнић
у срезове.72 Заправо, територије некадашњих нахија, по читавој Србији, нису биле у
великој мери промењене, већ су измењени називи територијално-управних јединица и
надлежности локалних чиновника (у складу са Уставом). На челу округа стајао је
окружни начелник, а на челу среза – срески.73 Локалну управу по селима обављали су
''председатељи примирителних судова''.74 Територија среза Левачког, у оквиру Округа
јагодинског није била у великој мери измењена, јер је обухватала 78 насеља, четири
више него 1818. године, односно, шест мање него на почетку 20-тих година.75
Друштвено-економско и правно-политичко уређење Србије, које је, по
нормативима, било веома модерно, довело је до економског развоја и демографског
снажења. Правне и економске слободе подстакле су све облике економских делатности,
дакле не само пољопривреде, трговине и занатства, већ и индустрије. Појава првих
индустријских постројења у Кнежевини Србији, показала је да младо нововековно
српско друштво покушава де се европеизује и одвоји од оријенталног наслеђа и на том
пољу. Занимљива је чињеница да је први индустријски објекат у Србији, јужно од Саве
и Дунава (рачунајући и Београд), био подигнут управо на територији среза левачког. То
је била стаклара Аврама Петронијевића, која је почела са радом 1846. године а налазила
се између села Белица и Мишевић.76 Шест година касније, 1852. године, започела је са
радом и пивара у Јагодини.77 Почеци индустријализације Кнежевине Србије, показали
69
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су (поред осталог) све позитивне ефекте правних и економских слобода, које су
постојале од 30-тих година 19. века.
Свеукупни економски развитак структуре слободних сеоских поседа, трговачког,
услужног и занатског предузетништва (а од 1846. године и индустријског), повећање
броја становника, миграције и слободно кретање, неизоставно су захтевали и
ефикасније администрирање и нову територијално - управну поделу Јагодинског
округа. По одобрењу кнеза Милоша, од 17. јуна 1859. године, Јагодински округ
подељен је на три среза – левачки, темнићки и белички.78 Белички срез до тада није
постојао и ово је први пут да се помиње као управно-територијална област. По овој
новој подели, у срезу левачком налазило се 48 насеља, у срезу беличком 53 а у срезу
темнићком 43.79 Да би белички срез био формиран, било је ''одузето'' 29 насеља
левачком и 24 насеља темнићком срезу.80 Седиште (канцеларија) среза левачког
налазила се у Рековцу, среза темнићког у Варварину а новоформираног среза беличког
у Јагодини.81 Ово представља почетак настанка ''модерног'' Левча, територијално
знатно мањег него што је то био историјски Стари Левач (средњовековна жупа Левач и
касније кнежина Левач).
Као што је већ наглашено, свеукупни друштвени развој нововековне Србије,
неминовно је наметао потребу ефикасније администрације, што је подразумевало
примену нових начина евиденције и управе у свим областима. У оквиру тога, било је
неопходно (поред осталог) да се промени одавно превазиђени и неправилни начин
пописивања становништва и да се уведе нови, сложенији метод пописа, који би на
много прецизнији начин представио демографску и економску структуру Србије. Кнез
Михаило Обреновић (1839-1842, 1860-1868) спроводио је све реформе релативно споро
али упорно и веома темељно. На исти начин се припремао и први државни попис у
Србији, ''по свим европским стандардима'', који је био спроведен 1863. године.
Пре спровођења овог пописа, донет је Закон о плаћању пореза по имућности, 1861.
године, који је поделио пореске обвезнике у шест класа (по приходима и вредностима
имовине) и седму ''изванредну категорију''.82 Овим законом било је детаљно одређено и
који становници (по разним условима за то предвиђеним) могу бити ослобођени
плаћања пореза. Наредне године (1862.), на основу Закона о плаћању пореза по
имућности, донета су и Правила за попис људства, имовине и прихода за порез
имућности. Овај документ био је изузетно обиман и обухватао је чак 161 правило,
којима су били утврђени сви елементи методологије државног пописа, са свим,
детаљно, предвиђеним обавезама и правним евентуалностима и ситуацијама.83 Овако
припремљен, државни попис 1863. године, требало је да послужи као први корак у
даљој, темељној реформи пореског система. Иако свеобухватна пореска реформа није
била до краја спроведена, државни попис 1863. године, представљао је огроман
напредак нововековног српског државног апарата у погледу организације и финансија.
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Рековац
1. Г. Стеван Јанићијевић Началник Среза Левачког стар 43 године, жена Станица стара
41, синови: Димитрије 19 и Светислав 11 година, кћер Милева 13 година, синовица
Кристина 14 година. – Непокретно имање: један виноград од 50 мотика у атару
Смедеревском вредности 400 цесарских дуката. – Месечни приходи: привреда од плате
месечно 52 ½ талира од винограда, свега 52 ¾ талира привреде. По имању спада у III
класу, а по приходима у VI класу.
– Син Димитрије практикант Начелства Окр. Јагодинског уписан је у трошак за варош
Јагодину и њему је привреда на плату његову стављена.
2. Димитрије Грујић слуга Г. Стевана Јанићијевића - Месечни приходи: месечни
приходи на плату од 800 гроша, од 3 талира и од ране и квартира 2 свега 5 талира
месечно. По имању 0,а по приходима спада у I класу.
3. Г. Јован Петровић Писар Среза Левачког стар 44 године, жена Агатија 37 , - кћер
Милица 12 година – Месечни приходи: месечна привреда по плати 23 талира. – По
имању 0, а по приходима у IV класу.
4. Г. Јеврем М. Тирић Писар Среза Левачког стар 30 година, жена Магдалина стара 26,
синови: Богдан 9 година, Драгутин 7 година, кћер Љубица 5 година.- Месечни
приходи: месечна привреда по плати 23 талира. По имању 0, а по приходима у IV класу.
5. Г. Вула Поповић парох,стар 31. годину, жена Давина 28, - синови: Јован 6 и
Василије 4 године, брат Нићифор 21. година, мати Станика 50. година, сестра Христина
14.година – Непокретно имање: кућа од слабог материјала с плацом, 1 њива од ¾ дана
ораће земље у 2 класу једна њива од 1. дана орања у Доњем Пољу, 1 виноград од 3
мотике код гробља Крушевичког, једна ливада од 5 коса у Дренику, један шљивар за ½
плуга земље код горње меане један шљивар у селу од ½ ралице једна ливада од 1
ралице у Росуљи у вредности свега 56 дуката цесарских. – Привреда од
чинодеиствовања месечно 13 талира .Од свог имања по 2 свега 15 талира. По имању I
класа, а по приходима у IV класу.
– Брат Нићифор Практикант Канцеларије Среза Звишког Окр. Пожаревачког и зато се
привреда његова овде не узима у рачун.
6. Живоин Милетић земљоделац, стар 25 година, жена Јелена 23, син Ђурђе 1 година,
кћер Ђурђина 3 године. – Непокретно имање: Једна кућа под сламом хрђава са плацом
шљивама засађеним за ½ дана ораће земље; једна њива од ¾ плуга у Косире једна њива
у Кленаку, од ¾ дана ораће земље; једна њива за једну ралицу у Леднику; једна ливада
код извора од 1 косе рађене траве; ливада код истог извора од ¼ косе траве; једна њива
од ½ дана орања у Вигњевцу; виноград од 1 мотике у Д. Брду, виноград од 1 ½ мотике у
Г. Брду; један шљивар од ¼ дана орања код реке, а други на брду за ½ ралице земље,
све у атару Рековачком у вредности свега 32 дуката цесарских. – Месечни приходи: од
привреде на имање месечно свега 1 талир и лична привреда 5. Свега 6 талира. По
имању I класа, а по приходима у II класу.
7. Урош Вучковић, земљоделац, стар 27 година,жена Јана 25 , синови: Василије 4 и
Ранко 1 година, брат Илија 17 година. – Непокретно имање: једна кућа од слабог
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материјала с плацом шњивама засађеним за по дана ораће земље; њива за 1 дан ораће
земље и до куће. Једна њива од 1 дан у Кленаку; њива од ½ дана ораће земље у другој;
виноград од 3 мотике у Доњем Брду; све у атару Рековачком у вредности 24 дуката
цесарских. – Месечни приходи: од привреде на имање месечно свега 8 талира, са
личном привредом. По имању спада у I класу, а по приходима у III класу.
8. Василије Радовановић, земљоделац, стар 35 година, жена Анђелија 30 , кћери
Магдалина 5, Анка 3 и Стана 1 година, брат Живко 20 година овога, жена Јегда 20
година, сестра Румена 15 година, мајка Настасија 60. година,стриц Милош 55 година
овога жена Велика 50 година. – Непокретно имање: Једна кућа и две зграде од слабог
материјала са плацом од ½ дана ораће земље, шљивама засађен. Једна њива од ¾ дана
орања испод куће у огради; Њива од ½ дана орања у Д. Пољу. Њива од ¼ дана орања у
Д. Пољу, њива од ½ дана орања у Росуљи њива од ½ плуга до друма; ливада гором
редком од 3 косе траве у Росуљи. Ливада од 3 косе траве у Присоју; ливада од 2 косе
траве у загради, ливада са забраном од 2 косе траве код винограда. Забран на коси од ½
дана орања. Шљивар ¼ дана орања у Леднику. Шљивар у селу од 1 ралице, стари
шљивар у селу за 1 ралицу. Виноград од 2 мотике у Доње Брдо. Виноград од 2 мотике у
Крушевичком атару; Четврт мале воденице са правом воденичлука два витла. Све у
атару Рековачком у вредности 140 цесарских дуката. – Месечни приходи: од привреде
на имање 6 талира, и личне привреде по задруги 13 свега 19 талира месечно. – По
имању спада у II класу, а по приходима у V класу.
9. Остоја Јовановић, стар 7 година, сестра Живана 14 година. Под старатељством
тутора Василија Грковића и Живана Петровића. – Непокретно имање: Једна кућа од
слабог материјала са плацом шљивама засађеним, ораћом и косаћом земљом свега за 2
плуга. Њива ¼ плуга у Доњ. Пољу. Њива у Радине од ½ ралице. Њива у Јошан. ½
ралице, њива у селу од ½ плуга, њива у Леднику ¼ плуга, ливада са шљиваром у
Крушару од 3 косе траве; ливада у Росуљи са браником од 3 косе траве. Забран на
утрини код винограда ½ плуга, виноград од 2 мотике у Г. Брду све у атару Рековачком
у вредности 60 дуката цесарских. – Месечни приходи: привреда на приход имања под
аренду за 86 талира за три године делом износи свега 2 талира-9 гр. ц. По имању и по
приходима спада у I класу.
10. Живан Петровић, земљоделац, стар 45 година, жена Смиљана 35 , синови: Миладин
8 и Милован 5 година, брат Димитрије земљоделац, 30 година овога жена Јелица 25
година. – Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала са плацом од 1 ралице
шљивама засађен. Једна њива у Још. од ¾ дана орања. Једна њива од 1 ралице у Радини.
Једна њива од ½ плуга код винограда. Ливада од 2 косе траве у Росуљи; једна ливада за
1 ралицу, 1 виноград од 2 ½ мотике у Д. Брду; један забран са ситном гором од 1
ралице, 1 шљивар од 1 ралице у селу све у атару Рековачком у вредности 46 дуката
цесарских. – Месечни приходи: од привреде на имање 1 ½ талир. Личне привреде за
Живана и Димитрија 8. свега износ 9 ½ талира. По имању и спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
11 Гаја Спасић, земљоделац, стар 54 године, жена Марица 50, синови: Лазар 32,
Марисав 20, Михаил 16 Александар 12 година; кћер: Магдалина 13 година, унуци:
Обрад 6 и Обрен 2 године, унука: Сенија 7 година. – Непокретно имање: Једна кућа са
једном зградом од слабог материјала са плацом шљивама засађен од ½ плуга; једна
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њива за 2 плуга у Присоју; једна њива са забраном од 1 плуг орања до Урвине; једна
њива са шљиваком од 1 ½ дан орања код Урвине; једна њива у Росуљи за ½ плуга; њива
од ¼ плуга на коси. Њива код записа за један дан орања, њива у Леднику – купусара за
½ ралице. Једна ливада од 3 косе у Росуљи; једна ливада у огради од једне косе код
Вељине Крушке. Два забрана од 1 плуг на коси, један виноград од 3 мотике у Д. Брду
све у атару Рековачком у вредности 68 дуката цесарских. – Месечни приходи: привреда
од имања покретног 2 талира, и лична привреда на Гају, Лазара,Марисава и Михаила 16
свега износ 18 талира. По имању спада I класу, а по приходима у V класу.
12. Милосав Николић, земљоделац, стар 35 година,жена Ружа 30, синови: Светозар 7 и
Нестор 5 година. – Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од по
дана орања са шљивама. Њива од ½ плуга у Јошн. ; једна њива од 1 ½ дан орања у
Мукуждеку; једна њива у Росуљи од ½ ралице; једна ливада од 2 косе код винограда; 1
виноград код гробља од 2 мотике; један виноград од 1 мотике у Д. Брду. Један шљивак
од ½ дана земље у селу све у атару Рековачком у вредности 37 дуката цесарских. –
Месечни приходи: привреда од покретног имања 1 и лична привреда 4 свега месечно 5
талира. - По имању спада у I класу, а по приходима у II класу.
13. Милоје Јевтић земљоделац, стар 35 година, жена Живка 30, синовци: Михаило 10 и
Мирча 7 година,снаја Ружа 40 година, синовице: Митра 18 и Достана 12 година. –
Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала са плацом за 1 ралицу шљивама
засађен. Једна њива код записа за по ралице; једна њива у Јошн. Од 1 ралице; једна
њива код порте од 1 ралице, њива од ½ ралице под путом. Једна њива од 1 ралице у
Чакласу. Једна њива са браником на Коси од по дана; једна ливада од ½ косе код
Капаре ; једна ливада од ½ косе код Појате, једна ливада од ½ косе у бранику, једна
ливада од ½ косе у Росуљи. Један виноград од 2 мотике у Гор. Брду, један шљивар од ½
ралице у селу, једна лукара у селу; један шљивар ¼ дана на коси, све у атару
Рековачком у вредности 39 дуката цесарских. – Месечни приходи: привреда од
покретног имања 1 и лична привреда 4 свега месечно 5 телира. - По имању спада у I
класу, а по приходима у II класу.
14. Стана, удова поч. Мијата Јевтића, земљоделка, стара 45 година, синови: Миладин 6
и Милија 3 године, кћер Мара 8 година. – Непокретно имање: једна кућа од слабог
материјала од ¼ дана шљивама засађен; једна њива за 1 дан орања код Ћерине, један
виноград од 1 мотике у Г.Брдо, једна ливада од једне косе у Росуљи. Једна ливада са 20
дрвета шљиве ¼ дана орања на коси, све у атару Рековачком у вредности 20 дуката
цесарских. – Месчни приходи: лична привреда 4 од покретног имања 1 талир лично. По имању спада у I класу, а по приходима у II класу.
15. Милосав Јаковљевић, земљоделац, стар 27 година, жена Тодора 25, кћери: Анка 7,
Стојана 2 и Стевана 2 године (близанци). – Непокретно имање: једна кућа од слабог
материјала са плацом од ½ дана са шљивама засађен. Једна њива од 1 ралице у Росуљи;
једна ливада од 2 косе у Росуљи; једна ливада од 1 косе на коси. Један виноград од 2
мотике у Д. Брдо један шљивар од ¼ дана код Јаруге све у атару Рековачком у
вредности 24 дуката цесарских. – Месечни приходи: привреда од покретног имања и
лична привреда 6 талира свега. - По имању спада у I класу, а по приходима у II класу.
16. Милан Ћупић, земљоделац, стар 27 година, жена Јана 26,синови: Јосиф 4 и Лука 1
година, синовац Јанићије 14 година. – Непокретно имање: једна кућа са једном зградом
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од слабог материјала са плацом од ½ дана једна њива од ½ дана орања у Јошаницу једна
њива код записа од ¾ дана орања, једна са забраном од 1 ½ дан у Росуљи, једна ливада
од 2 косе у Јошју. Једна ливада 1 ½ косе у бранику; један забран од ½ дана на коси;
један виноград од 3 мотике у Г. Брду; један шљивар од 1 ралице, код капаре један
шљивар од 1 ралице у селу све у атару Рековачком. Једна њива од 1 ралице у Течићком
пољу. Свега у вредности 73 дуката цесарских. – Месечни приходи: привреда од
покретног имања 3 и лична привреда 5 свега месечно 8 тал. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у III класу.
17. Милован Зарубановић, земљоделац, стар 53 године,жена Грозда 50, кћер Сара 15
година, помајка Станија 61 година. – Непокретно имање: једна кућа с зградом од слабог
материјала с плацом за 1 ралицу. Једна њива од 1 ралице у Росуљи; једна њива са
шљиваром од ¾ дана у Росуљи; једна њива од ½ ралице у Росуљици; једна чивада од 2
косе у Росуљи. Једна ливада од 2 косе у Росуљи. Једна ливада од 1 ралице у Шарки
виноград од 1 мот. у Г. Брду и виноград у Доњ. Брду од 1 мот. шљивар у селу од ¼
дана ¼ витло воденице све у атару Рековачком једна њива од 1 дан орања, забран од 2
плуга земље све у Јошаничком атару, а у вредности веће 46 дуката цесарских. –
Месечни приходи: привреда од покретног имања 2 и лична привреда 5 свега 7 талира.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
18. Милосав Јовановић, земљоделац, стар 21 годину,жена Љубица 20, син Миленко 1
година, сестра Ристосија 14 година. – Непокретно имање: једна кућа с плацом од слабог
материјала. Њива од ¼ дана код записа. Једна њива од ¾ д. орања код Извора. Једна
њива од ¼ д. орања код воденице једна њива од ¼ дана у Још., њива од ½ плуга код
појате; ливада за 1 косу траве код појате ливада у Дренику од ½ косе; ливада од 1 косе
код винограда; ливада од ½ косе у Росуљици; ливада ¼ косе код Црне реке, виноград од
1 мотике у Д. Брду. Виноград од 2 мотике у Гор. Брдо; шљивар од ½ плуга код Урвине,
све у атару Рековачком, у вредности 43 дуката цесарских и 1/3 од меане и дућана са
плацом у вредности 33 дуката цесарских – свега 76 дуката цесарских. – Месечни
приходи: привреда од покретног имања 4 и лична привреда 5 свега месечно 9 талира. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
19. Лазар Раденковић, земљоделац, стар 35 година, жена Николета 30, пасторка Сенија
15 година, снаја Станица 40 година. – Непокретно имање: једна кућа од слабог
материјала за ¼ дана. Њива од ¾ дана у Росуљи њива од ¼ дана на коси све у атару
Рековачком у вредности 10 дуката цесарских. – Месечни приходи: привреде од
покретности нема, лична привреда на Лазара 5 тал. Лично. - По имању спада у I класу, а
по приходима у II класу.
20. Живан Степић, тувекџија, стар 34 године, жена Василија 25, син Јован 2 године. –
Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала са плацом од 1 д. орања њива од ½
д. у Топлику; њива од 1 ралице у Топлику, једна ливада од 1 косе у Росуљи, ливада од 3
косе код винограда; шљивар од 1 ралице у селу виноград од 2 мотике у Гор. Брду. Све у
атару Рекобачком у вредности 32 дуката цесарских. – Месечни приходи: привреда од
покретног имања 2 тал. и лична привреда 4 ½ свега месечно 6 ½ талира. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
21. Милош Младеновић, земљоделац, стар 28 година, жена Анђа 25,син Љубомир 6
година, кћер Сенија 4 године. – Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала од
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¼ дана. Њива од 1 плуг у Росуљи; њива од 1 дана орања код Извора; њива од ½ плуга
код реке ливада од 1 косе у Јасењу; шљивар од ¼ дана земље у Топлику виноград од 2
мотике у Г. Брду све у атару Рекоачком у вредности 44 дуката цесарских. – Месечни
приходи: привреда од покретног имања 2 тал. и лична привреда 4 ½ свега 6 ½ талира
месечно. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
22. Јован Младеновић, земљоделац, стар 38 година,жена Живана 30, синови: Петар 16 и
Милован 12 година, кћер Златојка 14 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог
материјала са плацом од ¼ дана. Њива од 1 дана орања у Росуљи. Њива од 1 дана код
Извора. Њива од ½ пл. код реке. Ливада од 1 косе траве у Јасењу. Шљивар од ½ дана у
Топлику. Виноград у Г. Брду од 2 мотике. Све у атару Рековачком у вредности 39
дуката цесарских. – Месечни приходи: привреда од покретног имања 2 и лична
привреда на Јована и Петра 7 свега 9 тал. месечно. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
23. Алекса Зарубановић, земљоделац, стар 30 година,жена Милунка 28, син Мијаило 1
година, кћер Ристосија 4 године,синовац Аврам шегрт заната бојаџијског у Јагодини 15
година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала са плацом од ½ ралице.
Њива од ½ дана орања код Извора. Њива од 1 дан орања у Росуљи. Њива од ¼ ораће
земље код Капаре. Ливада са шљиваром за 4 косе у Шарки; и виноград од 2 мотике у Г.
Брду и ¼ воденице бакал; све у атару Рековачком. Једна њива од 1 дана орања са
забраном у Ломничком атару. Свега у вред. 45 дуката цесарских. – Месечни приходи:
месечна привреда од покретног имања 2 и личне привреде 4½ свега 4 ½ талира. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
24. Никола Зарубановић, шегрт заната бојаџијског у Јагодини, стар 16 година Под
старанијем тутора Лазара Гајића и Гаје Жунића. - Непокретно имање: једна кућа од
слабог материјала са плацом од ¼ дана. Једна њива од ¼ дана код записа; једна њива ¼
дана код Извора једна њива од 1 ралице код Росуље. Ливада од 1 косе траве у Росуљи;
чаир са шљивама и мало браника за ½ плуга у Шарки, виноград од 1 мотике у Брду Гор.
¼ част воденице у селу бакал и зават у Росуљи за ¼ ралице. Све у атару Рековачком.
Ливада са браником за ½ плуга у Ломници, а свега у вредности 28 дуката цесарких. –
Месечни приходи: наизарендирано имање месечна привреда од 303 гроша 25 гроша и
10 талира. - И по имању и по приходима спада I у класу.
25. Гаја Жунић, земљоделац, стар 27 година,жена Наста 25, син Христивоје 5 година,
кћер Јана 1 година, брат Мијаило 23 године жена Станица 20. - Непокретно имање:
једна кућа од слабог материјала са једном зградом од слабог материјала са плацом за ¼
дана орања шљивама засађен. Њива од ½ дана орања код записа. Њива од ¼ дана у
Кленаку. Њива од ¾ дана орања у Јошју. Њива са браником и мало шљивама од ½ дана
орања, код винограда. Њива са ливадом и браником за 1 плуг у Шукундском . Ливада у
Јошју. За 1 плуг земље. Ливада од ¼ дана код винограда. Ливада од ¼ ралице у
Росољевици. Ливада од ½ плуга у Чекласу. Шљивар у селу од ¼ плуга. Један виноград
од 2 мотике у Гор. Брду. Једна ораница код В. Кременца за 1 ралицу. Забран ¼ плуга
орања у Росуљи. Све у атару Рековачком у вредноси 73 дуката цесарских.- Месечни
приходи: привреда од покретног имања 4 и лична привреда на Гају и Мијаила 10; свега
месечно 14 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
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26. Живојин Жунић, земљоделац, стар 26 година,жена Ристосија 25 . - Непокретно
имање: једна кућа од слабог материјала са једном зградом са ½ плуга земље. Њива од ½
плуга у Кленаку. Њива од ¼ плуга у Кленаку. Њива са браником и шљивама од ½ д.
орања код винограда. Једна њива са браником и ливадом у Шукундеку за 1 плуг. Њива
и ливада за 1 плуг у Још; ливада од 1 косе траве у Чекласу. Браник од ¼ плуга у
Росуљи. Шљивар за ¼ плуга у селу. Виноград од 2 мотике у Гор. Брду. Ливада од ¼
плуга у винограду. Све у атару Рековачком у вредности 67 дуката цесарских. – Месечни
приходи: привреда од покретног имања 3 и лична привреда 5 свега месечно 8 тал. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
27. Алекса Качаревић, земљоделац, стар 27 година,жена Анђа 25 , син Јосиф 3 године,
кћер Миленија 1 година. - Непокретно имање: кућа са једном малом зградом од слабог
материјала од ¾ плуга земље ораће и шљивама засађене земље. Једна њива од ¾ дана
орања у Чекласу. Једна њива од 1 ралице код воденице; једна њива од ½ плуга код
записа. Једна ливада од ½ косе траве у Кленаку. Једна ливада у Чекласу од ½ косе;
конопљара од ½ ралице. Ливада са забраном од 3 косе у Брдо. Виноград од 1 мотике у
Г. Брдо и забран од 1 ралице на Коси и шљивар од ½ ралице у Радини. Парче од
винограда од ½ ралице на коси. Једна њива од ½ ралице у Вигњевцу. Све у атару
Рековачком у вредности 40 дуката цесарских. – Месечни приходи: привреда од
покретног имања 2 и лична привреда 4 свега 6 талира месечно. - По имању спада у I
класу, а по приходима у II класу.
28. Прока Јовановић, земљоделац, због старости и слабог здравља за привреду
неспособан, стар 72 године, жена Вида 50,пасторак Лазар 23 године,снаја Јерина 21
година, унуци: Стеван 3 и Мијалко 1 година. – Непокретно имање: једна кућа са једном
зградом од слабог материјала с плацом под кућом. Њива за ½ плуга у Д. Поље. Једна
њива од ¼ дана орања у Црну реку. Њива од ¼ дана у Још. Једна њива од ¼ дана код
пута. Једна ливада од 2 косе код Појате. Једна ливада од 1 косе у Дрењаку. Једна ливада
од 1 косе код винограда, једна ораница од ½ плуга у Росуљевици. Једна ливада од ½
косе у Росуљи, једна ливада од 1 косе у Шарки; једна ораница ¼ дана у Кременцу.
Један шљивар за 1 дан ораће зем. код Урвине. Један шљивар од ¼ дана у Рековачи;
један виноград од 2 мотике у Г. Брдо. Један виноград у Д. Брду од 1 мотике. 1/3 част од
меане и дућана све у атару Рековачком у вредности 82 дуката цесарских. – Месечни
приходи: привреда од покретног имања 4 и лична привреда на Лазара 5 свега месечно 9
тал. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
29. Петар Јовановић, трговац, стар 57 година, синови: Мијаило 38 , Стојан 28 ,Стојадин
28 (близанци) и Никола 20 година (сви бојаџије) снаје: Стана 34 , Мара 25 и Љубица 22
године, унуци: Јовица 3,Симеон 2 године и Миленко 1 годину и унука Миленија 1
годину. – Непокретно имање: једна кућа, са једном зградом од слабог материјала и плац
под истом. 1/3 част меане и дућана са плацем, једна њива од ¼ дана орања код записа,
једна њива од 1 плуг зеље код Извора. Једна њива од ¼ плуга у Црној реци. Једна њива
од ¼ плуга код Извора, једна њива од по дана орања код Јабуке, једна њива од ¼ дана
орања у Још. Једна њива од једног дана орања у Росуљи, једна башта од ¼ плуга код
воденице, једна ливада за 4 косе код трла, једна ливада у Чекласу од 1 косе једна ливада
од 1 косекод винограда; једна ливада од 1 косе у Дрењаку, једна ливада од ½ косе у
Росуљи. Једна ливада од 3 косе у Росољевици, једна ораница од по дана орања у
Росољевици једна ливада од ½ косе у Шарки. Једна ливада од 1 косе у Јасењу једна
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њива од 1 дана орања у Чекласу. Један забран од ¼ дана са ситном гором у Росуљи.
Једна ораница од ½ дана у Кременцу једн шљивар од 1 дан орања код Урвине; један
шљивар од ¼ дана и један виноград од 1 мотике у Д. Брду. Један виноград у Г. Брдо од
3 мотике све у атару Рековачком у вредности 163 дуката цесарских. – Месечни
приходи: капитал имаде који у трговину своју окреће 6000 гроша. Месечна привреда 2
½ талира, и привреда лична од покретног имања 11 талира. Лична привреда на Петра,
Мијаила, Стојана, Стојадина и Николу 25 свега привреде месечне 38 ½ талира. - По
имању спада у III класу, а по приходима спада у VI класу.
30. Живадин Чапаковић, земљоделац, стар 48 година,жена Станија 40. - Непокретно
имање: једна кућа од слабог материјала с плацем. Једна њива од ½ д. орања у Кленаку.
Једна њива од ¼ д. орања код записа, једна њива од ¼ д. орања; једна њива од ¼ д.
орања у Још. Једна ливада од 3 косе у Росуљи, једна ливада од 1 косе у Вучју; једна
ливада од 2 косе, код винограда ¼ косе у Росољевици једна ливада од једне косе у
Планини. Једна ораница од ½ ралице у Планини. Ораница од ¼ д. код друма један
забран од ¼ д. један шљивар од ¼ д. у селу, један шљивар од ¼ д. у Брдо; један
виноград у Д. Брдо од 1 мотике. Један виноград од 2 мотике у Г. Брдо све у атару
Рековач. Једна ливада од 3 косе у атару Ломничком свега у вред. 52 дуката цесарских. –
Месечни приходи: привреда од покретног имања 3 и лична привреда на Живадина 5
свега месечно 8 тал. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
31. Петар Чапаковић,земљоделац, стар 57 година, жена Стана 45, син Живко 22 године,
снаха Убавка 22 године,унук Јован 1 година, кћер Наста 14 година. - Непокретно
имање: једна кућа од слабог материјала са плацом. Једна њива од ½ д. орања у Кленаку.
Једна њива од ¼ д. орања код записа. Једна њива од ¼ д.орања у Још. Једна њива од ¼
д. орања у Још. Једна ливада од 3 косе у Росуљи. Једна ливада од 1 косе у Још; једна
ливада од 2 косе код винограда. Једна ливада од ¼ косе у Росољевици. Једна ливада од
1 косе у планини. Једна ораница од ½ ралице у планини. Ораница од ¼ д. код друма,
један забран од ¼ д. у Шукундеки, један шљивар од ¼ д. у селу; један шљивар од ¼ у
Брду. Један виноград у Доње Брдо од 1 мотике; један виноград од 2 мот. у Гор. Брдо.
Све у атару Рековачком. Једна ливада од 3 косе у Ломничком атару. Свега у вредн. 52
дуката цесарских. - Месечни приходи: привреда од покретног имања 3 и лична
привреда на Петра и Живка 8 свега месечно 11 талира. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у IV класу.
32. Живојин Степић, земљоделац. Стар 22 године,жена Вида 18, браћа: Милић 18 и
Јанко 7 година, мати Босиљка 40 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог
материјала од ½ пл. зтемље. Једна њива од 1 ралице у Топлику. Једна њива од 1 ралице
на Коси. Једна ливада од 2 косе у Радини. Један виноград у Г. Брдо од 2 мотике.
Шљивар од 1 ралице земље у селу. Једна ливада од 1 косе траве све у атару Рековачком
у вредности 30 дуката цесарских. - Месечни приходи: привреда од покретног имања
месечно 1 талир и лична привреда на Живојина и Милића 8 свега 9 талира. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
33. Јован Томић, земљоделац, стар 35 година,жена Перуника 30, син Александар 6
година,кћер Живка 10 година, баба Станија 50 година. - Непокретно имање: једна кућа
са једном зградом од слабог материјала шљивама засађен од 1 дана орања. Једна њива
од 1 дана орања у Топлику. Једна њива од 1 ½ дан у Јасењу. Ливада од 2 косе у Росуљи.
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Ливада од 1 косе у Још. Виноград од 2 мот. у Гор. Брду. Један забран од 1 ралице у
Јошју. Забран од 1 плиг зем. више села све у атару Рековачком у вредности 58 дуката
цесарских. - Месечни приходи: привреда од покретног имања месечно 2 талира и лична
привреда на Јована 5 свега 7 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада
у III класу.
34. Аврам Несторовић, земљоделац, стар 22 године,жена Јована 20 , син Агатон 3
године, кћер Милена 1 година,браћа: Сава 18 , Милун 13 и Љубомир 7 година, мајка
Станица 50 година,снаја Милунка 18 година. - Непокретно имање: једна кућа са
зградом од слабог материјала с плацом шљивама засађен од ¼ д. Једна њива од ½ д.
орања код врбака. Једна њива од ½ д. орања у Још. Једна њива од ¼ д. орања у Јошју.
Једна њива од 1 д. орања са шљиваром код Појате. Јеена њива од ½ д. орања у Д. Поље.
Једна ливада од 1 косе у Дрењаку. Једна ливада од 1 косе у Росуљи. Једна ливада од 1
косе у Радини. Један забран од ¼ д. на Коси. Један виноград у Г. Брдо од 1 ½ мотике.
Један виноград од 1 ½ мотике у Д. Брдо. Све у атару Рековачк. У вредности 55 дуката
цесарских. - Месечни приходи: привреда од покретног имања месечно 2 талира и
лична привреда на Аврама и Саву 9 свега 11 талира. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у IV класу.
35. Ђока Милановић, земљоделац, стар 54 године,жена Јана 41 , синови: Андрија 20,
Крста 17 и Вула 13 година, кћер Живана 1 година. - Непокретно имање: једна кућа са
једном зградом од слабог материјала са шљивама плац од 1 ралице засађен. Једна њива
од ½ дана у Д. Поље. Једна њива од ½ плуга код Записа. Једна њива од 1 д.орања код
појате. Једна њива од ½ д. у Радини. Једна ливада од 1 косе у Још. Једна ливада од ¼ у
Чекласу. Један виноград од 2 мот. у Гор.Брду. Један виноград ид 1 мотике на Коси.
Један забран са шљиваром од ½ плуга код куће. Један парлог од 1 мот. у Д. Брду све у
атару Рековачком у вред. 54 дуката цесарских. - Месечни приходи: привреда од
покретног имања месечно 2 талира и лична привреда на Ђоку, Андрију и Крсту 12
свега месечно 14 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
36. Нема података
37. Нема података
38. Живан Тодоровић, земљоделацстар 41 годину,жена Стевана 32 , Синови: Илија 7 и
Милија 3 године. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацом. Једна
њива од ½ д. орања код Капаре. Једна њива од 2 ралице у Д.Пољу. Њива од 1 ралице у
Росуљи. Њива од 1 ралице у Још. Једна ливада од 2 косе у росуљи; један виноград од 2
мотике у Г. Брду. Један парлог са забраном ½ плуга у Гор. Брду све у араару Рековачк.
У вред. 34 дуката цесарских. - Месечни приходи: привреда од покретног имања 1 тал. и
лична привреда 4 свега месечно 5 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима у
II класу.
39. Станко Тодоровић, земљоделац, стар 46 година, жена Стана 40 година, кћери:
Аница 14 година, Станица 9 година, Персида 7 година, Јерина 3 године. - Непокретно
имање: једна кућа од слабог материјала с плацом. Једна њива од ½ д. орања код Капаре;
једна њива од 2 ралице у Д. Поље; њива од 1 ралице у Росуљи. Њива од 1 ралице у Још.
Једна ливада од 2 косе у Росуљи. Један виноград од 2 мотике у Г. Брду. Један парлог са
забраном ½ плуга у Г. Брду, а све у атару Рековачк. У вредн. 34 дуката цесарских 34
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Месечни приходи: привреда од покретног имања месечно 1 талир, и лична привреда на
Станка 4 ½ свега 5 ½ талира месечно. - По имању спада у I класу, а по приходима у II
класу.
40. Ђока Милисављевић, земљоделац, стар 53 године, жена Кадивка 48 година, синови:
Вукоман 24 године, Владимир 21 година, кћери: Љубица 12 година, Милица 5 година и
Драгиња 4 године, снаја Стевана 24 године. - Непокретно имање: једна кућа са две
зграде, од слабог материјала са плацем ¼ дана зем. Једна њива од ½ д. орања код реке.
Једна њива од 1 дан орања код Јабуке; једна њива од по дана у Кленаку; једна њива од
¼ дана у Кленаку. Једна ливада од 1 косе у Чекласу; једна ливада од 2 косе у Чекласу.
Једна ливада са забраном од 4 косе траве у Росуљи. Једна ливада од 1 косе у Кленаку;
један забран више куће од ½ д. орања. Виноград од 2 мотике у Гор. Брду; један шљивар
од 1 ралице код реке. Један шљивар од ½ д. под забраном више куће. Један шљивар од
1 ралице у потоку све у атару Рековачком 88 дуката цесарских - Месечни приходи:
привреда од покретног имања месечно 4 и лична привреда на Ђоку,Вукомана и
Владимира 12 свега месечно 16 тал. - По имању спада у I класу, а по приходима спада
у V класу.
41. Јевта Пешић, земљоделац стар 36 година, жена Милица 30 година, синови: Тома 8
година, Јован 4 године, Стеван 1 година, кћери: Анка 10 година, Милева 6 година,брат
Димитрије стар 30 година, снаја Иконија 28 година, синовице: Јеленка 8 година,
Василија 4 године и Лена 2 године. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом,
од слабог материјала са с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 дана орања код записа;
једна њива од ¼ дана код Урвине; једна њива од ½ дана у Јошју. Једна њива од 1 д.
орања у Кленаку, једна њива од 1 д. орања у Кленаку; једна ливада у Кленаку са
браником од 2 косе; једна ливада са браником од 1 косе у Дрењаку. Један виноград од 3
мотике у Гор. Брду; један шљивар од ½ д. орања код винограда; један шљивар од 1
ралице у Кленаку. Један виноград у Лукари од 1 мотике све у тару Рековачк. У вред. 62
дуката цесарских. - Месечни приходи: привреда месечно од земљоделија 2 тал. и
лична привреда на Јевту и Димитрија 10 свега месечно 12 талира - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
42. Милун Савић, земљоделац, стар 40 година, жена Јелица 35 година, синови: Јован 7
година, Ђурђе 5 година, кћери: Стојана 10 година, Христина 3 године. - Непокретно
имање: једна кућа са зградом, од слабог материјала за ½ ралице земље; једна њива од
¼ д. орања у Јошју.; једна њива од ½ дана орања код Јабуке; једна њива од ½ д. орања у
Д.Поље; једна њива од ½ ралице у Кленаку. Једна њива од 1 ралице више куће; један
забран ¼ дана више куће; једна ливада од 1 косе у Чекласу; једна ливада од ½ ралице у
Росуљи. Један виноград од 2 мотике у Гор. Брду; један шљивар од 1 ралице у селу;
један шљивар од ¼ дана све у атару Рековачком у вредн. 39 дуката цесарских. Месечни приходи: привреда од земљоделија 1 и лична привреда на Милуна 5 свега
месечно 6 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима у II класу.
43. Јевта Савић, земљоделац, стар 31 годину, жена Јерина 25 година, мати Марта 60
година. - Непокретно имање: једна кућа са ледином, од слабог материјала од ¼ дана
плац под истом. Једна њива од ¼ д. орања у Јошју; једна њива од ½ д.орања код Јабуке,
једна њива од ½ д. орања у Д. Поље; једна њива од ½ ралице у Кленаку, једна њива од
1 ралице више куће; један забран од 1 /4 дана више куће; једна ливада од 1 косе у
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Чекласу; једна ливада од ½ ралице у Росуљи; један виноград од 2 мотике у Гор. Брду,
један шљивар од 1 ралице у селу, један шљивар од ¼ дана све у атару Рековач. У вредн.
39 дуката цесарских. - Месечни приходи: привреда од земљоделија 1 и лична привреда
на Јевту 5 свега месечно 6 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима у II
класу.
44. Филип Игњатовић, земљоделац, стар 44 године, жена Петрија 36 година, синови:
Тимотије 13 година, Младен 9 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог
материјала са плацом за ¼ дана за 1 ралицу у Дрењаку. Једна њива од ¼ дана у Јошју.
10 реди винограда у Брду Гор. и то све у атару Рековачком свега 14 дуката цесарских. Месечни приходи: лична привреда само на Филипа 6 талира с производном
покретношњу. - По имању спада у I класу, а по приходима у II класу.
45. Илија Пантић, земљоделац, стар 28 година, жена Ристосија 25 година, кћер Добрија
1 година, браћа : Арсеније 25 година, Петар 20 година, мати Анђелија 50 година. Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала са плацом од ½
ралице; једна њива од ¼ плуга код бунара. Једна њива од ½ дана у Дрењаку; једна њива
за 1 дан орања у Јошју. Једна ливада ½ косе траве у Дрењаку, виноград од 1 мотике у
Гор. Брду. Виноград од 2 мотике у Брду Гор; један шљивар од ¼ д. у селу све у атару
Реков. У вредности 35 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на Илију,
Арсенија и Петра свега 12 талира месечно и од производне покретности 1 свега 13 тал.
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
46. Марко Игњатовић, слуга Писара Среза Левачк. Г. Јеврема Тирића, стар 20 година. Непокретно имање: једно кућиште ¼ ралице. Њива од ¼ плуга у Дрењаку. Њива од ¼
д. у Јошју. 20 реди винограда у Гор. Брду. Један парлог од 1 мотике у присоју све у
атару Рековачк. У вредности 9 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична привреда
на плату од 400 г. чар. год. месечно свега 3 талира са раном и квартиром. - По имању
спада у 0 класу, а по приходима у I класу.
47. Милоје Томић, земљоделац, стар 57 година,синови: Милун стар 30 година, Мијаило
28 година, Гаврило 18 година,снаје: Мила 25 година, Бојана 24 године, унуци: Живојин
6 година, Милорад 3 године, унука Милана 1 година, кћер Магдалена 12 година. Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала за 1 ралицу
плаца, шљивама засађен. Једна њива од ¼ д. орања у Кленаку. Једна њива од ½ д. у
Јошју; једна њива од 1 ралице у Кленаку. Једна њива од ¼ д. у Радини; једна њива од ½
д. орања у Росуљи; једна њива од 1 д. орања на коси; једна њива од 1 д. до друма; једна
ливада од ½ косе у Росуљи, једна ливада од ½ д. код Извора; једна ливада од 1 ралице у
Топлику. Виноград од 1 мотике у Гор. Брду, један виноград од 2 мотике код парлога.
Један шљивар од ½ ралице све у атару Рековачком у вредн. 68 дуката цесарских. Месечни приходи: лична привреда на Милоја,Милуна,Мијаила и Гаврила по 4 свега 16
талира месечно, и од производне покретности 2 свега 18. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у V класу.
48. Лазар Томић, земљоделац, стар 31 годину, жена Станика 26 година, син Љубисав 2
године, кћер Станка 6 година, браћа од стрица: Нестор 24 године, Коста 19 година
(Коста од рођења свог нездрав, и за привреду у обште неспособан.), Андрије 15 година,
Алекса 15 година, снаје: Милена 35 година, Станика 23 године. - Непокретно имање:
једна кућа са једном зградом од слабог материјала за ½ плуга зем. шљивама засађен.
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Њива од ½ д. у Распутници; једна њива од ¾ д. у Јошју. Једна њива од 1 д. орања код
појате, једна њива од ½ ралице код воденице. Једна њива од ¼ д. у Радини, једна њива
од ½ ралице код Парлога; ливада од 1 косе у Чекласу; једна ливада од 2 косе у Д. Поље.
Једна ливада ¼ д. у Дрењаку. Једна ливада од ¼ д. у Кленаку. Једна ливада од 1 косе у
Росуљи, ливада од 1 косе у Росољевици; виноград 3 мотике; један виноград од 2 мотике
више куће; шљивар са забраном од ½ плуга у Парлогу; један шљивар од ½ ралице код
Брода, све у атару Рековачком у вредности 73 дуката цесарских. - Месечни приходи: по
вредности домаће стоке на суму од 1780 гр. чар. месечне привреде 1 талир и личне
привреде на Лазара, Нестора, Андрију и Алексу по 4 свега месечно 16 талира, и друге
производне покретности 2 свега 19. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
V класу.
49. Матија Недељковић, земљоделац, стар 40 година, жена Стојка 35 година, синови:
Живко 16 година, Милош 10 година, Павле 7 година, Алекса 3 године, кћери: Роксанда
17 година, Ленка 1 година. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од
слабог материјала са плацом од ½ д. шљивама засађен. Једна њива од ½ д. орања у
Јасењу. Једна њива од ½ д. у Топлику. Једна њива од ¼ д. у Топлику. Једна њива од 1
ралице у Чекласу. Ливада од 1 косе у Јасењу. Један виноград од 3 мот. у Г. Брду.
Шљивар од ½ ралице код воденице. Један забран од ½ ралице код Грчког Гробља.
Четврто исе воденице од 2 витла у селу, све у атару Рековач. У вредн. 42 дуката
цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на Матију и Живка и од производне
покретности свега 9 талира месечно. - По имању спада у I класу, а по приходима спада
у III класу.
50. Јанићије Недељковић, земљоделац, стар 36 година, жена Јегда 30 година, синови:
Милоје 10, Јован 6 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала са
плацом од ½ д. шљивама засађен. Једна њива од по дана у Јасењу. Једна њива од ½ д. у
Топлику. Једна њива у Топлику. Једна њива од 1 ралице у Чекласу. Ливада од 1 косе у
Јасењу. Виноград од 3 мотике у Г. Брду. Шљивар од ½ ралице код воденице. Један
забран од ½ ралице код Грчког Гробља; четврто исе воденице у селу, све у атару
Рековачком у вредн. 42 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на
Јанићија месечно 5 талира, и од производне покретности 1 свега 6 тал. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
51. Андрија Спасић, земљоделац, стар 39 година, жена Петрија 32 године, кћери:
Божица 9 година, Слава 7 година, Персида 5 година и Станија 2 године. - Непокретно
имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала за ½ плуга земље шљивама
засађен. Једна њива од ½ дана до куће. Једна њива оид ½ д. у Топлику. Једна њива од ½
д. у Распутници. Једна њива од 1 ралице у Вигњевцу. Ливада од ½ косе траве у
Распутници. Једна ливада од ½ косе код Гробља. Ливада са забраном у Радивојштину
од 1 плуг. Један виноград од 2 мотике. 2 мсц. у години исе у воденици од 1 витла,
шљивар од 1 ралице свега 60 дуката цесарских. - Месечни приходи: од покретности
производне и личне привреде 9 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
52. Коста Нешић, земљоделац, стар 46 година, жена Милана 45 година, синови:
Јеремија 20 година( у Крагујевац служио), Андрија 16 година (у Карановац служи) и
Владимир 8 година. – Напомена: Коста је од више година болестан и нема надежде да
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ће здравље побољшати, а тако и жена његова, па имање Јеремија који некад код куће
наоди. – Непокретна имање: нема, - Месечни приходи: нема, Класе 0,0
53. Никола Нешић, земљоделац, стар 23 године,жена Милана 22 године, Непокретно
имање: једна кућа од слабог материјала са плацом за ¼ дана у селу а све у вред 2
дуката цесарских, - Месечни приходи: лична привреда на Николу месечно 5 талира. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
54. Јован Миленковић, колар, стар 25 година, жена Смиљана 20 година. - Непокретно
имање: једна кућа од слабог материјала са плацом за 1 ралици шљивама засађену.
Једна њива од ½ дана у Јошју. Једна њива од ½ д. у Јошју, све у Рековац у вредности 16
дуката цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на Јову месечно 6 талира. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
55. Стаменко Јовичић, земљоделац, стар 30 година, жена Милана 28 година, синови:
Љубисав 8 година, Миливоје 3 године, кћер Милева 5 година. - Непокретно имање:
једна кућа од слабог материјала са плацом од ¼ дана. Једна њива од 1 ралице у
Топлику. Једна њива од 1 ралице код воденице. Једна њива од ½ ралице у Брдо,
виноград на две месте за 1 мотику у Гор. Брду, све у Рековцу у вредности 13 дуката
цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на Стаменка месечно 5 талира. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
56. Вула Раденковић, земљоделац. Слуга код Живадина Чапака из Рековца, стар 29
година. Непокретно имање: кућни плац за 1 ралицу у селу. Једна њива од 1 ралице у Д.
Поље. Једна њива од ½ д. орања у Росуљи. Ливада од ½ косе траве код Црне реке; један
забран са ситном шумом од ½ плуга у Росољевици. Виноград упарложен за 2 мотике у
Д. Брдо, све у атару Рековачком у вред. 14 дуката цесарских. - Месечни приходи:
месечни приход од плате 2 талира од ране и квартира 2 свега 4 талира. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
57. Мијајло Раденковић, земљоделац, стар 19 година. Брат Марко 17 година, мати
Станика 50 година. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом слабом са
плацем од ½ ралице шљивама засађен. Једна њива од 1 ралице код Јабуке. Једна њива
од ½ ралице у Топлику; једна њива за ½ плуга земље у Росуљи; један забран са ситном
шумом од ¼ д. у Росуљи; једна њива од ½ ралице у Росољевици; виноград од 1 мотике
у Д. Брду. Све у атару Рековач. у вредн. 16 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
призводне покретности и личне привреде на Мијаила свега 8. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
58. Неда, удова поч. Радивоја Качаревића, земљоделца, стара 50 година, син Василије
30 година,кћер Јелена 18 година, снаја Аница 28 година, унуци: Драгутин 10 година,
Тодор 3 године, унуке: Ленка 5 година и Алексија 1 годину. - Непокретно имање: једна
кућа са једном зградом од слабог материјала са плацем од 1 плуга земље шљивама
засађен. Једна њива са мало забрана од 1 плуг у Брдо; једна њива код записа од ½
ралице; једна ливада од 1 косе траве у Чекласу. Један виноград од 2 мотике у Парлог;
виноград од 1 мотике у Г. Брдо; један забран више куће од ½ плуга. Једна ораница у
Вигњевцу од 1 ралице све у атару Рековачком у вредности 47 дуката цесарских. Месечни приходи: лична привреда само на Василија месечно 4 талира, и производне
покретности 2 свега 6 тал. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
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59. Вукојица Погићевић,црквењак, стар 27 година. - Непокретно имање: једна кућа
доброга стања а слабог материјала са плацем од ¼ ралице. Једна њива од ¼ дана орања
код воденице. Једна њива од ½ ралице у Д. Поље, све у атару Рековачком у вредности
17 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична привреда месечно 6 талира са
производном покретношћу. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
60. Милутин Јовичић, земљоделац, стар 25 година, браћа: Андрија 16 година, Петар 14
година, мати Милица 50 година. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од
слабог материјала са плацом за 1 дан орања. Једна њива од ½ д. орања код воденице.
Једна њива од ½ д. орања у Крчевини.Ј една њива од 1 ралице у Брду. Ливада са
забраном од 1 ралице у Крчевини. Један виноград од 2 мотике у Гор. Брдо све у атару
Рековачк. у вред. 31 дукат цесарских. - Месечни приходи: месечна привреда на
Милутина и браћу његову 6 талира, и од производне покретности 1 свега 7 талира. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
61. Љубица, удова поч. Ивана Шишмановића, земљоделца, стара 32 године, син
Милосав 11 година, кћер Јелена 12 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог
материјала са плацом шљивама засађен од ½ ралице. Јена њива од ½ д. орања у
Топлику. Једна њива ос ½ д. у Чуки. Њива и ливада од ½ плуга у Росуљи. Ливада од 1
косе у Чекласу; ливада више куће са браником од ½ плуга. Један виноград од 2 мотике
у Г. Брдо. Стари шљивар у потоку од ½ ралице, све у атару Рековачком. Једна њива са
браником од 2 плуга на међи Међуречкој,Сиоковачкој и Деоничкој. Једна њива од 1 ½
д. и браником до винограда Деонички. Једна њиваод ½ д. орања у Цреварском Брду.
Један виноград од 1 мотике у Брду. Једна њива са малим браником за ½ ораће земље до
Симановог Гроба све у атару Деоничком у вредности 67 дуката цесарских. - Месечни
приходи: од производне покретности 6 талира са личном привредом. – И по имању и по
приходима спада у I класу.
62. Сава Шишмановић, земљоделац, стар 19 година, брат Милан 14 година, синовац
Љубисав 6 година, мати Јана 55 година ( у куку саката зарањена сарџом), снаја Живана
35 година,сестра Милка 14 година. - Непокретно имање: једна кућа с плацом хрђавог
стања; једна њива од ½ дана у Д. Пољу; једна њива од 1 ралице у Чекласу; једна њива
од 1 ралице у Чуки; једна њива од 1 ралице у Топлику. Једна њива од ½ дана са
забраном више куће; једна ливада од ½ косе. Један шљивар од 1 ралице у Брду; један
шљивар од ¼ ралице у потоку; један забран од ¼ ралице; један виноград од 2 мотике у
Г. Брду све у атару Рековач. у вред. 42 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 6 талира. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
63. Милоје Спасић, земљоделац, стар 26 година, жена Ружица 18 година, браћа: Петар
20 година, Ранко 15 година, мати Марица 50 година, сестра Злата 8 година. Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала са плацом од 1
д. орања шљивама засађен; једна њива од ¼ д. орања у Топлику. Једна њива од ½ дана у
Цераку. Један шљивар од ½ ралице код Рајковог потока. Један шљивар од ¼ ралице код
Ћеране; једна конопљара код Капаре. Један виноград од једне мотике у Главаје; један
виноград у Г. Брду од 15 реди све у атару Рековачк у вредн. 23 дуката цесарских. -
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Месечни приходи: лична привреда на Милоја и Петра месечно 9 талира са производном
покретношћу. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
64. Јеремија Остојић, земљоделац, стар 28 година, жена Василија 30 година, син
Миливоје 8 година, кћер Живана 3 године, брат Милоје 21 година. - Непокретно имање:
једна кућа од слабог материјала с плацом од 1 ралице шљивама засађен. Једна њива и ?
од 1 д. орања. Једна њива од ½ д. код Распутнице; једна ливада од 1 косе у Брдо. Једна
ливада од 1 косе у Лазу вел. Један виноград од 3 мотике у Гор. Брду све у атару
Рековачк. у вредн. 32 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на
Јеремију и Милоја 10 талира месечно са производном покретношћу. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у III класу.
65. Наун Спасић, земљоделац, стар 30 година, жена Милка 30 година, син Никола 5
година, кћери: Милева 6 година, Станија 4 године. - Непокретно имање: једна кућа са
једном зградом од слабог материјала са плацом од ¼ ралице. Једна њива од 3 плуга у
Главању. Виноград од ½ мотике у Главању. Један шљивар од ½ ралице више куће све у
атару Рековачк. у вредн. 15 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на
Науна месечно 6 талира са производном покретношћу. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
66. Тодор Остојић, земљоделац, стар 23 године, брат Миладин 12 година, сестра
Смиљана 13 година, мати Ђурђија 50 година ( саката у руку). - Непокретно имање:
Једна кућа с плацом од ½ ралице шљивама засађено; једна њива од 1 ралице код
воденице; једна њива од 1 ралице код Плавне. Једна њива од ¼ дана код Крчевине;
једна њива од ¼ дана код друма; једна њива од једне ралице у Росуљи; једна ливада од
½ косе код Записа. Једна ливада у Крчевини од 1 косе; један виноград од 2 мотике у Г.
Брду. Једна њива од ½ ралице у Главењу. Једна ораница за 1 ралицу у Великој Коси и
Лазу; један шљивар од ½ ралице земље код Гробља све у атару Рековачком у вред. 32
дуката цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на Тодора месечно 6 талира са
производн. Покретношћу. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
67. Лазар Маринчанин, земњоделац,пандур, стар 35 година, жена Станија 30 година,
син Смиљко 3 године, кћер Спасенија 5 година. - Непокретно имање: једна кућа од
слабог материјала шљивама засађен плац за 1 дан орања. Једна њива од ½ д орања у
Чекласу; један виноград од 1 мотике у Г. Брдо све у атару Рековач. у вред. 14 дуката
цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на Лазара месечно 9 талира од
производне покретности 1 свега 10 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
68. Василије Остојић, земљоделац, пандур, стар 45 година, жена Станија 45 година,
синови: Марко 23 године, Никола 18 година (сакат у ногу), Милош 12 година, Аврам 8
година, Павле 4, кћери: Смиљана 14 година, Милојка 13 година, снаја Јаглика 20
година. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала с
плацом од 1 ралице. Једна њива од ½ д. у Распутницу. Једна њива од 1 ралице у
Распутницу. Једна њива од 1 ралице у Чекласу. Једна њива од ½ д. у Клисуру. Једна
њива од 1 ралице у Крчевини; једна њива од 1 ралице код друма; једна ливада од 1 косе
у Крчевини; једна ораница од 1 ралице у Кленови; шљивар за 1 ралицу; један виноград
од 2 мотике у Главању све у атару Рековачком у вредности 40 дуката цесарских. -
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Месечни приходи: лична привреда на Ваилија и Марка 14 талира месечно и производне
покретности 1 свега 15. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
69. Антоније Остојић, земљоделац, стар 44 године, жена Јелисавета 40 година, кћери:
Кадивка 16 година, Дивна 11 година, Станија 7 година. - Непокретно имање: једна кућа
од слабог материјала с плацом за 1 ралицу. Једна њива од 2 ралице у Попуштање; једна
њива од ½ плуга код Јабуке. Једна њива од ½ ралице у Јошју; једна ливада од 2 косе у
Попуштање; један виноград од 2 мотике у Г. Брду; један шљивар од 50 дрвета ¼ част
воденице од 2 витла у селу свега 44 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
производнр покретности и личне привреде 7 талира. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
70. Сава Бушетић, земљоделац, стар 55 година, жена Марија 50 година, синови: Аврам
31 година, Мијалко 24 година (практикант канцеларије Среза Левачког), Коста 20
година, Илија 17 година, кћер Божица 12 година, снаје: Милица 28 година, Катарина 21
годину, унук Петар 6 година, унука Ана 3 године. - Непокретно имање: једна кућа са
три зграде од слабог материјала с плацом, једна воденица на истом плацу, једна њива
од 5 дана , једна ливада од 6 коса; један шљивар од 1 дан, један виноград од 7 мотика;
један забран од 1 дан свега 159 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 33 талира. - По имању спада у III класу, а по приходима
спада у VI класу.
71. Ђурђе Степановић, земљоделац, стар 40 година, жена Милојка 35 година, син Ђорђе
2 године, кћер Персида 8 година, брат Арсеније 24 године, синовци: Здравко 6 година и
Славко 4 године, синовица Богдана 1 годину, снаја Магдалена 22 године. - Непокретно
имање: једна кућа са три зграде од слабог материјала с плацом. Једна њива од 4 дана са
забраном. Једна ливада од коса; један шљивар од ½ дана, 1 виноград од 4 мотике свега
99 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде
16 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у V класу.
72. Коста Спасић, земљоделац, стар 40 година, жена Аница 35 година, синови: Сава 16
година, Милош 14 година, Мијаило 11 година, Милоје 9 година, Димитрије 6 година,
Илија 1 година, кћер Станија 5 година. - Непокретно имање: једна кућа са једном
зградом од слабог материјала с плацом; једна њива од 3 ½ дана; једна ливада од 4 косе;
један шљивар од ½ дана; два забрана од 1 ¼ дана; један виноград од 2 мотике; 7 месеци
у години исе у воденици од 1 витла. Свега 122 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 16 талира. - По имању спада у II класу, а по
приходима спада у V класу.
73. Сима Радојевић, земљоделац, стар 47 година, жена Стевана 45 година, син Михаило
23 године, снаја Милосава 22 године. - Непокретно имање: једна кућа од слабог
материјала с плацем и забраном од 1 ралице. Једна њива од 3 дана; Једна ливада од 3
косе , један шљивар од 1 ралице; један виноград од 3 мотике свега 54 дуката цесарских.
- Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 10 талира. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
74. Видосав Јевтић, земљоделац, стар 15 година,( под старањем тутора Ђурђа
Степановића и Тодора Анђелића), браћа: Јездимир 9 година, Владислав 6 година,
сестра Алексија 16 година, мати Ичинка 30 година. - Непокретно имање: једна кућа с
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плацом хрђавог стања, једна њива од ½ дана, један забран од ½ дана, један виноград од
2 мотике свега 13 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 5 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
75. Велика, удова почившег Милоша Раденковића земљоделца, стара 23 године, син
Мијалко 2 године. - Непокретно имање: плац кућни мали, ¼ д. њива, један виноград од
½ мотике свега 3 дуката цесарских. – Месечни приходи: нема, Класе 0,0
76. Милка, кћер почив. Стевана Радивојевића под старањем тутора Ђурђа Степановића
и Ђорђа Милановића, стара 12 година. - Непокретно имање: плац кућни мали са
шљивама засађен од ¼ дана, једна њива од 1 ½ дана. Један виноград од ½ мотика, један
забран од 1 ралице свега 20 дуката цесарских. - Месечни приходи: приход од имања
под аренду датог 1 талир. - И по имању и по приходима спада у I класу.
77. Анта Станојловић, земљоделац, стар 23 године,жена Аница 18 година, мати Стана
55 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацем шљивама засађен од
1 ралице. Једна њива од 1 дан, једна ливада од ½ косе, 1 виноград од 1 мотике, 4 месеца
у години исе у воденици од 1 витла свега 29 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 6 талира. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
78. Радосав Илић, земљоделац, стар 45 година, жена Бојана 40 година, син Јовица 8
година, кћер Илинка 10 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања са
плацом од 1 ралице, једна њива од ¼ дана свега 4 дуката цесарских. - Месечни
приходи: нема, Класе 0,0
79. Милован Петровић, земљоделац, стар 35 година, жена Иконија 35 година, син
Живадин 1 година. - Непокретно имање: један плац кућни од 1 ралице, једна ливада од
6 коса. Један шљивар од ½ дана; један парлог од 2 мотике, једна ораница од ½ дана све
у атару Рековачком и једна њива од ½ ралице у Пољу Рековачком у вредности свега 36
дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 12
талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
80. Ђурђе Радосављевић, земљоделац,( под старанијем отчува Милована бр. 79) стар 17
година, брат Благоје 9 година, сестре: Стана 12 година, Миленија, 10 година. Непокретно имање: једна кућа с једном зградом с плацом. Једна њива од 3 дана, једна
ливада од 3 косе, један шљивар од ½ дана, један виноград од 1 мотике свега 63 дуката
цесарских. - Месечни приходи: нема. - По имању спада у I класу, а по приходима спада
у 0 класу.
81. Славко Ивановић, земљоделац, стар 36 година, жена Милица 30 година, синови:
Тома 3 године, Богољуб 1 година, кћери: Магдалена 7 година, Станица 5 година,
синовац Танаско 20 година( Танаско је од рођења богаљ и кљаст), снаја Станија 60
година. - Непокретно имање: једна кућа и 2 зграде с плацем, једна њива од 3 дана,
једна ливада од 2 косе са забраном, један шљивар од 1 дана; један виноград од 5
мотика. Пето исе у воденици од 1 витла, један забран од 1 дан. Свега 126 дуката
цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 10 талира.
- По имању спада у II класу, а по приходима спада у III класу.
82. Катарина, кћер поч. Марка Ивановића, кмета, стара 22 године, сестре: Стевана 18
година, Јела 15 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацом. Једна
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њива од 1 ½ дан; један шљивар од ½ дана,један виноград од 2 мотике, један забран од ¼
дана свега 49 дуката цесарских. - Месечни приходи: нема. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у 0 класу.
83. Маса поч. Уроша Зарубана,наследници: Смиљана стара 22 године, Ристосија, 10
година, Милка 8 година (под старатељством тутора Петра Јовановића и Алексе
Зарубановића). - Непокретно имање: једна зграда с кућним плацом од ¼ ралице. Једна
њива 1 ¼ дана. Један шљивар од ½ дана, један виноград од 2 мотике. 20 дуката
цесарских. - Месечни приходи: нема. - По имању спада у I класу, а по приходима спада
у 0 класу.
84. Васа Ивановић, стар 45 година,(Васа сакат у ногу и има падајућу болест). Жена
Марија 40 година, синови: Димитрије 22 године, Милорад 2 године, кћери: Љубица 15
година, Милка 10 година, Кадивка 7 година, Смиљана 4 године. - Непокретно имање:
једна кућа хрђавог стања с плацом. Једна њива од ½ дана, један виноград од 1 мотике,
трећа част у воденици од 1 витла, свега 20 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 5 талира. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
85. Љубомир Спасић, земљоделац, стар 19 година, браћа: Јефрем, ђак у Београду 16
година, Живојин 14 година, мати Марија 50 година. - Непокретно имање: једна кућа са
једном зградом од слабог материјала с плацом од 1 ралице шљивама засађен. Једна
њива од ½ дана, једна ливада од ½ косе, један забран од 1 ралице, један виноград од 2
мотике, 12 дана у години исе у воденици од 1 витла свега 33 дуката цесарских. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6 талира. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
86. Тодор Анђелић, земљоделац, стар 45 година, жена Јелена 40 година, синови:
Владимир 18 година, Богдан 16 година, Јован 7 година Илија 7 година ( близнаци),
кћери: Дмитра 14 година, Јелисавка 7 година, Даница 2 године, брат Миладин 22
године. - Непокретно имање: једна кућа и две зграде с плацом. Једна њива од 3 ½
дана,једна ливада од 3 косе, један шљивар од 1 ½ дан, два забрана од 2 дана, један
виноград од 3 мотике, 2/3 чести у меани свега 137 дуката цесарских. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 15 талира. - По имању спада у
II класу, а по приходима спада у IV класу.
86. Јанићије Анђелић, земљоделац, стар 37 година, жена Јевросима 35 година, синови:
Сима 14 година и Тома 8 година, кћери: Мара 2 године и Ристосија 1 годину. Непокретно имање: једна кућа са зградом хрђавог стања, с плацом. Једна њива од 1
дана, једна ливада од 1 косе, један шљивар од 1 ралице, један забран ½ дана, један
виноград од 1 мотике свега 37 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 7 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
88. Милун Анђелић, земљоделац, стар 34 године, жена Круна 30 година, синови:
Младен 12 година, Вељко 4 године, Стојан 1 година, кћер Драгиња 5 година. Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања са плацом. Једна њива од 1 дан. Једна
ливада од ½ косе, један шљивар од 1 ралице, један забран од 1 ралице. Један виноград
од 1 мотике, 10 – та част од меане свега 39 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
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производне покретности и личне привреде 7 талира. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
89. Никола Анђелић, земљоделац, стар 31годину, жена Севда 30 година, син Андрија 4
године, браћа: Матија, солдат, 25 година, Риста 20 година, Спасоје 16 година, мати
Стевана 60 година. - Непокретно имање: једна кућа са зградом од слабог материјала.
Једна њива од 3 дана, једна ливада од 2 косе, један шљивар од 1 дан, два забрана од 2
дана, виноград од 5 мотик, 2/3 части у меани свега 135 дуката цесарских. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 15. - По имању спада у II класу,
а по приходима спада у IV класу.
90. Јелица, удова поч. Јанка Остојића, земљоделка, стара 35 година, син Благоје
Остојић 11 година,(под старанијем тутора, Симе Радојвића и Филипа Остојића). Непокретно имање: једна кућа са 1 зградом од слабог материјала с плацом. Једна њива
од 1 дан, једна ливада од 2 косе, један шљивар од ½ дана, један виноград од 2 мотике,
свега 36 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности 1 талир. По имању и по приходима спада у I класу.
91. Филип Остојић, земљоделац, стар 25 година, жена Милица 20 година, син Јован 3
године, кћер Анка 6 година, брат Петар 20 година и мати Ђурђија 55 година. Непокретно имање: једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацем од по дана
шљивама засађен. Једна њива од 6 дана, једна ливада од 6 коса, један шљивар од ½
дана, један забран од ½ дана, један виноград од 6 мотика, четврто исе од воденице од 2
витла, а свега 136 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 15 талира. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у V
класу.
92. Милић Веселиновић, земљоделац, стар 17 година, жена Миленија 20 година, сестра
Роксанда 16 година, баба Цвета 60 година. - Непокретно имање: једна кућа са једном
зградом хрђавог стања с плацом од ½ дана шљивама засађен; једна њива од 2 дана,
једна ливада од 2 косе, један виноград од 1 мотике, једна ораница од 1 ралице, један
забран од 1 ралице, свега 55 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 8 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
93. Живан Бушетић, земљоделац, стар 35 година, жена Наста 30 година, синови:
Јанићије 13 година, Матеја 8 година, Милорад 5 година, кћер Милева 9 година. Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала са плацем. Једна њива од 1 дана,
једна шљивар од 1 ралице, један виноград од 1 мотике, један забран од 1 ралице, свега
20 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде
6 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
94. Јован Бушетић, земљоделац, стар 30 година, жена Јелена 25 година, син Живадин 1
година, брат Андрија 25 година, снаја Малина 20 година, сестра Милка 15 година. Непокретно имање: једна кућа са две зграде хрђавог стања с плацем од 1 ралице
шљивама засађен. Једна њива од 2 дана, један виноград од 2 мотике. Један забран од 2
ралице, једна ледина од 1 ралице, свега 27 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 9 талира. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
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95. Милосав Митровић, земљоделац, стар 34 гофине, жена Милица 28 година, син
Милош 8 година, синовци: Петар 16 година, Мата 12 година, Димитрије 9 година,
Василије 6 година, Милутин 14 година, синовица Милица 17 година, снаје: Станица 40
година и Станика 40. - Непокретно имање: једна кућа са зградом од слабог материјала с
плацем од ½ дана шљивама засађен. Једна њива од 2 ½ дана, једна ливада од 2 косе,
један шљивар од ½ плуга, један забран од 1 ½ дан; један виноград од 4 мотике, једна
ораница од 1 ралице. 4 месеца у години исе у воденици од 1 витла свега 102 дуката
цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 16
талира. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у V класу.
96. Мијаило Митровић, земљоделац, стар 36 година, жена Ружа 30 година, син Илија 4
године. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацем од 1 ралице шљивама
засађен, једна њива од 1 дан. Једна ливада од ½ косе, један забран од 1 ралице, један
виноград од 1 мотике, 1 ½ месец у години исе у воденици од 1 витла, свега 31 дукат
цесарски. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6 талира. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
97. Аврам Анђелић, земљоделац, стар 32 године, жена Пауна 27 година, кћери: Живана
3 године, Живка 1 година, сестра Милена 35 година (слепа). - Непокретно имање: једна
кућа с једном зградом од слабог материјала с плацем. Једна њива од ½ дана, једна
ливада од 1 косе, један шљивар од ½ дана. Један забран од 1 ралице, један виноград од
2 мотике свега 30 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 6 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
98. Тијана, удова почив. Косте Милосављевића, земљоделца, стара 30 година, кћери:
Перуника 7 година, Персида 3 године. - Непокретно имање: једна кућа од слабог
материјала с плацем. Једна њива од 1 ралице свега 5 дуката цесарских. - Месечни
приходи: производне покретности нема. - Класе 0,0
99. Ружица, удова почив. Ћире Спасића, земљоделца, стара 40 година, зет Ђока 20
година, кћери: Роксанда 17 година, Наса 12 година. - Непокретно имање: једна кућа с
једном зградом од слабог материјала с плацем. Једна њива од 1 ½ дан; једна ливада од
2 ½ косе. Један шљивар од ½ дана, један забран од 1 ралице. Један виноград од 2
мотике. # месеца у години исе у воденици од 1 витла, свега 90 дуката цесарских. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 10 талира. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
100. Стеван Анђелић, земљоделац, стар 58 година, жена Милосава 45 година, синови:
Љубомир, практикант канцеларије Среза Левачког, стар 21 годину и Мијушко 12
година. - Непокретно имање: једна кућа са зградом од слабог материјала с плацем
маслине. Једна њива од 1 ½ дан. Једна ливада од 1 косе, један шљивар од 1 дана. Један
забран од 1 ралице, један виноград од 2 мотике, свега 55 дуката цесарских. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 10 талира. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
101. Мика Ђорић, земљоделац, стар 60 година, синови: Матија 25 година, Марјан 23
године, кћери: Вида 18 година, Стана 14 година, Станија 12 година, Богдана 9 година,
снаја Милица 18 година . - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог
материјала с плацом од 1 ралице шљивама засађен. Један њива од 2 ½ дана, једна
45

Саша Здравковић и Дејан Танић
ПОПИС СТАНОВНИШТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРЕЗУ ЛЕВАЧКОМ 1863. ГОДИНЕ

ливада од 2 косе, један шљивар од ½ дана, један виноград са заватом од 2 мотике. Један
забран од 1 ралице. 57 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 12 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у IV класу.
102. Недељко Спасић, земљоделац, стар 41 годину, жена Стоја 35 година, син Јосиф 11
година, кћери: Милева 9, Јована 7 година. - Непокретно имање: једна кућа слабог
материјала с мало плаца. Једна њива од 2 дана. Један шљивар од ½ ралице, један забран
од 1 ралице. Један виноград са заватом од 1 мотике и 1 месец у години исе у воденици
од 1 витла, свега 34 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности
и личне привреде 6 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
103. Алекса Спасић, земљоделац, стар 35 година, жена Смиљана 30 година, кћери:
Милентија 5 година, Бојана 1 годину. - Непокретно имање: једна кућа слабог
материјала с мало плаца. Једна њива од 2 дана, један шљивар од ½ дана, један забран од
1 ралице; један виноград са заватом од 1 мотике, и 1 месец у години исе у воденици од
1 витла. 34 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 6 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
104. Лазар Спасић, земљоделац, стар 25 година, брат Никола 15 година, сестра Стевана
20 година, мати Станојка 45 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања са
мало плаца. Једна њива од 1 дан, једна ливада од ¼ дана, један шљивар од ½ ралице.
Један забран од 1 ралице, један виноград од ½ ,мотике и 1 месец у години исе у
воденици од 1 витла. Свега 25 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 7 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
105. Петар Петковић, земљоделац, стар 28 година (просут), жена Марта 24 године, син
Милош 2 године, кћери: Јелена 6 година и Аника 4 године. - Непокретно имање: једна
кућа хрђавог стања са мало плаца. Једна њива од ½ дана, једна ливада од 1 косе, један
шљивар од ½ ралице, један забран од 1 ралице и 1 виноград 1 мотике свега 21 дукат
цесарски. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 4 талира. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
106. Ђурђе Петковић, земљоделац, стар 23 године (просут), жена Милена 21 година,
мати Јована 62 године,синовице: Василија 12 година,Злата 11 година, Алексија 8
година и Маргита 5 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања са једном
зградом с мало плаца. Једна њива од 2 дана, једна ливада од 1 косе, један шљивар од ½
дана, један забран од ½ дана. Један виноград од 2 мотике свега 39 дуката цесарских. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6 талира. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
107. Радосав Божић, земљоделац, стар 47 година, жена Анђелија 45 година, пасторка
Петрија 20 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацом од 1 ралице
шљивама засађен. Једна њива од 1 дан, једна ливада од 1 косе, један забран од 1 ралице
свега 17 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 6 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
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108. Димитрије Радосављевић, земљоделац, стар 43 године. - Непокретно имање: један
шљивар од ½ дана, један виноград од 1 мотике, свега 6 дуката цесарских. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 3 талира. - По имању спада у 0
класу, а по приходима спада у I класу.
109. Миленко Јовановић, земљоделац, стар 41 годину, жена Јана 35 година, синови:
Мијат 17 година, Милан 12 година, Милија 10 година, кћери: Милена 11 година,
Милева 7 година, Милица 3 године. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с
плацом; једна њива од ½ дана, један забран од 1 ралице. Свега 6 дуката цесарских. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 5 талира. - По имању
спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
110. Благоје Анђелић, земљоделац, стар 29 година, жена Василија 25 година, кћер
Ранђија 1 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с мало плаца. Једна
њива од 2 ралице, једна ливада од 1 косе, један шљивар од ½ дана, један виноград од 1
мотике свега 21 дукат цесарски. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 6 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
111. Аврам Обрадовић, земљоделац, стар 25 година, жена Смиљана 22 године. Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацом од 1 ралице шљивама засађен.
Једна њива од 1 ½ дан, једна ливада од 1 косе, један виноград од 2 мотике, један забран
од 1 ралице, свега 25 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности
и личне привреде 5 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
112. Живан Јовановић, земљоделац, стар 23 године, мати Стана 70 година. Непокретно имање: једна кућа с једном зградом хрђавог стања с плацом од 1 дана ораће
и шљивама засађен. Један забран од 1 ралице свега 13 дуката цесарских. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 5 талира. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
113. Мојсило Веселиновић, земљоделац, стар 48 година, жена Велика 45 година,
синови: Срећко 12 година и Веселин 8 година, кћери: Митра 15 година, Персида 3
године. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацом од 1 ралице. Једна
њива од 2 дана, један шљивак од 1 ралице. Свега 18 дуката цесарских. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 6 талира. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
114. Димитрије Тасић, надничар, стар 21 годину. - Непокретно имање: нема. - Месечни
приходи: од личне привреде са раном и квартиром свега 6 талира. - По имању спада у 0
класу, а по приходима спада у II класу.
115. Трајко Арсић, меанџија из Турске, стар 30 година. - Непокретно имање: нема. Месечни приходи: са капиталом од 600 гр као и од личне привреде свега 6 талира. - По
имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
116. Никола Ђорђевић, меанџија из Турске, стар 30 година. - Непокретно имање: нема. Месечни приходи: са капиталом од 600 гр као и од личне привреде свега 6 талира. - По
имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
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117. Дамјан Стаменковић, пољак из Турске, стар 35 година. - Непокретно имање: нема.
- Месечни приходи: по плати од 300 гроша пол. Годишње гди му је урачуната рана и
квартир лична привреда 2 талира. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I
класу.
118. Ђорђе, воденичар из Турске, стар 30 година (сакат у обе ноге од живе ране). Непокретно имање: нема. - Месечни приходи: нема. - Класе 0,0
119. Марисав Спасић, земљоделац, стар 20 година. - Непокретно имање: једна њива од
1 ралицу. Један шљивар од ¼ ралице. Један виноград од ½ мотике, један забран од ½
ралице свега 8 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 6 талира. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
120. Сима Ристић, меанџија из Турске, стар 40 година, ортак Јован Цветковић из Турске
стар 25 година. - Непокретно имање: нема. - Месечни приходи: од радње меанске и
личне привреде 25 талира. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у V
класу.
121. Стојан Трандафил, слуга Симин из Турске, стар 22 године. - Непокретно имање:
нема. - Месечни приходи: по плати на 200 гроша по годишње и у име ране и квартира 3
свега 5 талира. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
122. Пура Порчић, циганин ковач, стар 30 година, жена Шарка 30 година, синови: Ибра
12 година, Јамар 1 година, кћери: Ила 7 година, Демирана 5 година. - Непокретно
имање: нема. - Месечни приходи: лична привреда 4 талира. - По имању спада у 0
класу, а по приходима спада у II класу.

Крушевица
1. Петрија, удова почивш. Павла Марића, земљоделца, стара 45 година, синови: Милан,
практикант Суда Окружја Јагодинског стар 21 годину, Милован 8 година, кћери:
Сенија 16 година, Милентија 10 година, Персида 5 година, Давина 3 године, унук
Љубомир 5 година, унука Божица 2 године, снаје: Милена 25 година, Настасија 20
година. - Непокретно имање: једна кућа са три зграде од слабог материјала са плацем
од 2 дана орања шљивама засађен. Једна њива од једног дана орања у Растињу. Једна
њива од ¼ д. у Растињу. Једна њива од ½ ралице код Записа. Једна ливада од 4 косе у
селу. Једна ливада од 2 косе траве у Летини. Једна ливада од 1 косе са мало забрана у
Селишту. Једна ливада од ½ косе траве. Једна ливада од ½ косе, на Коси. Један
виноград од 7 мотика у Бајалинац. Један шљивар од 1 ралице у селу. Један шљивар од 1
ралице у село. Једна воденица с једним витлом у планини хрђавог стања сасвим. Једна
ораница од ¼ дана испод винограда све у атару Крушевичком у вредности 130 дуката
цесарских. Један забран од 1 дан у Дубочају. Свега 145 дуката цесарских. - Месечни
приходи: од покретног имања и живе стоке по вредности на суму 1900 гроша
чаршијских. Месечни приход 1 талир и друге производне покретности 6 свега 7 талира.
- По имању спада у II класу, а по приходима спада у III класу.
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2. Аксентије Јовановић, земљоделац, стар 49 година, жена Смиљана 50 година, синови:
Јован 29 година, Сава 27 година, Јоксим, ученик 25 година, Петар 17 година, кћер
Стевана 17 година, унук Василије 6 година, снаје: Лепосава 20 година, Василија 19
година. - Непокретно имање: једна кућа са три зграде од слабог материјала са плацом
од 1 ралице шљивама засађено. Једна њива од ½ д. у ?; једна њива од 3 дана орања у
Селишту. Једна њива од 1д. орања у Петровићу. Једна њива од ¼ д. у Дубрави. Једна
њива од ¼ д. у Зелениковац. Једна ливада од 5 коса у Петровићу; једна ливада од 2 косе
у Дрењаку; један виноград од 8 мотика у Зелениковцу. Један шљивар од ½ д. орања у
Реки. Један шљивар од ½ ралице на Врбаку. Шљивар од ½ д. орања у Орници,један
шљивар од ¼ плуга у Каонику. Једна конопљара од ½ ралице у Реки, једна ораница од 1
ралице у прелазу. Све у атару Крушевичком у вредности 134 дуката цесарских. Један
забран од 4 дана у Ракетинац свега 144 дуката цесарских. - Месечни приходи: од живе
стоке по вредности на суму 2580 гроша чаршијских. Месечни приход 1 талир. Лична
привреда на Аксентија, Јована и Саву 15, свега 16 талира месечно, и од друге
производне покретности 6, свега 22 талира. - По имању спада у II класу, а по
приходима спада у V класу.
3. Петар Матић, земљоделац, стар 28 година,браћа: Василије 25 година, Гаврило,шегрт
заната абаџијског 23 године, Никола 16 година, мати Стевана 50 година, снаја Милена
20 година, синовац Бојан 1 година. - Непокретно имање: једна кућа са три зграде од
слабог материјала са плацом од 1 плуг земље шљивама засађен. Једна њива од 4 ½ дана
орања у Дрењу. Једна њива од 1 д. у Врбаку. Једна њива од 1 ралице у ? ; једна њива од
1 ралице у Росољевици; једна њива од 1 ралице у Селишту, једна ливада од 3 косе на
Ливадку, једна ливада од 3 косе са забраном; једна ораница од 1 ралице у село. Један
виноград од 4 мотике у Комаранско Брдо. Један виноград од 1 мотике код гробља.
Један шљивар од 1 ралице у Реки. 12 дана у години исе од воденице од 2 витла све у
атару Крушевичком у вред. свега 138 дуката цесарских. Један забран од ½ дана свега
148 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на Петра и Василија 10 и
месечни приходи од стоке и воденице 1 као и од друге производне покретности 6 свега
17 талира. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у V класу.
4. Милија Јовановић, земљоделац, стар 38 година, жена Босиљка 30 година, синови:
Обрад 14 година, Недељко 12 година, синовац Никола 25 година, унук Јанко 3 године,
снаје Марија 40 година, Станица 25 година, синовице: Јелена 18 година, Сенија 14
година. - Непокретно имање: једна кућа са две зграде од слабог материјала од 1 ралице
плац. Једна њива од 1 д. орања у Летини; једна њива од 1 д. у Дуњице. Једна њива од 1
д. са ситним забраном у ? ; једна њива од ½ д. орања у Врбаку; једна њива од ½ ралице
у Врбаку; једна њива од 2 д. орања у Дрењаку. Једна ливада од 1 косе у Летини; једна
ливада од 3 косе у Крчевини; једна ливада од 2 косе у Чукари; једна ливада од 2 косе у
?; један забран стар за 1 ралицу земље. Један шљивар за 2 ралице у Прелазу; једна
ливада од 1 косе на Ливадку, једна ливада од 1 косе у Росољевици, један виноград од 5
мотика у Присоју, један шљивар од 1 ралице код реке, један шљивар од ½ д. на Врбаку;
један шљивар од 1 плуга код старе куће у атару Рековачком 12 дана у години исе у
воденици од 2 витла у атару Течићком, а свега у вредности 2017 дуката цесарских. Месечни приходи: приход месечни од воденице и живе стоке 1 тал. и лична привреда
на Милију и Николу 10 као и од производне покретности 9 свега 20 тал. - По имању
спада у III класу, а по приходима спада у V класу.
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5. Јован Јевтић, земљоделац, стар 14 година, сестра Анђа 15 година (под старанијем
тутора Мијајла Јовановића и стрица Милије Јовановића). - Непокретно имање: плац
кућни од ½ ралице. Једна њива од 1 ралице у Ротићу. Једна њива од 1 ралице у Летину.
Једна ливада од 1 косе у Селишту. Једна ливада од 1 косе у Чукари. Једна ливада од 1
косе са ситним забраном у Дрењу. Једна ливада од 50 ралица у Крушару. Једна ораница
од 1 ралице на Утрини. Једна ливада од ½ косе у Росољевици. Један шљивар од ½
ралице у Крушару. Један шљивар од ½ дана у Реки. Шљивар од ½ ралице у селу. Један
виноград од 1 мотике у Комараничко Брдо. Један забран од 2 плуга у Чукари. Све у
атару Крушевичком у вредности 59 дуката цесарских и 12 дана у години исе у
воденици од 2 витла у атару Течићком а у вредности 6 дуката цесрских, свега – 65
дуката цесарских. - Месечни приходи: месечни приходи на суму од 1500 гроша
чаршијских као готовине масе, која је пре 12 година Суду на расположење дата 1 талир.
Остало непокретно имање ужива стриц Милија за издржање наследника на које му је и
привреда урачуната од прихода, бр. 4. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у V класу.
6. Радосав Јоксимовић, земљоделац, стар 53 године, жена Стоја 50 година, синови:
Милан 25 година, Петар 23 године, Аврам 22 године, Јевта 15 година, унуци: Богдан 6
година, Анта 4 године, унуке: Гена 2 године, Ристосија 1 година,Милка 1 година, снаје:
Савка 25 година, Милика 22 године. - Непокретно имање: једна кућа са две зграде од
слабог материјала с плацом од 1 ралице шљивама засађен. Једа њива од 1 дана орања у
Ћоравки. Једна њива од 1 д. орања код Појате. Једна њива од ½ д. орања у Петровићу.
Једна њива од 1 ½ плуг код Баре. Једна њива од 2 плуга у Боћнику, са заватом под
тапијом. Једна њива од ½ ралице, код Кречаре. Једна ливада од 2 косе код Баре. Једна
ливада од 1 косе у Дрењу. Једна ливада од 3 косе са ситном шумом у Петровичу. Једна
ливада од 1 косе у Ротићу. Један виноград за 7 мотика и зават за 1 мотику у Стојаковој
ливади. Једа шљивар од ½ плуга у Бубану. Један шљивар од 1 ралице у Крчевини. Један
шљивар од 1 ралице у селу све у атару Крушевичком и 12 дана у години исе у воденици
од 2 витла у атару Течићком а свега у вредности 165 дуката цесарских. Један забран од
1 дан свега 185 дуката цесарских. - Месечни приходи: месечни приходи од живе стоке и
воденице на суму од 2480 гроша чаршијских, 1 талир и лична привреда на Радосава,
Милана, Петра и Аврама 20 као и од друге производне покретности 7 свега 28. - По
имању спада у III класу, а по приходима спада у VI класу.
7. Урош Радисављевић и Милош Вујић, заступници Обштински добара. Сава Бушетић,
Касехранитељ Цркве „Манастирка”. - Непокретно имање: планина зовома „Кременац”
са гором родном већом чашћу покривена каменитим стенама и лежи измеђ муше
Сиљевачке и Рековачке, свега у вредности 100 дуката цесарских. Црква „Манастирак” у
атару Крушевичком са портом, у простору за 1 ралицу земље, без икаковог добара. –
Класе 0,0.
8. Васа Рајић, земљоделац, стар 21 годину, сестра Кристина 15 година, синовац Јован 5
година. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 д. орања код Баре. Једна њива од ½ плуга у
Ротиће. Једна њива од 2 д. орања у Зелениковац. Једна ливада од 1 косе у Дрењу. Једна
ливада од 1 косе у Летини, једна ливада од 1 косе у Селишту; једна ливада од ½ косе
код Баре, један зават од 1 ралице у Селишту. Један виноград од 3 мотике у
Зелениковцу; један шљивар од ½ д. у селу; једна ораница од 1 ралице у Бубану. Једна
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ораница од ½ ралице у Ракетинац. Једна ораница од ½ ралице више „Манастирка”, све у
атару Крушевичком а у вредности 36 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична
привреда само на Васу месечно 4 талира, и од производне покретности 3 свега 7 талира.
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
9. Игњат Јоксимовић, земљоделац, стар 46 година,жена Станика 40 година, син Јован
17 година. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала с
плацом од ½ ралице шљивама засађен. Једна њива од 1 ралице у Ротићу. Једна њива од
1 д. орања у Летини. Једна њива од 1 ралице у Петровићу. Једна њива од ½ плуга код
Баре. Једна ливада од 2 косе код Баре. Једна ливада од 2 косе у Крчевини, једна ливада
од ½ косе у Петровићу. Једна ливада од ½ косе у Ротићу. Један забран са ливадом од ½
д. орања код појате. Један виноград од 4 мотике у Стојанове Ливаде. Један шљивар од
½ плуга у селу. Један шљивар од 1 ралице у Реки; један шљивар од 1 ралице у Каонику
све у атару Крушевичком. 12 ст дана у години исе у воденици од 2 витла у атару
Течићком а свега у вредности са забраном од 1 дана 116 дуката цесарских. - Месечни
приходи: лична привреда на Игњата месечно као и од производне покретности свега 9
тал. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у III класу.
10. Сима Јоксимовић, земљоделац, стар 35 година, жена Јана 30 година, синови: Никола
15 година, Љубомир 7 година, кћери: Настасија 7 година, Ристосија 3 године. Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од ½
ралице шљивама засађен. Једна њива од 1 ралице у Ротићу. Једна њива од 1 д. орања у
Летини. Једна њива од 1 ралице у Петровићу. Једна њива од ½ плуга код Баре. Једна
ливада од 2 косе код Баре. Једна ливада од 2 косе у Крчевини. Једна ливада од 2 косе у
Крчевини. Једна ливада од ½ косе у Петровићу. Једна ливада од ½ косе у Ротићу. Један
забран са ливадом од ½ дан орања код Појате. Један виноград од 4 мотике у Стојанове
Ливаде; један шљивар од ½ плуга у селу. Један од 1 ралице у Реки. Један шљивар од 1
ралице у Каонику све у атару Крушевичк. 12 ст дана у години исе у воденици од 2
витла у атару Течићком а свега у вредности са забраном од 1 дана 116 дуката
цесарских. - Месечни приходи: месечна привреда на Симу 9 талира, са производном
покретношћу. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у III класу.
11. Илија Вукосављевић, земљоделац, стар 62 године, синови: Сава, земљоделац, стар
25 година,Јевта, солдат, 20 година, Сима, служи, 14 година, кћер јелена 15 година. Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна
ораница од ½ д. орања у присоју. Једна њива од ½ д. орања у Урвини. Један виноград са
10 реди у Присоју. Све у атару Крушевичком у вредности 14 дуката цесарских. Месечни приходи: лична привреда само на Саву 5 талира месечно. - По имању спада у
I класу, а по приходима спада у II класу.
12. Марисав Ђорђевић, земљоделедац, стар 20 година, браћа: Живојин 12 година,
сестре: Тодора 21 година, Василија 15 година, мати Цвета 40 година. - Непокретно
имање: једна кућа од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 дана
орања у Бари. Једна њива од 1 ралице у Ротићу. Једна њива од 1 д. орања у
Зелениковцу. Једна ливада од ½ косе у Бари; једна ливада од ½ косе у Селишту; једна
ливада од 1 ралице у Дрењу. Једна ливада од ½ косе траве у Зелениковцу. Једна
конопљара од ½ ралице на Бубану. Једна ливада са ситном шумом од 1 косе у Летини.
Један забран са ситном шумом од 1 ралице у Селишту. Једна ораница од ½ ралице у
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Босиној Пољани. Једна ораница од ½ ралице у Огредку. Један виноград од 2 мотике у
Зелениковцу; један шљивар од ½ д. орања све у атару Крушевичком у вредн. 61 дукат
цесарски. - Месечни приходи: лична привреда само на Марисава месечно 5 тал. и од
производне покретности 2 свега 7 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
13. Глигорије Николић, земљоделац, стар 25 година, жена Станица 25 година, син
Матеја 1 година, кћер Марта 1 година, мати Стевана 55 година, сестра Милка 16
година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала од 1 ралице плац. Једна
њива од ½ д. код Баре. Једна њива од ½ плуга код Брода. Једна њива од 1 ралице у
Ротићу. Једна њива од ½ д. орања у Летини. Једна ливада од 2 косе са ситном шумом.
Једна ливада од ½ косе код Реке. Једена ливада од 1 косе у Душници. Један виноград
од 2 мотике, један виноград од 1 мотике код гробља; један шљивар од ½ ралице у селу
све у атару Крушевичк. У вредности 63 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична
привреда само на Глигорија месечно 5 талира и од производне покретности 2 свега 7
талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
14. Милош Вуић, земљоделац, стар 37 година, жена Смиљана 25 година. - Непокретно
имање: једна кућа од слабог материјала са плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д.
орања код Брода; једна њива од 1 ралице у Комаранско Брдо. Једна њива од 1 ралице
код гробља. Једна ливада од 1 косе у летине. Једна ливада од 1 косе у Селишту. Једна
ливада од ½ косе у Рогољевици. Један виноград од 3 мотике у Комаранско Брдо; један
парлог од 1 мотике код гробља све у атару Крушевичком, и једна ливада од ½ косе у
атару Рековачком, а све у вредности, као и њива од 1 ралице и забран од ¾ дана, 60. Месечни приходи: лична привреда само на Милоша месечно 4 талира и од производне
покретности 2 свега 6 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
15. Мијаило Милановић, земљоделац, стар 38 година, жена Рада 34 године, кћер
Николета 8 година. - Непокретно имање: једна кућа са м. зградом слаба са плацом од
по ралице; једна њива од ½ плуга у Врбаку; једна њива од ½ ралице у Рогољевици;
једна њива од ½ ралице у Селишту; једна ливада са 4 косе са забранон; један виноград
од 2 мотике у Комаранско Брдо; један шљивар од 1 ралице у Реки све у атару
Крушевичком. 12 дана у години исе у воденици од 2 витла у атару Течићком у вредн.
46 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на Мијаила месечно 5 телра и
од производне покретности 1 свега 6 талира. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
16. Милисав Јовановић, земљоделац, стар 48 година, жена Манда 40 година, кћер
Милица 13 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала и хрђавог
стања са плацем. Једна њива од ½ д. орања у Ротићу. Њива са забраном од 1 ралице на
Ротићком Брегу. Њива од ½ ралице код Урвине; њива са забраном од 1 ралице у
Крчевини. Један виноград од 2 мотике у Комаранско Брдо, један шљивар од 1 ралице у
Каонику. Шљивар од ½ ралице у селу све у атару Крушевичком у вредности 30 дуката
цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на Милисава месечно 4 талира и од
производне покретности 1 свега 5 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
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17. Мића Обрадовић, земљоделац, стар 59 година,син Мијаило 35 година, унук Срећко
6 година, снаја Божица 25 година, кћер Даница 18 година, унуке: Ружа 9 година, Јелица
7 година и Мара 2 године. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог
материјала с плацом. Једна њива од 1 плуга у Ротићу. Једна њива од ½ д. у Врбаку.
Једна њива од 1 д. у Дрењу. 1 њива од 2 дана орања у Зелениковац. Једна ливада од 2
косе код Трла. Једна ливада од 1 косе у Дрењаку. Једна ливада од 1 косе у Селишту.
Једна ливада од ½ косе у Рогољевици. Једна ливада од ½ ралице код Дрења. Једна
ораница од ½ ралице у селу. Један виноград од 2 мотике у Комаран. Брду. Један сад од
1 мотике у Зелениковцу. Један шљивар од 1 д. орања у Чукару. Један шљивар од 1
ралице у селу све у атару Крушевичком. Један парлог од ½ мотике у атару Рековачк. и
12 дана у години исе у воденици од 2 витла у атару Тећичком а свега у вредности 131
дукат цесарски. - Месечни приходи: месечни приход од живе стоке и воденице на суму
од 2020 гроша чаршијских. 1 талир и лична привреда на Мићу и Мијаила 6 свега
месечно 7 тал. и од остале производње 4 свега 11 талира. - По имању спада у II класу, а
по приходима спада у IV класу.
18. Илија Јовановић, земљоделац, стар 41 годину, жена Босиљка 31 година, брат Сава
31 година, синовци: Маринко 10 година, Милан 9 година, синовица Милојка 11 година,
снаја Калина 28 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацом
од 1 д. шљивама засађен. Једна дан ораће земље у Ротићу. Једна њива од 2 д. у Летини.
Једна ливада од 2 косе у Урвине. Један виноград од 2 мотике у Комаран. Брду. Један
виноград од 1 мотике код гробља. Један шљивар у Реки од 1 д. све у атару
Крушевичком у вред. 61 дукат цесарски. - Месечни приходи: месечни приход од живе
стоке по вредности на суму 1760 гр. 1 тал. и лична привреда на Илију и Саву 8 свега 9
тал. месечно, као и од остале покретности производне 1 свега 10. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
19. Ђорђе Марковић, земљоделац, стар 32 године, жена Кадивка 30 година, синови:
Таса 11 година, Владимир 7 година, кћер Милика 6 година. - Непокретно имање: једна
кућа с једном зградом од 1 д. орања плац шљивама засађен. Једна њива од 4 ½ д .
орања у Дрењу. Једна њива од 1 д. у Врбаку. Једна њива од 1 д. у Ротићу; једна њива од
1 ралице у Рогољевици; једна њива од 1 ралице у Селишту. Једна ливада од 3 косе у
Ливадку; једна ливада од 3 косе са забраном у Крчевини; једна ораница од 1 ралице у
село. Један виноград од 4 мотике у Комаранско Брдо. Један шљивар од 1 ралице у Реки
све у атару Крушевичком и 12 дана у годони исе у воденици од 2 витла у атару
Течићком а свега у вредности 130 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична
привреда месечно 5 талира и од производне покретности 6 свега 11 талира. - По имању
спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
20. Недељко Крстић, ковач, стар 59 година, жена Сава 40 година, синови: Милован 21
година, Милић 17 година, Глигорије 15 година, кћери: Божица 7 година, Христина 5
година. - Непокретно имање: једна кућа с једном зградом од слабог материјала с
плацем од 1 ралице. Једена њива од 2 д. орања у Дубрави. Једна њива од 1 д. орања у
Ротићу. Једна њива од ½ д. орања код Гробља. Једна ливада од 1 ½ косе са забраном у
Ротичком Потоку. Једна ливада са мало забрана од 1 ½ косе у Дрењаку. Једна ливада од
1 косе у Шљивару. Један виноград од 4 мот. у Комаранско Брдо; један шљивар од 1 д.
орања у Крчевини; један шљивар од ½ ралице у селу; један шљивар од ½ ралице у
Селу. Један забран у Зелениковцу од ½ ралице; забран од ½ д. орања код Појате све у
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атару Крушевичк. Једна ливада од ½ косе у атару Рековачком – 12 дана у години исе у
воденици од 2 витла у атару Тећичком а свега у вредности 113 дуката цесарских. Месечни приходи: месечни приход од живе стоке и воденице на суму од 2000 гр. 1
талир и лична привреда на Недељка и Милована 10 свега 11 талира месечно, као и од
остале производне пшокретности 3 свега 14 талира. - По имању спада у II класу, а по
приходима спада у IV класу.
21. Јовица Крстић, земљоделац, стар 62 године,синови: Младен 27 година, Гаја 23
године, кћери Милица 22 године, Ката 18 година, Сенија 15 година, унуци: Радосав 5
година и Радисав 1 година, снаје: Петрија 25 година, Савка 20 година. - Непокретно
имање: једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацем од 1 ралице шљивама
засађен. Једна њива од 2 д.орања у Ротичком Потоку; једна њива од 1 д. орања код
гробља, једна ливада од 2 косе у Дрењу. Једна ливада од 1 косе у Трошевини. Једна
ораница од ½ ралице у селу. Један виноград од 4 мотике у Комаранском Брду. Један
шљивар од 1 д. орања у Каонику; један забран од ½ д. орања у Чукару. Једна ливада од
½ косе траве у Рогољевици све у атару Крушевичк. Један дан орања њива у атару
Рековачком и 12 дана у години воденица од 2 витла у атару Тећичком свега у вредн.
152 дуката цесарских. - Месечни приходи: месечни приходи од живе (стоке) и воденице
на суму од 2000 гроша 1 талир и лична привреда на Младена и Гају 10 свега 11 талира
месечно и од остале производне покретности 7 свега 18 талира. - По имању спада у III
класу, а по приходима спада у V класу.
22. Лука Крстић, земљоделац, стар 53 године,жена Миленија 50 година, синови:
Вукоман 26 година, Миладин 22 године, кћер Милојка 15 година, унук Димитрије 4
године,унука Стана 1 година, снаја Станисава 26 година. - Непокретно имање: једна
кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 д.
орања у Ротички Поток. Једна њива од ½ ралице у Ротићу. Једна њива од 1 д. орања
код гробља. Једна њива од 1 ралице у Зелениковцу. Једна њива од 1 д. у Дубрави. Једна
ливада од 3 косе у Дрењу. Једна ливада од 1 косе у Трошевини. Један забран од ½ д. у
Чукари. Један забран од 1 ралице у Дрењу. Један виноград од 4 мотике у Комаранском
Брду. Један шљивар од 1 д. у Крчевини. Једна ораница од 1 ралице у селу све у атару
Крушевичк. Једна њива од ½ д. орања у атару Рековачком и 12 дана у години исе у
воденици од 2 витла у атару Течићком, а свега у вредности 128 дуката цесарских. Месечни приходи: месечни приход од живе стоке и воденице на суму од 2020 гроша
чаршијских. 1 талир и лична привреда на Луку и оба сина 13 свега месечно 14 талира.
Као и од остале производне покретности 2 свега 16 талира. - По имању спада у II
класу, а по приходима спада у V класу.
23. Урош Владисављевић, земљоделац, стар 37 година, синови: Алекса 17 година,
Младен 7 година, кћери: Живка 9 година, Живана 7 година, Николета 5 година, мати
Станка 60 година. - Непокретно имање: једна кућа са две зграде од слабог материјала
од 1 д. орања са шљивама засађен. Једна њива од 1 д . орања у Врбаку. Једна њива од ½
д. орања у Ротићу. Једна њива од ½ д. у Рогољевици. Једна њива од 1 д. у Дубрави;
једна ливада од 3 косе у Врбаку са ситном шумом. Једна ливада од 1 косе са забраном
код куће. Једна ливада од ½ косе у Летини. Ливада од 3 косе у Чкембу. Забран под
оградом у Царини од 8 плуга. Један шљивар од 1 ½ д. у селу. Виноград од 4 мотике са
ледином у Комаранском Брду. Једна конопљара од ¼ ралице у Реку. Све у атару
Крушевичком а у вредности свега 185 дуката цесарских. - Месечни приходи: месечни
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приход од живе стоке по вредности на суму 1900 гроша 1 талир и лична привреда 5
свега месечно 6 талира, као и од остале производне покретности 8 свега 14 талира. - По
имању спада у III класу, а по приходима спада у IV класу.
24. Павле Секулић, земљоделац, стар 50 година, жена Стевана 45 година,синови:
Никола 25 година, Милоје, солдат 21 година, Алекса, питомац у Тополивници 18
година, Милун 16 година, кћери: Миленија 8 година, Давина 3 године, снаја Јована 20
година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацом од 1 ралице
шљивама засађен. Једна њива од 1ралице у Ротићу. Једна њива од 1д. у Ротичком
Потоку. Једна њива од ½ ралице у шљивару. Једна њива од 1 д. орања код Баре. Једна
ливада од 3 косе у Дрењу. Једна њива од ½ ралице у Зелениковцу. Једна њива од 1
ралице у Крчевини. Једна ливада од 1 косе у Ротичком Брегу. Једна ливада од ½ косе у
Рогољевици. Једна ораница од 1 ралице у селу. Један виноград од 3 мотике са заватом у
Комаранском Брду. Један забран од 2 плуга у Чукари; један шљивар од 1д. орања у селу
све у атару Крушевичком и 12 дана у године исе у воденици од 2 витла у атару
Течићком, а свега у вредности 104 дуката цесарских. - Месечни приходи: месечни
приход од живе стоке и воденице на суму по вредности 1700 гр. 1 талир. Лична
привреда на Павла и Николу 10 свега 15 талира месечно са производном покретношћу.
- По имању спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
25. Сава Секулић, земљоделац, стар 56 година, жена Милица 40 година, синови: Игњат
24 године, Вучић 10 година, Владимир 7 година, кћери: Љубица 18 година, Дмитра 14
година, Јерина 10 година, Станиа 1 година, унук Мата 3 године. - Непокретно имање:
једна кућа с једном зградом од слабог материјала хрђавог стања са мало плаца. Једна
њива од 1 ралице у Ротићу. Једна њива од 1 д. у Ротичком Потоку. Једна њива од ½
ралице у шљивару. Једна њива од 1 д. орања код Баре; једна ливада од 3 косе у
Дрењаку. Једна њива од ½ ралице у Зелениковцу. Једна њива у Крчевини од 1 ралице,
једна ливада од једне косе у Ротичком Брегу; једна ливада ½ косе у Рогољевици. Једна
ораница од 1 ралице у селу; један виноград од 3 мотике у Комаранском Брду са
заватом, један забран од 2 плуга у Чукари, један шљивар од 1 д. у селу све у атару
Крушевичком и 12 дана у години исе у воденици од 2 витла у тару Течићком свега у
вредности 98 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична привреда на Саву и Игњата
месечно 8 талира, и од производне покретности 4 свега 12 талира. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
26. Павле Радовановић, земљоделац, стар 30 година, жена Тодора 27 година, брат Јован
27 година, синовац Веселин 10 година, снаја Милица 22 године. - Непокретно имање:
једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом. Једна њива од ½ д. орања у
Ротићу. Једна њива у Крчевини за 1 дан. Једна њива од 1 д. орања у Урвини. Једна њива
од 1 д . орања у Чукари. Једна њива од 1 д. орања у Долини. Једна ливада од 3 косе у
Петровићу. Виноград од 4 мотике у Комаранском брду. Шљивар од 2 дана орања у
селу. Један забран од 4 дана орања у Петровићу. Све у атару Крушевичком а у
вредности 124 дуката цесарских. - Месечни приходи: месечни приход од живе стоке по
вредности на суму 2040 гр. 1 талир. Лична привреда на Павла и Јована 10 свега
месечно 15 талира са производном осталом покретношћу. - По имању спада у II класу,
а по приходима спада у IV класу.
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27. Василије Ђорић, земљоделац, стар 47 година, жена Софија 40 година, синови: Мата,
практик. Начелства Окр. Јагод. 18 година, Милан 12 година, Мијалко 6 година, кћери:
Јелена 13 година, Милентија 9 година. - Непокретно имање: једна кућа са две зграде с
плацом. Једна њива од 6 дана, ливада од 4 косе, шљивар од 3 плуга. Један забран од ½
плуга. 4 мотике виноград. Свега 128 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
покретног имања и личне привреде 16 талира. - По имању спада у II класу, а по
приходима спада у V класу.
28. Тодор Ђорић, земљоделац, стар 45 година,синови: Ђурђе 19 година, Марко 17
година, снаја Ката 18 година. - Непокретно имање: једна кућа с једном зградом од
слабог материјала; једна њива од 6 дана. Ливада од 4 косе. Шљивар од 3 плуга, један
забран од ½ плуга, 4 мотике виноград свега 128 дуката цесарских. - Месечни приходи:
од покретног имања и личне привреде 15 талира. - По имању спада у II класу, а по
приходима спада у IV класу.
29. Ђурђе Вуић, земљоделац, стар 19 година, жена Митра 19 година, мати Стана 50
година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацом. Једна њива од
8 плуга, једна ливада од 3 косе, један шљивар од 1 дан и 3 мотике виноград и један
забран од ¾ дана 62 дуката цесарских. - Месечни приходи: од покретног имања и личне
привреде 7 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
30. Филип Мијаиловић, земљоделац, стар 37 година (од пре 4 год. од водене болести
лежи), жена Сава 32 године, синови: Мијат 7 година, Милорад 5 година, Никодије 2
године, кћери: Милева 11 година, Станимирка 9 година. - Непокретно имање: једна
кућа хрђавог стања с плацом. Једна њива од 1 ралице. Један виноград од ½ мотике свега
5 дуката цесарских. - Непокретно имање:: због заражене болести Филипове нема личне
привреде а тако и производне покретности. – И по имању и по приходима класа је 0.
31. Миладин Мијаиловић, земљоделац, стар 30 година. - Непокретно имање: кућни
плац, једна њива од 1 ралице и 1 виноград од ½ мотике свега 5 дуката цесарских. Непокретно имање: лична привреда 4 талира, јер нема покретности производне. - По
имању спада у 0 , а по приходима у II класу.
32. Анта Милутиновић, земљоделац, стар 63 године, кћер Сава 22 године. - Непокретно
имање: једна кућа хрђавог стања с плацом, једна њива од 3 дана, једна ливада од 2 косе,
један шљивар од 1 ралице, један виноград од 1 мотике, један забран од ½ плуга, свега
55. - Месечни приходи: од покретности производне 4 талира. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
33. Милован Милутиновић, земљоделац, стар 49, жена Анђа 40 година, син Милан 2
године, пасторак Петко 9 година, пасторка Станика 6 година. - Непокретно имање:
једна кућа хрђавог стања с плацом, једна њива од 3 дана, једна ливада од 2 косе, један
шљивар од 1 ралице, један виноград од 1 мотике, један забран од ½ плуга, свега 55. Месечни приходи: : од покретности производне и личне привреде 7 талира. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
34. Ђурђе Василијевић, земљоделац, стар 23 године, жена Милица 20 година, брат
Максим 17 година, мати Магдалена 50 година, сестра Милка 18 година. - Непокретно
имање: једна кућа хрђавог стања с плацом, једна њива од 3 дана, једна ливада од 2 косе,
један шљивар од 1 ралице, један виноград од 1 мотике, један забран од по плуга свега
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55 дуката цесарских. - Месечни приходи: : од покретности производне и личне
привреде 8 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
35. Зарија Јовановић, земљоделац, стар 39 година, жена Јаника 35 година, синови:
Јанићије 16 година, Драгић 8 година, Аранђел 2 године, кћер Милина 4 године. Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацом, једна њива од 2 дана,
једна ливада од ½ косе, један шљивар од 1 ралице, 1један виноград од 1 мотике свега 29
дуката цесарских. - Месечни приходи: : од покретности производне и личне привреде 6
талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
36. Јаков Јовановић, земљоделац, стар 26 година, мати Босиљка 70 година. Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацом. Једна њива од 1 дан. Једна
ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 раливе, један виноград од 1 мотике свега 24 дуката
цесарских. - Месечни приходи: од покретности производне и личне привреде 5 талира.
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
37. Јефрем Раденковић, земљоделац, стар 33 године, жена Милунка 31 година, синови:
Драгић 9 година, Василије 3 године, кћер Јулка 2 године, брат Трифун 17 година, мати
Петрија 50 година, сестре: Јована 18 година, Сава 15 година. - Непокретно имање: једна
кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом, једна њива од 4 дана, једна
ливада од 3 косе; један шљивар од 1 ½ дан. Један забран од ½ дана, један виноград од 6
мотика свега 94 дуката цесарских. - Месечни приходи: од покретности производне и
личне привреде 15 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV
класу.
38. Вуица Јовановић, земљоделац, стар 36 године, жена Перуника 35 година, син
Милутин 6 година, кћер Милентија 1 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог
материјала с плацом. Једна њива од 1 ½ дан, један шљивар од 1 ралице, један виноград
од 1 мотике свега 26 дуката цесарских. - Месечни приходи: од покретности производне
и личне привреде 15 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
39. Јевта Милосављевић, земљоделац, стар 39 година, жена Крунија 30 година,
пасторци: Михаил 15 година,Аврам 10 година, кћери: Анђелија 19 година, Јерина 14
година, Драгиља 7 година, Стана 5 година, пасторка Станија 17 година, синовица
Станица 20 година. - Непокретно имање: једна кућа с једном зградом од слабог
материјала. Једна њива од 5 дана. Једна ливада од 7 коса. Један забран од 1 дан. Један
шљивар од 2 дана. Један виноград од 6 мотика. 12 дана у години исе од воденице од 2
витла у атару Течићком свега 137. - Месечни приходи: од покретности производне и
личне привреде 16 талира. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у V
класу.
40. Под бројем 39. Пасторци и пасторка под старанијем отчуа Јевте. - Непокретно
имање: једна кућа хрђавог стања с плацем, једна ливада од 2 косе, један шљивар од 1
ралице, један виноград од 1 мотике; једна конопљара од ½ ралице свега 14 дуката
цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и привреда старанија је
под бројем 39. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
41. Никола Радовановић, земљоделац, стар 44 године, жена Јерина 40 година, синови:
Марко 21 година, Мата 16 година, Јанко 12 година, кћер Маргита 10 година, снаја
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Ђурђија 20 година. - Непокретно имање: једна кућа с једном зградом од слабог
материјала с плацем. Једна њива од 6 дана; једна ливада од 5 коса; један шљивар од 2
дана; један забран од 1 дан орања; један виноград од 5 мотика; 12 дана у години исе од
воденице од 2 витла у атару течићком свега 129 дуката цесарских. - Месечни приходи:
од покретности производне и личне привреде 20 талира. - По имању спада у II класу, а
по приходима спада у V класу.
42. Сима Илић, земљоделац, стар 30 година, жена Ружица 27 година, кћери Марија 8
година, Станија 5 година, браћа Андрија 25 година, Лазар, солдат 23 године, снаја
Радосава 20 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацом,
једна њива од 6 дана, једна ливада од 5 коса, један шљивар од 2 дана, један забран од 1
дана, један виноград од 5 мотика под старом кућом плац и 12 дана у години исе у
воденици од 2 витла у атару Течићком а свега 129 дуката цесарских. - Месечни
приходи: од покретности производне и личне привреде 16 талира. - По имању спада у
II класу, а по приходима спада у V класу.
43. Ђурђе Стојановић, земљоделац, стар 38 година, жена Марија 26 година, син Стеван
5 година, кћери: Наста 10, Драгиња 8, Давина 1 година, брат Ђорђе 32 године, снаја
Јована 25 година, синовице: Сенија 6,Миленија 5, Анђелија 1 година. - Непокретно
имање: једна кућа са једном зградом од хрђавог материјала. Једна њива од 4 дана, једна
ливада од 4 ½ коса, један ђљивар 1 ½ дан, један забран од 1 дан, један виноград од 4
мотике свега 120 дуката цесарских. - Месечни приходи: од покретности производне и
личне привреде 16 талира. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у V
класу.
44. Стамена,удова почившег Вула Антића земљоделца, стара 55 година, син Мирча 11
година, кћер Стоја 16 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с
плацом. Једна њива од 2 ½ дана, једна ливада од 2 косе, један шљивар од 1 плуг, један
виноград од 2 мотике свега 56 дуката цесарских. - Месечни приходи: од покретности
производне с привредом 6 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
II класу.
45. Љубомир Стевановиц, земљоделац, стар 22 године, мати Смиљана 50 година, сестра
Петројка 16 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацем. Једна
њива од 1 дана, један забран од 1 ралице, један шљивар од 1 ралице, један виноград од
1 мотике свега 16 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 5 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
46. Никола Јеремић, земљоделац,стар 47 година, жена Марија 40 година, синови:
Јанићије 14, Крста 11 година, кћери: Љубица 16, Христина 1 годину. - Непокретно
имање: једна кућа од слабог материјала хрђавог стања с плацем. Једна њива од 2 дана,
једна ливада од 2 косе, један шљивар од ½ дана, један виноград од 3 мотике, једна
воденица од 1 витла и поточара свега 40 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 8 талира. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
47. Нестор Јеремић, земљоделац, стар 33 године, жена Станка 30 година, кћер Вучица 5
година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала хрђавог стања с плацем.
Једна њива од 2 дана, једна ливада од 2 косе, један шљивар од ½ дана, један виноград
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од 3 мотике свега 36 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 6 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
48. Павле Живановић, слуга Петронија Н. из Дулена стар 19 година. - Непокретно
имање: једна кућа хрђавог стања с плацем, једна њива од 3 дана, један шљивар од ½
дана, један виноград од 1 мотике свега 35 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 5 талира. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
49. Јевта Јовановић, земљоделац, стар 25 година, жена Аница 25 година. - Непокретно
имање: једна кућа хрђавог стања с плацем, једна њива од 1 ½ дан. Једна ливада од 2
косе, један шљивар од ½ дана. Један виноград од 1 мотике. Један забран од ½ дана свега
34 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 5 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
50. Милун Петровић, земљоделац, стар 33 годдине, брат Павле, солдат 23 године. Непокретно имање: један плац кућни, једна њива од 1 ралице; један виноград од ½
мотике, шљивар од 1 ралице свега 10 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 4 талира. - По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у II класу.
51. Илија Симић, земљоделац, стар 43 године, синови: Милоје 20, Агатон 15,
Миленко 12, Мијат 7,кћер Рокса 8 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог
стања с плацем; једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе, један шљивар од 1
ралице, један виноград од 1 мотике свега 21. - Месечни приходи: од покретнодти
производне и личне привреде 11 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у IV класу.
52. Лазар Максимовић, земљоделац, стар 49 година, синови: Радован 20, Радивоје 17,
кћер Ранђија 18 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацем.
Једна њива од 2 дана, једна ливада од 4 косе. Један забран од ½ ралице. Један шљивар
од 1 дан. Један виноград са заватом од 2 мотике. 12 дана у години исе у воденици од 2
витла у атару Течићком а свега 63 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
покретнодти производне и личне привреде 15 талира. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у IV класу.
53. Сима Крстић, земљоделац, стар 39 година, жена Милена 30, синови: Рача 7, Радоје
3, Радисав 1 годину, кћери: Милика 12, Рокса 5, браћа: Ђорђе, калфа 25 година, Јанко,
шегрт заната терзијског 23 године, маћија Стојана 60 година, снаја Јерина 20 година. Непокретно имање: једна кућа са зградом од слабог материјала, једна њива од 4 д. Једна
ливада од 3 косе. Један шљивар од ½ дана. Један виноград од 3 мотике; 12 дана исе у
години у воденици од 2 витла у атару Течићск. а у вредности 70 дуката цесарских. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 16 талира. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у V класу.
54. Радивоје Огњановић, земљоделац, стар 26 година, жена Велија 24 године, син
Велимир 6 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацем, једна њива
од 2 дана, једна ливада од 3 косе, један шљивар од 1 дан, један виноград од 1 мотике
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свега 53 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 8 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
55. Милан Обрадовић, земљоделац, стар 47 година, жена Стамена 40 година, син Мата
8 година, кћери: Петрија 17 година,Сава 13, Стана 10 година. - Непокретно имање:
једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацом. Једна њива од 3 дана, једна
ливада од 4 косе, један забран од 2 дана. Један шљивар од 2 дана, један виноград од 2
мотике у атару Крушевичком. Једна њива од ½ дана и 12 дана у години исе у воденици
од 2 витла у атару Тећичком свега 136 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
покретнодти производне и личне привреде 15 талира. - По имању спада у II класу, а по
приходима спада у IV класу.
56. Милан Секулић, земљоделац, стар 35 година, жена Љубица 20 година, син Крста 3
године, кћер Вучица 6 година. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од
слабог материјала, једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2 ½ косе. Један шљивар од 1
дан, један забран од ½ дана. Један виноград од 2 мотике и 12 дана у години исе у
воденици од 2 витла у атару Течићком свега 74 дуката цесарских. - Месечни приходи:
од покретнодти производне и личне привреде 10 талира. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у III класу.
57. Мијаило Јовановић, земљоделац, стар 32 године, жена Симона 28 година, синови:
Филип 7, Јездимир 5 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с
плацом, једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дан, један
виноград од 2 мотике и и 12 дана у години исе у воденици од 2 витла у атару Течићком
свега 62 дуката цесарских. Месечни приходи: од покретнодти производне и личне
привреде 9 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
58. Илија Стевановић, земљоделац,стар 35 година, жена стана, 26 година, син Алекса 10
година, кћер Милунка 6 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с
плацем. Једна њива од 1 ралице свега 3 дуката цесарских. - Месечни приходи: лична
привреда 5 талира. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
59. Јездимир Ђорђевић, земљоделац, стар 31 годину, жена Станојка, 30 година, синови:
Милош 10 година, Вићентије 9 година, Милосав 8 година, Петар 6 и Панта 1 година. Непокретно имање: нема, - Месечни приходи: лична привреда 5 талира. - По имању
спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
60. Сара, наследница почив. Тодора Вучића, а синовица Јездимирова, под старанијем
истог, стара 17 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала хрђавог
стања с плацом. Једна њива од 2 дана, једна ливада од 1 косе, један шљивар од ½
ралице, један виноград од 2 мотике свега 27 дуката цесарских. - Месечни приходи: од
производне покретности 1 талир. - По имању и по приходима спада у I класу.
61. Ђурђе Јовановић, земљоделац, стар 41 годину, жена Милунка 30 година, кћери:
Перуника 12, Василија 8 и Неда 4 године. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог
стања с плацом. Једна њива од 2 дана. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 1
мотике свега 20 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 6 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
62. Милић Нешић, земљоделац, стар 47 година, жена Стојанка 40 година, синови:
Ђорђе 27, Сима, солдат 25, Милета 23 године, кћери: Јаглика 16, Миленија 12, Алексија
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4 године. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала хрђавог стања. Једна
њива од 2 дана, једна ливада од 1 косе, један виноград од 3 мотике и једна воденица
поточара од 1 витла свега 28 дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 15 талира. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у IV класу.
Комисија је ова у Обштини овој предузела попис људи, имања и прихода за порез по
имућности седамнаестог месеца јунија 1863. год. а свршила двадесет седмог истог
месеца и године; И као што се из протокола види, нађено је да у Обштини овој имаде
четир стотине седамдесет три главе мушке, а четир стотине педесет женски; вредност
имања, хиљаду шест стотина педесет десет хиљда педест четр дуката цесарскиход
личног месечног прихода, хиљаду шест стотина педесет осам талира; По класама по
имању данак плаћајући глава и то: од прве сто двадесет пет, друге двадесет пет и треће
седам. А по приходима прве двадесет, друге шесет две, треће четрдесет седам, четврте
двадесет седам, пете двадесет једна и шесте четир.
27. Јунија 1863. год
У Рековцу
Председатељ Обштине Рековачке
Тодор Анђелић
Членови
Лазар Спасић
Никола Радовановић
Председатељ Комисије I Кл. Начал. Ср. Левачк.
Стојан Јанићијевић
Члени деловод.
Писар Ср. Левачк.
Е. М. Тирић
Член Прим. Суда Окр. Јагод.
Милан П. Марић

Пољна
1. Јован Миљковић, земљоделац, стар 43 године, жена Сава 40 година, синови: Милош
12, Илија 10, Никодије 1 година, кћер Милосава 5 година. - Непокретно имање: једна
кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 ½ дана. Један
шљивар од 1 ралице; један виноград од 3 мотике, једна ораница од 1 дан свега 32
дуката цесарских. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6.
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
2. Марисав Радовановић, трговац, стар 44 године, жена Милосава 40 година, синови:
Петар 19, Мијат 17, Сима 14, Сибин 6 година, кћери: Крунија 8, Роса 6 и Катарина 5
година. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала од ½
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дана. Једна њива од 6 дана, једна ливада од 6 коса. Један шљивар од ½ ралице. Један
виноград од 8 мотика. Један забран од ½ дана свега 108. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 20. - По имању спада у II класу, а по
приходима спада у V класу.
3. Обрад Николић, земљоделац, стар 55 година, жена Стаменка 50 година, синови:
Мина 18, Петар 12, Милоје 9 година, кћери: Миросава 16, Стана 13, Милосава 5 година,
синовац Живко 19 година. - Непокретно имање: једна кућа са две зграде од слабог
материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 5 дана. Једна ливада од 3 косе. Један
шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 дан. Један виноград од 3 мотике свега 69. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 14. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у IV класу.
4. Филип Вучковић, земљоделац, стар 70 година, жена Станија 68 година, син Василије
33 године, снаја Милена 30 година, унуци: Мирко 9, Андрија 6 година, унука Никосава
1 година. - Непокретно имање: једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацом
од 1 дан шљивама засађен. Једна меана од слабог материјала с плацом. Једна њива од 4
дана. Једна ливада од 3 косе. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике
свега 113. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 16. - По
имању спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
5. Вучко Лаѕаревић, земљоделац, стар 36 година, жена Наста 30 година, синови: Сима
18, Никодије 16, Илија 9 година, снаја Марија 20 година. - Непокретно имање: једна
кућа са две зграде од слабог материјала с плацом шљивама засађен од 1 дан. Једна њива
од 7 дана, једна ливада од 6 коса. Један забран од 2 дана. Један виноград од 6 мотика,
свега 99. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 14. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
6. Милић Радисављевић, земљоделац, стар 49 година, жена Јелица 45 година, синови:
Тома 23, Живан 14, Рака 10 година, кћер Станојка 15 година, снаја Вемија 20 година,
унук Сретен 1 година. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог
материјала са плацом од ½ дана шљивама засађен. Једна њива од 6 дана, једна ливада
од 2 косе. Један забран од 1 дан. Један виноград од 3 мотике свега 58. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 11. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
7. Маринко Радовановић, земљоделац, стар 51 годину, жена Стана 50, синови: Стојко
19, Јеремија 16, година, кћери: Милосава 20, Станојка 16, Румена 13 година. Непокретно имање: једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацом од ½ дана
шљивама засађен. Једна њива од 6 дана. Једна ливада од 3 косе, један шљивар од 1
ралице. Један забран од 1 дан. Један виноград од 8 мотика свега 89. - Месечни приходи:
од производне покретности и личне привреде 16. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у V класу.
8. Обштинско Имање. - Непокретно имање: једна судница од слабог материјала на
туђој земљи. Два селишта на плацу Обштинском од ½ ралице. Црква са портом од 1
дана. - Месечни приходи: од интереса и аренде меанске 2. - По имању спада у 0 класу,
а по приходима спада у I класу.
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9. Агатон Деспотовић, земљоделац, стар 26 година, жена Станојка 25 година, син
Михаил 2 године, браћа: Лазар 19, Момир, богословац 15 година, мати Милана 40
година, сестре: Ћирка 16, Савка 11 и Тијана 8 година, снаја Разуменка 20 година. Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од 1. материјала од 1 дана. Једна њива
од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ дана.
Један виноград од 3 мотика 48. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 11. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
10. Милан Миленковић, земљоделац, стар 39 година, жена Сенија 30 година, син
Вукашин 16 година, кћер Ката 8 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог
материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Један шљивар од ½ ралице.
Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике 32. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
11. Нићифор Миленковић, земљоделац, стар 32 године, жена Тодора, 30 година, син
Василије 3 године, кћер Гроздана 6 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог
стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Један виноград од 2 мотике. Свега
18. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
12. Петар Миленковић, земљоделац, стар 29 година, жена Јелена 24 године, син Радоје
1 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна
њива од 2 дана. Један виноград од 2 мотике. Свега 18. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
13. Јован Вучковић, земљоделац, стар 63 године, синови: Риста 25, Петко, 21, Недељко
16 година, кћери: Марта 18, Рајна 10, Петрија 8 година, снаја Перка 20 година. Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од 1
ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од 1 ралице. Један
виноград од 1 мотике. Свега 45. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 12. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
14. Миливоје Трифуновић, земљоделац, стар 43 године, жена Јелена 40 година, син
Тома 5 година, кћер Милунка 1 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с
плацом од 1 дан. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2
мотике. Један забран од 1 ралице. Свега 35. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
15. Никола Марковић, под старанијем тутора Миливоја Трифуновића и Николе
Јоксимовића, стар 7 година. - Непокретно имање: један плац кућни од 1 дан шљивама
засађен. Једна њива од 5 дана. Један забран од 1 дан. Један виноград од 2 мотике. Свега
40. - Месечни приходи: од изарендираног имања 2. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у I класу.
16. Милентије Донић, земљоделац, стар 39 година, жена Јована 36 година, синови:
Светозар 15, Марјан 12, Сретен 7 и Марко 1 годину, кћер Милисава 3 године.
Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 2
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дана. Један виноград од 2 мотике. Један шљивар од 1 ралице. Свега 24. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 7. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у III класу.
17. Милентије Динић, земљоделац, стар 31 годину, жена Станица 25 година, синови:
Младен 12, Мијаило 5 година, кћер Дивна 6 година. - Непокретно имање: једна кућа
хрђавог стања с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 2 дана. Један виноград од 2 мотике.
Један шљивар од 1 ралице. Свега 24. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
18. Гаја Младеновић, земљоделац, стар 22 године, жена Софија 20 година, кћер Тодора
1 година, браћа: Јован 18, Риста 14, Милорад 6 година, мати Стевана 50 година, сестре:
Савка 15 и Анка 13 година. - Непокретно имање: једна кућа са две зграде од слабог
материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
виноград од 4 мотике. Један шљивар од ½ дана- 48. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 12. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
IV класу.
19. Никола Јоксимовић, земљоделац, стар 39 година, жена Круна 40 година, синови:
Милош 14, Милкосав 8 година, кћер Милунка 9 година, браћа: Мијаило 29 година,
стеван 27 година, снаје : Живана 25 година, Аница 20 година, мати Марија 50 година,
синовица Живана 2 године. - Непокретно имање: једна кућа са две зграде хрђавог стања
с плацом од 1 дана. Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 3 косе. Један виноград од 10
мотика. Свега 80. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде
16. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у V класу.
20. Војин Исаиловић, земљоделац, стар 21 годину, сестре: Магдалена 16, Петкана 14
година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацом од ¼ ралице. Једна
њива од 2 дана. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега 24. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 5. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у II класу.
21. Благоје Ристић, земљоделац, стар 16 година, мати Смиљана 45 година, сестре:
Круна 18, Станисава и Милисава 8 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог
стања с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 3 дана. Један шљивар од 1 ралице. Један
виноград од 3 мотике – 35. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
22. Маринко Живковић, земљоделац, стар 47 година, жена Стаменка 40 година, синови:
Димитрије 18, Илија 6, Василије 1 година, кћери: Катарина 10, Станка 8, Цвета 6 и
Стамена 3 године. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом хрђавог стања од
¼ дана. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један
виноград од 2 мотике. – 35. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
23. Марко Живковић, земљоделац, стар 51 годину, жена Станка 45 година, синови:
Никола 34, Лазар 23, године, кћери: Милица 18, Синђелија 8 година, снаја Вида 24
године, синовци: Младен 14, Цветко, шегрт 10 година. - Непокретно имање: једна кућа
са једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 5 дана. Једна
ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дан. Један виноград од 4 мотике. Свега 61. 64
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Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 16. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у V класу.
24. Стојан Јевтић, земљоделац, стар 20 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог
стања с плацом од 1 ралице шљивама засађен. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2
косе. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. 29. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
25. Милоје Стојановић, земљоделац, стар 21 годину, жена Смиљка 20 година, мати
Милунка 45 година. - Непокретно имање: једна кућа с плацом хрђавог стања од 1 дан,
шљивама засађен. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 1
мотике . Свега 41. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6.
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
26. Милан Стојановић, земљоделац, стар 36 година, жена Анђелија 24 године. Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од ½
дана. Једна њива од 1 дана. Један виноград од 2 мотике. Свега 16. - Месечни приходи:
од производне покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
27. Јанићије Јовановић, земљоделац, стар 38 година, жена Милица 36 година, синови:
Светозар 16, Јова 7, Илија 3 године, кћери: Дмитра 18, Петрија 8 година. - Непокретно
имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна
њива од 6 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дан. Један забран од 2 дана.
Један виноград од 5 мотика. Свега 96. - Месечни приходи: од производне покретности
и личне привреде 13. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
28. Мијушко Ђорђевић, земљоделац, стар 29 година, жена Вида 25 година, син Божа 6
година, кћер Милева 2 године. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од
слабог материјала с плацом од 1 дана. Једна њива од 6 дана. Једна ливада од 2
косе.Један забран од 1 дан. Један виноград од 3 мотике. Свега 84. - Месечни приходи:
од производне покретности и личне привреде 9.- По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
29. Станоје Јоксимовић, земљоделац, стар 27 година, жена Ђурђија 24 године. Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацом од 1/4 ралице. Једна њива од 3
дана. Један шљивар од 1 дан. Један виноград од 2 мотике. Свега 45. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 7.- По имању спада у I класу,
а по приходима спада у III класу.
30. Милун Јоксимовић, земљоделац, стар 37 година, жена Станика 35 година. Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацом од 1/4 ралице. Једна њива од 1
дан. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега 15. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 5.- По имању спада у I класу,
а по приходима спада у II класу.
31. Милунка, удова почив. Радојице Јоксимовића, стара 30 година (има падајућу
болест), син Миленко 11 година, кћер Милостија 6 година. - Непокретно имање: једна
кућа хрђавог стања с плацом од 1/4 ралице. Једна њива од 1 дан. Један шљивар од ½
ралице. Један виноград од 1 мотике. - 15. - Месечни приходи: од производне
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покретности и личне привреде 0.- По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0
класу.
32. Павле Дмитровић, земљоделац, стар 73 године, жена Станица 70 година,син Стеван
31 година, снаја Негосава 25 година, унуке: Босиљка 4 и Младена 1 година. Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива
од 1 ½ дан. Један виноград од 2 мотике. – 28. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
33. Јефрем Павловић, земљоделац, стар 41 годину, жена Стана 38 година, син Дмитар 3
године, кћер Смиљка 15 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од
½ дана. Један виноград од 1 мотике. Свега 26. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
34. Павле Радошевић, земљоделац, стар 51 годину, жена Ивана 40 година, син Смиљко
16 година, кћери: Јеросима 15, Стамена 9 година. - Непокретно имање: једна кућа
хрђавог стања с плацом од 1 ралице. Једна њива од 4 дана. Један виноград од 1 мотике.
Свега 31. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
35. Исаило Ђорђевић, земљоделац, стар 28 година, жена Анђелија 25 година, синови:
Петар 8, Петко 2 године, кћер Митра 3 године. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог
стања с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана орања. Један шљивар од 1 ралице.
Свега 38. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
36. Сима Ђорђевић, земљоделац, стар 38 година, жена Рисима 35 година, син Милоје 6
година, кћери: Милунка 12, Ћирка 8 година. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог
стања с плацом од ½ ралице. Свега 2. - Месечни приходи: од производне покретности
и личне привреде 3. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I класу.
37. Милоје Јовановић, земљоделац, стар 29 година, жена Стоја 25 година, кћери:
Негосава 7 година, Јерина 1 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог
материјала с плацом од 1 дан. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
забран од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега 71. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
38. Стеван Јовановић, земљоделац, стар 27 година, жена Ћиркана 20 година, син Крста
1 година, кћер Јегда 4 године. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с
плацом од 1 дан. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½
ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега 71. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
39. Мина Гавриловић, земљоделац, стар 63 године, синови: Павле 29, Недељко 27,
Јаков 26, Ђорђе 22 године, кћер Симона 16 година, снаја Марта 26 година, Унук Алекса
8 година. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала с
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плацом од ½ дана. Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1
дан. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 5 мотика. – 76. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 23. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у V класу.
40. Стеван Минић, земљоделац, стар 35 година, жена Божица 30 година, синови:
Василије 8, Богдан 5 година, кћер Јерина 2 године. - Непокретно имање: једна кућа
хрђавог стања с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 дан. Један шљивар од ½ дана.
Један виноград од 2 мотике. Свега 21. - Месечни приходи: од производне покретности
и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
41. Живко Урошевић, земљоделац, стар 36 година (има падајућу болест), жена Милунка
30 година, синови: Вукоица 5, Сава 2 године, Радоје 1 годину, кћер Персида 8 година,
синовац Ђурђе 17 година, синовице: Петрија 10, Ђурђија 6 година, снаја Софија 30
година. - Непокретно имање: једна кућа са две зграде с плацом хрђавог стања. Једна
њива од 6 дана. Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од 1 дан. Један забран од ½ дана.
Један виноград од 6 мотика. – 86. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 10. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
42. Коста Алексић, земљоделац, стар 64 године, жена Милкана 60 година, син Марко 29
година, снаја Милика 26 година, унуке: Томанија 5, Анђелија 3, Живана 1 годину. Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2
дана. Један виноград од 5 мотике. Свега 23. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
43. Петрија, удова почившег Стевана Давидовића, стара 44 године, синови: Петко 19
година, Вуица 12 година, снаја Наста 20 година. - Непокретно имање: једна кућа
хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе.
Свега 18. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 5. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
44. Павле Петровић, земљоделац, стар 48 година, жена Живка 40 година, синови: Мијат
14 година, Младен 2 године. - Непокретно имање: једна кућа хрђавог стања с плацом од
½ ралице. Једна њива од 2 дана. Један виноград од 1 мотике. Свега 21. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 5. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у II класу.
45. Сава Прокић, земљоделац, стар 36 година, жена Митра 30 година. - Непокретно
имање: једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од 1 дан. Једна њива
од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један виноград од 2 мотике. Један забран од 1 ралице.
68. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 7. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
46. Филип Јовановић, земљоделац, стар 47 година, жена Сара 42 године, синови:
Мијаило 26, Никола у пионири 24 године, Срећко 20, Љубисав 16, Благоје 14, Новица
10 година, брат Атанаско сакат у обе ноге 55 година, кћери: Катарина 12, Синђа 7
година, снаје: Станка 26, Аница 20, унука Неранџа 2 године. - Непокретно имање:
једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ дан. Једна њива од 4
дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1 дан. Један
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виноград од 3 мотике, у атару Пољанском и 1 њива од 2 дана и 1 виноград од 1 мотике
свега у Малој Дренови: 86. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 19. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у V класу.
47. Петар Јовановић Земљоделац, стар 44 године, жена Јаника 40 година, синови: Сима
19 година, Алекса 13 година, Аврам 9, Јован 6 година, кћери: Ћирка 12 и Савка 8
година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ дана. Један шљивар од
4 дана. Један виноград од 2 мотике. Свега 48. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
48. Сретен Стојановић, земљоделац, стар 23 године, жена Станика 20 година, брат
Василије 17 година. - Непокретно имање: једна кућа с плацом од слабог материјала.
Једна њива од 2 дана. Један виноград од 2 мотике. – 38. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 7. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
49. Лазар Анђелковић, земљоделац, стар 54 године, жена Станојка 44 године, син
Алекса 19 година, кћер Марица 15 година, снаја Анђелија 20 година. - Непокретно
имање: једна кућа од слабог материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 3 дана. Један
виноград од 1 мотике. - 40. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
50. Лазар Ђорђевић, земљоделац, стар 46 година, жена Ружица 41 година, син Милован
21 годину, снаја Петкана 20 година, синовица Мирјана 12 година. - Непокретно имање:
једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од ¼ ралице.Једна њива од 2
дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ дана. Један виноград од 1 мотике.
Један забран од ½ ралице. – 41. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
51. Никола Ђорђевић, земљоделац, стар 43 године, жена Јелена 40 година, синови:
Петар 16, Павле 12, Светозар 9 година, кћер Лепосава 7 година. - Непокретно имање:
једна кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Један шљивар од ¼ ралице.
Један виноград од 1 мотике. Један забран од 1 ралице - 13. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 5. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
52. Вучић Стевановић, земљоделац, стар 23 године, жена Миленија 20 година, син Јевта
1 година, брат Петроније 15 година. - Непокретно имање: једна кућа с једном зградом
од слабог материјала с плацом од 1 ралице.Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од 1 дан. Један забран од 2 дана. Један виноград од 1 мотике – 78. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 9. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у III класу.
53. Јован Цветковић, земљоделац, стар 35 година, жена Тодора 32 године, синови:
Агатон 14 година, Лука 3 године, кћери: Перуника 15 година, Велика 9, Стоја 5, Станка
4 године. - Непокретно имање: једна кућа са две зграде с плацом од ½ дана. Једна њива
од 6 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 2 дана. Један
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виноград од 3 мотике. Свега – 101. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 15. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
54. Петар Цветковић, земљоделац, стар 21 годину, жена Марија 20 година, син Угрен 1
година, брат Глиша 19 година, сестра Негосава 15 година, мати Петра 50 година. Непокретно имање: једна кућа с једном зградом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана.
Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1 ½ дан. Један
виноград од 1 мотике – 78. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 14. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
55. Петар Радовановић, земљоделац, стар 58 година, жена Марија 55 година, синови:
Крста 32 године, Милосав 21 годину, унук Живан 2 године, кћери: Сава 18, Јеленка 13
година, снаја Стана 20 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с
плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 дан. Један виноград од ½ мотике. Свега – 36. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 14. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у IV класу.
56. Милан Милосављевић, земљоделац, стар 33 године, жена Ћирка 32 године, син
Настас 9 година, кћер Милосија 3 године, брат Миладин 20 година, синовац Драгутин 9
година, синовац Милорад 1 година, сестра Вида 20 година,
снаја Ана 28 година,
синовица Гвоздена 3 године, деда Прока Петровић, 68 година. - Непокретно имање:
једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 3
дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 дана. Један
виноград од 3 мотике. Један плац кућни од 2 ралице. Једна њива од 3 дана. Један
шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега – 144.
- Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 17. - По имању
спада у II класу, а по приходима спада у V класу.
57. Јанићије Милосављевић, стар 12 година, сестре Давина 13 година, Станка 6 под
старатељством стрица Милоша Радосављевића. - Непокретно имање: једна кућа с
једном зградом хрђавог стања с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од ½ косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од ½ ралице. – 29. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 0. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у 0 класу.
58. Милош Радосављевић, земљоделац, стар 55 година, жена Анђелија 50 година, син
Сретен 11 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацом од 1
ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 1 мотике. Један
забран од 1 дан. – 61. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
59. Анта Милић, земљоделац, стар 43 године, жена Алексија 35 година, син Радоје 4
године, кћери: Негосава 15 година, Марица 9, Станислава 7 и Мила 4 године. Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацом од ¼ ралице. Једна њива
од 1 дан. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега – 37. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у II класу.
60. Стаменко Ђурђевић, земљоделац, стар 32 године. - Непокретно имање: један кућни
плац од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Један виноград од 4 мотике. -16. - Месечни
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приходи: од производне покретности и личне привреде 5. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у II класу.
61. Милосав Ђорђевић, земљоделац, стар 24 године, сестра Станислава 16 година, мати
Петрија 55 година. - Непокретно имање: једна кућа од слабог материјала с плацом од
½ дана. Једна њива од 2 дана орања. Један виноград од 1 мотике. Свега – 30. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у II класу.
62. Крста Мијаиловић, земљоделац, стар 24 године, жена Тодора 20 година, син
Живојин 1 година, сестра Здравка 17 година, брат Мићко 12 година, мати Василија 60
година. - Непокретно имање: једна кућа са једном зградом од слабог материјала од ½
дана. Једна њива од 3 дана. Један виноград од 2 мотике. Свега – 44. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 7. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у III класу.
63. Илија Дамјановић, земљоделац, стар 29 година, жена Јована 24 године, синови:
Војин 6, Вилимон 1 година, кћер Савка 8 година, браћа: Миливоје 27 година, Обрен 19
година, снаје: Ката 25 година, Савка 22 године, синовице Здравка 6 година, Стајка 2
године, мати Живана 60 година, сестра Јелица 15 година. - Непокретно имање: једна
кућа од слабог материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од ½ дана . Један виноград од 6 мотика. Један забран од 1 дан. – 30.
- Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 16. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
64. Петар Радосављевић, земљоделац, стар 50 година, жена Софија 46 година, синови:
Милан 18 година,Аврам 14, Милен 11, Богдан 6 година, кћери: Мила 4 године,
Милица 3 године. - Непокретно имање: један плац кућни с колибом од ¼ дана. Један
дан њива. Један виноград од 3 мотика. Свега -17. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
65. Ђурђе Радошевић, земљоделац, стар 34 године, жена Наста 30 година, синови:
Милоје 7, Владинмир 5 година, кћер Милосија 2 године, пасторка Катарина 12 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3
дана. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. Свега 32. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у II класу.
66. Јован Радовановић, земљоделац, стар 30 година, жена Николета 26 година, синови:
Радоје 3 и Василије 1 година, браћа: Јанићије 19 година, Манојло 14 година. Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од 1 дана. Једна њива од
3 дана. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике – 58. - Месечни приходи:
од производне покретности и личне привреде 10. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
67. Смиљко Стевановић, земљоделац, стар 26 година, жена Алексија 20 година, брат
Петар ( сакат) 24 године, сестра Миросава 10 година, мати Станица 5 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1
дан орања. Један виноград од 2 мотике. Свега - 10. - Месечни приходи: од производне
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покретности и личне привреде 3. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у I
класу.
68. Лука Недељковић, земљоделац, стар 19 година, жена Дивна 20 година, кћер
Гроздана 2 године, браћа: Ђорђе 16 и Петар 14 година. – Непокретно имање: Једна
кућа са једном зградом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 6 дана. Једна ливада од 6
коса. Један забран од 1 дан. Један виноград оид 10 мотика. Свега 106. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 15. - По имању спада у II
класу, а по приходима спада у IV класу.
69. Гаја Марковић, земљоделац, стар 54 године, жена Милица 40 година, синови: Мата
19 година, Ђурђе 15, Сава 11, Милош 7 година, кћер Тодора 3 године. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Један
забран од ½ ралице. Један виноград од 3 мотике. 40. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 11. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у IV класу.
70. Тодосије Марковић, земљоделац, стар 50 година, жена Станија 48 година, синови:
Груица 10, Јован 8 година, кћер Младена 10 година. - Непокретно имање: - Непокретно
имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Један
забран од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике. 40. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
71. Миливоје Марковић, земљоделац, стар 38 година, жена Јасна 35 година, синови:
Богољуб 3 године, Љубомир 1 година, кћер Мила 8 година. - Непокретно имање: Једна
кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Један виноград од 3
мотике. Свега – 27. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде
6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
72. Сава Вучковић, земљоделац, стар 22 године, жена Мирослава 20 година, син Момир
1 година, браћа: Дина, солдат 1 8 година, Недељко 12, Миленко 7 година, сестре:
Станојка 18, Станка 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од
слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 3 косе.
Један шљивар од 1 дан. Један забран од 1 дан. Један виноград од 4 мотике. Свега – 90. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 10. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у III класу.
73. Марјан Вуксановић, земљоделац, стар 31 годину, жена Стаменка, 30 година,
синови: Никодије 8, Арсеније 3 године, кћер Милунка 1 година, браћа: Милан 29,
Милун 26, Илија 15 година, сестра Ранђија 18 година, снаја Тодора 27 година,
синовице: Негосава 6 година и Милена 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа са
једном зградом од слабог материјала с плацом од 1 дан. Једна њива од 4 дана. Једна
ливада од 2 косе. Један забран од 1 дан. Један виноград од 6 мотика. Свега – 89. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 20. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у IV класу.
74. Димитрије Тодоровић, земљоделац, стар 44 године, жена Смиљана 40 година, кћер
Милева 9 година, пасторак Вучић 11 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог
стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 ½ дана. Једна ораница од 1 дан. Један
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виноград од 3 мотике. Свега – 33. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
75. Вуле Симић, земљоделац, стар 33 године, жена Петрија 30 година, син Радосав 7
година, кћери: Симона 9, Милосија 8 и Стојна 1 година, сестричина анђелија 16
година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од 1 ралице.
Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од 1 дан. Један виноград од 4
мотике. Свега 53. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 7.
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
76. Радован савић, земљоделац, стар 84 године, син Вуица 35 година, унуци: Сава 8,
Благоје 4 године, снаја Миросава 30 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две
зграде с плацом шљивама засађеним и чаиром свега од 1 дана. Једна њива од 2 дана.
Један виноград од 4 мотике. - 51. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
77. Васа Миљковић, земљоделац, стар 31 годину, жена Милица 30 година, синови:
Милосав 12, Милисав 4 године, Љубомир 1 година, кћери: Милунка 8 година,
Костадинка 5, брат Радоје 21 година, снаја Неда 20 година, мати Босиљка 60 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала са плацом од 1
ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један
забран од 1 ралице. Један виноград од 4 мотике. – 60. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 12. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у IV класу.
78. Милоје Миловановић, земљоделац, стар 44 године, жена Миленија 40 година,
синови: Макарије 9, Агатон 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог
материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Један шљивар од 1 ралице.
Један виноград од 3 мотике. – 28. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
79. Ђурђе Миловановић, земљоделац, стар 37 година, жена Савка 34 године, синови:
Аранђел 10, Ненад 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград
од 3 мотике. – 28. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6.
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
80. Петар Миловановић, земљоделац, стар 32 године, жена Василија 30 година, син
Светозар 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од
½ ралице. Једна њива од 3 дана. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике.
– 28. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
81. Ђорђе Николић, земљоделац, стар 63 године, жена Станка 46 година, синови:
Миладин 14, Агатон 7 година, кћер Сара 18 година. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђавог стања с плацем од ½ ралице шљивама засађен. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од 2 косе. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. – 25. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 3. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у I класу.
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82. Милета Николић, земљоделац, стар 43 године, жена Сенија 40 година, синови:
Јован 10, Филип 5, Смиљко 1 годину, синовци: Недељко 18, Мина 14, Петко 7 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од 1 ралице шљивама засађен.
Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 4 косе. Један забран од 1 ралице. Један виноград
од 2 мотике. – Свега 50. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 10. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
83. Марко Радојевић, земљоделац, стар 31 годину, жена Јеросима 28 година, син
Миладин 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од 1
ралице. Једна њива од 1 дан. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. –
17. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 5. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
84. Бошко Јанковић, земљоделац, стар 29 година, жена Станија 25 година, кћер Тодора
3 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од 1 ралице. Једна
њива од 1 дан. Један виноград од 1 мотике. – 16. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
85. Тимотије Јанковић, земљоделац, стар 26 година, жена Милојка 22 године, браћа:
Милан 16, Миладин 14 година, сестра Гроздана 12. - Непокретно имање: Једна кућа од
слабог материјала с плацем од 1 дан. Једна њива од 2 ½ дана. Један виноград од 3
мотике. Свега – 35. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде
8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
86. Димитрије Анђелковић, земљоделац, стар 49 година, жена Станица 45 година,
синови: Аранђел 21 годину, Марисав 15 година, Сава 4, Момир 1 годину, кћери:
Божана 15, Бојана 13, Младена 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог
материјала од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград
од 2 мотике. – 30. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде
10. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
87. Здравко Анђелковић, земљоделац, стар 43 године, жена Јелица 40 година, синови:
Симеон 10 и Мијаило 1 годину, кћери: Миленија 8 и Милунка 6 година. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом хрђавог стања од ½ ралице. Једна њива од 2 дана.
Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2 мотике. – 30. - Непокретно имање: Једна
кућа од слабог материјала од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе.
Један виноград од 2 мотике. – 30. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
88. Јован Анђелковић, земљоделац, стар 41 годину, син Миладин 14 година, кћери:
Гвозденка 15, Милица 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала
с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од
2 мотике. Свега – 33. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
89. Аница, удова почив. Стевана Анђелковића, (саката у ногу) стара 40 година, син
Живадин 15 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања од ½ дана
шљивама засађен. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један виноград од 2
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мотике. – 22. - Месечни приходи: 0. - По имању спада у I класу, а по приходима спада
у 0 класу.
90. Милош Јовановић, земљоделац, стар 39 година, синови: Деспот 18, Радован 13,
Ранђел 10 година, кћер Вида 3 године, мати Анђелија 70 година. - Непокретно имање:
Једна кућа са једном зградом хрђавог стања с плацем од ¼ ралице. Једна њива од 3
дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2 мотике. -37. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
91. Јаков Јовановић, земљоделац, стар 44 године, жена Милена 40 година, синови:
Јанаћко 12, Крста 10 година, кћери: Стана 15 година, Стајка 8 година. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом хрђавог стања с плацем од ¼ ралице. Једна њива
од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 2
мотике. -34. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
92. Јанко Јовановић, земљоделац, стар 41 годину, жена Манда 40 година, син Гвозден 7
година, кћер Ристана 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с
плацем од 1 дан. Један виноград од 2 мотике. – Свега 18. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 5. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
93. Тодосије Стевановић, земљоделац (сакат у ногу и у руку),стар 44 године, жена
Ћирка 40, синови: Владимир 10, Василије 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђавог стања с плацем од ¼ дана. Једна њива од 1 дан. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од ½ ралице. Један забран од ½ дана. Један виноград од 2 мотике. – 30. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 0. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
94. Марисав Јовичић, земљоделац, стар 21 годину, жена Живана 20 година. Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ¼ дана. Једна њива од
1 ½ дан. Један забран од ½ ралице. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2
мотике. – 21. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
95. Живан Николић, земљоделац, стар 32 године, жена Милина 20 година, кћер
Милосава 2 године, брат Аћим 30 година, синовац Милан 1 година, снаја Дмитра 28
година, сестра Круна 15 година, мати Нинка 60 година. - Непокретно имање: Једна
кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ дана, шљивама засађен.
Једна њива од 2 дана. Један виноград од 3 мотике. – 36. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
96. Марко Радовановић, земљоделац, стар 53 године, жена Рада 50 година, синови:
Петар 25, Урош 23, Недељко 18 година, кћер Ћирјана 10 година, брат Јанко 45 година,
синовци: Миленко 6, Живан 1 годину, синовица Драгиња 2 године, унуке: Николета 10,
Тодора 8 година, снаје: Петрија 35, Миленија 20 година, унук Прока 3 године. Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацем од ½ дана
шљивама засађен. Једна њива од 10 дана. Једна ливада од 5 коса. Један шљивар од 1
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дана. Један забран од 2 дана. Један виноград од 12 мотика. – 180. - Месечни приходи:
од производне покретности и личне привреде 27. - По имању спада у III класу, а по
приходима спада у VI класу.
97. Анђелко Стевановић, стар 57 година, синови: Петроније 36, Илија 31 годину,
унуци: Богомор 12, Мијалко 10, Сима 3 године, унуке: Анђа 14, Милостива 7 ,
Милуника 4, Милунка 9, Јевтимија 6, Настасија 1 годину, снаје: Ђурђија 30 година,
Марица 28, Милисава 25 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од
слабог материјала с плацем од 1 ралице. Једна њива од 5 дана. Једна ливада од 6 коса.
Један шљивар од 1 дан. Један виноград од 6 мотика у атару Пољанском. Једна њива од
1 дан у Крушевици. Свега – 27. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 20. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у V класу.
98. Милован Марковић, земљоделац, стар 47 година, жена Петрија 40 година, синови:
Вељко 18, Милорад 6 година, кћер Николета 18 година, синовци: Милун 25, Миленко
17 година, снаја Смиљана 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од
слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 5 дана. Једна ливада од 2 косе.
Један шљивар од 1 дан. Један забран од једне ралице; Један виноград од 6 мотика. – 95.
- Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 18. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у V класу.
99. Радосав Станковић, надничар земљоделац, стар 18 година. Непокретно имање:
нема. - Месечни приходи: лична привреда 3. - По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у I класу.
100. Миленко Мијаиловић, земљоделац, стар 34 године, жена ћирка 26 година, син
Милан 12 година, брат Софроније 24 године, кћери: Вида 9, Лепосава 5, Милосија 1
годину, синовци: Спасоје 21, Тома 3 године. - Непокретно имање: једна кућа с једном
зградом с плацом од 1 ралице шљивама засађен. Једна њива од 4 дана. Један шљивар од
¼ дана. Један виноград од 4 мотике. – 50. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 17. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
IV класу.
101. Глиша Недељковић, земљоделац, стар 48 година, жена Стевана 43 године, синови:
агатон 24, Сима 23, Јован 20, Радивоје 15 година, кћер Милана 15 година, унук
Љубисав 1 година, снаја Милена 20 година. - Непокретно имање: једна кућа с једном
зградом с плацом од 1 ралице.Једна њива од 5 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од 1 ралице. Један виноград од 4 мотике. – 72. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 22. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у V класу.
102. Иван Миловановић, земљоделац, стар 25 година, жена Цвета 26 година, синови:
Љубомир 8, Велимон 3 године, пасторка Манасија 5 година. - Непокретно имање:
Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Један шљивар од
1 ралице. Један виноград од 2 мотике. Свега – 32. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
103. Павле Томић, земљоделац, стар 63 године, син Милан 24 године, снаја Стана 20
година, унука Венија 2 године, кћер Катарина 9 година. - Непокретно имање: Једна
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кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Један шљивар
од ½ дана. Један виноград од 3 мотике. 52. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
104. Дамњан Павловић, земљоделац, стар 43 године, жена Савка 38 година, синови:
Тодосије 23, Рака 7, Лука 5, Мирко 1 годину, кћер Цвета 10 година. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Један
шљивар од ½ дана. Један виноград од 3 мотике. – 42. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 7. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
105. Милосав Милошевић, земљоделац, стар 50 година, жена Јована 45, синови: Милан
20, Аврам 18, Богдан 15, Алекса 10 година, кћер Алексија 6 година. - Непокретно
имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана.
Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 4 мотике. - 55. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 15. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у IV класу.
106. Јанић Јовановић, земљоделац, стар 40 година, жена Крунија 38 година, синови:
Милан 14, Маринко 6, Јосиф 5 година, кћер Рокса 3 године. - Непокретно имање: Једна
кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Један виноград од 3
мотике.Свега – 32. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде
7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
107. Недељко Јовановић, земљоделац, стар 27 година, жена Смиљка 20 година, син
Миладин 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½
ралице. Једна њива од 2 дана. Један виноград од 2 мотике. Свега – 30. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у II класу.
108. Гаврил Милисавић, земљоделац, стар 33 године, жена Јелка 28 година, син
Недељко 10 година, брат Радивоје 30 година, синовци: Тривун 8 година, Сретен 10
година, синовица Ката 3 године, снаја Јегда 25 година. - Непокретно имање: Једна кућа
са три зграде од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 дан. Један виноград од 6 мотика. -64. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 13. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
109. Димитрије Шокорчевић, земљоделац, стар 27 година, мати Анђелија 45 година. Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна
ливада од 6 коса. Један чаир од 2 дана. Свега - 74. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
110. Паун Шокорчевић, земљоделац, стар 30 година, жена Стевана 25 година, синови:
Аранђел 11, Вилимон 9 година, кћери: Негосава 8 и Лепосава 5 година. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од 1 ралице. Једна њива од 1 дан. Један
виноград од 2 мотике. – 23. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
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111. Марко Павловић, земљоделац,стар 47 година, жена Станија 45 година, синови:
Вукоица 23, Груја 16, Јован 14, Павле 10 година, кћери Љубица 12, Милева 10, Јерина
8, унука Младена 2 године, снаја Станојка 25 година. - Непокретно имање: Једна кућа
са једном зградом од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 5 дана.
Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од 2 дана. Један виноград од 4 мотике. Свега
105. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 18. - По имању
спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
112. Вукић Миленковић, земљоделац, стар 58 година, жена Марта 50 година, син
Милоје 27 година, снаја Ружица 20 година, поћерка Савка 5 година. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ дана. Један виноград
од 2 мотике. Свега 74. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 10. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
113. Радивоје Миленковић, земљоделац, стар 43 године, жена Живана 40 година,
синови: Митар 14, Арса 12, Аранђел 10, Радосав 6, Живко 1 годину, кћери: Магдалена
18, Ранђија 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од 1 ралице с
плацом . Једна њива од 2 дана. Један шљивар од 1 дан. Један виноград од 2 мотике. 53. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 8. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
114. Милун Марковић, земљоделац, стар 27 година, жена Ранђија 24 године, кћери:
Миленија 8, Милосава 5, Стојна 2 године, браћа: Василије 24, Благоје 11 година, сестре:
Марија 12, Алексија 11 година, баба Анђелија 70 година, мати Аница 40 година, снаја
МИлосава 30 година. – Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од слабог
материјала од 1 дан шљивама засађен. Једна њива од 5 дана. Једна ливада од 5 коса.
Један забран од 1 дан. Један виноград од 5 мотика. Свега 116. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 16. - По имању спада у II класу, а по
приходима спада у V класу.
115. Милосав Радовановић, земљоделац, стар 20 година, жена Станка, 18 година, брат
Груја 18 година, сестра Милева 12 година, баба Стана 70 година, мати Пауна 40 година.
- Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од ¼ дана. Једна њива
од 2 дана. Један шљивар од 1 дан. Један виноград од 2 мотике. Свега 37. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 7. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у III класу.
116. Пана Радосављевић, земљоделац, стар 39 година, жена Милосава 34 године,
синови: Мијушко 14, Милош 5 година, кћери: Гроздана 10, Богдана 8 година. Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од ½ дана. Једна њива
од 2 дана. Један шљивар од 1 дан. Један виноград од 2 мотике. Свега 39. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 7. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у III класу.
117. Смиљко Јовановић, земљоделац, стар 24 године, жена Калина 20 година, кћер
Невена 1 година, браћа: Милан 19, Љубисав 11 година. - Непокретно имање: Једна кућа
од слабог материјала с плацем од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Један забран од ½
ралице. Један виноград од 2 мотике. Свега 30. - Месечни приходи: од производне
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покретности и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
118. Милован Лазаревић, земљоделац, стар 21 годину, жена перуника 20 година, сестра
Тијана 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од 1 дана.
Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од
1 дана. Један виноград од 5 мотика. Свега 99. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
119. Марија, удова поч. Саве Стевановића, стара 30 година, кћер Јелена 4 године. Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од 1 ралице. Једна њива од 3
дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 3 мотика.
Свега 49. - Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 3. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
120. Ђорђе Павловић, земљоделац, стар 19 година, жена Марица 19 година, браћа:
Груја, ђак 16, Благоје 11 година. - Непокретно имање: Плац кућни од 1 ралице. Једна
њива од 2 дана.
Један виноград од 2 мотика. Свега 29. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
121. Јован Милић, земљоделац, стар 70 година, син Стеван 41 година, снаја Анђелија 40
година, унуци: Миленко 19, Недељко 3 године, унуке: Перуника 13, Неда 10, Стана 8,
Вукана 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од ½
ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дан. Један
забран од 1 ралице. Један виноград од 4 мотике. Свега 67. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 10. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
122. Огњан Симић, земљоделац, стар 32 године. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђавог стања с плацем од 1 ралице. – 9 . - Месечни приходи: лична привреда 5. - По
имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
123. Милоје Симић, надничар (има падајућу болест), стар 29 година. - Непокретно
имање: нема. - Месечни приходи: лична привреда 3. - По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у I класу.
124. Милија Младеновић, земљоделац, стар 55 година, жена Неда 50 година, синови:
Макарије (глув и нем) 14, Обрен 7 година, кћер Гвоздена (глува и нема) 9 година. Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од 1
ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2 мотике.
Један забран од ½ ралице. Свега 44. - Месечни приходи: од производне покретности
и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
125. Вујица Павловић, земљоделац, стар 19 година, браћа: Груја 13, Јанићије 9 година,
сестра Соја 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања са плацем од ¼
ралице. Једна њива од 1 ралице. Једна ливада од 1 косе. Један забран од 1 ралице. Један
виноград од 1 мотике. Свега 20. - Месечни приходи: од производне покретности и
личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
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126. Милош Петровић, земљоделац, стар 35 година, жена Стевана 30 година, син
Дамњан 4 године, кћери Драгиња 8 и Малина 6 година. - Непокретно имање: Једна
кућа од слабог материјала с плацем од ¼ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада
од 1 косе. Свега 29. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
127. Недељко Тодоровић, слуга, стар 17 година. - Непокретно имање: један плац кућни
од ¼ ралице. Једна њива од 1 дан. Један виноград од 1 мотике. Свега 9. - Месечни
приходи: Лична привреда 4. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II
класу.
128. Милоје Петровић, земљоделац, стар 27 година, жена Живана 26 година, синови:
Милорад 8, Петар 3 и Михаил 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог
материјала с плацем од ¼ ралице. Једна њива од 2 дана. Свега 21. - Месечни приходи:
од производне покретности и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
129. Маринко Обрадовић, земљоделац, стар 46 година, жена Стевана 40 година, син
Петко 13 година, кћери: Милунка 15 година, Иконија 7 и Станка 5 година. - Непокретно
имање: Једна кућа од слабог од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од 1 ралице . Један виноград од 1 мотике. - 56. - Месечни приходи:
од производне покретности и личне привреде 7. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
130. Иван Мандић, земљоделац, стар 43 године, жена Јаника 40 година, синови: Мијат
16 и Мијаило 10 година, кћери: Стана 12, Наста 6 и Ранђија 4 године. – Непокретно
имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од 2 косе. Један забран од 1 дан, Један виноград од 3 мотике. – 69. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 8. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у III класу.
131. Вељко Васић, земљоделац, стар 39 година, синови: Јован 13, Урош 9 и Илија 7
година, кћер Босиљка 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог од ½ дана.
Једна њива од 2 дана. Један забран од ½ дана. Један виноград од 2 мотике. - 35. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 6. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у II класу.
132. Милан Васић, земљоделац, стар 33 година, жена Мирица 26 година, синови: Лазар
6 и Радоје 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог с плацом од ½ дана.
Једна њива од 2 дана. Један забран од ½ дана. Један виноград од 2 мотике. - 35. Месечни приходи: од производне покретности и личне привреде 7. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у III класу.
133. Тодор Ђорђевић, земљоделац, стар 53 године, синови: Стеван 17 и Станиша 15
година, кћер Станојка 18 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с
плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 дан. Један шљивар од ½ ралице. –18. - Месечни
приходи: од производне покретности и личне привреде 7. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у III класу.
134. Станоје Петрашиновић, земљоделац, стар 83 године, син Нестор 34 године, снаја
Ивана 26 година, унуци: Петар 8, Ранђел 6 и Нићивор 3 године. - Непокретно имање:
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Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацем од 1 ралице. Једна њива од
3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један забран од 1 ралице. Један шљивар од 1 дан. Један
виноград од 4 мотике. - 106. - Месечни приходи: од производне покретности и личне
привреде 11. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
135. Милош Радосављевић, земљоделац, стар 21 годину, жена Станија 20 година, кћер
Милева 2 године, браћа: Мијушко 19 и Ђорђе 15 година, сестра Миросава 18 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацем од ½
дана. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један забран од 1 дан. Један шљивар
од 1 дан. Један виноград од 4 мотике. 103. - Месечни приходи: од производне
покретности и личне привреде 18. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у
V класу.
136. Стеван Митић, земљоделац, стар 14 година, брат Аранђел 11 година, под
старанијем тутора Милана Младеновића. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог
стања с плацем од 1дана. Један виноград од 1 мотике. –11. - Месечни приходи: од
производне покретности и личне привреде 0. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у 0 класу.
137. Марисав Станојевић, земљоделац, стар 41 годину, жена Румена 26 година, синови:
Сима 21, Смиљко 15 и Благоје 10 година, кћери: Дмитра 12 и Јегда 6 година, снаја Сава
20 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с
плацем од 1 дана. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један забран од ½ дан.
Један шљивар од 1 дан. Један виноград од 3 мотике. - 103. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 20. - По имању спада у II класу, а по приходима
спада у V класу.
138. Алекса Милосављевић, стар 6 година, сестре: Јегда 8 и Кристина 3 године, ћерка
Роса 18 под старанијем очуха и тутора Марисава. - Непокретно имање: Плац кућни
шљивама засађен од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. 34. - Месечни приходи: земљоделска
привреда стављена је под бројем 137 гди се имање и наследницима издржавање налази.
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
139. Срећко Стојадиновић, земљоделац, стар 19 година, жена Петкана, 20 година, син
Љубомир 1 година, брат Максим 10 година, мати Милица 35 година. - Непокретно
имање: Једна кућа с две зграде од слабог материјала с плацем од ¼ ралице. Једна
њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дан. Један виноград од 5
мотика. 56. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 8. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
140. Јанићије Максимовић, земљоделац, стар 43 године, баба Анђелија 90 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од ½ дана. Једна њива од 3
дана. Један виноград од 1 мотике. –41. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
141. Марисав Станојевић, земљоделац, стар 22 године, жена Алексија 20 година, сестра
Ђурђија 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од 1
дан. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 3 косе. Један забран од 1 дан. Један шљивар
од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике. 103. - Месечни приходи: од стоке,
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земљоделија и личне привреде. Свега 12. - По имању спада у II класу, а по приходима
спада у IV класу.
142. Јован Милијић, земљоделац, стар 28 година, жена Тодора 25 година, сестра Ружа
19 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од 1 ралице. Једна
њива од 3 дана. Један виноград од 2 мотике. - 40. - Месечни приходи: од земљоделија
и личне привреде. - 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
143. Панта Лазаревић, земљоделац, стар 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа од
хрђавог стања с плацем од 1 ралице. Једна њива од 1 дан. Свега 10. - Месечни
приходи: од личне привреде 2. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I
класу.

Мала Дренова
(Општина Пољанска)

1. Јован Стевановић, земљоделац, стар 32 године, жена Милена 30, пасторак Нићифор
17 година,пасторка Петкана 19 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде с
плацом од 1 дана. Једна њива од 6 дана. Једна ливада од 4 косе. Један забран од 2 дана.
Један виноград од 6 мотике. - 121. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 15. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
2. Петар Обрадовић, земљоделац, стар 41 годину, жена Станица 39 година, кћери:
Јелица 11, Митра 9 и Драгиња 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде
од слабог аметријала с плацем од 1 ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2
косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике,и један забран од 1 ралице
у Атару Сугубиначком. - 105. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 12. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
3. Ђурђе Тодоровић, земљоделац, стар 30 година, жена Павлика 29 година, кћер
Гроздана 3 године, брат Иван 20 година, синовци: Живко 5, Мијушко 4 године,
синовице: Милинка 9 и Станислава 1 годину, снаје: Петрија 35 и Јелена 20 година,
сестричина Стевана 12 година, мати Цвета 60 година. - Непокретно имање: Једна кућа
с једном зградом од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 3 дана.
Једна ливада од 4 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један
виноград од 6 мотика. - 92. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 15. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
4. Никола Јевремовић, земљоделац, стар 42 године, жена Петрија 40 година, синови:
Исаило 19, Милен 9, Јосиф 2 године, кћери: Савка 6 и Пумена 4 године, снаја Јеросима
21 годину. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од слабог аметријала с
плацем од 1 ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од 1
дан. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике, и једна ливада од 1 дана у
Атарау Вел. Дреновском. - 127. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 15. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
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5. Јанићије Агатоновић, земљоделац, стар 20 година, жена Јана 19 година, син Младен 1
година, кћер Милунка 2 године, брат Сима 18 година, сестра Василија 15 година, Мати
Милосава 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог
материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 3 косе. Један
шљивар од 1 дан. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике, и једна ливада
од 1 д. у Атару В. Дренов. - 127. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 15. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
6. Петроније Јовановић, земљоделац, стар 27 година, жена Аница 25 година, брат
Димитрије 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог
материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један
виноград од 2 мотике. - 45. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 12. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
7. Василије Јоксимовић,стар 10 година, под старанијем зета Петронија. Број 6. Непокретно имање: Један плац кућни, од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада
од 2 косе. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике, све у Атару
Руишничком. – 34. - Месечни приходи: земљоделска привреда стављена под број 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
8. Богдан Јовановић,земљоделац, стар 17 година, брат Илија 12 година, сестре Илинка
10 и Богдана 8 година, мати Иконија 45 година. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 ½ дана. Једна ливада од 2 косе.
Један виноград од 1 мотике.Свега -31. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
9. Недељко Радојевић, земљоделац, стар 45 година, жена Живка 40 година, синови:
Мијаило 20 година, Тодор 8 година, Лука 6 година, Агатон 4 године, кћери: Марија 12
година, Илинка 10 година, Агатија 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом хрђавог стања од ½ ралице плац. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од 1 дана. Један виноград од 3 мотике. -65. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 11. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у IV класу.
10. Алекса Анђелковић, земљоделац, стар 21 годину, жена Младена 20 година, син
Благоје 1 годину, браћа: Спасоје 16 и Петко 15 година, мати Милица 50 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2
дана. Један виноград од 1 мотике. -32. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
11. Петар Радосављевић, земљоделац, стар 44 године, жена Анђелија 40 година, син
Нићивор 8 година, кћер Кристина 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог
стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 2 косе. Један
шљивар од 1 дан. -65. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
12. Стеван Матић, земљоделац, стар 29 година, жена Тодора, 28 година,кћери: Јована 7
и Спасенија 4 године,брат Василије 23 године, снаја Станица 21 годину, синовац
Михаило 1 година, синовица Павлика 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа са
једном зградом с плацом од 1/2 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе.
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Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 4 мотике. 56. - Месечни приходи: од
стоке,земљоделија и личне привреде 11. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у IV класу.
13. Станоје Мијаиловић, земљоделац, стар 48 година, синови: Паун 19, Милутин, 17,
Петар 12 и Јовица 7 година, кћери: Пауна 15 и Петрија 10 година, снаја Лепосава 18
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања од ½ ралице. Једна њива од 2
дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ ралице .
Један виноград од 2 мотике . Свега -47. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде - 10. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
14. Никола Мијаиловић, земљоделац стар 34 године, жена Јована 26 година, синови:
Крста 8 и Драгић 1 годину, кћери: Круна 7 и Милева 5 година. - Непокретно имање:
Једна кућа с 1 зградом хрђавог стања с плацом од ½ дана. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ½ ралице 44. - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
15. Глигорије Мијаиловић, земљоделац, стар 60 година, жена Марика 56 година,
синови: Милан 24 и Милош 21 годину, кћер Аница 20 година, снаје: Марија 20 и
Илинка 19 година, унук Јанићије 1 годину, унука Наста 3 године. - Непокретно имање:
Једна кућа с једном зградом хрђавог стања с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 3
дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. 1
виноград од 3 мотике. 61. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде
свега 13. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
16. Миленко Алексић, земљоделац, стар 37 година, жена Марија 32 године, син
Милентије 5 година, кћери: Венија 8 и Босиљка 8 година. - Непокретно имање: Једна
кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада .
Виноград од 2 мотике. 35. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега
6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
17. Јевта Александрић, земљоделац, стар 39 година, жена Станика 37 година, синови:
Јанићије 20, Димитрије 18 и Цветко 11 година, кћер Милика 14 година, снаја Вучица 22
године, унука Кадивка 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од
слабог материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе.
Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. 45. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде свега 12. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у IV класу.
18. Илија Радивојевић, земљоделац, стар 55 година, жена Јана 50 година, синови:
Велимон 26 и Милан 24 године, кћери: Јелица 15, Перуника 13 и Станица 11 година,
снаје: Стана 22 и Јована 20 година, унуци: Богољуб 8 и Таса 6 година, унуке: Наста 6,
Драгиња 5 и Марица 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од
слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике.
87. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 14. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у IV класу.
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19. Милић Радосављевић, земљоделац, стар 25 година, жена Јерина 24 године, син
Василије 3 године, кћери: Митра 4 и Рада 1 година, брат Мијат 23 године, снаја Митра
20 година, синовиаца Савка 2 године, сестра Вида 12 година, мати Достана 60 година. Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацом од ½
ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице.
Један забран од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике. 77. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 14. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у IV класу.
20. Јанићије Митић, земљоделац, стар 34 године, жена Станика 32 године, синови:
Богољуб 12 и Љубомир 10 година, кћери: Радмила 11 и Јулкица 2 године. - Непокретно
имање: Једна кућа од слабог материјала од 1 ралице плац. Једна њива од 1 ½ дана.
Један виноград од 3 мотике.-30. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
21. Милентије Пантић, земљоделац, стар 41 годину, жена Јана 34 године, син Игњат 17
година, кћери: Станица 15, Магда 10 и Хранислава 8 година. - Непокретно имање:
Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива
од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 1 мотике.- 50. - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде 7. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
22. Живадин Павловић, земљоделац, стар 46 година, жена Јаница 37 година, син Тодор
16 година, кћер Тодора 14. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од
слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1
косе. Један виноград од 1 мотике. Свега 50. - Месечни приходи: од земљоделија и
личне привреде 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
23. Јован Павловић, земљоделац, стар 29 година, жена Миланка 22 године, син
Милутин 4 године, кћери: Стана 6 и Даница 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа
са једном зградом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1
косе. Један виноград од 1 мотике.- 50. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
24. Мијаило Павловић, земљоделац, стар 44 године, жена Јелисавета 40 година, синови:
Игњат 14 и Јовица 7 година, кћери: Миланка 17, Станица 12, Милкица 9 и Лепосава 7
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања од ½ ралице. Једна њива од 2
дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од ½ ралице. Свега 52. - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде 7. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
25. Милета Јевтић, земљоделац, стар 30 година, жена Сара 21 годину, кћери Миленија 5
и Венија 3 године, брат Радојица 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном
зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од 2 косе. Један забран од 1 дана. Један виноград од 3 мотике.- 60. - Месечни
приходи: од стоке земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
26. Милисав Илић, под старанијем брата од стрица Милића, број 27, стар 10 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем. Једна њива од 1 дана. Један
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виноград од 1 мотике.- 14. - Месечни приходи: 0. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у 0 класу.
27. Милић Марковић, земљоделац, стар 21 годину, жена Стевана 19 година, синови:
Вићентије 7 и Милен 2 године, кћер Вида 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа са
једном зградом од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 3 дана.
Једна ливада од 2 косе. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике.- 77. Месечни приходи: од стоке земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
28. Ђорђе Павловић, земљоделац, стар 79 година, син Максим 35 година, унуци:
Антоније 8, Сретен 6 и Јеврем 2 године, унуке: Евдокија 14, Јелена 12 и Станица 10
година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с
плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од
½ ралице. Један забран од 1 дана. Један виноград од 2 мотике- 72. - Месечни приходи:
од стоке земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
29. Стеван Ђорђевић, земљоделац, стар 48 година, син Дмитар 14 година, кћери:
Стевана 16, Мара 12 и Софија 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог
стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. Четврто исе у воденици од 1 витла.54. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 7 . - По имању спада у
I класу, а по приходима спада у III класу.
30. Благоје Илић, земљоделац, стар 40 година, жена Марија 39 година, синови:
Светозар 7, Новица 4 и Божа 1 година, кћери: Милана 15, Стамена 10, Станија 11 и
Милева 1 година, синовице: Василија 17 и Ласта 2 године, синовац Момир 1 година. Непокретно имање: Једна кућа са 2 зграде од слабог материјала с плацем од ½
ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 4 косе. Један забран од 1 дана. Један
шљивар од 1 дана. Један виноград од 4 мотике- 110. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде свега 12. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у IV класу.
31. Вучко Недељковић, земљоделац, стар 47 година, жена Миленка 43 године, синови:
Ђока 24, Милун 20 и Тома 11 година, кћери: Богдана 17, Јелисавета 15, Аница 12 и
Евдокија 6 година, снаје: Станојка 23 и Наста 20 година, унука Стана 2 године. Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацем од 1
ралице. Једна њива од 5 дана. Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од 1 дана. Један
забран од 1 ралице. Један виноград од 5 мотике- 136. - Месечни приходи: од живе
стоке, земљоделија и личне привреде свега 22. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у V класу.
32. Димитрије Ђорђевић, земљоделац, стар 30 година, жена Тодора 29 година, син
Владимир 1 година, кћери: Аница 9, Миленија 8, Здравка 5 и Стана 3 године. Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом хрђавог стања с плацом од 1
ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ ралице. Један
виноград од 1 мотике. Четврто исе у воденици од 1 витла. - 65. - Месечни приходи: од

85

Саша Здравковић и Дејан Танић
ПОПИС СТАНОВНИШТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРЕЗУ ЛЕВАЧКОМ 1863. ГОДИНЕ

стоке, земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
33. Радојица Марковић, земљоделац, стар 22 године, Жена Василија 20 година, син
Богољуб 7 година, кћер Драгиња 1 година, браћа: Стеван 20, Алекса 12 и Тривун 10
година, сестре: Јана 15 и Јаника 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном
зградом хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од
2 косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 4 мотике.
- 59. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 13. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
34. Јован Томић, земљоделац, стар 85 година, син Милосав 40 година, снаја Василија 39
година, унук Вукојица 4 године, унуке: Стојанка 12, Стојна 8 и Станија 6 година. Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од
1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дан. Један
забран од 1 дана. Један виноград од 2 мотике- 90. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
35. Владисав Матић, земљоделац, стар 24 године, жена Милуна 20 година, кћер
Персида 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од
½ ралице. Једна њива од 1 ралице. 9 - Месечни приходи: лична привреда 6. - По
имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
36. Милош Матић, земљоделац, стар 22 године, жена Манда 20 година, кћер Милунка 1
година, брат Милован 15 година, мати Синђелија 50 година. - Непокретно имање:
Једна кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Један
шљивар од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега 21. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде свега - 7. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
37. Димитрије Милуновић, брат Митар 10 година под старанијем тутора под број 35. Непокретно имање: Једна зграда с кућним плацем од 1 ралице. Једна њива од 2 дана.
Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега 26. - Месечни
приходи: од аренде која месечно 1 ½ талир износи, издржавају се наследници. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
38. Петроније Недељковић, стар 60 година, синови: Обрен 25, Сима, 24, Велимон 22 и
Јефрем 18 година, кћери: Милена 18 и Боигдана 16 година, снаје Петрија 25, Тодора 22
и Перка 20 година, унук Милен 1 година, унуке: Неранџа 2 и Милева 1 година. Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацем од ½
ралице. Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 4 косе. Један шљивар од 1 ралице.
Један виноград од 6 мотика- 86. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде свега 23. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у V класу.
39. Радоје Милојевић, земљоделац, стар 30 година, жена Стојна 27 година, брат
Веселин 23 године, снаја Јована 20 година, синовице: Павлика 2 године и Милосија 1
година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с
плацем од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од
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½ дана. Један виноград од 2 мотике. 50. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде свега 14. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
40. Јакша Богојевић, земљоделац под арендом тутора Милосава Радивојевића, стар 17
година. - Непокретно имање: Један плац кућни од 1 дана. Једна њива од ½ дана. Једна
ливада од 1 косе. Један виноград од 3 мотике- 31. - Месечни приходи: од земљоделија
и личне привреде 3. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
41. Николета, удова поч. Милојка Радивојевића, стара 40 година, син Богдан 12 година.
- Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од 1 ралице. Једна њива од
1 ½ дана. Један виноград од 1 мотике.-27. - Месечни приходи: нема. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
42. Милосав Радивојевић, земљоделац, стар 35 година, жена Тодора 34, синови: Милош
8, Милун 7 и Милован 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од
слабог материјала с плацем од ½ ралице. Једна њива од 1 ½ дана. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 43. - Месечни приходи:
од стоке, земљоделија и личне привреде 7. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
43. Јован Јоксимовић, земљоделац, стар 20 година, жена Јована 18 година, брат Огњан
(сакат-слеп) 18 година, сестре: Гена 16 и Станојка 12 година. - Непокретно имање:
Једна кућа хрђавог стања с плацем од 1 ралице. Једна њива од 1 дан. Један забран од
1 дана.- 21. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
44. Јован Мијаиловић, земљоделац, стар 21 годину, брат Спасоје 17 година, сестра
Милентија 16 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од ½
ралице. Једна њива од 3 дан. Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од 1 дан. Један
завбран од 1 дана. Један виноград од 1 мотике. Свега - 74. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде свега 10. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
45. Ката, удова почив. Вуче Стевановића стара 46 година, синови: Марисав 14 и
Владислав 7 година, кћери: Ранђија 18, Станојка 15 и Стамена 9 година. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом. Једна њива од 2
дана. Једна ливада од 1 ½ косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице.
Један виноград од 1 мотике. 56. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде свега 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
46. Филип Милојевић, земљоделац, стар 46 година, жена Марија 42 године, синови:
Смиљко 21 и Давид 14 година, кћер Анђелија 16 година. - Један плац кућни од ½
ралице са једном зградом хрђавог стања. Једна њива од ½ дана. Свега - 11. - Месечни
приходи: лична привреда 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
47. Милена, удова почив. Милића Милошевића, стара 40 година, кћер Марија 20
година, зет Лука 18 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од ½
ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице.
Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. - 53. - Месечни приходи: од
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земљоделија и личне привреде свега 7 - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
48. Милан Милошевић, земљоделац, стар 31 годину, жена Јелена 29 година, синови:
Нестор 7, Никодије 3 и Драгутин 2 године, кћери: Кристина 10 и Гроздана 2 године. Једна кућа хрђавог стања с плацем од ¼ ралице. Једна њива од 1 д. Један шљивар
од 1 д. Један виноград од 1 мотике. - 18. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
49. Анта Арсенијевић, земљоделац, стар 25 година, жена Ћирка 24 године, син Таса 2
године, кћер Милева 1 година, сестра Милуника 14 година. - Једна кућа хрђавог стања
с плацем од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Један забран од ½ ралице. Један
виноград од 2 мотике. - 28. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 7 По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
50. Спасоје Арсенијевић, земљоделац, стар 22 године, жена Тодора 20 година, браћа
Илија 16 и Младен 9 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од
слабог материјала с плацем од 1 ралице. Једна њива од 2 ½ дана. Један забран од 1
ралице. Један виноград од 1 мотике. - 48. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде свега 7 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
51. Тодор Радовановић, земљоделац, стар 37 година, жена Стојна 35 година, синови:
Дмњан 15, Трифун 9 и Јанићије 2 године, кћер Милосава 13 година. - Непокретно
имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од 1 ралице. Једна њива од 2
дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од једне ралице. Један виноград од две
мотике.Свега - 37. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 8 - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
52. Радојица Радовановић, стар 30 година, жена Анђелија 27 година, син Милан 5
година, кћери: Аница 7 и Негосава 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа од
слабог материјала с плацем од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. - 37. - Месечни приходи:
од земљоделија и личне привреде 6 - По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
53. Василије Петровић, земљоделац, стар 20 година, жена Даница 18 година, брат
Мирко 11 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од
1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дана.
Један забран од 1 ралице. Свега. - 45. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде свега 6 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
54. Васа Милутиновић, земљоделац, стар 26 година, жена Негосава 30 година, кћер
Марица 1 година, брат Илија 20 година, снаја Илинка 18 година, сестра Јована 18
година, мати Стаменка 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом
од слабог материјала с плацем од ¼ дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1
косе. Један забран од ½ ралице. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 4
мотика. - 42. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега 9 - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
55. Ћирка, наследница поћ. Симе Стевановића, стара 7 година, сестра Митра стара 3
године,под старанијем тутора и отчуа, под број 54. - Непокретно имање: Један плац
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кућни. Једна њива од 1 дан. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од 1 дана. Један
виноград од 1 мотике. – 27. - Месечни приходи: земљоделска привреда служи за
издржавање наследника. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
56. Мијаило Миловановић, земљоделац, стар 41 годину, жена Јана 40 година, синови:
Анрија 18, Мата 12 и Тома 4 године, кћери: Алексија 13, Петрија 10, Ђурђија 8,
Миросава 4 и Јеросима 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог
материјала с плацем од 1 ралице. Једна њива од 1 дана. Један забран од ½ ралице.
Један виноград од 2 мотике. -30. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде 8 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
57. Сима Стевановић, земљоделац, стар 23 године, жена Јелена 20 година, кћери: Перса
7 и Милева 1 годину, брат Василије 17 година, снаја Смиљана 20 година, мати Вучица
50 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацем
од 1 дана. Једна њива од 2 дана.Један забран од 1 ралице. Једна ливада од ½ косе. Један
виноград од 2 мотике. – 73. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 12 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
58. Милоје Филиповић, земљоделац, стар 48 година, жена Иконија 45 година, синови:
Вукојица 25, Илија 17 и Паун 12 година, кћери Ранђија 16 и Марија 10 година, снаја
Станица 22 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од 1
ралице. Једна њива од 2 дана. Један виноград од 2 мотике. – 26. Месечни приходи:
лична привреда 11 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
59. Милун Цветковић, земљоделац, стар 22 године, жена Савка 20 година, син Стеван 2
године. - Непокретно имање: Једна кућа слабог материјала с плацем од ½ ралице. Једна
њива од 1 д. Један виноград од 1 мотике. – 21. Месечни приходи: лична привреда 5 По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
60. Живан Филиповић, земљоделац, стар 42 године, жена Станика 40 година, синови:
Миливоје 22 , Лазар 20, Тодор 18, Јова 3 и Таса 1 година, кћер Инђија 14 година, снаја
Марта 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од 1 ралице.
Једна њива од 2 дана. Један виноград од 1 мотике. – 27. Месечни приходи: лична
привреда 14 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
61. Спасоје Виденовић, стар 25 година, Жена Лепосава 24, синови: Марко 2 и Павле 1
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од ¼ ралице. Једна
њива од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. – 9. Месечни приходи: лична привреда
6 - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
62. Видан Филиповић, земљоделац, стар 53 године, жена Станија 50 година, синови:
Аврам 21, Стеван 18, Владисав 12, Љубомир 9 и Петар 6 година. - Непокретно имање:
Једна кућа слабог материјала с плацем од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Један
виноград од 2 мотике. – 35. Месечни приходи: лична привреда 9 - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
63. Стеван Марковић, земљоделац, стар 27 година, син Петко 3 година. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од ¼ ралице. Једна њива од ½ дана – 8.
Месечни приходи: лична привреда 4 - По имању спада у 0 класу, а по приходима
спада у II класу.
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64. Симон Марковић, земљоделац, стар 25 година, жена Ћирка 22 године, браћа: Јован
15 и Коста 13 година, сестар Спасенија 8 година, мати Анђелија 50 година. Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом хрђавог стања с плацем од 1 ралице.
Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од 1 ралице.Један виноград
од 1 мотике. – 42. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега 9. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
65. Сава Јовановић, земљоделац, стар 50 година, синови: Филимон 24 и Милован 21
годину, снаја Даница 20 година, унук Аксентије 4 године, унука Венија 1 година. Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацем од 1
ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један забран од 1 ралице.Један
шљивар од 1 ралице. Један виноград од 5 мотика. – 91. Месечни приходи: од
стоке,земљоделија и личне привреде 16. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у V класу.
66. Груја Милојевић, земљоделац, стар 21 годину, жена Дамјанка 20 година, мати
Томанија 50 година, сестре: Љубица 17, Ружа 15, Сава 14 и Стевана 8 година. Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од ½ дана. Једна њива од
3 дана. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. 43. Месечни приходи:
од земљоделија и личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада
у III класу.
67. Лука Милетић, земљоделац, стар 25 година, жена Милунка 20 година, кћер Стануша
2 године. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од 1 дана
шљивама засађен. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један забран од ½
дана. Један виноград од 1 мотике. - 60. Месечни приходи: од стоке,земљоделија и
личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
68. Милета Милошевић, земљоделац, стар 33 године, жена Станица 30 година. Непокретно имање: Један плац кућни од ½ ралице. Једна њива од 1 ралице. - 8.
Месечни приходи: лична привреда и од земљоделија 9. - По имању спада у 0 класу, а
по приходима спада у III класу.
69. Вуица Савић, под старанијем отчуа под број 68, стар 14 година, брат Агатон 12,
сестра Ката 9 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од 1
ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један забран од 1 ралице. Један
шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 53. Месечни приходи:
наследници живе код отчуа гди је привреда и производња земљоделска стављена. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
70. Стеван Владисављевић, земљоделац, стар 25 година, жена Станија 23 године,
синови: Михаил 3 и Максим 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања
с плацем од ¼ ралице. - 2. Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у 0
класу, а по приходима спада у II класу.
Комисија је ова у обштини овој предузела попис људства, имања и прихода за порез по
могућности трећег јулија 1863. год. а други завршила седмог истог Мца и године; и као
што се из истог протокола види нађено је да у обштини овој имаде, шест стотина
двадесет и две главе мушке а пет стотина шездесет седам женских. Вредност имања
90

Саша Здравковић и Дејан Танић
ПОПИС СТАНОВНИШТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРЕЗУ ЛЕВАЧКОМ 1863. ГОДИНЕ

десет хиљада цетир стотине два дуката цесарских а од личног месечног прихода
хиљаду осамстотина деветнаест талира. По класама по имању данак плаћајући глава, и
то: прве сто осамдесет две, друге седамнаест и треће једна, а по приходима прве десет,
друге шесет седам, треће шесет седам, четврте четрдесет, пете шеснаест и шесте једна.
7 ог јулија 1863. Год
У Пољни

Председник Обштине Пољанске
Маринко Томић
Членови: Јанићије Јовановић
Јова Стевановић
Председатељ комисије
I кл. НК Ср. Левачк.
Стојан Јанићијевић
Член и деловод
Е. М. Тирић
Писар СР. Левачк.
Член Прим. Суда Окр. Јагод.
Милан Чекорић

РИЉАЦ
(Општина Риљачка)
1. Јовица Вукоичић, земљоделац, стар 44 године, жена Неда 39 година, синови: Радоје 5
и Владисав 1 година, кћери: Даница 12 и Перуника 10 година. Брат Тодор 28 година,
снаја Стана 25 година, синовци: Васа 8, Алекса 2 и Живан 1 годину. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ дана. Једна
њива од 5 дана. Једна ливада од 2 косе, један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 дана.
Један виноград од 4 мотика. 84. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде. – 15. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
2. Стеван Грол, земљоделац, стар 51 годину, жена Јована 40. - Непокретно имање:
Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива
од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ дана. Један виноград од 3 мотике.
Свега – 35. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега 6. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
3. Манојло Ђорђевић, земљоделац, стар 67 година, жена Анђелија 62 године, синови:
Ћира 47 и Мирко 37 година, снаја Мирјана 35 година, унуци: Вукосав 8 и Панта 7
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година, унуке: Вукана 9, Макрена 3 и Савка 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа
са једном зградом с плацом од ½ дана. Једна њива од 7 дана. Једна ливада од 7 коса.
Један шљивар од 1 дан. Један забран од 2 дана. Један виноград од 6 мотика – 129. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде. – 16. - По имању спада у
II класу, а по приходима спада у V класу.
4. Глиша Милосављевић, земљоделац, стар 37 година, жена Јека, 32 године, син
Младен 1 година, кћери: Вукана 5 и Јока 2 године, снаја Марта 40 година, синовица
Милунка 15 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од слабог
материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе.Један
шљивар од 1 дана. Један забран од ½ дана. Један виноград од 3 мотике.48. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде. – 10. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у III класу.
5. Јевта Стефановић, земљоделац, стар 60 година, жена Јела 55 година, синови:
Димитрије 35, Глигорфије 29, Јован 27, Алекса 21 и Спасоје 12 година, кћер Негосава
15 година, снаје: Бојана 30, Смиљка 25 и Петрија 20 година, унук Драгутин 3 године,
унуке: Петкана 8, Милева 6, Станија 3, Стамена 4 и Босиљка 2 године. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ дана. Једна
њива од 5 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1
дана. Један виноград од 8 мотике.-94. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде. – 23. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у V класу.
6. Тодор Глишић, земљоделац, стар 50 година, жена Марија 40 година, синови: Матија
20, Стеван 7 и Мирча 3 године, кћери: Сава 16, Малина 13, Станислава 10 и Неранџа 5
година, мати Ружица 85 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од
слабог материјала с плацем од ½ ралице. Једна њива од 6 дана. Једна ливада од 5 коса.
Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 6 мотика.140. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде. – 16. - По имању спада у
II класу, а по приходима спада у V класу.
7. Миливоје Оросић земљоделац, стар 40 година, жена Јана 35 година, кћер Стамена 2
године, брат Радован 28 година, снаја Дивна 25 година, синовице: Николина 4, Здравка
3 и Станка 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од слабог
материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Један
шљивар од 1 д. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 6 мотика.-92. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде. – 14. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у IV класу.
8. Јеврем Милосављевић, земљоделац, стар 37 година, жена Милица 32 године, синови:
Станко 7 и Лука 1 година, кћери: Милана 12, Љубица 10 и Видосава 8 година. Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од ½ дана. Једна њива од
1 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од ½ ралице.
Један виноград од 1 мотике.-27. - Месечни приходи: лична привреда. – 6. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
9. Тодор Милосављевић, земљоделац, стар 31 годину, син Милан 10 година, кћери:
Марија 10 и Кристина 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с
плацом од ½ дана. Једна њива од 1 дана. Један шљивар од ½ дана. Један виноград
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од 1 мотике.-21. - Месечни приходи: лична привреда. – 6. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у II класу.
10. Обрад Милосављевић, земљоделац, стар 47 година, жена Станојка 44 године, син
Спасоје 24 године, кћер Персида 6 година, снаја Марија 21 годину, унук Пантелија 3
године, унука Милена 2 године. - Једна кућа од слабог материјала с плацем од ½
ралице. Једна њива од 2 дана. Један шљивар од 1 дана. Један виноград од 5 мотика.41. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде. – 8. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
11. Величко Симић, земљоделац, (просут) стар 43 године, жена Јека 40 година, синови:
Груја 21 годину, Добросав 18, Јован 16 и Панта 14 година. - Непокретно имање: Једна
кућа хрђавог стања с плацом од ½ дана. Једна њива од 1 д. Један виноград од 1
мотике. - 8 - Месечни приходи: лична привреда само на Грују – 3. Остали наследници
служе себи за издржење. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I класу.
12. Димитрије Петровић, земљоделац, стар 30 година, жена Петрија 25 година, кћер
Миленка 4 године, син Милан 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања
с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од
½ ралице. Један забран од 1 дана. Један виноград од 2 мотике. 48 - Месечни приходи:
од земљоделија, стоке и личне привреде. 7. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
13. Милош Петровић, земљоделац, стар 25, жена Милана 23. Године, син Богосав 7
година, кћер Драгиња 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с
плацем од ½ дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½
дана. Један забран од 1 дана. Један виноград од 2 мотике. Свега -50. - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде. –7. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
14. Тодора, удова почив. Петра Јовановића, стара 50 година. - Непокретно имање:
Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од
1 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1 дана. Један виноград од 2 мотике.
-50. - Месечни приходи: –. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0
класу.
15. Вукадин Павловић, земљоделац, стар 21 годину, мати Милојка 40 година, сестре:
Милика 14 и Милева 5 година, брат Марисав 25 година, снаја Мирјана 22 године. Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од ½ дана. Једна њива од
4 д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дан. Један забран од 1 дан. Један
виноград од 4 мотике. -75. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 11. По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
16. Јован Стевановић, земљоделац, стар 48 година, жена Марта 45 година, син Радосав
12 година, кћери: Босиљка 16, Милунка 14 и Ранђија 10 година, синовац Максим 14
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ дана. Једна њива
од 4 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 д. Један забран од 1 д. Један
виноград од 4 мотике. -65. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
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17. Радивоје Бранковић, земљоделац, стар 85 година, жена Станисава 55 година,
синови: Живко 30 и Лекса 26 година, кћер Миленија 14, снаје Милосава 24 и Милица
17 година, унуци, Јеремија 4 и Јован 2 године, унука Видосава 3 године. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацм од ½ дана. Једна
њива од 4 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 д. Један виноград од 4
мотика.-70. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде. – 14. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
18. Мијушко Петровић, земљоделац, стар 31 годину, жена Гроздана 18 година, син
Милен 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања од ½ ралице. Једна
њива од једне ралице. Један забран од ½ дана. Један виноград од 1 мотике. -9. Месечни приходи: лична привреда - 5. - По имању спада у 0 класу, а по приходима
спада у II класу.
19. Јевта Бранковић, земљоделац, стар 42 године, жена Стамена 35 године, синови:
Јанићије 20, Милун 10 и Драгољуб 6 година, кћер Круна 10 година. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацем од ½ д. Једна њива
од 4 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 дан. Један виноград од 4 мотике.70. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде. – 11. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
20. Мијаило Митровић, земљоделац, стар 24 године, брат Паун 14 година, сестре:
Петкана 10 и Николета 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања од 1
ралице. Једна њива од 1 д.. Један виноград од 1 мотике. -9. - Месечни приходи:
лична привреда - 5. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
21. Милета Радоњић, земљоделац, стар 48 година, жена Миленија 42 године, синови:
Мата 16 и Ранко 9 година, кћери: Негосава 5 и Ристина 1 година. - Непокретно имање:
Једна кућа од слабог материјала с плацем од 1 ралице. Једна њива од 3 дана. Једна
ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 дан. Један забран од 1 д. Један виноград од 2
мотике. -48. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега - 8. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
22. Радисав Радоњић, земљоделац, стар 27 година, жена Љубица 23 године, брат Стеван
20 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од ½
ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од пола косе. Један шљивар од ½ дан.
Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. -28. - Месечни приходи: од
личне привреде свега - 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
23. Сава Милетић, земљоделац, стар 47 година, жена Перуника 44 године, синови:
Веселин 20, Милан 18 и Тривун 14 година, кћери: Јована 13 и Милева 4 године. Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом хрђавог стања од слабог материјала
с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар
од ½ ралице. Један забран од ½ дана. Један виноград од 2 мотике.-37. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде. – 12. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у IV класу.
24. Миљко Милетић, земљоделац, стар 38 година, жена Станика 32 године, синови:
Василије 8 и Цветко 4 године, кћери: Кадивка 12, Милојка 10, Даница 9 и Јелена 4. –
Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацем од ½
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ралице. Једна њива од 1 дан. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице.
Један виноград од 1 мотике.-28. - Месечни приходи: лична привреда. – 6. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
25. Милун Милетић, земљоделац, стар 34 године, жена Марија 32 године, синови Мијат
8 и Милован 3 године, кћери: Ристина 7 и Вида 2 године. - Непокретно имање: Једна
кућа хрђавог стања с плацем од од ½ дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2
мотике. -35. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега - 7. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
26. Миленко Ћирић, земљоделац, стар 45 година, жена Аница 40 година, кћер Вучица
10 година. – Непокретно имање: један плац кућни од ½ ралице. Једна дан њива. Један
виноград од 2 мотике. – 11. - Месечни приходи: лична привреда. – 5. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у II класу.
27. Ћира Обрадовић, земљоделац, стар 22 године, брат Марко 16 година. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од од ½ ралице. Једна њива од 1 дана.
Један забран од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега -17. - Месечни приходи:
лична привреда -6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
28. Тодора, удова почив Симе Стојановића, стара 30 година, синови: Милан 11 и
Милош 6 година, кћер Синђа 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања
с плацем од од ½ д. Једна њива од 1 дана. Један виноград од 1 мотике. -9. Месечни приходи: -. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у 0 класу.
29. Крста Павловић, земљоделац (има падајућу болест) стар 26 година, браћа Риста 18 и
Лука 15 година, сестра Јаника 12, мати Марија 40 година. - Непокретно имање: Једна
кућа хрђавог стања с плацем од од ½ ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. Један забран од ½
дана. -29. - Месечни приходи: лична привреда -6. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
30. Јелена, удова почив. Милована Тодоровића, стара 45 година, кћери: Стевана 18 и
Митра 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од од ½
ралице. Једна њива од 1 дан. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. .
Један забран од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике -16. - Месечни приходи: лична
привреда -2. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
31. Милисав Петровић, стар 7 година, сестра Станка 10 под старанијем стрица Милете
под бројем 81. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацем од од ½
ралице. Једна њива од 1 дан. Један виноград од 1 мотике . Једна ливада од ½ косе.
-10. - Месечни приходи: -. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у 0
класу.
32. Милосав Николић, земљоделац, стар 43 године, жена Василија 40, синови: Тома 12,
Младен 11 и Алекса 6 година, синовац Јанићије 18 година, кћери: Миленија 18 и
Велика 8 година. – Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од слабог
материјала с плацем од 1 дана. Једна њива од 3 дан. Једна ливада од 3 косе. Један
шљивар од 1 дана. Један забран од 1 дана. Један виноград од 4 мотике.-64. Један
дућан од слабог материјала у Осаници – 20 – Свега – 84. - Месечни приходи: од стоке,
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земљоделија и личне привреде. – 13. - По имању спада у I класу, а по приходима спада
у IV класу.
33. Радосав Антонијевић, земљоделац, стар 29 година, жена Стамена 25, син Мијат 1
годину, кћер Живана 1 годину, брат Маринко 27 година, снаја Јелена 25, мати Станица
60. - Непокретно имање: једна кућа с плацом од слабог материјала од ½ ралице. Једна
њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1
дана. Један виноград од 2 мотике. – 60 - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде свега - 14. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
34. Никола Радивојевић, земљоделац, стар 35 година, жена Стојанка 34 године.Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацем од ½
ралице. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од ½ дана.
Један виноград од 2 мотике.-31. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде. – 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
35. Тодор Радивојевић, земљоделац, стар 46 година, жена Станија 40, син Вукадин 17. Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацем од ½
ралице. Једна њива од 2 дан. Један шљивар од 1 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
виноград од 1 мотике.-41. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде. – 8. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
36. Стеван Радивојевић, земљоделац, стар 44 године, синови: Аксентије 18, Паун 14,
Вучић 10 и Младем 7 година, кћер Живана 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа
са једном зградом хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Један
шљивар од 1 ралице. Једна ливада од ½ косе. Један виноград од 1 мотике.-14. Месечни приходи: лична привреда. – 8. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
37. Јован Радивојевић, земљоделац, стар 50 година, жена Живана 45, синови: Стеван 18,
Павле 15 и Глиша 9 година, снаја Савка 16. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог
стања с плацем од од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Један шљивар од ½ ралице.
Једна ливада од ½ косе. Један виноград од 2 мотике . -19. - Месечни приходи: лична
привреда 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
38. Јован Новаковић, земљоделац, стар 56 година, жена Јаглика 50, синови: Јаков 24 и
Стоиљко 11 година, кћер Манда 20 година. - Једна кућа од слабог материјала с плацем
од ½ ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 дана
.Један виноград од 3 мотике.-47. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде. – 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
39. Стеван Новаковић, земљоделац, стар 51 годину, жена Ивана 48 година, синови:
Аврам 19 и Милић 15 година, кћер Ристина 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђавог стања с плацем од од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Један шљивар од 1
ралице. Један виноград од 2 мотике . -15. - Месечни приходи: лична привреда 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
40. Јован Вукоичић, земљоделац, стар 34 године, жена Милица 30, синови: Вучић 14 и
Вуица 6 година, кћер Персида 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном
зградом хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана Једна ливада од
1 косе. Један виноград од 3 мотике Један шљивар од 1 ралице.-42. - Месечни приходи:
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од стоке, земљоделија и личне привреде. – 8. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
41. Глиша Радичевић, земљоделац, стар 49 година, жена Милуника 40,син Аврам 19,
кћера Милунка 15, мати Василија 75. - Непокретно имање: Једна кућа са три зграде, од
слабог материјала од 1 дан. Једна њива од 5 дана.
Једна ливада од 8 коса. Један
шљивар од 1 дана. Један виноград од 10 мотика.-151. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде. – 17. - По имању спада у III класу, а по приходима
спада у V класу.
42. Недељко Симић, земљоделац, стар 32 године, жена Тијана 30, синови: Василије 11
и Стеван 1, кћери: Митра 7 и Румена 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом хрђавом, с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од
2 косе. Један шљивар од ½ дана. Један виноград од 2 мотике. Свега -61. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде. – 8. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у III класу.
43. Ђурђе Радовић, земљоделац, стар 31 годину, жена Стевана 28, син Јанићије 5
године, кћер Борика 1 година. - Једна кућа хрђавог стања с плацем од од ½ дана. Једна
њива од 1 дан. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од
2 мотике . -25. - Месечни приходи: лична привреда 6. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у II класу.
44. Милош Гајић, земљоделац (сакат у ногу) стар 28 година, жена Вемија 25. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом, с плацом од ½ ралице. Једна
њива од једног дана. Један виноград од 2 мотике. -18. - Месечни приходи: лична
привреда. – 4. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
45. Сима Милић, земљоделац, стар 35 година, жена Стана 30, син Гвозден 10, кћер
Перка 3, браћа: Филип 29 и Ракић 20 година, снаја Ана 23 , синовац 1 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом , с плацом од ½ ралице. Једна њива од
3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ½ ралице.
Један виноград од 4 мотике. Свега -57. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде. – 15. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
46. Спасоје Николић, земљоделац, стар 51 годину, жена Стојана 46, син Васа 23, кћер
Слава 13, снаја Ћирана 18. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом,
с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од
½ ралице. Један виноград од 2 мотике. -35. - Месечни приходи: од земљоделија и
личне привреде – 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
47. Илија Милетић, земљоделац, жена Сава 40, синови: Вукосав 11 и Јанко 7, кћер
Станика 12. - Једна кућа од слабог материјала с плацем од ½ дана. Једна њива од 2
дана. Један шљивар од ½ ралице .Један виноград од 2 мотике.-27. - Месечни приходи:
лична привреда. –5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
48. Коста Поповић, земљоделац, стар 31 годину, жена Смиљка 26, син Вучић 6, кћери:
Милена 7 и Милева 1 година. - Једна кућа хрђавог стања с плацем од ½ ралице.
Једна њива од ½ дан. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ½ ралице. Један
виноград од ½ мотике . -10. - Месечни приходи: лична привреда 6. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у II класу.
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49. Милан Оросић, земљоделац,стар 32 године, жена Синђелија 27 година, син Сава 1
година, снаја Стоја 20 година и мати Милица 60 година. - Непокретно имање: Једна
кућа с једном зградом хрђавог стања, с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана.
Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 дана. Један виноград
од 3 мотике. -61. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде – 9. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
50. Милош Миљковић, земљоделац, стар 39 година, жена Пауна 34, синови: Антоније
12 и Милан 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања, с плацом од ½
дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један
виноград од 2 мотике. -46. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде – 12.
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
51. Милорад Миљковић, земљоделац, стар 19 година,браћа: Јанићије 16 и Вићентије 12
живе код отчуа под број 50. – Непокретно имање: Један плац кућни од ½ ралице. Једна
њива од 1 дана. Један виноград од ½ мотике. Свега – 7. – Месечни приходи: 0. – И по
имању и по приходима класа је 0.
52. Радивоје Илић, земљоделац, стар 39 година, жена Марија, 35 година, син Мијушко
19 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања, с плацом од ½ дана. Једна
њива од 1 дана. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград
од 2 мотике. -21. - Месечни приходи: лична привреда – 8. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
53. Тодора, удова почив. Радована Илића, стара 33 године, синови: Гаја 12, Стоиљко 8 и
Марко 4 године, кћер Милева 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог
стања, с плацом од ½ дана. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од ½ косе. Један
виноград од 2 мотике. -10. - Месечни приходи: лична привреда – 0. - По имању спада
у 0 класу, а по приходима спада у 0 класу.
54. Радован Бранковић, земљоделац, стар 64 године, синови: Крста 28 и Младен 27
година, снаја Јелисавета 23, унуци: Тодосије 7, Миливоје 5 и Спира 2 године, снаја
Инђија 20. - Непокретно имање: Једна кућа , с плацом од ½ ралице. Једна њива од 4
дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дана. Један виноград од 4 мотике. 54. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 13. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
55. Миленко Миљковић, земљоделац, стар 45 година, жена Стевана 40, синови: Марко
21, Јанко 19 и Маринко 15, кћери: Ћирјана 10 и Милена 7 , снаја Марија 20. Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања, с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3
дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. 38. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде –14. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
56. Магдалена, удова почив. Димитрија Илића, стара 26 година, син Петар 6, кћери:
Љубица 5 и Тодора 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања, с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград
од 2 мотике. Свега -13. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде –0. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
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57. Милан Минић, земљоделац стар 25 година, жена Томанија 23, кћери: Персида 3 и
Петкана 2. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања, с плацом од ½ дана. Једна
њива од 1 дана. Један виноград од 1 мотике. -8. - Месечни приходи лична привреда
–6. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
58. Јован Минић, земљоделац, стар 23 године. - Непокретно имање: Један плац кућни
од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Један виноград од 1 мотике. -8. - Месечни
приходи лична привреда – 4. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II
класу.
59. Стојна, удова почив. Мине Белића, 40 година, син Василије 11. - Непокретно имање:
Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Један виноград од 1
мотике. -8. - Месечни приходи лична привреда – 0. - По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у 0 класу.
60. Сава Степановић, земљоделац, стар 62, син Милун 34, кћер Сара 20, снаја Милкана
34. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом , с плацом од ½ ралице. Једна
њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1
дана. Један виноград од 3 мотике. -54. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде – 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
61. Сава Ћирић, земљоделац, стар 43 године, жена Марија 35, синови: Павле 3 и
Мијаило 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од
½ дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од ½ дана
.Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. Свега -47. - Месечни приходи:
од стоке, земљоделија и личне привреде. – 8. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
62. Недељко Ћирић, земљоделац, стар 37 година, жена Анђелија 32,синови: Јован 6 и
Момир 2, кћери Милица 10 и Даница 7 (х) рањеник Љубисав 13, мати Јана 61. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с плацом од ½ дана. Једна
њива од 2 ½ дана. Једна ливада од 1 косе, један шљивар од ½ дана. Један забран од 1
дан. Један виноград од 2 мотике. – 50. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде. – 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
63. Станиша Обрадовић, земљоделац, стар 38, жена Милосава 34, синови: Милоје 19,
Милић 18, Вучић 10, Аранђел 8, Милисав 6 и Паун 3, кћер Милунка 12. - Непокретно
имање: Једна кућа с једном зградом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од ½ косе, један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. – 32. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде. –11. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у IV класу.
64. Таница, удова почивш. Јанка Обрадовића, стара 30 година, синови. Обрен 12,
Вукоица 8 и Тома 4 године, кћер Алексија 12. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог
стања с плацом од ½ дана. Једна њива од 1 дан. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар
од ½ ралице. Један виноград од 1 ½ мотике. Свега – 20. Месечни приходи: 0. – По
имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
65. Милан Обрадовић, земљоделац, стар 28 година, жена Сава 24, син Богољуб 3. Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од ½ ралице. Једна
њива од 2 дана. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од ½ ралице . Један
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виноград од 2 мотике. -23. - Месечни приходи: лична привреда. –6 . - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у II класу.
66. Стеван Степановић, земљоделац, стар 53 године, жена Танкосава 50, синови. Марко
25, Срећко 16 и Тодор 11, кћери: Дафина 14 и Никосава 7, снаја Ана 25, унук Мијаило
2. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацем од ½ ралице. Једна
њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице . Један забран
од 1 дан. Један виноград од 3 мотике, свега -44. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 12. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
IV класу.
67. Миленко Николић, земљоделац, стар 39 година, жена Гроздана 35, син Михаило 7,
кћери: Круна 10, Василија 8 и Станика 6. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом с плацом од ½ дана. Једна њива од 1 ½ дана. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. – 32. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
II класу.
68. Ђорђе Николић земљоделац, стар 33 године, жена Станојка 29, син Вукосав 1, кћер
Даница 3. - Непокретно имање : Једна кућа с плацем од ½ д. Једна њива од 1 ½ д.
Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. 1 виноград од 1 мотике. -30. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у II класу.
69. Тривун Николић земљоделац, стар 28 година, жена Мила 25, син Мијалко 2. Непокретно имање : Једна кућа с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна
ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. -32. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у II класу.
70. Павле Николић земљоделац, стар 30 година, жена Ристана 25, синови: Милан 3 и
Мирча 1. - Непокретно имање : Једна кућа с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1
½ д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике.
-32. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
71. Петар Степановић земљоделац, стар 57 година, синови: Анђелко 20, Игњат 18 и
Никола 24. - Непокретно имање : Једна кућа хрђава с плацом од 1 ралице. Једна
њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од
½ ралице. Један виноград од 2 мотике. -39. - Месечни приходи: од стоке,земљоделија
и личне привреде 12. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
72. Петар Антић земљоделац, стар 33 годинне, жена Петрија 30, кћер Вучица 2. Непокретно имање : Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1
дана. Једна ливада од ½ дана. Један забран од ½ ралице. Један виноград од ½
мотике. -11. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
73. Сима Антић земљоделац, стар 30 година, жена Станимирка 28. - Непокретно имање
: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од
½ дана. Један забран од ½ ралице. Један виноград од ½ мотике. -11. - Месечни
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приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
74. Јован Поповић земљоделац, стар 32, син Тома 3, брат Исаило 21. - Непокретно
имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2
дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 ралице.
Један виноград од 4 мотика. – 50. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
75. Спасоје Живановић слуга стар 21 годину. - Непокретно имање: плац кућни од 1
ралице, шљивама засађен. Јдна њива од ½ дана. Један виноград од 2 мотике. – 8. Месечни приходи: лична привреда 4. - По имању спада у 0 класу, а по приходима
спада у II класу.
76. Милисав Милетић земљоделац, стар 35 година, жена Тодора 32, синови: Милентије
10 и Мијат 6, кћери Јелена 5 и Милева 2. - Непокретно имање : Једна кућа хрђавог
стања с плацом од ½ дана. Једна њива од 1 дана. Једна шљивар од ½ ралице. Један
виноград од 1 мотике. -20. - Месечни приходи: лична привреда 6. - По имању спада у
I класу, а по приходима спада у II класу.
77. Тимотије Новковић земљоделац, стар 34 године, жена Станија 30, син Јовица 9,
кћер Јока 5. - Непокретно имање : Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 1 дана. Један виноград од 1 мотике. -11. - Месечни приходи: лична
привреда 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
78. Милан Новковић земљоделац, стар 30 година, жена Ката 25, синови: Љубисав 9,
Милисав 7 и Благоје 2. - Непокретно имање : Једна кућа хрђава с плацом од ½
ралице. Једна њива од 1 дана. Један виноград од 1 мотике. -11. - Месечни приходи:
лична привреда 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
79. Радован Новковић земљоделац стар 29 година, жена Василија 25. - Непокретно
имање : Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Један
виноград од 1 мотике. -11. - Месечни приходи: лична привреда 6. - По имању спада у
I класу, а по приходима спада у II класу.
80. Милован Божиновић, земљоделац стар 17 година, сестра Љубица 16. - Непокретно
имање : Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Један
шљивар од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега-11. - Месечни приходи:
лична привреда 3. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
81. Матеја Милетић (сакат у ногу) стар 30 година, жена Ћирјана 20. - Непокретно
имање : Једна кућа хрђава с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 дана. Шљивар
од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. -11. - Месечни приходи: нема. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
82. Вуле Радосављевић, земљоделац стар 24 године, жена Миленка 20, кћер Стевана 1
годину, сестра Василија 14 година. - Непокретно имање : Једна кућа с плацом од ¼
ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице.
Један забран од 1 дана. -34. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
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83. Груица Петровић, земљоделац, стар 19 година, брат Алекса 15, синовац Прока 17,
синовица Петкана 12, мати Станка 60. - Непокретно имање : Једна кућа с плацом од 1
ралице. Једна њива од 2 дана. Једна забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. 16 - Месечни приходи: лична привреда - 6. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
84. Радосав Поповић парох Пољански, стар 47 година, попадија Милојка 40, синови:
Гаврил 9 и Милорад 5, кћер Сава 19. - Непокретно имање: Једна кућа са једном
зградом од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна шљивар од 1 дана. Једна
ливада од 1 косе. Један забран од 1 дана. Један виноград од 3 мотике. Купусара и
лукара. - 50 - Месечни приходи: од земље и личне привреде 13. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
85. Обштинско имање. - Непокретно имање: Једна судница од слабог материјала са
једним салашом с плацем од ½ ралице. И по имању и по приходима класе су 0.
86. Ибра Асим ковач, циганин, стар 36 година, жена Марија 30, синови: Усеин 14,
Мемед 4 и Пера 2 године, кћер Аница 5. - Непокретно имање: нема, - Месечни
приходи: лична привреда 5. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II
класу.
87. Раша Јашаревић, циганин ковак, стар 22 године, жена Милица 18, кћери: Исма 2,
Џеваила 1 година. - Непокретно имање: нема, - Месечни приходи: лична привреда 3. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I класу.
Овди је Примирителни Суд и сочињава обштину једну са селом Божуревцом.

Божуревац
(Општина Риљачка)

1. Рача Јовичић, земљоделац, стар 60 година, жена Јеросима 50, синови: Димитрије
(сакат у ноге)26, Митар 16 и Панта 12, кћери: Јелисавета 18 и Јерина 18, снаја Даница
(саката у руку) 24, унука Стојна 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 5 дана. Једна ливада
од 7 коса. Један шљивар од 2 дана. Један забран од 2 дана. Један виноград од 6 мотика.
Четврто исе у воденици од 1 витла. – 211. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде 16 - По имању спада у III класу, а по приходима спада у V класу.
2. Мијило Јовановић, земљоделац, стар 41 годину, жена Иконија 38, кћери: Стануша 11
и Роса 8. - Непокретно имање: Једна кућа с две зграде од слабог материјала с плацом
од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дана.
Један забран од 1 ½ дана. Један виноград од 4 мотике.Пола меане хрђавог стања с
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плацем. – 81. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 12 - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
3. Вуица Николић земљоделац стар 33 године, жена Иконија 30 година, синови: Илија 8
и Глигорије 2, кћер Стојна 4 године, брат Радоје 16, мати Ранђија 55, сестра Марија 17.
- Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од
½ ралице. Једна њива од 5 дана. Једна ливада од 4 косе. Један шљивар од 1 ралице.
Један забран од 2 ралице. Један виноград од 4 мотике. - 105 . - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 14 - По имању спада у II класу, а по приходима
спада у IV класу.
4. Милош Ристић, слуга Мијаилов под број 2 скоро 2 године како је из Турске дошао,
стар 20 година. - Непокретно имање: нема. - Месечни приходи: по плати привреда 2. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I класу.
5. Јован Ђорђевић, слуга Рачин под број 1, стар 30 година. - Непокретно имање: нема. Месечни приходи: по плати привреда 2. - По имању спада у 0 класу, а по приходима
спада у I класу.
6. Вукадин Јоксимовић, земљоделац, стар 40 година, жена Томанија 35, синови: Ђура
15, Љубомир 10 и Ђурђе 3. - Непокретно имање: Једна кућа с плацем од ½ дана.
Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од
1 дана. Један виноград од 2 мотике. Свега - 44 . - Месечни приходи: од земљоделија и
личне привреде 8 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
7. Петар Симоновић, земљоделац, стар 60 година, жена Илинка 55, синови: Радисав 30
и Алекса 20, снаја Мила 28, унуци: Мијат 8, Игњат 3 и Лазар 1, унука Кадивка 3. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом с плацом од ½ дана. Једна њива од
3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 дана. Један
виноград од 3 мотике. Свега - 69 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 12 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
8. Радивоје Петровић, земљоделац, стар 32 године, жена Милена 30, синови: Новак 10 и
Груја 5, кћери: Рада 3 и Марта 1, брат Тома 25, снаја Крсмана 20, синовац Аврам 1. Непокретно имање: Једна кућа с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Једна
ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 дана. Један виноград од
3 мотике. Свега - 58 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 14
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
9. Стеван Милутиновић, земљоделац, (просут) стар 35 година, жена Јана 34, кћер Злата
5. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива
од 2 дана. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 3
мотике. - 37 . - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 4 - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
10. Риста Миљковић, земљоделац, стар 60 година, жена Нада 55, синови: Милоје (има
падајућу болест) 25 и Мата 15, кћер Јелисавка 18, снаја Јелица 20, унука Смиљана 5. Непокретно имање: Једна кућа с једном хрђавом зградом с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран
од 1 дана. Један виноград од 4 мотике. - 42 . - Месечни приходи: од стоке,
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земљоделија и личне привреде 7 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
11. Милован Миљковић, земљоделац, ста 48 година, жена Милена 40, кћер Росанда 4. Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 д.
Једна ораница од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 дан. Један
виноград од 2 мотике. - 36 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде свега – 8 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
12. Милосав Миљковић земљоделац, стар 50 година, жена Наста 39, синови: Аранђел 9,
Богић 5 и Миливоје 1, кћери: Илинка 12, Милкана 9 и Стаменка 6. - Непокретно имање:
Једна кућа с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Један шљивар од 1 ралице.
Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. 6 – то исе у водедици од 1
витла, 4 – то исе у меани хрђавог стања. - 36 . - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде свега – 8 - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
13. Тодор ковач Вучковић, стар 75 година, жена Станија 70, синови: Вукосав 15 и
Богдан 12. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 1 д. Једна ораница од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран
од 2 дан. . - 26 . - Месечни приходи: нема. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у 0 класу.
14. Јездимир Јоксимовић, земљоделац, стар 60 година, синови: Вучић 25 и Милован 17,
снаја Јелена 20, унук Аврам 1. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с
плацом од ½ дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од 1
дан. Један забран од 1 дана. Један виноград од 2 мотике. -40. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде свега – 8 - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
15. Миленко Милетић, земљоделац, стар 40 година, кћер Санда 2. - Непокретно имање:
Једна њива од 2 дана. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1 дан. Један
виноград од 2 мотике. -19. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде
свега – 5 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
16. Драгутин Милошевић, стар 8 година, брат Ракић 6 под старанијем отчуа број 15 . Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1
д. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 4
мотике. -15. - Месечни приходи: нема. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у 0 класу.
17. Мата Мијаиловић, земљоделац, стар 45 година, жена Милана 40, син Јаков 17,
кћери: Јелена 10, Милена 8, Круна 6 и Наста 1, брат Трифун 25, снаја Сава 20, синовац
Викентије 7, синовица Стана 1. - Непокретно имање: Две куће с две зграде с плацом
од 1 дана. Једна њива од 8 дана. Једна ливада од 8 коса. Један шљивар од 2 дана.
Један забран од 1 дана. Један виноград од 8 мотика. Једна воденица поточара. Свега 182 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 25 - По имању
спада у III класу, а по приходима спада у V класу.
18. Вуица Петровић земљоделац, стар 25 година, жена Сава 20, синови: Смиљко 5 и
Дача 3 године, кћер Василија 1 година, брат Паун 22 године. - Непокретно имање:
104

Саша Здравковић и Дејан Танић
ПОПИС СТАНОВНИШТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРЕЗУ ЛЕВАЧКОМ 1863. ГОДИНЕ

Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе.
Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 д. Један виноград од 2 мотике. – 40. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 11 - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
19. Воин Јоксимовић, земљоделац, стар 40 година, жена Вучица 38, синови: Иван 12,
Богољуб 4 и Александар 2 године, кћер Ката 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа
с зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Један
шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 4
мотике. – 39. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега - 8 - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
20. Илија Милошевић под старанијем отчуа под број 19, стар 17 година. - Непокретно
имање: Једна њива од 1 дана. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 6 дана.
Један виноград од 1 мотике. – 22. - Месечни приходи: нема - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у 0 класу.
21. Стеван Павловић, земљоделац, стар 55 година, жена Анђелија 50, син Груја 25, снаја
Стана 23, унук Милић 1 година, кћери: Инђија 5 и Петкана 4 године. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана.Једна
ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 дана. Један виноград од
3 мотике. – 43. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега - 9 - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
22. Павле Петровић, земљоделац, стар 60 година, жена Петројка 55, син Јанко 28, унуци
Милан 3 и Максим 1 годину, снаја Анђелија 25. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђавог стања с плацом од 1 ралице. Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 2 косе.
Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 дана. Један виноград од 3 мотике. – 94. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 11 - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
23. Димитрије Стевановић, земљоделац, стар 30 година, жена Стана 28, син Методије 3
године, кћери Алексија 6 и Макрена 1 година, брат Јефрем 22, сестра Јована 12 година.
- Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2
дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ ралице.
Један виноград од 3 мотике. – 52. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде - 10 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
24. Трифун Стевановић, земљоделац, стар 33 године, жена Настатија 30, синови: Обрен
7, Иван 5 и Јован 1 година, кћер Јерина 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 ралице. Један шљивар од ½ ралице.
Један забран од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега – 9. - Месечни приходи:
лична привреда - 6 - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
25. Милица, удова почив. Марка Арсенијевића, стара 45, синови: Јован 18, Василије 10
и Цветко 6 година, кћер Гена 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар
од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. – 34. - Месечни
приходи: земљоделија и личне привреде - 5 - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
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26. Милић Миладиновић, земљоделац, стар 34 године, жена Станица 30, син Светзар 1
година, кћер Алексија 7 година мати Слава 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа
с једном хрђавом зградом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада
од 1 косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 д. Један виноград од 2 мотике.
Свега – 48. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 8 - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
27. Милосав Милетић земљоделац, стар 36 година, жена Марија 30, син Вукић 6
година, кћер Милисава 8 година, брат Милан 30, снаја Милица (сулуда) 30 година. Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана.
Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1 д. Један виноград
од 2 мотике. – 32. - Месечни приходи: земљоделија и личне привреде - 7 - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
28. Радоје Милић земљоделац, стар 28 година, син Вукашин 5, кћер Малина 8, брат
Вукадин (слеп) 40, мати Станојка 60 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један забран од
1 дан. Један виноград од 2 мотике. – 31. - Месечни приходи: земљоделија и личне
привреде - 5 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
29. Симеон Јовановић земљоделац, стар 50 година, жена Петројка 45, син Обрад 15,
кћери: Вида 5 и Милентија 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом хрђавом с плацом од ½ дана. Једна њива од ½ дана. Једна ливада од једне
косе. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. Један шљивар од ½
ралице. – 44. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 6 - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
30. Димитрије Николић, земљоделац, стар 30 година, жена Станисава 25, син Живоин 3,
кћер Персида 1 година, брат Милојко 20, Мати Сара 50 година. - Непокретно имање:
Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна шљивар од ½
ралице. Један забран од ½ д. Један виноград од 2 мотике. – 26. - Месечни приходи:
лична привреда - 9 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
31. Мијаило Бандић, земљоделац, стар 55 година, жена Сава 50, син Милош 10,
пасторци: Мата 30 и Вукоман 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с
плацом од ½ дана Једна њива од 3 ралице. Једна ливада од 1 косе. Једна шљивар од
½ ралице. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. – 45. - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
32. Радисав Николић, земљоделац, стар 50 година, жена Милица 45, синови: Јеремија
20 и Димитрије 15 година, кћер Ружица 5 година, снаја Наста 19 година. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1 ралице. Један виноград
од 1 мотике. Свега – 33. - Месечни приходи: лична привреда - 6 - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
33. Милија Арсенијевић, земљоделац, стар 46 година, жена Милена 40, син Спасоје 4
године, кћери: Милка 12 и Персида 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава
с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар
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од ½ ралице. Један забран од 1 дана. Један виноград од 2 мотике. – 33. - Месечни
приходи: лична привреда - 9 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
34. Ранко Атанасковић, под старанијем тече под број 33, код кога и живи. Стар 15
година. - Непокретно имање: плац кућни од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1 дана. Један виноград од 2
мотике. – 32. Приходе нема. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0
класу.
35. Анђелко Јовановић, земљоделац стар 28 година. - Непокретно имање: плац кућни
од ½ дана. Једна њива од ½ дана. Један виноград од 1 мотике. – 9. - Месечни приходи:
лична привреда – 3. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I класу.
36. Јован Обрадовић, земљоделац, стар 35 година, жена Рада 32, кћери: Румена 5 и
Јелица 1 годину, браћа: Никола 18 и Нићивор 17 година, сестар Јована 15 година. Непокретно имање: Једна кућа с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Једна
ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ ралице. Један
виноград од 2 мотике. – 32. - Месечни приходи: лична привреда - 9 - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
37. Ђока Мијаиловић, земљоделац, стар 45 година, жена Манда 40 година, син
Владисав 6, кћери: Руменија 10 и Добрија 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од ½ ралице. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. – 32. Месечни приходи: лична привреда - 5 - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
38. Милисав Тодоровић, земљоделац, стар 25 година, жена Петзрија 24, син Петко 1
година, кћер Деагиња 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од
½ ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Шљивар од 1 ралице.
Виноград од 2 мотике. – 35. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 7 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
39. Сава Павловић, земљоделац, стар 24 године, жена Јелена 20, син Јован 4, кћери:
Неранџа 2 и Јелена 1 годину, брат Миладин 20, мати Наста 50, састра 15 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана.
Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 дан. Један
виноград од 3 мотике. – 34. - Месечни приходи: лична привреда - 9 - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
40. Ђурђија, удова поч. Антонија Филиповића стара 35 година, син Ђорђе 3 године. Непокретно имање: Кућа хрђава с плацом од ¼ ралице. Њива од ½ д. Ливада од
½ косе. Шљивар од ½ д. Забран од ½ д. Виноград од 1 мотике. Свега – 13. Месечни приходи: нема - По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
41. Јевта Јовановић, земљоделац, стар 45 година, жена Ђурђија 40, синови: Тома 20,
Митар 18, Глиша 15 и Стојадин 13 година, кћер Милена 10 година. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
шљивар од ½ дана. Један забран од 1 дан. Један виноград од 3 мотике. – 33. 107
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Месечни приходи: лична привреда - 9 - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
42. Јеврем Јевтић, земљоделац стар 25 година, жена Марија 22 године. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼ ралице. – 2. - Месечни приходи: лична
привреда по плати 3 - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I класу.
Комисија је ова у Обштини овој предузела попис свег људства, имања и прихода, за
порез по имућности осмог Јулија 1863. год. а закључила је десетог истог мца и год. и
као што се из овог протокола види, нађено је да у истој Обштини имаде три стотине
четрдесет осам глава мушки а триста и један женски, вредност имања три хиљаде сто
седамдесет девет дуката цесарских од месечног прихода девет стотина четрдесет седам
талира; и по класама по имању данак плаћајући глава и то од прве сто и три, друге три,
треће три; По приходина: прве осам, друге тридест девет, треће тридесет девет, четврте
двадесет два, и пете шест.

Председник Комисије I кл. НК Ср Левачког
Ст. Јанићијевић
Деловодитељ прим. Суда Левачког
М. Тирић
Член Комисије
Прак. Суда Окр. Јагод.
Милан П. Марић

Мала Сугубина
(Обштина Мала Сугубина)

1. Милош Трифуновић, земљоделац, стар 46 година, жена Станика 40, син Милан 21
година, кћер Милена 14, снаја Јована 19 година, унука Милева 2 године. – Непокретно
имање: Једна кућа с једном зградом слабог материјала од ½ дана. Једна њива од 3 дана.
Једна ливада од 2 ½ косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 ралице . Један
виноград од 2 мотике. – 64. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде - 13 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
2. Младен Стевановић, земљоделац, стар 23 године, жена Јована 20, браћа: Антоније,
ђак 20, Михаил 10 и Смиљко 5 година, сестра Милева 10, мати Смиљана 50 година.Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од ½ дана. Једна њива
од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дан. Један забран од 1 дан . Један
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виноград од 2 мотике. – 79. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде - 12 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
3. Урош Димитријевић, земљоделац, стар 44 године, жена Станица 40, синови: Стефан
11 и Радоје 3 године, мати Марија 60 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом хрђавом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од 1 ралице. . Један виноград од 2 мотике. – 45. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде - 7 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
4. Миљко Павловић земљоделац, стар 27 година, жена Дена 25, кћер Аница 2, синовица
Ранђија 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом од ½
ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један
забран од 1 ралице . Један виноград од 2 мотике. – 74. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде - 10 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
5. Василије Секулић, земљоделац, стар 24 године, жена Неранџа 20, син Мирча 2
године. - Непокретно имање: Једна кућа с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 дан.
Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ ралице . Један виноград од 2 мотике. – 34. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 7 - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
6. Мијаило Секулић, земљоделац, стар 19 година, снаја Мартина 25, синовци: Таса 6 и
Александар 3 године, синовица Милева 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе.
Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 4 мотике. – 58.
- Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 7 - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
7. Радисав Деспотовић, земљоделац, стар 46 година, жена Станислава 40, синови:
Миленко 22 и Тасда 2 године, кћери: Марија 20 и Вида 6 година. - Непокретно имање:
Једна кућа с једном зградом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од 1 д. Један забран од 1 д . Један виноград од 2 мотике. Свега – 42.
- Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 11 - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
8. Веселин Деспотовић, земљоделац, стар 43 године, жена Станика 40,кћери: Милена
16, Стана 12, Станимирка 7 и Катарина 5 година. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом хрђавом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе.
Један забран од 1 ралице . Један виноград од 2 мотике. – 42. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде - 8 - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
9. Милисав Деспотовић, земљоделац , стар 53 године, синови: Радивоје 23 и Живко 18
година, снаја Иконија 20, унук Вучић 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом слабом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 3
косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 ралице . Један виноград од 3 мотике.
– 74. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 12 - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
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10. Вукоица Деспотовић, земљоделац стар 26 година, жена Вучица 20, кћери: Милева 3
и Милосава 2 године, дед Мијаило 70 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с
плацом ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Један виноград од 1 мотике. – 11. - Месечни
приходи: лична привреда - 5 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
11. Бошко Миловановић, земљоделац стар 22 године, жена Јелена 20, син Марисав 6,
синовци: Мијаило 12 и Вујица 9 година, сестра Јелисавка 14, снаја Станка 20 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом од 1 ралице. Једна њива од 3
дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице .
Један виноград од 3 мотике. – 66. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде - 11 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
12. Јанићије Димитријевић, земљоделац стар 29 година, жена Даница 26, синови:
Радоица 2 и Василије 1 година, кћер Мирослава 4, синовац Пале 11 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с плацом од ½ ралице. Једна
њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1
ралице . Један виноград од 2 мотике. – 71. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде - 9 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
13. Станија, удова поч. Луке Миљковића стара 46 година, кћери: Миленија 16, Станика
14 и Станица 3 године, девер Радован (луд) 45 година. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ ралице . Један виноград од 1 мотике. – 32. Месечни приходи: нема - 9 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0
класу.
14. Милан Радосављевић, земљоделац, стар 26 година, жена Марица 20, син Радоје 5,
кћер Круна 2, брат Недељко, ђак 19 година. - Непокретно имање: Плац кућни од ½
ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један
забран од 1 ралице . Један виноград од 1 мотике. Пола меане с плацом од 1 ралице. – 56.
- Месечни приходи: од , земљоделија и личне привреде свега - 8 - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
15. Михаил Радосављевић, земљоделац, стар 23 године, жена Милена 20, мати
Синђелија 50, сестра Јеросима 13, брат Марисав 10 година. - Непокретно имање:
Плац кућни од ½ ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар
од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. Пола меане с плацом од 1 ралице. – 56. Месечни приходи: од , земљоделија и личне привреде свега - 8 - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
16. Настас Павловић, земљоделац, стар 24 године, жена Стевана 20, сестра Иконија 25
година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од 1
ралице. Једна њива од 3 д. Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један
забран од 1 д. Један виноград од 1 мотике. – 74. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде - 9 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
17. Никола Лазаревић, земљоделац, стар 53 године, жена Стојна 50, син Ђока 18
година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од 1
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ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 ½ косе. Један шљивар од 1 ралице.
Један забран од 1 дан. Један виноград од 3 мотике. Свега – 55. - Месечни приходи:
од земљоделија и личне привреде - 8 - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
18. Алекса Миловановић, стар 13 година, сестра Живана 18, под старанијем стрица број
17. - Непокретно имање: Плац кућни од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Једн забран
од ½ рал. Један виноград од 1 мотике. – 12. - Месечни приходи: привреда је под број
17 стављена. По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
19. Огњан Јевтић, земљоделац стар 25 година, жена Давина 20, сестре: Вемија 16,
Марија 14, Стамена 6 и Аница 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с
плацом од 1 ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од 1
дана. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега – 44. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 9 - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
20. Риста Недељковић, земљоделац, стар 25 година, жена Јелица 21, кћер Гвоздена 2
године, мати Рисјана 60 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од 1
ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице.
Један забран од 1 ралице . Један виноград од 1 мотике 36. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
II класу.
21. Милић Павловић, земљоделац, стар 63 године, жена Босиљка 55, син Агатон 27,
снаја Даница 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од
1 ралице. Један забран од 1 ралице . Један виноград од 2 мотике. – 52. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 8 - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
22. Савко Игњатовић, земљоделац, стар 42 године, жена Јелица 40, кћер Милица 15
година. - - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од
1 дана. Једна ливада од 4 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 дана.
Један виноград од 3 мотике. – 52. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
23. Тодосије Милутиновић, земљоделац, стар 26 година, жена Марија 21, кћер
Мирослава 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 1 дана. Један виноград од 1 мотике. – 11 - Месечни приходи: лична
привреда 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
24. Стеван Милић, земљоделац, стар 51 годину, жена Милица 46. - Непокретно имање:
Једна кућа хрђава с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 ралице. Један виноград од 1
мотике. – 10. - Месечни приходи: лична привреда 3. - По имању спада у 0 класу, а
по приходима спада у I класу.
25. Сава Стевановић, земљоделац, стар 33 године, жена Јована 30, синови: Крста 11 и
Сима 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼ ралице. – 3 Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у 0 класу, а по приходима
спада у II класу.
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26. Мијаило Андреић, земљоделац, стар 38 година, жена Марија 33, синови: Јован 6 и
Нићивор 3 године, свастика Јелена 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један
шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице . Један виноград од 3 мотике. – 75. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 9 - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
27. Јанићије Трифуновић, земљоделац, стар 43 године, жена Јерина 38, син Ђурђе 11
година, кћер Ана 4 године, брат Милисав 40, снаја Василија 38, синовац Светозар 7,
синовице: Аница 14 и Марија 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 3 дана. Једна
ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1 дана . Један виноград од
4 мотике. – 95. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 13 - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
28. Риста Мачуњ, парох Сугубински, стар 30 година, попадија Василија 24 године. Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна
њива од 1 дана. Једна ливада од 1 ½ косе. Један забран од ½ дана. Један виноград од
2 мотике. Све у Сугубини. Једна њива од 1 ½ дана и виноград од 1 мотике у Богдању и
пола меане од слабог материјала у Трешњевку, свега – 75. - Месечни приходи: од
свештенодеиства и земље 14 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV
класу.
29. Аћим Миловановић, земљоделац, стар 45 година, жена Анђелија 36, син Милан 8,
кћер Миленија 13 година. - Непокретно имање: Плац кућни од ½ ралице. Једна њива од
½ дана. – 6. - Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у II класу.
30. Јакша Дамњановић, стар 11 година, браћа Василије 7 и Петар 2 године, сетра Цвета
8, под старанијем отчуа под број 29, који наследнике издржава и имање обделава. Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од ½ дана.
Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. – 13. - Месечни приходи: нема
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
31. Марија, удова поч. Павла Петровића стара 30 година. - Непокретно имање: Једна
кућа с једном зградом слабом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од 1 ½ косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од ¾ дана . Један
виноград од 1 ½ мотике. Свега – 70. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде - 5 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
32. Димитрије Милутиновић, земљоделац, стар 30 година. - Непокретно имање: Једна
кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Један виноград од ½
мотике. Свега – 13. - Месечни приходи: лична привреда 4. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у II класу.
33. Милосав Милутиновић, земљоделац, стар 38 година, жена Ћирка 40, синовице:
Јевтимија 7 и Милунка 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼
ралице. Једна њива од 1 дан. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од ½ дана. Један
виноград од 1 мотике. – 18. - Месечни приходи: лична привреда 5- По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
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34. Синовице под бројем 33 записане.- Непокретно имање: Један плац кућни од ½
ралице. Једна њива од 1 дан. Једна шљивар од ½ ралице. Један виноград од ½ мотике.
– 6. - Месечни приходи: нема. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у 0
класу.
35. Маца, удова поч. Пауна Мијаиловића, стара 45 година, синови: Вучета 12, Милан 9
и Таса 4 године, кћери: Савка 14 и Малина 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа
слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Један шљивар од ½ ралице. Један
виноград од 1 мотике. Свега – 22. - Месечни приходи: нема - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у 0 класу.
36. Петар Трифуновић, земљоделац, стар 23 године, мати Милунка 50 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од ½ дана.
Један виноград од ½ мотике. – 7 . - Месечни приходи: лична привреда 4 - По имању
спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
37. Павле Мијаиловић, земљоделац, стар 53 године, жена Сава 45, синови: Радоје 30 и
Мијат 10 година, кћер Мирјана 13 година, снаја Милојка 25. - Непокретно имање: Једна
кућа слабог материјала с плацем од ½ дана. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике.
– 34. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 9. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
38. Филип Велимировић, земљоделац, стар 28 година, жена Станојка 25, синови:
Богољуб 10, Богосав 8, Милорад 4 и Јовица 1 годину, браћа: Недељко 19 и Обрен 14
година, сестра Јована 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од
слабог материјала с плацом од ½ д. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе.
Један шљивар од ½ дана. Један забран од ½ дана . Један виноград од 1 мотике.– 32.
- Месечни приходи: лична привреда -9 - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
39. Вучко Павловић, земљоделац, стар 48 година, жена Јелена 42, син Сима 27, синовац
Радован 23, кћер Илинка 10, снаје: Синђелија 24 и Милунка 20 година, унука Персида 3
године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с плацом од 1
ралице. Једна њива од 2 ½ дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ д.
Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике.– 55. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 15. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у IV класу.
40. Васа Милосављевић, земљоделац, стар 38 година, жена Стевана 34, синови: Аћим
18 и Богољуб 6 година, кћери: Роса 10 и Кона 5 година. - Непокретно имање: Једна
кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ д. Један виноград од 1 ½ мотике. –
40. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде свега -9 - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
41. Арса Милосављевић, земљоделац (слеп) стар 34 године, жена Манда 30, син Матија
2 године, кћери: Персида 10, Милева 6 и Милена 3 године. - Непокретно имање: Једна
кућа с хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Једна коса ливаде. Један
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шљивар од ½ ралице. Један виноград од 1 ½ мотике.– 35. - Месечни приходи: нема. По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
42. Тодор Величковић, земљоделац, стар 22 године, жена Илинка 20, синови: Радојица
3 и Радоје 1 година, брат Марко 19 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1
ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике.– 52. - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
43. Стеван Нешић, земљоделац,стар 32 године, жена Милена 30, син Радоје 4 године. Непокретно имање: Једна кућа с хрђава с плацом од ½ д. Једна њива од 1 дана.
Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од ½ мотике.
Свега – 19. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
44. Милоје Нешић, земљоделац, стар 27 година, жена Станојка 23, кћери: Драгиња 4 и
Милентија 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа с хрђава с плацом од ½ дана.
Једна њива од 1 дан. Једна ливада од ½ косе. Један виноград од 1 мотике.– 15. Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
45. Петко Милуновић, земљоделац, стар 37 година, жена Станка 34, кћер Вучица 3
године. - Непокретно имање: Једна кућа с хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од
1 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од ½
мотике. Свега – 32. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
46. Милојко Милуновић, земљоделац, стар 29 година, жена Милунка 25, кћер Божица 2
године. - Непокретно имање: Једна кућа с хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од
2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 1
мотике. – 32. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
47. Вуица Стевановић, земљоделац, стар 44 године, жена Милица 36, усињеник Аврам
9 година. - Непокретно имање: Једна кућа слабог материјала с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један
забран од ½ ралице. 1 виноград од 1 мотике у М. Сугубини. Једна кућа хрђава с плацом
од 1 ралице. Једна њива од 1 ½ дан. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице.
Један забран од ½ ралице у Раиначком атару а свега – 66. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
48. Јефрем Радивојевић, земљоделац, стар 26 година, жена Јована 20, синови: Таса 5 и
Глигорије 1 година, кћер Катарина 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа слабог
материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од 1 д. Један забран од ½ дана. Један виноград од 1 мотике. Свега – 51. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 7. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у III класу.
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49. Ђорђе Зарић, земљоделац, стар 28 година, жена Митра 24, кћери: Икосава 8,
Миросава 5, Стана 3 и Достана 1 годину, брат Спасоје 18 година. - Непокретно имање:
Једна кућа с хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада
од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. – 29. - Месечни
приходи: лична привреда 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
50. Коста Живановић, земљоделац, стар 60 година, жена Марија 65, син Симеон, слуга
27 година. - Непокретно имање: Једна кућа с хрђава од 1 ралице – 2. - Месечни
приходи: лична привреда по плати. 2. - По имању спада у 0 класу, а по приходима
спада у I класу.
51. Велимир Драшковић, земљоделац, стар 33 године, жена Милица 30, сиови: Илија 7
и Милија 2 године, кћер Миросава 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа с хрђава с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Један шљивар од ½ ралице. Један
виноград од 1 мотике. – 20. - Месечни приходи: лична привреда 6. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у II класу.
52. Миладин Драшковић, земљоделац, стар 32 године, жена Јеросима 28, син Љубисав 7
година, мати Милосава 65 година. - Непокретно имање: Једна кућа с хрђава с плацом
од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од
1 мотике. Свега – 20. - Месечни приходи: лична привреда 6. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
53. Вукадин Стевановић, земљоделац, стар 41 годину, жена Наста 39, синови: Евгеније
18, Павле 14, Мијаило 9 и Стеван 6 година, кћери: Јеросима 15 и Милкана 8 година. Непокретно имање: Једна кућа с хрђава с плацом од ½ ралице шљивамазасађен. Један
виноград од 1 мотике. – 5. - Месечни приходи: лична привреда 6. - По имању спада у
0 класу, а по приходима спада у II класу.
54. Мијаило Марковић, земљоделац, стар 45 година, жена Милка 40, син Урош 15
година, кћери: Круна 15, Јерина 8, Божица 5 и Лепосава 4 године. - Непокретно имање:
Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Једна ливада
од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1
мотике. – 25. - Месечни приходи: лична привреда 6. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
55. Груја Аксентијевић, земљоделац, стар 21 годину, сетре: Никосава 15 и Кадивка 8
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна
њива од 1 дан. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од
½ мотике. – 20. - Месечни приходи: лична привреда 3. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у I класу.
56. Смиљко Радић, земљоделац, стар 30 година, жена Цвета 28, син Благоје 2 године. Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива
од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ½
ралице. Један виноград од 1 мотике. – 38. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
57. Савко Петровић, (глувонем), стар 37 година, жена Лепосава 25, кћер Радојка 2
године, браћа: Јоксим 35, Максим 32 и Ђура 26 година, снаје Иконија 30, Стојна 40 и
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Јана 25 година, синовци: Тома 7 и Мијаило 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа с
две зграде од слабог материјала с плацом од 1 дана. Једна њива од 7 дана. Једна
ливада од 5 коса. Један шљивар од 8 дана. Један забран од 8 дана. Један виноград од
8 мотика. Једна воденица поточара од 1 витла. 146. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде свега - 25. - По имању спада у II класу, а по приходима
спада у V класу.
58. Вукић Мијаиловић, земљоделац, стар 25 година, браћа: Милосав 19 и Смиљко 16
година, сестре: Мирјана 20 и Катарина 8 година, мати Младена 45 година. –
Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана.
Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 ралице. Један
виноград од ½ мотике. – 32. - Месечни приходи: од стоке и личне привреде 10. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
59. Радован Милојевић, земљоделац, стар 44 године, жена Петрија 40, син Мијат 14
година, кћер Борика 15 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½
дана. Један виноград од ½ мотике.– 3. - Месечни приходи: лична привреда 6. - По
имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
60. Максим Димитријевић, земљоделац, стар 40 година, жена Роса 35, синови: Богдан 8
и Богић 3 године, кћер Богдана 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог
материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Један виноград од 1 мотике.
– 12. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
61. Антоније Николић, земљоделац, стар 34 године, жена Алексија 30, синови: Богољуб
8 и Живота 1 годину, кћер Драгиња 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог
материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 ½ дан. Један шљивар од 1 ралице.
Један виноград од 1 мотике. Један забран од ½ ралице – 27. - Месечни приходи: лична
привреда 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
62. Спасоје Пантић, земљоделац и слуга, стар 23 године. - Непокретно имање: Једна
њива од 1 дана. Један плац кућни од 1 ралице. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од
½ ралице. Упарложени виноград од 1 мотике. Свега – 24. - Месечни приходи: лична
привреда 4 . - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
63. Паун Милутиновић, бојаџија, стар 22 године, жена Никосава 29 година, син Јовица
1 година. - Непокретно имање: Једна њива од 1 д. Један упарложени виноград од 1
мотике. Свега – 11. - Месечни приходи: лична привреда 6 . - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
64. Ђурђе Стевановић, земљоделац, стар 27 година, жена Кристина 25, синови: Лука 8 и
Радоје 5 година, кћер Негосава 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог
материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Један шљивар од ½ ралице.
Један виноград од 1 мотике. Свега – 23. - Месечни приходи: лична привреда 6. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
65. Вукадин Антонијевић, стар 35 година, жена Павлика 30, синови: Васа 10 и Јовица 5
година, кћер Роса 12 година, пасторке: Милева 3 и Стана 1 годину. - Непокретно
имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дан.
Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. 30. - Месечни приходи:
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лична привреда и од земље 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
66. Пасторке под бројем 65. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½
ралице. 1 њива од 1 д. Један виноград од 1 мотике. - 16. - Месечни приходи: нема. По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
67. Милета Антонијевић, абаџија, стар 25 година. - Непокретно имање: Један плац
кућни од ½ ралице. Једна њива од 1 раице. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград
од 1 мотике. – 21. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у II класу.
68. Јеросима, удова почив. Милована Деспотовића, стара 35 година, кћери: Јеленка 12 и
Даница 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ¼
ралице. Једна њива од 1 ½ дан. Једна ливада од 1 ½ косе. Један шљивар од ½
ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. 31. - Месечни
приходи: лична привреда 2. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у I
класу.
69. Обштинско имање. - Непокретно имање: Једна судница слабог материјала са два
салаша на плацу обштинском од ¼ ралице. - Месечни приходи: од аренде меанске и
плаца обштинског свега 1. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I
класу.
70. Алија Мамић, циганин - ковач стар 30 година, жена Назира 23, кћери: Анђелија 5 и
Јегда 1 година. - Непокретно имање: нема. - Месечни приходи: лична привреда 3. - По
имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I класу.
71. Ђорђе Костић, меанџија (из Турске, а пре 7 год. у Србији како живи) стар 32
године. - Непокретно имање: нема. - Месечни приходи: лична привреда од радње
меанске 12. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у IV класу.
72. Јанча Јанаћковић, слуга из Турске, а пре 3 год. како у Србији живи, стар 34 године. Непокретно имање: нема. - Месечни приходи: лична привреда по плати свега 2. - По
имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I класу.

Овди је примирителни Суд и сочињава једну обштину са селом Руишником и
Миаиловцем.
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Руишник
(Обштина Мала Сугубина)
1. Ђорђе Филиповић, земљоделац, стар 33 године, жена Јелица 30, мати Милена 60 година,
усињеник Милован 25 година, снаја Дмитра 17 година. - Непокретно имање: Једна кућа с
две зграде од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 4 дана. Једна
ливада од 5 коса. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 2 дана. Један виноград од 4
мотике. Пола дела меане. - 195. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 18. - По имању спада у III класу, а по приходима спада у V класу.

2. Василије Поповић под старанијем отчуа под број 1, стар 12 година. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 1 ½ дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један
забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 82. - Месечни приходи:
земљоделска привреда - 2. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
3. Милоје Радовановић, земљоделац, стар 33 године, жена Милунка 30, кћери: Јелица
11 и Марија 8 година, пасторак Милош 7 година, пасторке: Јелка 5 и Младена 3 године,
брат Максим 19 година, стрина Ђурђа 60 година. - Непокретно имање: Једна кућа са
три зграде од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 5 д. Један
шљивар од 1 дана. Један забран од 4 дана. Један виноград од 5 мотика. Једна ливада
од 6 коса. Пола меане батаљене свега - 223. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде - 17. - По имању спада у III класу, а по приходима
спада у V класу.
4. Стеван Николић, земљоделац, стар 39 година, жена Стаменка 35, син Јован 22
године, кћер Мирјана 12 година, пасторак Јанићије 9 година, синовац Павле 13 година,
синовица Петрија 18 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом
хрђавом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 3 косе. Један
шљивар од ½ дана. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике. - 68. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 13. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
5. Синовац и синовица под бројем 4. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом
од ¼ дана. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице.
1 забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. - 31. - Месечни приходи:
земљоделска привреда урачуњена је горе. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у 0 класу.
6. Недељко Антонијевић, земљоделац, стар 38 година, жена Пауна 35, синови: Вуица 6
и Урош 3 године, кћер Ружица 13 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог
материјала с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 дан. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. - 35. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 7. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у III класу.
7. Милован Антонијевић, земљоделац, стар 33 године, жена Савка 27, синови: Милош
8, Мијат 5 и Вићентије 1 годину, кћери: Аница 11 и Петрија 6 година, браћа: Мијаило
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26 и Васа 18 година, снаја Марија 22 године. - Непокретно имање: Једна кућа с две
зграде од слабог материјала од 1 ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 3
коса. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1 ½ д. Један виноград од 3 мотике. 115. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 18. - По имању спада
у II класу, а по приходима спада у V класу.
8. Милош Ђорђевић, земљоделац, стар 28 година, жена Стојана 23, син Живко1 година,
сестре: Аница 16 и Слава 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа с две зграде слабе
с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 3 косе. Један шљивар
од 1 ралице. Један забран од 1 дана. Један виноград од 3 мотике. - 96. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 10. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
9. Милан Лазић, земљоделац, стар 41 годину, жена Милојка 39, син Јеремија 10 година,
кћери: Фемија 12 и Јана 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог
материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 дан. Један виноград од 2 мотике. - 69. Месечни приходи: од стоке,земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
10. Димитрије Спасојевић, земљоделац, стар 32 године, жена Илинка 27, синови: Сима
8 и Андрија 1 година, кћери: Пауна 6 и Алексија 4 године, синовица Сара 14 година. Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ½ дана. Једна њива
од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1
дан. Један виноград од 2 мотике. - 69. - Месечни приходи: од стоке,земљоделија и
личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
11. Стеван Николић, земљоделац, стар 36 година, жена Стана 31, синови: Давид 12,
Мата 10, Јеврем 7 и Јован 1 година, кћери: Милена 14 и Кона 13 година. - Непокретно
имање: Једна кућа с једном зградом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана.
Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ½ ралице. Један
виноград од 2 мотике. - 66. - Месечни приходи: од стоке,земљоделија и личне
привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
12. Вукадин Николић, земљоделац, стар 32 године, жена Јека 30, син Василије 10
година, кћер Живка 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом
од ½ ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице.
Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. Свега - 66. - Месечни
приходи: од стоке,земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу
13. Јован Петровић, земљоделац, стар 32 године, жена Јелисавка 28, синови: Аврам 8,
Нићивор 6, Мила 3 и Богољуб 1 година, браћа: Тодор 23, Анта 19, Мата 14 и Лазар 10
година, стрина Живана 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од
слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе.
Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 дан. Један виноград од 1 ½ мотике. 69. - Месечни приходи: од стоке,земљоделија и личне привреде 12. - По имању спада у
I класу, а по приходима спада у IV класу.
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14. Агатон Томић слуга, стар 20 година, брат Миленко 18 година. - Непокретно имање:
плац кућни од ½ ралице. Једна њива од 1 ралице. Једна ливада од 1 косе. - 12. Месечни приходи: лична привреда по плати – 2. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у I класу.
15. Милорад Илић, земљоделац, стар 73 године, син Милутин 39 година, снаја Јована
30 година, унуци: Миладин 16 и Јоксим 14 година, кћер Станија 17 година. Непокретно имање: Једна кућа с две зграде слабе с плацом од ½ ралице. Једна њива
од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 дан. Један забран од 1 дан. Један
виноград од 2 мотике. - 72. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 10. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
16. Тодор Спасојевић, земљоделац, стар 23 године, жена Наста 20, сестра Милица 14
година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2
дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 ралице.
Један виноград од 2 мотике. - 46. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде свега 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
17. Милосав Мијаиловић, стар 21 годину, сестре: Милосава 15, Катарина 13 и Стамена
11 година, мати Петрија 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог
материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 ½ косе.
Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. 50. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега - 5. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у II класу.
18. Анђелко Васић, земљоделац, стар 48 година, синови: Максим 9 и Филип 6 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Један шљивар од ½
ралице. 5. - Месечни приходи: лична привреда - 2. - По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у I класу.
19. Димитрије Милићевић, земљоделац, стар 25 година, жена Митра 20, син Станоје 1
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1
дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице. Забран од 1 д. Виноград
од 2 мотике. - 41. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде - 6. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
20. Ђорђе Милићевић, земљоделац, стар 23 године, жена Јелица 19, син Љубомир 1
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3
д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 д. Један
виноград од 3 мотике. - 57. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде
свега - 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
21. Јован Ђорђевић, земљоделац стар 22 године, жена Марија 20 година. - Непокретно
имање: нема, - Месечни приходи: лична привреда 4. - По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у II класу.
22. Филип Живковић, земљоделац, стар 37 година, жена Видосава 30, кћер Марија 14
година. - Непокретно имање: нема, - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању
спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
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23. Стеван Тодоровић, земљоделац, стар 43 године, син Јован 19 година, кћер Јулка 5
година, синовци: Павле 24 и Дамњан 18 година, синовица Ката 19, снаја Сава 20
година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 4 косе. Шљивар од 1
ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 4 мотике. - 92. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 16. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у V класу.
24. Милан Ивановић, земљоделац, стар 19 година, браћа: Василије 13 и Никола 10
година, мати Станка 35 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од
слабог материјала с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2
мотике. - 45. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде свега -6. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
25. Вуица Радисављевић, земљоделац, стар 33 године, жена Смиљана 30 година, син
Димитрије 11 година, кћер 11 година, брат Алемпије 23 године, снаја Анђелија 20
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна
њива од 1 дан. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од ½ ралице. Један
виноград од 1 мотике. - 25. - Месечни приходи: лична привреда - 9. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у III класу.
26. Аксентије Алексић, земљоделац, стар 47 година, жена Ката 45, синови: Марјан 19 и
Стеван 14 година, кћери: Милунка 10, Томанија 8 и Персида 5 година. - Непокретно
имање: нема, - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у II класу.
27. Петројка, удова почив. Миладина Алексића стара 45 година, син Јеремија 12
година, кћери: Аница 20, Станица 16, Василија 13 и Марија 6 година. - Непокретно
имање: Једна кућа од слабог материјала од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Једна
ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ ралице. Један
виноград од 2 мотике. - 37. - Месечни приходи: лична привреда - 4. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
28. Паун Обрадовић земљоделац, стар 30 година, жена Станика 28, син Михаил 6
година, брат Сима 27 година, снаја Јелена 25 година, брат Сава 23 године. - Непокретно
имање: Једна кућа са 2 зграде слабе с плацом од ½ дана. Једна њива од 2 дана.
Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ дана. Један
виноград од 2 мотике. - 61. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 17. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у V класу.
29. Крста Петровић, земљоделац, стар 29 година, жена Петкана 26 година, син Мијаило
2 године, кћер Стеван 1 година, браћа: Сима 27 и Павле 24 године, снаја Иконија 22
године. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ¼ д. Једна
њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран
од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. - 55. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 17. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
V класу.
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30. Тимотије Јовановић, земљоделац, стар 47 година, жена Стана 43, синови: Васа 23,
Спаса 18 и Никодије 8 година, кћери: Марија 16, Јелена 13 и Аница 11 година, снаја
Иконија 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ дана. Једна
њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ½
ралице. Један виноград од 2 мотике. - 45. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде - 13. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
31. Миладин Станисављевић, стар 45 година, син Милоје 13 година, кћер Јелена 11
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ¼ ралице. Једна
њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград
од 2 мотике.Један забран од ½ дана. - 48. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде - 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
32. Јован Радојевић, земљоделац, стар 35 година, жена Јелисавета 30, кћери: Аница 9 и
Станица 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде хрђаве с плацом од
½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од ½ ралице.
Један забран од 2 дана. Један виноград од 2 мотике. - 58. Једна кућа од слабог
материјала без плаца. Један шљивар од 1 ралице. Једна ливада од ½ косе у атару
Медвеђском. Свега у суми 73 - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 8.
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
33. Савко Радичевић, земљоделац, стар 33 године, жена Јелица 30, брат Милан 26
година, снаја Савка 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од
1 ралице. Један забран од 1 дан. Један виноград од 1 мотике. - 56. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 14. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у IV класу.
34. Стојан Марковић, земљоделац, стар 25 година, жена Јана 20, браћа: Богдан 17 и
Лука 13 година, сестра Стана 19 година, браћа од стрица: Никола 12, Гаврило 8 и
Михил 5 година, сестре од стрица: Милица 10, Мара 4 и Милосава 16 година. Непокретно имање: Један плац од ½ ралице за кућу. Једна њива од 1 ралице. Једна
ливада од ½ косе. Један забран од 1 ралице. - 10. - Месечни приходи: лична
привреда 5. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
35. Василије Петронијевић, земљоделац, стар 19 година, жена Стојанка 18, брат Матија
12 година, сестре: Даница 8, Милосава 6 и Љубица 4 године. - Непокретно имање: Једна
кућа од слабог материјала с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 дана. Једна ливада
од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од
1 мотике. - 43. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 5. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
36. Милосав Спасојевић, слуга, (од дужег времена болестан и неспособан за привреду)
стар 25 година. - Непокретно имање: Једна њива од 1 ралице. – 2. - Месечни приходи:
нема, И по имању и по приходима класа је 0.
Ово село са М. Сугубином и Мијаиловцем сочињава једну Обштину.
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Мијаиловац
(Обштина М. Сугубина)
1. Сава Павловић, земљоделац, стар 43 године, жена Сенија 41, син Ракић 8 година,
кћери: Илинка 18, Станија 16 и Станика 10. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 ралице. Један
виноград од 2 мотике. - 52. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
2. Тодор Митровић, земљоделац, стар 44 године, жена Вукана 40, син: Милун 14, кћер
Милица 16. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ½
ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице.
Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. - 44. - Месечни приходи: од ,
земљоделија и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
II класу.
3. Глиша Савић, земљоделац, стар 17 година, брат Василије 14 година, сестра Сенија 12
година. - Непокретно имање: Једна кућа мања хрђава с плацом од ¼ ралице. Једна
њива од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. - 6. - Месечни приходи: лична
привреда 3. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I класу.
4. Антоније Милићевић, земљоделац, стар 28 година, жена Мила 23, кћер Јерина 1
годна, браћа: Живко 25, Јеврем 16 и Алекса 12 година, сестра Милунка 13 година, снаја
Калина 20 година, синовица Живка 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом од слабог материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 1 дана. Једна
ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 дан. Један виноград од
2 мотике. - 48. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 13. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
5. Обрад Смиљковић, земљоделац, стар 47 година, жена Томанија 40, брат Јован 37
година, снаја Петрија 30, синовац Сима 8 година, синовице: Љубица 10 и Роса 3 године.
- Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од ½
дана. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 4 косе. Један шљивар од 1 дан. Један
виноград од 4 мотике. - 65. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 13. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
6. Марија, удова почив. Мијаила Петровића, стара 34 године, син Вучић 11 година,
кћери: Станија 18, Стамена 16 и Миросава 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана.
Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од ½ дана. Један
виноград од 1 мотике. - 59. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
7. Милун Милић, земљоделац, стар 39 година, жена Наста 34, син Радојица 16 година,
кћер Пауна 18 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог
материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ д. Један виноград од 1 мотике. - 42. 123
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Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
8. Риста Милојевић, земљоделац, стар 23 године, жена Стоја 20, сестра Милентија 13
година, мати Станика 45 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од
слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2
косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. 1 виноград од 2 мотике. 48. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 6. - По имању спада у
I класу, а по приходима спада у II класу.
9. Живан Ђорђевић, земљоделац, стар 43 године, жена Јелисавка 38, син Јевта 23
године, кћери: Вемија 18 и Миленија 6 година, снаја Сенија 19 година, унука Живана 1
година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од ½ дана.
Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 ½ косе. Један шљивар од 1 дан. Један виноград
од 3 мотике и једна њива од 1 ½ д. у Сугубини, а свега 53. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 10. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
10. Милисав Илић, земљоделац (сакат у руку), стар 50 година, син Обрад 26 година,
кћери: Јелица 18 и Станица 12 година, снаја Стевана 20 година. - Непокретно имање:
Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Шљивар од 1
ралице. Виноград од 2 мотике. - 23. - Месечни приходи: лична привреда 6. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
11. Живко Милисављевић, земљоделац, стар 30 година, жена Милунка 27, кћери:
Лепосава 3 и Јеросима 1 година, брат Милета 20 година. - Непокретно имање: Једна
кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 д. Један забран од
1 ралице. Један виноград од 2 мотике. - 23. - Месечни приходи: лична привреда 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
12. Тодор Зарић, земљоделац, стар 30 година, жена Василија 26, син Вуица 6 година,
браћа: Арсеније 29 и Лазар 23 године, снаје: Милица 25 и Аница 23 године, синовац
Стева 1 година, синовица Јаника 3 године, мати Миленија 60 година. - Непокретно
имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада
од 3 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 3
мотике. Свега - 37. - Месечни приходи: лична привреда 13. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
13. Гаја Зарић, земљоделац, стар 35 година, жена Манда 32, кћери: Јована 6, Ранђија 5 и
Станија 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼ д. Једна њива
од 1 ралице. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од ¼ ралице. Један виноград од
½ мотике. - 9. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у II класу.
14. Риста Мијаиловић, земљоделац, стар 26 година, жена Марија 20, синови: Тодосије 2
и Михаил 1 година, синовац Богољуб 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава
с плацом од 1/ ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од
½ ралице. Један забран од ½ дана. Један виноград од 1 мотике. - 25. - Месечни
приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
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15. Мина Симић, земљоделац, стар 28 година, жена Јелена 25, син Радисав 1 година,
кћери: Јаника 6 и Милена 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од
¼ ралице. Једна њива од 1 ралице. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од ½
ралице. Један забран од ½ ралице. Један виноград од ½ мотике. -21. - Месечни
приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
16. Никола Благојевић, стар 36 година, жена Сава 32, син Вуица 8 година, кћер Стевана
10 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ ралице. Једна њива
од 1 ½ дан. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ д. Један забран од ½
ралице. Један виноград од 1 мотике. -31. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде свега - 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
17. Павле Благојевић, земљоделац, стар 34 године, жена Марија 29. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од
1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 1
мотике. -20. - Месечни приходи: лична привреда - 6. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
18. Андрија Милић, земљоделац, стар 29 година, жена Јелка 25, синови: Светозар 10,
Тодор 7 и Ивко 3 године, кћер Калина 6. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 ½ дана. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од ½ ралице. Један виноград од 1 ½ мотике. -22. - Месечни приходи: лична
привреда - 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
19. Милош Мијаиловић, земљоделац, стар 39 година, жена Јелена 35, синови: Агатон 12
и Тома 7 година, кћери: Алексија 5 и Миленија 1 година. - Непокретно имање: Једна
кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од ½ косе.
Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. -15. - Месечни приходи:
лична привреда - 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
20. Сава Мијаиловић, земљоделац, стар 26 година, жена Милица 20, кћер Рокса 2
године, мати Стаменка 80 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од
½ ралице. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице.
Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. -29. - Месечни приходи: лична
привреда - 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
21. Анта Стевановић, земљоделац, стар 23 године, жена Ружица 20, брат Огњан 20
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од
1 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2
мотике. -22. - Месечни приходи: лична привреда - 7. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
22. Павле Величковић, земљоделац, стар 37 година, жена Стана 30. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼ ралице. Свега - 1. - Месечни приходи:
лична привреда - 5. - По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
23. Вукоман Радосављевић, земљоделац, стар 45 година, жена Јована 40, синови:
Василије 24, Димитрије 23, Вукић 19 и Милун 15 година, кћери: Круна 15, Вида 13 и
Милика 4 године, снаја Румена 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
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ливада од 1 ½ косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ½ ралице. Један
виноград од 1 ½ мотике.- 37. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 13. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
24. Вукадин Милосављевић, земљоделац, стар 45 година, жена Стана 40, синови:
Арсеније 24, Живан 19, Мијушко 16 и Радосав 9 година, кћер Рада 9 година, снаја
Милунка 20, унуци: Драгомир 3 и Милоје 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 4 дана.
Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од ½ ралице. Један
виноград од 5 мотика.Свега - 82. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 15. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у V класу.
25. Милован Вучковић, земљоделац, стар 26 година, брат Милосав 21 година, сестре:
Милојка 16 и Иконија 13 година, мати Мирјана 50 година. - Непокретно имање: Једна
кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Један шљивар од ½ ралице.
Један виноград од 3 мотике. -32. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
26. Василије Алексић, земљоделац, стар 29 година, жена Пауна 25, синови: Радисав 8,
Љуба 3 и Мирча 1 година, кћер Милкана 6 година. – Непокретно имање: Једна кућа
хрђава са зградом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од 2
косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике.
-48. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 7. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
27. Павле Ђокић, земљоделац, стар 38 година, жена Милојка 36, син Марко 4 године. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран
од 1 ралице. Један виноград од 3 мотика. Свега - 36. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
28. Максим Стевановић, земљоделац, стар 29 година, жена Николета 25, синови: Тодор
10, Богић 8 и Тома 1 година, кћер Богдана 2 године, браћа: Марко 23 и Маринко 19
година, сестра Икосава 15 година, мати Станица 60 година, снаје: Мартина 20 и Божана
19 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од материјала слабог с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од
1 дан. Један забран од 1 дан. Један виноград од 2 мотика. Свега - 60. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 13. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у IV класу.
29. Паун Милетић, стар 49 година, зет Милан 35 година, кћер Аница 28 година, унук
Сава 8 година, унуке: Милева 3, Ката 2 и Драгиња 1 година. - Непокретно имање: Једна
кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 5 д.
Једна ливада од 5 коса. Један шљивар од 1 д. Један забран од 1 д. Један виноград од 3
мотике. - 109. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 12. - По
имању спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
30. Петроније Миловановић, земљоделац, стар 52 године, синови: Вукоица 27 и Сима
14 година, кћер Милица 16 година, снаја Ана 26 година, унуци: Ђурђе 7 и Мријан 6
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година, унука Наста 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа са зградом слабо с
плацом од ½ д. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од ½ д. 1
забран од 1 д. 1 виноград од 3 мотике. - 58. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија
и личне привреде 9. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у III класу.
31. Јеврем Радојевић, земљоделац, стар 27 година, жена Ранђија 20, браћа: Јанићије 16,
Милан 12 и Петар 9 година, сестре: Марија 20, Милосава 12 и Алексија 8 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од ½
ралице. Једна њива од 3 д. Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од 1 дана. Један
забран од 1 д. Један виноград од 2 мотике. - 82. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде свега 12. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у IV класу.
32. Сима Милисављевић, стар 32 године, жена Сава 30, синови: Стеван 11 и Обрен 9
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од
1 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Свега -12. - Месечни
приходи: лична привреда - 4. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
33. Миладин Милисављевић, стар 27 година, жена Стојна 20, кћер Петкана 1 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дана.
Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Свега -12. - Месечни приходи:
лична привреда - 4. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
34. Ћира Петковић, земљоделац, стар 50 година, син Андрија 26 година, снаја Даница
20. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д.
Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од ½ мотике. -30. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде свега 7. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у III класу.
35. Прока Мијаиловић, земљоделац, стар 26 година, жена Јована 22, кћер Софија1
година, браћа: Јаков 25, Марко (ђак) 20 и Груица (ђак) 16 година. - Непокретно имање:
Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива
од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 2
мотике. - 52. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 11. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
36. Милета Петковић, земљоделац, стар 42 године, жена Сава 35, синови: Милан 14 и
Војин 6 година, кћери: Пауна 16, Милосава 8 и Иконија 2 године. - Непокретно имање:
Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе.
Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од ½ мотике -17. - Месечни приходи:
лична привреда - 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
37. Величко Петковић, земљоделац, стар 61 годину, жена Марија 50, синови: Мијаило
35 и Риста 23 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Шљивар од ½ ралице. Забран од 1
ралице. Виноград од 1 мотике -20. - Месечни приходи: лична привреда - 6. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
38. Петар Јовановић, земљоделац, стар 40 година, жена Ћирка 35, синови: Вуица 19,
Лазар 16 и Теодор 7 година, кћери: Персида 10 и Милана 3 године. - Непокретно
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имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада
од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега -29. Месечни приходи: лична привреда - 8. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
39. Маринко Вуксановић, земљоделац, стар 26 година, жена Станисава 20, кћер
Анђелија 1 година, брат Јован 19 година, сестре: Томанија 15 и Манда 12 година, мати
Живана 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од
½ ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ д. Један
забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. -44. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
40. Сава Веселиновић, земљоделац, стар 53 године, жена Петрија 30. - Непокретно
имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Њива од 1 д. Ливада
од ½ косе. Шљивар од 1 ралице. Забран од 1 ралице. Виноград од 1 мотике. -38. Месечни приходи: лична привреда 3. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у I класу.
41. Стојан Смиљковић, земљоделац, стар 53 године, пасторак Миладин 29 година, снаја
Марија 24 године, кћер Станија 15 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 3 д. Једна ливада
од 1 ½ косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике. -58. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 10. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у III класу.
42. Аврам Недељковић, стар 19 година, брат Мијат, слуга 16 година. - Непокретно
имање: Плац кућни од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 3 косе. Један забран
од 1 ралице. Парлог од ½ мотике. 24 - Месечни приходи: лична привреда - 3. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
43. Јаков Димитријевић, земљоделац, стар 23 године, жена Симона 20, браћа: Аксентије
19, Мијат 15 и Наун 8 година, сестре: Алексија 16 и Милана 8 година, мати Ружица 40
година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од
2 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице.
Један виноград од 2 мотике. -43. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде
свега 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
44. Петроније Ђорђевић, стар 36 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Ливада од 1 косе. Шљивар од ½ ралице.
Виноград од ½ мотике. -20. - Месечни приходи: лична привреда - 4. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у II класу.
45. Василије Илић, стар 29 година, жена Гроздана 25, син Вуица 1 година, кћер
Никосава 5 година. - Непокретно имање: Једна кућа с зградом слабом с плацом од ½
ралице. Њива од 2 д. Ливада од 1 косе. Шљивар од ¼ ралице. Један забран од 1 од
ралице. Виноград од 1 мотике. -30. - Месечни приходи: лична привреда свега 5. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
46. Јован Оросић, земљоделац, стар 38 година, жена Милунка 30, кћери: Аница 14,
Милева 12, Стојанка 5 и Савка 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
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зградом слабом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1
косе. Шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. -40.
- Месечни приходи: од стоке земљоделија и личне привреде свега 6. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у II класу.
47. Атанасије Станојевић, земљоделац, стар 24 године, жена Босиљка 21, брат Миленко
14 година, сестра Јока 10 година, мати Живана 51 година. - Непокретно имање: Једна
кућа слаба с плацом од ½ д. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. 42. Месечни приходи: од стоке земљоделија и личне привреде свега 7. - По имању спада у
I класу, а по приходима спада у III класу.
48. Урош Веселиновић, земљоделац, стар 40 година, жена Рада 39, синови: Радојица 14,
Милан 10 и Максим 6 година, кћери: Милена 10 и Неранџа 5 година. - Непокретно
имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од
1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Парлог од 1 мотике. 42. Месечни приходи: од стоке земљоделија и личне привреде свега 7 . - По имању спада у
I класу, а по приходима спада у III класу.
49. Мијаило Радосављевић, земљоделац, стар 37 година, жена Николета 30, синови:
Мата 13 и Нићивор 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом
с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар
од ½ ралице. Један забран од 1 дан. Један виноград од 2 мотике. -55. - Месечни
приходи: од стоке земљоделија и личне привреде свега 8. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у III класу
50. Милан Јовановић, земљоделац, стар 27 година, жена Перка 22, кћери. Илинка 6,
Милева 4 и Љубица 2 године, сестра Милунка 10 година. - Непокретно имање: Једна
кућа с једном зградом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе.
Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ½ дана. Један виноград од 2 мотике. -54.
- Месечни приходи: од стоке земљоделија и личне привреде 7. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу
51. Вучета Ђорђевић, земљоделац, стар 49 година, жена Јована 45, син Илија 17 година.
- Непокретно имање: Једна кућа с хрђавом зградом с плацом од ½ ралице. Једна
њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од
1 мотике. -40. - Месечни приходи: од земљоделија, стоке и личне привреде 5. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу
52. Методије Оросић, земљоделац, стар 35 година, жена Миленка 30, син Нихаил 2
године, мати Цвета 60 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½
ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ¼ ралице.
Један забран од 1 дан.Један виноград од 1 мотике. - 35. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде свега 8 . - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
53. Милан Симић, служитељ, стар 22 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе.Један виноград од 1
мотике. - 16. - Месечни приходи: лична привреда 3 . - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у I класу.
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54. Радосав Стојановић, слуга, стар 30 година. - Непокретно имање: нема, Месечни
приходи: лична привреда по плати 1 талир.- По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у I класу.
Комисија је ова у Обштини овој предузела попис људи и имања и прихода за порез по
имућности 10. Јулија 1863. год. и закључила је тринаестог истога месеца и год. – Као
што се из овога протокола види нађено је да у истој обштини имаде триста деведесет
глава мушки између кои имаде 2 из Турске а триста осамдесет седам је да женски.
Вредност имања шест хиљада шест стотина два дуката цесарских. Од личног прихода
хиљаду сто седамдесет три. А по класама по имањима данак плаћајући глава ево то:
прве сто тридесет пет, друге три и треће два и по приходима прве петнаест, друге
педесет шест, треће педесет три, четврте двадесет један и пете осам.
Председ. Обштине М. Сугубинске
Максим Петровић
Ђорђе Филиповић
Вукадин Милосављевић (членови)
Председник Комисије I кл. Н к. Ср. Левачког
Ст. Јанићијевић
Член и Деловодитељ
Пис. Ср. Левачк.
Е. М. Тирић
Член Комисије
Прак. Суда Окр. Јагод.
Милан Пекарић

Медвеђа
(Обштина Медвеђска)
1. Петар Рашковић, земљоделац, стар 50 година, жена Гроздана 45, синови: Мијаило 24,
Јаћим 22, Марко 16, Никола 12 и Јосиф 7 година, кћер Милица 16 година, снаје: Тодора
25 и Јована 20 година, унуке: Даница 3 и Роса 1 годину. - Непокретно имање: Једна
кућа са три зграде од слабог материјала с плацом од ¾ дана шљивама засађен. Једна
њива од 4 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград
од 7 мотика. - 68. - Месечни приходи: од стоке земљоделија и личне привреде 18. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у V класу.
2. Вукоица Поповић, земљоделац, стар 45 година, жена Станика 40, кћер Петрија 13
година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде слабе с плацом од ¾ дана. Једна
њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1
ралице. Један виноград од 5 мотика. - 96. - Месечни приходи: од стоке земљоделија и
личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
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3. Сима Анђелковић, земљоделац, стар 45 година, жена Јеросима 40, синови: Петар 8 и
Урош три године, кћер Милка 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде
слабе с плацом од ½ дана. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од ½ дана. Један виноград од 3 мотика. - 86. - Месечни приходи: од стоке
земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
4. Мијаило Брадић, трговац, стар 60 година, жена Милојка 48, син Сава 30 година, кћер
Петрија 13 година, снаја Манда 28, унуци: Василије 8, Тодор 3 и Димитрије 1 годину,
унука Марија 5 година. - Непокретно имање: Једна кућа с четири зграде од слабог
материјала с плацом од ½ дана шљивама засађен. Једна њива од 10 дана. Једна
ливада од 9 коса. Један шљивар од 3 ½ дана. Један забран од 2 дана. Један виноград
од 12 мотика. Једна меана од слабог материјала са плацом 480. - Месечни приходи: од
трговине, личне привреде, стоке и земљоделија свега - 43. - По имању спада у V класу,
а по приходима спада у VI класу.
5. Обрад Брадић, земљоделац, стар 46 година, жена Мирјана 42, синови: Антоније 22,
Ћира 16, Милан 14, Димитрије 7 и Василије 2 године, кћери: Василија 18, Љубица 9 и
Јерина 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа с једеном зградом с плацом од ¼
дана. Једна њива од 2 дана. Један шљивар од ½ дана. Један чаир од 2 д. Један
виноград од 3 мотика. - 92. - Месечни приходи: од личне привреде, стоке и
земљоделија 12. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
6. Милош Лађаревић, земљоделац, стар 48 година, синови: Тодосије 15, Благоје 11, и
Сима 1 година, кћери: Василија 14 и Марија 5 година, брат Смиљко 52 године, снаја
Синђелија 45, синовице: Магдалина 15 и Аница 12 година. - Непокретно имање: Једна
кућа са 2 зграде слабе с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 7
коса. Један шљивар од ½ д. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 8 мотика.
Свега- 93. - Месечни приходи: од личне привреде, стоке и земљоделија свега 12. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
7. Сима Атанасковић, земљоделац, стар 50 година, жена Станица 45, синови: Глигорије
15 и Марко 5 година, кћери: Јелена 18 и Достана 15 година. - Непокретно имање: Једна
кућа са три зграде слабе с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 4 дана. Једна ливада
од 4 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од ¼ ралице. Један виноград од 3
мотике. Пола кафане. -125. - Месечни приходи: од личне привреде, стоке и
земљоделија свега 13. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
8. Миленко Наупарац, земљоделац, стар 48 година, жена Јована 42, син Милан 11
година, кћери: Милка 18, Јелисавета 15 и Стојана 13 година. - Непокретно имање: Једна
кућа са три зграде слабе с плацом од ½ д. Једна њива од 5 дана. Једна ливада од 5
коса. Један шљивар од ½ д. Један забран од 2 д. Један виноград од 3 мотике. Свега. 161. - Месечни приходи: од личне привреде, стоке и земљоделија свега 13. - По имању
спада у III класу, а по приходима спада у IV класу.
9. Димитрије Градиштанац, земљоделац, стар 48 година, жена Анђелија 40, син Ђорђе
14 година, кћер Јегда 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа са три зграде слабе с
плацом од ½ дана. Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 8 коса. Један шљивар од 2 ½
дана. Један забран од 2 ½ дана. Један виноград од 10 мотика. Свега. -219. - Месечни
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приходи: од личне привреде, стоке и земљоделија свега 14. - По имању спада у III
класу, а по приходима спада у V класу.
10. Милија Спасић, земљоделац, стар 45 година, жена Марија 34, син Јанићије 12
година, кћер Милена 15 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом
слабом с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 ½ дан. Једна ливада од 1 косе. Један
забран од ¼ дана. Један виноград од 2 мотике. 45. - Месечни приходи: од личне
привреде, стоке и земљоделија свега 7. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
11. Димитрије Милојевић, земљоделац, стар 43 године, син Петар 17 година, кћер
Дмитра 8 година, снаја Синђелија 18. - Непокретно имање: Једна кућа с две зграде
слабе с плацом од ½ дана. Једна њива од 2 д. Један чаир од 1 дан. Један виноград од 1
мотике. - 59. - Месечни приходи: од личне привреде, стоке и земљоделија свега 8. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
12. Обрад Лазић, земљоделац, стар 45 година, отац Лазар 70 година, жена Станија 40,
синови: Сава 15, Василије 13 и Глигорије 5 година, кћери: Малина 18 и Анђелија 1
година, брат Симеон 28 година. - Непокретно имање: Једна кућа с две зграде хрђаве ¾
дана. Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 3 косе. Један забран од 1 дана. Један
виноград од 6 мотика. - 87. - Месечни приходи: од личне привреде, стоке и
земљоделија свега 12. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
13. Живко Ашанин, земљоделац, стар 48 година, жена Стевана 45, синови: Аврам 15 и
Јеврем 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом
од 1 ралице. Једна њива од 1 ½ дана. Један чаир од 4 косе. Један чаир од 1 д. Једана
забран од 1 дана. Један виноград од 6 мотика. - 84. - Месечни приходи: од личне
привреде, стоке и земљоделија свега 9. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
14. Димитрије Јовановић, земљоделац, стар 45 година, жена Ружица 40, кћери: Милика
15, Вула 10, Софија7 и Дмитра 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа с две зграде
хрђаве с плацом од ¼ дана. Једна њива од 1 ½ дана. Једна ливада од 2 косе. Један
забран од ½ дана. Један виноград од 2 мотике. 62. - Месечни приходи: од личне
привреде и земљоделија 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
15. Мијаило Стоић, земљоделац, стар 48 година, жена Катарина 40, син Филип 6
година, кћери Марија 9 и Круна 4 године, синовац Илија 15 година. - Непокретно
имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од ¼ д. Једна њива од 3 дана.
Једна ливада од 7 коса. Један шљивар од 2 дана. Један забран од 1 дана. Један
виноград од 4 мотике. - 153. - Месечни приходи: од личне привреде, стоке и
земљоделија свега - 11. - По имању спада у III класу, а по приходима спада у IV
класу.
16. Обштинско имање. - Непокретно имање: Једна судница слаба са два салаша на
Обштинском плацу од ¼ дана.
Алија Топоница са ситнон гором од 50 дана. У вредности 100. - Месечни приходи: од
аренде - 2. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
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17. Обштинско имање. - Непокретно имање: Једна црква од слабог материјала са једном
кућом за школу употребљену с плацом од 1 дана. - Месечни приходи: нема - По имању
спада у 0 класу, а по приходима спада у 0 класу.
18. Милун Ђорђевић, земљоделац, стар 23 године, жена Велика 18, брат Коста 18
година, сестра Милена 21 година, синовац Анта 3 године. - Непокретно имање: Једна
кућа слаба с плацом од 1 дана. Једна њива од 1 дан. Једна ливада од 2 косе. Један
забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. 50. - Месечни приходи: од личне
привреде, стоке и земљоделија свега - 10. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
19. Илија Милосавић, земљоделац, стар 35 година, жена Синђелија 30, синови: Обрен
10, Мијат 6 и Стеван 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом
хрђавом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 дан. Један виноград од 3 мотике. 25. Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
20. Микан Милосавић, земљоделац, стар 24 године, жена Илинка 20, синови: Сава 4 и
Никола 1 година, кћер Сава 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом
од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2
мотике. 29. - Месечни приходи: лична привреда - 5. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
21. Трифун Милосавић, земљоделац, стар 20 година, жена Анђелија 18. - Непокретно
имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Један шљивар
од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. 29. - Месечни приходи: лична привреда - 5.
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
22. Димитрије Миленковић, земљоделац, стар 64 године, жена Наста 55, син Тодор 27
година, кћер Јована 17 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 ½
дан. Једна њива од 3 дана. Један забран од 1 дан. Један виноград од 3 мотике. 57. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде - 5. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у II класу.
23. Сима Миленковић, земљоделац, стар 25 година, жена Сара 20, син Јован 3 године,
кћер Љубица 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од 1 ралице.
Једна њива од ¾ д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ ралице. Један виноград
од 1 мотике. 28. - Месечни приходи: лична привреда - 5. - По имању спада у I класу,
а по приходима спада у II класу.
24. Мата Дубљанин, стар 31 годину, жена Милица 28, син Вуица 9 година, кћери:
Милунка 12 и Софија 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом
слабом с плацом од ¾ дана. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
виноград од 3 мотике. - 62. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде,
свега -6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
25. Тодор Милетић, земљоделац, стар 35 година, жена Јелица 30, кћери: Роса 6 и
Милана 3 године, браћа: Јанићије 25 и Сима 20 година, мати Марија 50 година, снаје:
Аница 25 и Цвета 20 година, синовац Јосиф 3 године, синовица Ранђија 1 година. Непокретно имање: Једна кућа са три зграде слабе с плацом од 1 дана. Једна њива од
4 д. Једна ливада од 6 коса. Један шљивар од 1 дан. Један забран од ½ дана. Један
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виноград од 6 мотика. Свега. -190. - Месечни приходи: од личне привреде, стоке и
земљоделија свега 24. - По имању спада у III класу, а по приходима спада у V класу.
26. Василије Дубљанин, стар 38 година, жена Милица 33, синови: Петар 10 и Аврам 7
година, кћер Јелица 13 година, брат Нићивор 25 година, снаја Станија 20, синовац
Коста 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од 1
дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 4 косе. Један виноград од 4 мотике. - 97.
- Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде свега - 14. - По имању
спада у III класу, а по приходима спада у IV класу.
27. Милоје Милетић, земљоделац, стар 45 година, жена Стана 40, синови: Милан 9 и
Павле 1 година, кћер илунка 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом
од ¼ дана. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ¼ дана.
Један виноград од 2 мотике. - 44. - Месечни приходи:
од личне привреде и
земљоделија свега - 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
28. Милосав Милетић, земљоделац, стар 40 година, жена Милица 38, син Михаил 3
године, кћер Станија 13 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼
дана. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ¼ дана. Један
виноград од 2 мотике. - 44. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде - 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
29. Нићивор Милетић, земљоделац, стар 28 година, жена Јелена 20, син Љубомир 3
године, кћери: Јана 5 и Софија 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с
плацом од ¼ дана. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ¼
дана. Један виноград од 2 мотике. - 44. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде свега 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
30. Јован Бранковић, стар 28 година, брат Димитрије 14 година, сестра Ката 12 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од 1 д. Једна њива од
1 д. Један виноград од 3 мотике. - 35. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
31. Јован Пеливановић, стар 15 година, брат Нићивор 6 година, сестре: Малина 14 и
Стојана 5 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 дана. Једна
њива од 1 дан. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 3 мотике. - 34. - Месечни
приходи: нема. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
32. Станка, удова поч. Обрена Брадића, стара 40 година, кћери: Станица 12 и Миросава
7 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ¾ д.
Једна њива од 1 дана. Један чаир од 1 дана. Један виноград од 2 мотике. - 47. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 3. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у I класу.
33. Филип Видојевић, земљоделац, стар 25 година, жена Магдалина 20, брат Василије
13 година, мати Стевана 50 година, синовац Ђорђе 6 година, синовица Милка 4 године.
- Непокретно имање: Једна кућа слаба са хрђавом зградом с плацом од 3 дана. Једна
њива од 2 дан. Један виноград од 3 мотике. - 62. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
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34. Милоје Максимовић, земљоделац, стар 40 година, жена Милосава 34, син Ђорђе 8
година, кћер Марија 11 година, синовица Петрија 6 година. - Непокретно имање: Једна
кућа с једном зградом слабом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Један
забран од ½ дана. Један виноград од 2 мотике. Свега - 42. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
II класу.
35. Стеван Бечевић, земљоделац, стар 26 година, жена Станика 24, кћери: Малина 5 и
Милена 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна
њива од 1 дан. Један шљивар ос 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. Свега - 43. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у II класу.
36. Димитрије Јевтић, земљоделац, стар 30 година, жена Стојна 26, синови: Јован 13 и
Милан 8 година, кћер Николета 5 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Један чаир од 1 д. Један виноград од
2 мотике. - 28. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
37. Мијаило Јевтић земљоделац, стар 45 година, жена Мирјана 40, син Глигорије 13
година, кћер Милева 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа с две зграде слабе с
плацом од 1 дана. Једна њива од 3 д. Једна ливада од 1 косе.. Један виноград од 2
мотике. - 67. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 7. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
38. Мића Лазић земљоделац, стар 18 година, сестра ћирка 13 година, мати Инђа40
година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Један виноград
од 3 мотике. 15. - Месечни приходи: лична привреда 3. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у I класу.
39. Матија Брадић стар 37 година, жена Петрија 35, син Петар 6 година. - Непокретно
имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од ½ дана. Један виноград
од 1 мотике. 19. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у II класу.
40. Василије Брадић, земљоделац, стар 30 година, жена Стојна 28, син Нестор 7 година,
кћери: Ката 12 и Милунка 9 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом
од ½ ралице. Једна њива од ½ дана. Један виноград од 1 мотике. Свега 22. - Месечни
приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
41. Никола Пантић, земљоделац, стар 34 године, жена Марија 30, син Милан 3 године,
баба Перуника 60, сестра Софија 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба са
зградом, с плацом од 1 д. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград
од 2 мотике. Један чаир од 1 дан. 66. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде, свега - 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
42. Ђорђе Поповић, земљоделац, стар 27 година, жена Марија 22, сестра Стојанка 8
година. - Непокретно имање: Једна кућа с две зграде слабе, с плацом од 1 дан. Једна
њива од 2 ½ д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1
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ралице. Један виноград од 4 мотике. - 100. - Месечни приходи: од земљоделија и
личне привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
43. Тодор Живковић, земљоделац, стар 45 година, синови: Димитрије 22 и Тривун 18
година, кћери: Малина 16 и Милка 12 година, снаје: Томанија 20 и Тодора 15 година. –
Непокретно имање: Једна кућа са три зграде слабе с плацом од ½ дана. Једна њива од 3
дана. Једна ливада од 2 косе. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 3 мотике. –
98. – Месечни приходи: од личне привреде, стоке и земљоделија свега 14. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
44. Мијаило Сремац, земљоделац, стар 50 година, жена Станимирка 50, синови:
Софроније 19, Василије 15, Стеван 9 и Милић 7 година, кћер Сава 5 година. Непокретно имање: Једна кућа слаба са две хрђаве зграде с плацом од ½ д. Једна
њива од 1 д. Један виноград од 3 мотике. - 23. - Месечни приходи: лична привреда 4.
- По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
45. Здравко Рајковић, земљоделац, стар 48 година, жена Стоја 45, кћери: Ката 13, Јелена
12 и Милева 5 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба са једном хрђавом
зградом с плацом од ½ ралице. Једна њива од ½ дана. Један виногрдад од 1 мотике. –
26. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
46. Петар Јаћић, земљоделац, стар 26 година, жена Василија 24, син Милен 6 година,
кћер Милева 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с
плацом од ¾ дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 3
мотике. - 64. - Месечни приходи: од личне привреде и земљоделија 7. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
47. Тимотије Станић, земљоделац, стар 35 година, жена Василија 30, брат Петар 15
година, сестре: Анђелија 16, Иконија 10 и Илинка 10 година, мати Миленија 50 година.
- Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¾ дана. Једна њива од 2 дана.
Један виноград од 4 мотике. - 52. - Месечни приходи: од стоке, личне привреде и
земљоделија 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
48. Јаков Дамњановић, земљоделац, стар 35 година, жена Василија 30, синови: Филип 8
и Андрија 2 године, кћер Стојана 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба са
зградом хрђавом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе.
Један виноград од 2 мотике. - 44. - Месечни приходи: од личне привреде и
земљоделија свега 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
49. Ђорђе Обрадовић, земљоделац, стар 38 година, жена Санда 32, син Петар 2 године,
кћер Аница 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с
плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2
мотике. - 57. - Месечни приходи: од стоке,личне привреде и земљоделија 7. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
50. Јован Панић, земљоделац, стар 40 година, кћер Роксанда 3 године, мати Стана 60
година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1
дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике.
- 35. - Месечни приходи: од личне привреде и земљоделија 5. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
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51. Милена, кћер поч. Стевана Панића, стара 15 година,сестра Јелица 5 година, под
старанијем брата од стрица под број 50. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дан. Запарложени виноград од 2 мотике. - 22. Месечни приходи: нема. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
52. Милан Кесић, земљоделац , стар 30 година, жена Манда 28, синови: Паун 13 и Риста
2 године, кћери: Круна 12 и Марија 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с
плацом од ½ дана. Једна њива од 3 дана. Један чаир од ½ дана. Један виноград од 4
мотике. - 94. - Месечни приходи: од стоке, личне привреде и земљоделија свега 9. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
53. Милун Кесић, земљоделац, стар 47 година, жена Стевана 45, син Коста 8 година,
кћери: Милица 5 и Достана 15 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом слабом с плацом од 1 дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе.
Један виноград од 3 мотике. - 74. - Месечни приходи: од стоке,личне привреде и
земљоделија 7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
54. Васа Баић, земљоделац, стар 20 година, жена Младена 18, син Новица 1 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од 1 ралице. Једна
њива од 2 д. Један виноград од 3 мотике. - 38. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија личне привреде 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
55. Рака Трошић, земљоделац, стар 55 година, жена Марија 50, син Викентије 4 године,
кћери: Јована 17 и Јерина 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба са хрђавом
зградом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 42. - Месечни приходи: лична
привреда 3. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
56. Миљко Јовановић, земљоделац, стар 44 године, жена Петкана 40, син Тодосије 10,
кћери: Аница 17, Јована 14 и Станојка 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом слабом с плацом од ½ дана. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе.
Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 3 мотике. - 93. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 9. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
57. Обрад Радосављевић, земљоделац, стар 50 година, жена Милена 48, синови: Јован
17, Петар 14 и Агатон 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¾
дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један забран од 1 дана. Један
виноград од 3 мотике. - 72. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 9. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
58. Алексије Цветковић, стар 16 година, сестра Тодора 12 година пшод старанијем
отчуа, види број 57, код кога се наследници налазе. - Непокретно имање: Једна кућа
слаба с плацом од ¼ д. Једна њива од ½ дана. Једна ливада од 2 косе. Један забран од
½ ралице. Један виноград од ½ мотике. - 24. - Месечни приходи: нема. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
59. Стеван Панић, земљоделац, стар 30 година, жена Анђелија 27. - Непокретно имање:
Једна кућа хрђава с плацом од ½ д. Једна њива од ½ дана. Један виноград од 2
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мотике. - 22. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
60. Тома Стевановић, земљоделац, стар 30 година, жена Гвоздена 25, сестре:
Станимирка 18, Стојана 14 и Станка 12 година. – Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом слабом с плацом од 1½ дана. Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 2
косе. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 4 мотике у Атару Медвеђском и 1
ливада од 2 косе у Милутовцу. - 104. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде свега - 11. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
61. Лука Паслуровић, земљоделац, стар 27 година, жена Милојка 22, син Живан 1
година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба са хрђавом зградом с плацом од ¼ д.
Једна њива од 1 ½ дана. Један чаир од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 37. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у II класу.
62. Алекса Паслуровић, земљоделац стар, 38 година, жена Јелена 33, син Филип 7
година, кћери: Милица 13, Петрија 9, Симона 6 и Видосава 1 година. - Непокретно
имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од ¼ д. Једна њива од 1 дан.
Једна шљивар од 1 дан. Један виноград од 3 мотике. - 45. - Месечни приходи: лична
привреда - 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
63. Јован Здравић, земљоделац стар 40 година, жена Живана 38, синовци: Љубомир 5 и
Владимир 1 годину, брат Илија 20 година, снаја Иконија 20, сестра Станица 16 година.
- Непокретно имање: Једна кућа слаба са једном зградом хрђавом с плацом од 1 дана.
Једна њива од 1 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ дана. Један виноград
од 3 мотике. - 68. - Месечни приходи: од стоке земљоделија и личне привреде свега 11. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
64. Лазар Здравић, земљоделац (има падајућу болест) стар 43 године, жена Станика 35,
синови: Петар 17, Никола 7 и Тодор 4 године, кћер Малина 9 година. - Непокретно
имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 дана. Један виноград
од 2 мотике. - 22. - Месечни приходи: лична привреда 3. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у I класу.
65. Јеремија Здравић, земљоделац стар, 40 година, жена Милена 35. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђава с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 дана. Један
виноград од 1 мотике. - 26. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у
I класу, а по приходима спада у II класу.
66. Алекса Здравић, земљоделац, стар 40 година, жена Станија 35, синови: Василије 13,
Коста 9 и Сава 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба са зградом хрђавом с
плацем од ½ дана. Једна њива од 1 д. Један забран од ¼ ралице. Један виноград од
4 мотике. - 51. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6 - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
67. Сима Здрави,ћ земљоделац, стар 24 године, Жена Петкана 20, браћа: Филип 18 и
Марко 5 година, сестре: Мара 15, Милунка 13 и Василија 10 година, мати Мирјана 40. Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од ½ дана.
Један виноград од 1 мотике. - 28. - Месечни приходи: лична привреда 7. - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
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68. Јанићије Рајковић, земљоделац стар 40 година, жена Анђелија 35, син Урош 9
година, кћери: Петрија 14, Илинка 11 и Софија 7 година. - Непокретно имање: Једна
кућа хрђава са зградом и плацом од ½ ралице. Једна њива од 1½ д. Једна ливада од
1 косе. Један виноград од 1 мот. - 30. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
69. Миленко Живановић, земљоделац, стар 60 година, жена Милојка 50, синови: Јефта
26 и Сима 30 година, кћер Аница 15 година, снаја Јелена 18. - Непокретно имање: Једна
кућа слаба са једном зградом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 ½ дана. Један
забран од 1 ралице. Једаншљивар од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике. - 47. Месечни приходи: лична привреда 6 - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
70. Сима Трошић, земљоделац, стар 35 година, жена Илинка 30, синови Антоније 7 и
Максим 1 годину. - Непокретно имање: Пола куће хрђаве с плацом од ¼ ралице. Једна
њива од 1 дана. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. 19. - Месечни
приходи: лична привреда 5 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
71. Димитрије Трошић, земљоделац, стар 25 година, жена Стевана 24. - Непокретно
имање: Једна половина куће хрђаве с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике. 40. - Месечни
приходи: од личне привреде и земљоделија 6 - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
72. Рада, удова почив. Вуице Трошића стара 40 година, синови: Јован 13, Петар 10,
Стеван 9 и Јосиф 6 година, кћер Стевана 16 година. - Непокретно имање: Једна кућа
слаба с три зграде с плацом од 1 ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2
косе. Један шљивар од 1 дана. Један забран од 1 д. Један виноград од 3 мотике. - 86. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 4 - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у II класу.
73. Милан Гаић, земљоделац, стар 18 година, жена Марта 16, браћа: Сима 12 и Мијат 8
година, сестре: Анђелија 6 и Никосава 4 године, мати Стана 40. - Непокретно имање:
Једна кућа с три зграде слабе с плацом од 1 д. Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 2
косе. Један шљивар од ½ ралице. Један чаир од ½ дана. Један виноград од 4 мотике. 128. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 9 - По имању спада
у II класу, а по приходима спада у III класу.
74. Тодосије Зурић, земљоделац, стар 30 година, жена Митра 27 година, синови: Петар
8 и Нестор 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице.
Једна њива од ½ дана. Један виноград од 1 мотике. - 18. - Месечни приходи: лична
привреда 5 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
75. Тодор Зурић, земљоделац, стар 25 година, жена Василија 18, син Милан 2 године. Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од ½ дана.
Један виноград од 1 мотике. - 18. - Месечни приходи: лична привреда 5 - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
76. Павле Трошанац, земљоделац, стар 26 година, жена Јелена 24, син Љубомир 6
година, кћер Видосава 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¾
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дана. Једна њива од 3 дана. Један виноград од 3 мотике. - 65. - Месечни приходи: од
личне привреде и земљоделија 6 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
77. Петар Трошанац, стар 22 године, жена Дмитра 20, син Милета 4 године, кћер Милка
1 година, сестре: Гроздана 15, Малина 13 и Митра 10 година. - Непокретно имање:
Једна кућа слаба с једном зградом с плацом од ½ дана. Једна њива од 3 дана. Један
чаир од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. - 74. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 7 - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
78. Тимотије Рашковић, стар 30 година, жена Јелена 25, синови: Ђорђе 8, Сава 6, Милен
4 и Милан 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 1 дана. Један чаир од 1 д. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград
од 3 мотике. - 43. - Месечни приходи: лична привреда 5 - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у II класу.
79.Јефрем Рашковић, стар 18 година, жена Јована 17, браћа: Милош 15 и Андрија 9
година, мати Јована 40 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼
ралице. Једна њива од 1 ½ дан. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице.
Један виноград од 1 мотике. Свега – 43. - Месечни приходи: лична привреда 5 - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
80. Вучко Трошић, земљоделац, стар 30 година, жена Марија 27, синови: Алекса 10,
Риста 8 и Јован 1 година, кћер Николета 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом хрђавом с плацом од ¼ д. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1 косе.
Један шљивар од ¼ дана. Један виноград од 1 мотике.– 39. - Месечни приходи: лична
привреда 5 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
81. Крста Трошић, земљоделац, стар 47 година, жена Милена 43, синови: Ђорђе 16 и
Филип 10 година, кћер Јана 13 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом хрђавом од ¼ дана. Једна њива од 2 ¼ дан. Једна ливада од 2 косе. Један
забран од ½ дана. Један шљивар на два места за 1 дан. Један виноград од 3 мотике на
два места.– 100. - Месечни приходи: од земљоделија и личнае привреде свега - 10 - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
82. Василије Андрејић, земљоделац, стар 20 година, жена Јелена 19, син Михаил 2
године, брат Лука 17 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½
ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице.
Један виноград од 2 мотике. - 70. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде свега - 7 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
83. Димитрије Андреић, земљоделац, стар 27 година, жена Милена 24 године, синови:
Јосиф 6 и Милун 3 године, кћер Ранђија 7 година. - Непокретно имање: Једна кућа
слаба с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. - 35. - Месечни приходи: лична
привреда - 7 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
84. Анђелија, удова поч. Ђорђа Миливојевића, стара 36 година, кћер Тодора 12 година.
- Непокретно имање: Једна кућа слаба с хрђавом једном зградом с плацом од ½ дана.
Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ¼ д. Један виноград од
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2 мотике. - 67. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега - 3 - По
имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
85. Павле Миливојевић, земљоделац, стар 25 година, жена Рада 22 године, син Јован 4
године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ д. Једна њива од ¾ д.
Један виноград од 1 мотике. - 19. - Месечни приходи: лична привреда - 5 - По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
86. Стојана, удова поч. Мијаила Миливојевића, стара 50 година, синови: Петар 17 и
Миливоје 8 година, кћер Пауна 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с
плацом од ½ дана. Једна њива од 1 дана. Један виноград од 1 мотике. - 22. - Месечни
приходи: лична привреда - 2- По имању спада у I класу, а по приходима спада у I
класу.
87. Милоје Ђелић, земљоделац, стар 42 године, жена Станица 40, кћери: Ана 11 и
Манда 9 година. - Непокретно имање: Један шљивар од ¼ дана. Један виноград од 1
мотике. Једна њива од 2 дана. 13. - Месечни приходи: лична привреда - 5- По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
88. Софроније Јевтић, земљоделац, стар 40 година, жена Јегда 30, кћер Петрија 2
године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ д. Једна њива од ¼
дана. Једна ливада од ½ косе. Један виноград од 1 мотике. - 17. - Месечни приходи:
лична привреда - 5- По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
89. Арсеније Милетић, земљоделац, стар 18 година, жена Митра 18, сестра Милена 10
година, снаја Дмитра 30 година, синовице: Јована 5 и Софија 2 године. – Непокретно
имање: Једна кућа са две зграде слабе с плацем од ½ дана. Једна њива од 4 дана.
Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дана. Један виноград од 3 мотике. Све у
вредн. – 121 Два чаира од 1 дана – 10. Свега 131. . - Месечни приходи: од стоке
земљоделија и личне привреде свега – 10. - По имању спада у II класу, а по приходима
спада у III класу.
90. Сава Ђаволовић, земљоделац, стар 30 година, жена Спасенија 27, синови:
Димитрије 5 и Миленко 2 године, синовац Петар 10 година, синовица Марија 4 године.
- Непокретно имање: Једна кућа са 5 зграда с плацом од ½ дана. Једна њива од 5
дана. Једна ливада од 4 косе. Један шљивар од ½ д. Један виноград од 4 мотике. – 144.
- Месечни приходи: од стоке земљоделија и личне привреде свега – 14. - По имању
спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
91. Јелисавета, удова почив. Уроша Лазића, стара 30 година, син Живко 5 година. Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом слабом с плацом од ¼ дана. Једна
њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један чаир са шумом
ситном од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. - 51. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 3. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у I
класу.
92. Милош Лазић, земљоделац, стар 23 године, жена Аница 20, сестра Петрија 13
година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацом
од 1 ралице. Једна њива од 4 д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ¼ ралице.
Један чаир од ½ дана. Један виноград од 2 мотике. Свега – 111. - Месечни приходи:
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од стоке земљоделија и личне привреде свега – 11. - По имању спада у II класу, а по
приходима спада у IV класу.
93. Милица, удова почив. Миладина Вучетића, стара 35 година, синови: Милан 10 и
Стеван 7 година, кћери: Јегда 14 и Петрија 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа
са једном зградом слабом с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 4 ½ дана. Једна
ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дана. Један виноград од 2 мотике. - 99. - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде свега 4. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
94. Димитрије Стојадиновић, стар 55 година, синови: Вуица 30 и Алекса 10 година,
кћер Анђелија 15 година, снаја Тодора 28 година. - Непокретно имање: Једна кућа са
три слабе зграде с плацом од ½ дана. Једна њива од 4 д. Једна ливада од 5 коса. Један
шљивар од 2 дана. Један виноград од 6 мотика. Један чаир са забраном од 2 дана.
Једна њива 1 ½ дана преко Мораве на друму. Свега – 192. - Месечни приходи: од стоке
земљоделија и личне привреде– 16. - По имању спада у III класу, а по приходима
спада у V класу.
95. Рака Максимовић, земљоделац, стар 35 година. - Непокретно имање: Једна кућа са
једном зградом од слабог материјала с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна
ливада од ¼ ралице. Један виноград од 3 мотике. - 39. - Месечни приходи: од земљоделија
и личне привреде 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
96. Матија Агатоновић, земљоделац, стар 35 година, жена Стаменка 30, синови: Илија
14 и Прока 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом слабом с
плацом од ¼ д. Једна њива од 1 ½ дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ¼ д.
Један забран од ¾ дана. Један виноград од 2 мотике. - 84. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
97. Милан Минић, земљоделац, стар 27 година, жена Милена 24, син Љубомир 1
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼ дана. Једна њива од ½
д. Свега - 14. - Месечни приходи: лична привреда 4 - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
98. Јеврем Живановић, стар 36 година, жена Круна 30, син Милан 3 године, кћери:
Милица 1 и Милева 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½
дана. Једна њива од ½ дана. Један виноград од 1 мотике. - 17. - Месечни приходи:
лична привреда 4 - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
99. Стеван Николић, земљоделац, стар 40 година, жена Јелица 37, син Јефрем 2 године,
пасторке: Ђурђија 5 и Станија 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом
од ¼ дана. Једна њива од 1 д. Један виноград од 2 мотике. - 42. - Месечни приходи:
од земљоделија и личне привреде 6. - По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
100. Пасторци под број 99. - Непокретно имање: Једна ливада од 3 косе. Један забран од
2 плуга. Један шљивар од ¼ дана. Један виноград од 1 мотике. – 24. - Месечни приходи:
приход имања ужива одчуу за издржање наследника. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у 0 класу.
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101. Јефрем Ђукић, земљоделац, стар 21 годину, жена Алексија 20, брат Арсеније 10
година, сестра Савка 15 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом
слабом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 2 косе. Један
шљивар од 1 ралице. Један чаир од 2 дана.. Један виноград од 5 мотика. - 166. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 12. - По имању спада у III
класу, а по приходима спада у IV класу.
102. Стеван Рачић, земљоделац, стар 19 година, жена Милунка 18, кћер Ранђија 1
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1
дан. - 22. - Месечни приходи: лична привреда 3. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у I класу.
103. Петар Рачић, земљоделац, стар 25 година, жрна Марта 20 , син Сима 4 године, кћер
Јеросима 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна
њива од 2 дан. Један виноград од 1 мотике. Свега -41. - Месечни приходи: лична
привреда 5. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
104. Стеван Ђурђевић, земљоделац, стар 37 година, жена Ласта 30, кћери: Аница 10,
Јелица 7 и Станика 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼
ралице. Један забран од 1 ралице. -6 . - Месечни приходи: лична привреда 5. - По
имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
105. Никола Ђукић, земљоделац, стар 25 година, мати Цвета 50 година. - Непокретно
имање: Једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацом од ½ дана. Једна њива
од 5 дана. Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 3
мотике. Један забран од ½ дана. Један чаир од 1 дана. Свега- 175. - Месечни приходи:
од стоке,земљоделија и личне привреде 11. - По имању спада у III класу, а по
приходима спада у IV класу.
106. Павле Јеремић, земљоделац, стар 45 година, жена Јелисавета 40, синови: Стеван 7
и Лазар 1 година, кћери: Перуника 12 и Аница 8 година. - Непокретно имање: Једна
кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 дан. Један виноград од 1 мотике.
Свега -25 . - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
107. Петар, васковарџија, стар 22 године, жена Милица 19. - Непокретно имање: Једна
кућа слаба с плацом од ¼ д. Једна њива од 2 дана. Један виноград од 2 мотике. -49 . Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 5. - По имању спада у I класу, а
по приходима спада у II класу.
108. Глигорије, васковарџија, стар 20 година, жена Иконија 20, отац Јован 50 година. –
Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ д. Једна њива од 2 дана. Један
виноград од 2 мотике. -49 . - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
109. Анта Стојаковић, земљоделац, стар 35 година, жена Станебка 27, син Алекса 5
година, кћер Милица 7 година, брат Лука 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа са
две зграде од слабог материјала с плацом од 1 д. Једна њива од 5 дана. Једна ливада
од 5 коса. Један шљивар од 1 дана. Један забран од ½ д. Један чаир од ½ д. Један
виноград од 5 мотика.- 235. - Месечни приходи: од стоке,земљоделија и личне
привреде 20. - По имању спада у III класу, а по приходима спада у V класу.
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110. Раденко Раденковић, из Турске, слуга, пре 10 год. како овде живи, стар 25 година. Непокретно имање: нема, - Месечни приходи: лична привреда по плати 2. - По имању
спада у 0 класу, а по приходима спада у I класу.
111. Мата Ћирић, земљоделац, стар 21 годину, жена Анђелија 18, синовци: Михаило
12, Јаков 6 и Милосав 3 године, сестра Стана 28 година, снаја Милкана 30 година. Непокретно имање: Једна кућа са три зграде од слабог материјала с плацом од 1
ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дана. Један
забран од ½ д. Један виноград од 3 мотике.- 123. - Месечни приходи: од земљоделија
и личне привреде 12. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
112. Пасторак Јанићије под број 4 села Руишника Обштине М. Сугубинске и овога
сестра Стана под број 111 села Медвеђе под старанијем Мате Ћирића. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Један чаир
од 1 ралице. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. – 29. - Месечни
приходи: Ово имање ужива брат и отчу за издржање наследника. - По имању спада у I
класу, а по приходима спада у 0 класу.
113. Станица, удова поч. Нићифора Јокановића, стара 30 година, син Милун 2 године,
кћери: Стеван 18 и Илинка 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом
од ½ ралице. Једна њива од 1 ¼ д. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 2
мотике. - 42 . - Месечни приходи: лична привреда 3. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у I класу.
114. Иконија, удова поч. Стева Живановића стара 22 године,сестра Ранђија 19 година. Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 ралице.
Један виноград од 2 мотике. Једна ливада са шљивама од ½ д. -29 . - Месечни приходи:
лична привреда 3. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
115. Стеван Ађанић, земљоделац, стар 21 годину, жена Круна 18, син Милан 1 година. Непокретно имање: Једна кућа са зградом слабом од ¼ д. Један шљивар од 1 д. Једна
њива од 4 д. Једна ливада од 3 косе. Један виноград од 4 мотике. 138 . - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 9. - По имању спада у II класу, а по
приходима спада у III класу.
116. Стеван Драшковић, слуга под број 115. Стар 16 година. - Непокретно имање: нема,
- Месечни приходи: лична привреда по плати 1. По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у I класу.
117. Маса почивш. Јована Јаћића у наследију синовца под броем 46, нераспоређена.
Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 д. Једна њива од ½ дана. Један
чаир са забраном од 2 дана. Један виноград од 2 мотике. 52 . - Месечни приходи: од
земљоделија 1. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
118. Арсеније Јаћић, под старанијем брата под број 46, код кога се и имање за
издражање наследника наоди стар 10 година. - Непокретно имање: Један плац кућни
од ½ дана. Једна њива од 1 дана. Један виноград од 1 мотике. 22. - Месечни приходи:
нема. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
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119. Аврам Димитријевић, под старанијем стрица под бројем 103, страр 5 година. Непокретно имање: Једна кућа слаба од 1 ралице, с плацом. Једна њива од ¾ д. 16. Месечни приходи: нема. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
120. Петар Станојевић, земљоделац, стар 22 године, жена Станика 18, мати Стојна 45
година, брат Андрија 8 година, сестре: Милена 15, Милана 12, Јована 10 и Марија 6
година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом с плацом од 1 ралице.
Једна њива од 3 д. Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од 1 д. Један забран од ½ д.
Један виноград од 3 мотике. - 87 . - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде свега 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
121. Радоица Богађанац, стар 45 година, жена Аница 30, синови: Арсеније 8 и Нићивор
2 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ ралице. Једна њива од
1 ралице. - 17 . - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
122. Димитрије Перунац, земљоделац, стар 46 година, жена Милица 40, кћер Ружица 19
година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде слабе с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један
виноград од 3 мотике. - 84 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
123. Јована, удова поч. Симе Перунца, стара 40 година, кћери: Тодора 17 и Николета 11
година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1
дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ¼ ралице. Један виноград од 2 мотике.
- 32 . - Месечни приходи: лична привреда 2. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у I класу.
124. Мата Перунац, земљоделац, стар 26 година, жена Марија 20, синови: Тимотије 6 и
Сава 2 године, брат Ђорђе 19 година, мати Јована 50 година. - Непокретно имање:
Једна кућа са једном зградом слабом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 дан. Један
шљивар од ½ дана. Један чаир са забраном од ½ дана. Један виноград од 3 мотике.
Свега 37 . - Месечни приходи: лична привреда 7. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
125. Софроније Ђурђевић, стар 7 година, брат Милен 5 година (служе). - Непокретно
имање: Једна кућа хрђава с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од ½
косе. - 26 . - Месечни приходи: нмеа. - По имању спада у I класу, а по приходима спада
у 0 класу.
126. Стеван Милошевић, земљоделац, стар 36 година, жена Јелена 34, син Јован 12
година, кћери: Милена 14 и Марија 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две
зграде од слабог материјала с плацом од ½ дана. Једна њива од 3 дана. Једна ливада
од 3 косе. Један чаир од 1 дан. Један виноград од 3 мотике. - 139 . - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 10. - По имању спада у II класу, а
по приходима спада у III класу.
127. Сима Нешић, земљоделац, стар 40 година, жена Томанија 39, пасторак Никола 17
година, пасторка Јелена 18 година. - Непокретно имање: Кућни плац од ½ ралице.
Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2 мотике у Богдању. 145
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26 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 12. - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у IV класу.
128. Под бројем 127 пасторак и пасторка. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде
од слабог материјала с плацом од ¼ дана. Једна њива од 4 д. Једна ливада од 4 косе.
Један шљивар од 1 д. Чаир од 1 ½ д. Виноград од 4 мотике. - 112 . - Месечни приходи:
привреда није урачуната. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у 0 класу.
129. Никола Брадић, земљоделац, стар 38 година, жена Милинка 34 године, син
Драгутин 2 године, кћер Милка 7 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном
зградом слабом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дан. Један чаир од од ½ ралице.
Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 59. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде свега 8. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
130. Вукадин Брадић, земљоделац, стар 50 година, жрна Станика 40, син Петар 17
година, пасторак Милан 6 година, пасторке; Достана 12 и Аница 9 година. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом с плацом од 1 дана. Једна њива од 3 дана. Један
виноград од 3 мотике. - 80. - Месечни приходи: од стоке,земљоделија и личне привреде
7. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
131. Јевта Брадић, земљоделац, стар 57 година, жена Даница 47, синови: Јеремија 24,
Јован 18 и Јеврем 9 година, кћери: Савка 16 и Анђа 6 година, снаја Ђурђија 19 година,
унук Милан 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 д. Једна
њива од 3 д. Једна ливада од 2 косе. Један виноград од 3 мотике. - 91 . - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 12. - По имању спада у I класу, а по
приходима спада у IV класу.
132. Радоица Стаматовић, земљоделац, стар 46 година, жена Аница 38, синови: Ђока
22, Лазар 20 и Тома (ђак) 17 година, снаје: Ана 22 и Јована 20 година, унука Сара 4
године. - Непокретно имање: Једна кућа са 2 зграде с плацом од ½ ралице. Једна њива
од 4 дана. Једна ливада од 6 коса. Један шљивар са једном кућом. Један виноград од 3
мотике. - 153 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 20. - По
имању спада у III класу, а по приходима спада у V класу.
133. Коста Рачић, земљоделац, стар 28 година, жена Спасенија 25, синови: Арсеније 3 и
Мијаило 1 годину, кћери: Манда 8 и Марија 4 године, брат Стева 15 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом с плацом од ¼ д. Два дућана слаба.
Трећа част шљивар од ¼ д. Једна њива од 3 д. Једна ливада од 5 коса. Виноград од 4
мотике. Чаир од 1 д. - 168 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 16. - По имању спада у III класу, а по приходима спада у V класу.
134. Аврам Пантић, земљоделац, стар 23 године, жена Савка 19, кћер Василија 1
година, брат Андрија 19 година, мати Анђелија 50 година. - Непокретно имање: Једна
кућа с једном зградом с плацом од ½ д. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1 косе.
Један забран од ½ д. Један виноград од 3 мотике. - 65 . - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 8. - По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
135. Василије Вилимоновић, стар 35 година, жена Јелена 30, синови: Јован 7 и Стеван 3
године, баба Велика 50 година, свавстика Петрија 19 година. - Непокретно имање:
146

Саша Здравковић и Дејан Танић
ПОПИС СТАНОВНИШТВА И ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРЕЗУ ЛЕВАЧКОМ 1863. ГОДИНЕ

Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна њива од 4 д. Један чаир од 1 ралице.
Једна ливада од ½ косе. Један забран од 1 д. Један виноград од 2 мотике. - 113 . Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде свега 14. - По имању
спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
136. Стеван Живановић, земљоделац, стар 30 година, жена Јаника 25, синови: Живко 3
и Јосиф 1 годину, кћер Аница 7 година, сестрић Љубомир 7 година, брат Петар 15
година, мати Стана 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 3 д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½
д. Један забран од 1 д. Један виноград од 3 мотике. - 114 . - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 12. - По имању спада у II класу, а по приходима спада у
IV класу.
137. Василије Максимовић, стар 26 година, жена Савета 28, кћер: Савета 7 и Станка 3
године, брат Јован (глуво-нем) 40 година, снаја Јелена 35 година, синовице: Алексија
13 и Роксанда 1 година, мати Милосава 60 година. - Непокретно имање: Једна кућа са
зградом једном од слабог материјала с плацом од ½ д. Једна њива од 2 д. Један
забран од 2 д. Један виноград од 3 мотике. - 68 . - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде свега 9. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
138. Василије Ђурђевић, земљоделац, стар 32 године, жена Милица 30, мати Станија 60
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од
½ д. Једна ливада од 1 косе. Један чаир од ¼ ралице. Један виноград од 1 мотике. - 21
. - Месечни приходи: лична привреда 5. - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
139. Тодор Ђорић, земљоделац, стар 30 година, жена Стана 26, кћери: Сава 9 и Аница 7
година, брат Василије 35 година, синовци: Стеван 11, Павле 2 и Сава 1 година,снаја
Петрија 27 година, синовице: Јелица 12 и Петрија 9 година, отац Ђора 70 година. Непокретно имање: Једна кућа са 2 зграде од слабог материјала с плацом од ½ д. Једна
њива од 3 д. Једна ливада од 3 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1
ралице. Један виноград од 3 мотике. - 96 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија
и личне привреде 13 . - По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
140. Василије Рачић, земљоделац, стар 15 година, брат Антоније 7 година, сестра
Малина 10 година, мати Стаменка 35 година. - Непокретно имање: Једна кућа са три
зграде од слабог материјала с плацом од ¼ д. Од два дућана слаба трећа част. Један
шљивар од ¼ д. Једна њива од 3 д. Једна ливада од 5 коса. Један чаир од 1 д. Један
забран од ½ д. Један виноград од 4 мотике. - 148 . - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 11. - По имању спада у II класу, а по приходима спада
у IV класу.
141. Лазар Рачић, земљоделац, стар 22 године, жена Босиљка 20, кћери: Круна 3 и
Марија 1 годину. – Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог
материјала с плацом од ¼ д. Од 2 дућана слаба трећачаст. Шљивар од ¼ д. Једна њива
од 3 д. Једна ливада од 5 коса. Један виноград од 4 мотике. Чаир од 1 дан. - 168 . Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 16. - По имању спада у III
класу, а по приходима спада у V класу.
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142. Антоније Баић, земљоделац, стар 33 године, жена Марија 23, браћа: Павле 17 и
Риста 13 година, снаја Аница 20 година, синовац Василије 3 године, сестра Анђелија 20
година. - Непокретно имање: Једна кућа са 2 зграде од слабог материјала с плацом од 1
ралице. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице.
Један забран од ½ ралице. Један виноград од 3 мотике. - 78 . - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 12 . - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у IV класу.
143. Станимир Игњатовић, слуга, стар 17 година. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђава с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од
½ дана. Један виноград од 2 мотике. Свега – 30. - Месечни приходи: Лична привреда
по плати и од земље, све – 3. По имању спада у I класу, а по приходима спада у I
класу.
144. Димитрије Игњатовић, земљоделац, стар 32 године, синови: Милан 4 и Љубомир 2
године, браћа: Мијушко 18 и Мијат 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом слабом с плацом од ½ д. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе.
Један шљивар од ½ ралице, Један забран од 1 д. Један виноград од 4 мотике. Свега – 67.
- Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а
по приходима спада у II класу.
145. Сава Стаматовић, земљоделац, стар 27 година, жена Сара 24, син Момчило 1
година, кћер Аница 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1
ралице. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ дана. Један
виноград од 1 мотике. – 45. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
146. Перуника, удова поч. Димитрија Стаматовића, стара 42 године, син Антоније 6
година, кћери: Достана 16 и Стојана 13 година. - Непокретно имање: Једна кућа с
плацом од ½ ралице са зградом слабом. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе.
Један виноград од 2 мотике. Један забран са чаиром од 1 д. 68. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 4. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
147. Димитрије Страгарац, земљоделац, стар 40 година, жена Милка 35, синови: Павле
10 и Тома 6 година, кћер Марија 15 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом слабом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 ½ дан. Једна ливада од 2 косе.
Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. - 48. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
148. Милан Страгарац, стар 28 година, жена Савка 22, син Милисав 2 године, кћери:
Стевана 5 и Јелика 1 година, брат Тимотије 14 година, сестра Анђелија 17 година, мати
Стојана 55 година. - Непокретно имање: Једна кућа са 2 зграде слабе с плацом од 1
ралице. Један шљивар од ½ д. Једна ливада од 4 косе. Један забран од 1 дана. Један
виноград од 2 мотике. Једна њива од 1 дан - 71 . - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде свега 9 . - По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
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149. Мијат Агатоновић, земљоделац, стар 32 године, жена Марија 25, син Василије 2
године, кћери: Стамена 10, Петрија 5, Милунка 4 и Јеросима 1 година. - Непокретно
имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 2
косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2
мотике. - 49. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега 6. По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
150. Филип Агатоновић, земљоделац, стар 35 година, жена Милиа 30, синови: Милан
14 и Анта 2 године, кћери: Катарина 10 и Пауна 7 година. - Непокретно имање: Једна
кућа с једном зградом слабом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна
ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ дана. Један виноград
од 2 мотике. - 54. - Месечни приходи: од стоке,земљоделија и личне привреде 8. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
151. Петар Агатоновић, земљоделац, стар 28 година, жена Слава 23, кћери: Милка 6,
Миросава 3 и Стојана 1 годину, синовац Ђурђе 3 године. - Непокретно имање: Једна
кућа са 2 зграде слабе с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 ½ д. Једна ливада од 3
косе. Један забран од 1 д. Један шљивар од ½ дана. Један виноград од 3 мотике. - 80 . Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде свега 9 . - По имању спада
у I класу, а по приходима спада у III класу.
152. Сима Ковачевић, земљоделац, стар 40 година, жена Манда 35, синови: Јован 18 и
Панта 2 године, кћер Јеросима 7 година, брат Риста 30 година, снаја Милица 20 година.
- Непокретно имање: Једна кућа са 3 зграде с плацом од 1 ралице. Једна њива од 4 д.
Једна ливада од 4 косе. Један шљивар од 1 д. Један забран са чаиром од 2 д. Један
виноград од 4 мотике. Једна воденица од 1 витла.- 178 . - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде свега 18 . - По имању спада у III класу, а по приходима
спада у V класу.
153. Павле Асурац земљоделац стар 40 година, жена Ђурђа 35, синови: Глиша 10 и
Сава 7 година, кћери: Аница 15 и Јелисавка 9 година. - Непокретно имање: Једна кућа
слаба с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград
од 2 мотике. - 49. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде свега 7.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
154. Никола Асурац, земљоделац, стар 48 година, жена Гроздана 44, синови: Милан 13
и Мата 7 година, кћер Петрија 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом слабом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један
забран од 1 д. Један виноград од 2 мотике. - 64. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде свега 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у III класу.
155. Мијајло Капларовић, стар 14 година, брат Милан 12 година. - Непокретно имање:
Једна кућа с једном хрђавом зградом с плацом од 1 ралице. Једна њива од ½ дана.
Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега - 20. - Месечни приходи:
нема. По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
156. Савка, удова поч. Андрије Капларовића, стара 35 година, синови: Милосав 9,
Милета 7 и Нићивор 3 године, кћер Милосава 6 година. - Непокретно имање: Једна
кућа слаба с плацом од 1 д. Једна њива од 3 дана. Један забран од 1 ралице. Један
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виноград од 2 мотике. - 82. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 4.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
157. Сима Ристановић земљоделац стар 40 година, жена Стамена 35, синови: Арсеније 8
и Јеремија 2 године, брат Риста 20 година, снаја Милојка 2о година, мати Станија 50
година. - Непокретно имање: Једна кућа са 2 зграде слабе с плацом од 1 ралице. Једна
њива од 4 д. Један чаир од 2 косе. Један забран од 1 д. Један виноград од 4 мотике. 118 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 11 . - По имању
спада у II класу, а по приходима спада у IV класу.
158. Софроније Ристановић, слуга и земљоделац, стар 15 година. - Непокретно имање:
Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Један чаир од ½ д. Један
виноград од 3 мотике. - 25. - Месечни приходи: лична привреда 2. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у I класу.
159. Милован Ристановић, земљоделац, стар 60 година, жена Василија 50, син Спасоје
18 година. - Непокретно имање: Једна кућа са 3 зграде слабе с плацом од 1 д. Једна
њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ дана. Један забран од 1 д.
Један виноград од 3 мотике.- 99 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 6 . - По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
160. Анта Чкрељић, земљоделац, стар 40 година, жена Јелена 38, кћери: Анђелија 14,
Даница 6 и Станија 5 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ д.
Једна њива од 1 ½ д. Један чаир од ½ д. Један виноград од 1 мотике. - 49. - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
161. Филип Вилимоновић, абаџија, стар 38 година, жена Јаника 34, сестар Јаника 30
година, мати Стаменка 65 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од
½ дана. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2 мотике.
Један забран од 1 д. Свега - 52. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде
7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
162. Обрад Дубљанин, стар 46 година, жена Смиљана 40, син Ћира 15 година, кћер
Јелица 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ д. Једна
њива од 2 д. Један парлог од 1 мотике. - 31. - Месечни приходи: лична привреда 3.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
163. Ђорђе Бинић, земљоделац, стар 36 година, жена Јерина 30, синови: Живко 5 и
Вучко 3 године, кћер Аница 9 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
хрђавом зградом с плацом хрђавим од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од
1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. - 37. - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
164. Аксентије Рашковић, земљоделац, стар 33 године, жена Достана 27, синови:
Милић 8, Милан 4 и Перун 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом
слабом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 ½ дана. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од ½ ралице. Један чаир од ½ ралице. Један виноград од 3 мотике. - 65. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
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165. Максим Живановић, земљоделац, стар 20 година, жена Марица 18, брат Богдан 9
година, сестра Милица 13 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом
слабом с плацом од 1 ралице. Једна њива од ½ дана. Једна ливада од 1 косе. Један
виноград од 4 мотике. - 54. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 5.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
166. Ранко Марковић, земљоделац, стар 16 година, браћа: Лазар 10, Љубомир 7 и
Милан 3 године, сестра Наста 16 година, мати Петкана 45 година. - Непокретно имање:
Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Једна
ливада од 1 косе. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. - 47. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 5. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
167. Тодор Јаношевић, земљоделац, стар 33 године, жена Аница 27, браћа Матија 13 и
Димитрије 6 година, мати Марија 45 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом хрђавом с плацом од 1 дана. Једна њива од 2 ½ д. Једна ливада од 1 косе.
Један шљивар од 1 д. Један забран од ½ д. Један виноград од 2 мотике. - 93. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
168. Давид Марковић, земљоделац, стар 20 година, жена Петрија 18. - Непокретно
имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од ½
дана. Један
виноград од ½ мотике. - 27. - Месечни приходи: лична привреда 4. По имању спада у
I класу, а по приходима спада у II класу.
169. Веселин Рашковић, земљоделац, стар 43 године, жена Давина 33, синови: Милан
10, Василије 8 и Филип 6 година, кћери: Томанија 11 и Даница 3 године. - Непокретно
имање: Једна кућа са две зграде слабе с плацом од 1 д. Једна њива од 2 д. Један
чаир са забраном од 1 д. Један виноград од 2 мотике. - 80. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 9. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
170. Димитрије Вилимоновић, стар 40 година, жена Даница 38, синовац Милан 5
година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1
д. Један виноград од 1 мотике. Једна ливада од ½ кјосе. Један забран од ½ д. - 48. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 7 . По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
171. Тодор Ковачевић, земљоделац, стар 30 година, жена Петкана 27, синови: Василије
6 и Вукић 2 године, кћер Спасенија 4 године, мати Јелена 50 година, сестра Велика 15
година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом слабом с палом од ¾ д.
Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један чаир са
забраном од 1 ралице. Један виноград од 2 мот. - 80. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 8. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
172. Јован Големовић, земљоделац, стар 35 година, жена Петрија 25, кћер Савка 5
година, синовице: Василија 10 и Милева 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа
слаба с плацом од 1 д. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½
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ралице. Један виноград од 2 мотике. - 65. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде 7 . По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
173. Милосав Николић, земљоделац, стар 40 година, жена Тодора 35, син Димитрије 16
година, кћери: Томанија 18 и Анђелија 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа
слаба са хрђавом зградом с плацом од 1 д. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе.
Један чаир са забраном од 1 д. Један виноград од 3 мотике. - 70. - Месечни приходи:
од земљоделија и личне привреде 8 . По имању спада у I класу, а по приходима спада у
III класу.
174. Вуица Симоновић, земљоделац, стар 35 година, жена Љубица 25, синови: Аврам 4,
Живан 3 и Митар 1 година, кћер Милунка 2 године, сестра Тијана 20 година. Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ д. Једна њива од 1 ½ д. Једна
ливада од 2 косе. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. - 58. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 7 . По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
175. Јован Тодоровић, земљоделац, стар 25 година, жена Тодора 22, синови: Јаков 6,
Аксентије 4 и Милун 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½
д. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ ралице. - 36. Месечни приходи: лична привреда 5 . По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
176. Тодор Кричанин, земљоделац, стар 48 година, жена Марија 35, синови: Јевта 8 и
Радомир 2 године, кћери: Синљелија 15 и Петрија 6 година, синовац Јеврем 17 година,
мати Манда 60 година. - Непокретно имање: Једна кућа са 2 зграде слабе с плацом од
1 дан. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 2 косе. Један забран од 1 д. Један
виноград од 2 мотике. - 77. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде свега 9. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
177. Агатон Славић, под старанијем отчуа под бројем 176, стар 13 година. -Непокретно
имање: Један шљивар од ½ д. Једна њива од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике у
Грабовачком атару. 12. - Месечни приходи: нема . По имању спада у I класу, а по
приходима спада у 0 класу.
178. Стеван Кричанин, земљоделац, стар 48 година, жена Анђелија 30, синови: Сава 20,
Петар 13 и Лазар 7 година, кћер Софија 15 година, снаја Митра 18 година. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом слабом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2
д. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од ½ д. Један забран од ½ ралице. Један
виноград од 1 мотике. - 54. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде
свега 8. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
179. Петар Кричанин, земљоделац, стар 15 година, сестра Ђурђија 20 година, мати
Стамена 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од 1 д. Једна
њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 1 мотике. Свега - 35. Месечни приходи: лична привреда 3 . По имању спада у I класу, а по приходима спада
у I класу.
180. Стеван Крстић, земљоделац, стар 30 година, жена Станика 25, синови: Ђорђе 4 и
Крста 1 година, кћер Милица 7 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с
плацом од ½ ралице. Једна њива од ½ дана. Један виноград од ½ мотике. - 13. 152
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Месечни приходи: лична привреда 5 . По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
181. Јован Крстић, земљоделац, стар 50 година, жена Стојана 44, син Панта 15 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1½ д.
Један виноград од 3 мотике. - 26. - Месечни приходи: лична привреда 3 . По имању
спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
182. Јосиф Васић, земљоделац, стар 30 година, жена Стевана 25. - Непокретно имање:
Једна кућа с плацом од ½ ралице. Једна њива од ½ д. Један виноград од 2 мотике.
Један шљивар од ½ д. - 30. - Месечни приходи: лична привреда 5 . По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
183. Марко Крстић, земљоделац, стар 25 година, жена Милосава 20, кћер Ранђија 1
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од
½ д. Један виноград од ½ мотике. 16. - Месечни приходи: лична привреда 4 . По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
184. Урош Страгарац, земљоделац, стар 30 година, жена Јелена 25, синови: Стеван 8 и
Љубомир 3 године, кћер Томанија 7 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једн.
зградом слабом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 ½ дана. Једна ливада од 2 косе.
Један забран од ½ д. Један виноград од 2 мотике. - 50. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде свега 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у III класу.
185. Миленко Јовановић, земљоделац, стар 40 година, жена Станка 30, син Маноило 17
година, кћер Василија 7 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба са зградом с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 ½ д. Један шљивар од ½ ралице. Један
виноград од 2 мотике. - 42. - Месечни приходи: лична привреда и од земљоделија
свега 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
186. Вуица Миленковић, земљоделац, стар 48 година, жена Марица 43, синови: Јеврем
20 и Аврам 7 година, кћери: Ана 16, Круна 13 и Милунка 10 година, снаја Милица 20
година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1
½ д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике.
- 49. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 9. По имању спада у
I класу, а по приходима спада у III класу.
187. Срећко Веселиновић, земљоделац, стар 24 године, жена Марија 20, син Михаило 2
године. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде слабе с плацом од 1 ралице.
Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од
1 ралице. Један виноград од 1 мотике. - 67. - Месечни приходи: од земљоделија и
личне привреде свега 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
188. Милан Веселиновић, стар 22 године, жена Марија 18, син Љубомир 1 година, мати
Марица 40 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба са једном зградом с плацом
од 1 ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице.
Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. - 67. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
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189. Софроније Милосављевић, стар 20 година, жена Миросава 18, кћер Драгиња 2
године, браћа: Тома 16, Симеон 14 и Лазар 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа
са 2 зграде слабе с плацом од ½ д. Једна њива од 3 д. Једна ливада од 3 косе. Један
забран од ½ д. Један виноград од 3 мотике. - 89. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде свега 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у III класу.
190. Јосиф Миловановић, земљоделац, стар 25 година, жена Лепосава 20, син Милосав
3 године, брат Симеон 15 година, сестра Иконија 16 година. - Непокретно имање: Једна
кућа слаба са зградом једном с плацом од ½ д. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 2
косе. Један виноград од 2 мотике. - 46. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
191. Јован Јовановић, земљоделац, стар 32 године, жена Синђелија 28, син Владимир 2
године, кћер Јана 7 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с
плацом од ½ ралице. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од 1 ралице. Један
виноград од 2 мотике. - 54. - Месечни приходи: од стоке,земљоделија и личне
привреде 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
192. Сима Ђурђевић, земљоделац, стар 22 године, жена Аница 20, сестре Петрија 17 и
Даница 13 година, синовац Василије 7 година, сеновица Марија 5 година, мати Стана
50 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде слабе с плацом од ½ дана.
Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 3 косе. Један виноград од 4 мотике. Један
шљивар од ½ ралице. Један чаир од ½ дана. Један забран од ½ дана. – 93 . - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде свега 8. По имању спада у I класу, а
по приходима спада у III класу.
193. Мијаило Топличанин, стар 40 година, жена Павлија 32, синови: Јанићије 15 и
Драгутин 1 годину, кћери: Ранђија 10 и Анђелија 8 година. - Непокретно имање: Једна
кућа са једном зградом слабом с плацом од ½ дана. Једна њива од 1 ½ д. Једна
ливада од 2 косе. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике.– 51 . Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
194. Урош Ђелић, земљоделац, стар 28 година, жена Настасија 23, син Стеван 1 година.
- Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ дана. Један виноград од 2
мотике. - 14. - Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
195. Милосав Вукићевић, земљоделац, стар 26 година, жена Станица 22. - Непокретно
имање: Једна кућа слаба са једном зградом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д.
Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. - 29. - Месечни приходи:
лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
196. Тома Смиљковић, земљоделац, стар 20 година, отац Смиљко (има падајућу болест)
50 година, мати Неда 45 година, сестра Малина 12 година. - Непокретно имање: Једна
кућа слаба с плацом од ¼ д. Једна њива од 1 д. Један виноград од 1 мотике. - 24. Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
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197. Јован Ађанин, земљоделац, стар 27 година, жена Тодора 22, син Василије 3 године,
кћер Синђелија 1 година, брат Иван 20 година, снаја Петрија 18 година, сестра Милка
17 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом слабом с плацом од 1 д.
Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Један чаир од 2 д. Један виноград од 2
мотике. Један забран од 1 д. – 96 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 12. По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
198. Милун Јаношевић, земљоделац, стар 36 година, жена Савка 30, синови: Никола 10
и Аврам 8 година, кћери: Милева 4 и Анђелија 1 годину, брат Милић 34 године, снаја
Милика 30 година, синовци: Светозар 7 и Јеврем 3 године, синовица Јелица 8 година,
сестра Јелисавета 18 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом слабом
с плацом од 1 ралице. Једна њива од 3 д. Један чаир од 1 дан. Један виноград од 2
мотике. Један забран од 1 ралице. Једна ливада од 1 косе. – 71 . - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 11. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у IV класу.
199. Аксентије Милосављевић, стар 25 година, жена Марија 18, син Милун 6, мати
Анђелија 60 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице.
Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград
од 2 мот. - 47. - Месечни приходи: лична привреда и од земљоделија 6. По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
200. Коста Ивановић, земљоделац, стар 30 година, жена Јелена 25, синови: Матија 5 и
Димитрије 2 године, браћа: Јевта 20 и Лука 18 година, сестра Аница 16 година. Непокретно имање: Једна кућа са једном зградом слабом с плацом од ½ ралице. Једна
њива од 1 д. Један чаир од 2 дан. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ½ д. Један
виноград од 3 мот. – 79 . - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега
10. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
201. Василије Полкић, земљоделац, стар 36 година, жена Марија 20, синови: Велимир 7
и Аврам 1 година, кћери: Софија 8 и Анђелија 5 година, сестра Милица (луда) 40
година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде слабе с плацом од ½ д. Једна
њива од 1 ½ д. Једна ливада од 3 косе. Један виноград од 3 мотике. Један шљивар од
½ д. Један чаир од 2 д. Један забран од 1 д. – 93 . - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 9. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
202. Милоје Капларовић, земљоделац, стар 58 година, жена Смиљана 50, син Лазар 23
године, кћер Стевана 15 година, снаја Станка 20 година. - Непокретно имање: Једна
кућа хрђава с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Један
шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1 ½ мотике. - 43. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 8. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
203. Милован Капларовић, стар 50 година, жена Ружица 46, син Јаков 12 година, кћер
Станија 3 године, синовац Максим 14 година, синовица Јелисавета 16 година. Непокретно имање: Једна кућа слаба с једном хрђавом зградом с плацом од ½ д. Једна
њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1
ралице. Један виноград од
3 ½ мотике.
- 65. - Месечни приходи:
од
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стоке,земљоделија и личне привреде 5. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
204. Стеван Ристић, земљоделац, стар 28 година, жена Станица 25, пасторке: Милунка
7 и Јелена 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна
њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2 мотике. - 44. - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
205. Милован Јовановић, стар 60 година, жена Марија 55, пасторка Алексија 15 година.
- Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ д. Једна њива од 1 ½ д. Један
виноград од 1 мотике. - 39. - Месечни приходи: лична привреда 2. По имању спада
у I класу, а по приходима спада у I класу.
206. Вуица Стошић, земљоделац, стар 25 година, жена Сава 20, син Љубомир 1 година.
- Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ д. Једна њива од ½ д. Један
забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 33. - Месечни приходи: лична
привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
207. Мијаило Бранковић, земљоделац, стар 32 године, жена Василија 25, син Вучић 3
године, кћери: Савка 7 и Милка 1 годину, баба Милена 60 година. - Непокретно имање:
Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од ½ д. Једна њива од 2 д. Једна ливада
од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 3 мотике. Један чаир од 1
ралице. - 65. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега 7. По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
208. Стеван Шоповић, земљоделац, стар 35 година, жена Миросава 30, син Аврам 4
године, кћер Јелисавка 7 година - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом
слаба с плацом од 1 д. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Један виноград од 2
мотике. Један забран од ½ д. Један чаир од 1 ралице - 69. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде свега 7. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
209. Јован Лазић, земљоделац, стар 15 година, мати Милица 45 година, брат Агатон 7
година, сестре Цвета 17, Марија 12, Јелена 9 и Станица 4 године. - Непокретно имање:
Једна кућа с једном зградом с плацом од ½ д. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од ½
косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран са чаиром од 1 д. Један виноград од 2
мотоке. - 60. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 4. По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
210. Лазар Еркић, земљоделац, стар 38 година, отац Милета 70 година, мати Јовка 68
година, жена Синђелија 36, син Траиче 5 година, кћери: Петкана 16, Стојна 11, Станка
9 и Евдокија 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа са 2 зграде слабе с плацом од
½ д. Једна њива од 3 д. Једна ливада од 4. Један виноград од 3 мотике. Један шљивар
од ½ д. Један чаир од 2 дана. Један забран од ½ д. Свега 113 . - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 11. По имању спада у II класу, а по приходима
спада у IV класу.
211. Јован – Јока Црногорац, земљоделац, стар 25 година, жена Петрија 20, син Марко 2
године, брат Мата 15 година, мати Петрија 40 година. - Непокретно имање: нема,
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Месечни приходи: лична привреда 6. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада
у II класу.
212. Анта Лазић, земљоделац, стар 35 година, жена Јована 30, син Василије 14 година,
кћери: Спасенија 5, Милка 3, Аница 2 и Даница 1 годину. - Непокретно имање: Једна
кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од ½ косе. Један
виноград од 1 мотике. - 45. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
213. Јова Савић Црногорац, меанџија, стар 20 година. – Непокретно имање: нема,
Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада
у II класу.
214. Јелена, удова почив. Јереја Илије Јовановића, стара 45 година, син Сима ђак стар
17 година. - Непокретно имање: Једна кућа са 2 зграде од слабог материјала с плацом
од 1 д. Једна њива од ½ дана. Једна ливада од 2 косе. Један виноград од 1 ½
мотике. Један шљивар од ½. - 51 . - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде 3. По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
215. Тодор Величковић, земљоделац, стар 23 године, жена Јована 22, син Светозар 1
годину, мати Сава 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1
ралице. Један виноград од 1 мотике. Један чаир од 1 д. Један забран од ½ д. Свега - 20.
- Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
216. Димитрије Макарић (од више година болестан), стар 40 година, жена Марија 35,
синови: Илија 12, Павле 9 и Аћим 6 година, кћер Томанија 15 година. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђава с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Један чаир од 1 д.
Један виноград од 2 мотике. - 24. - Месечни приходи: нема По имању спада у I класу,
а по приходима спада у 0 класу.
217. Јевта Прибановић, земљоделац, стар 19 година, жена Јелена 17, синовац Драгутин2
године, синовице: Мара 12, Иконија 7 и Василија 5 година. - Непокретно имање: Једна
кућа са две зграде с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 2 косе.
Један забран од 1 д. Један виноград од 3 мотике. - 64 . - Месечни приходи: од
стоке,земљоделија и личне привреде 5. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
218. Милија Ћеранац, земљоделац, стар 45 година, жена Милојка 40, синови: Јеврем 20
и Филип 11 година, кћери: Настасија 15 и Мара 12 година. - Непокретно имање: Једна
кућа са једном зградом с плацом од ½ д. Једна њива од 2 ½ д. Једна ливада од 4
косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 87 . - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде свега 9. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
219. Јефрем Трошић, земљоделац, стар 45 година, жена Николета 40, син Јован 7
година, кћери: Алексија 4 и Марија 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с
плацом од 1 д. Једна њива од 2 д. Једна ливада од ½ косе. Један виноград од 2 мотике. 74. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
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220. Михаило Трошић, стар 13 година, сестре: Перса 6 и Вида 4 године, под старанијем
отчуа под број 221 – који од истога имања живи. - Непокретно имање: Једна кућа слаба
с плацом од 1 д. Једна њива од 2 д. Једна ливада од ½ косе. Један виноград од 2 мотике.
- 74. - Месечни приходи: нема. По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0
класу.
221. Јосиф Миловановић, земљоделац, стар 25 година, жена Аница 28. - Непокретно
имање: нема. - Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у II класу.
222. Павле Јаношевић, земљоделац, стар 24 године, жена Иконија 20, кћер Драгиња 1
годину, свастика Петрија 16 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од
1 ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ д. Један виноград
од 1 мотике. - 41. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега 6. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
223. Радивоје Вучковић, земљоделац, стар 45 година, жена Јана 40, пасрорци: Сима 15,
Андрија 13 и Петар 9 година, пасторка Јелица 10 година, кћер Милева 2 године,
помајка Миља 50 година. - Непокретно имање: Један плац кућни од ½ ралице. Једна
њива од ½ д. Једна ливада од 1 ралице. Један чаир од ½ д. Један забран од ¼ ралице.
Један виноград од 1 мотике. – 16. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде
свега 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
224. Пасторци и пасторке под бројем 223. - Непокретно имање: Пола куће од слабог
материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Један чаир од 1 дана. Један
виноград од 1 мотике. – 35. Месечни приходи: нема. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у 0 класу.
225. Василије Вучковић, земљоделац, стар 32 године, жена Достана 30, синови:
Атанасије 10 и Владимир 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од
1 ралице. Једна њива од 1 д. Један виноград од 2 мотике. Један чаир од 1 ралице. - 45. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега 6. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
226. Младен Сандић, земљоделац, стар 25 година, жена Марија 22, кћери: Томанија 4 и
Маргита 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼ ралице.
Једна њива од ½ ралице. Једна ливада од ½ косе. Један шљивар од ½ ралице. Један
забран од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. - 19. - Месечни приходи: лична
привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
227. Павле Ађанин, земљоделац, стар 30 година, жена Јаника 25, синови: Коста 6,
Василије 3 и Љубомир 1 годину, кћери: Станица 13 и Јелица 12 година. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом слабом с плацом од 1 дана. Једна њива од 2 д.
Једна ливада од 2 косе. Један забран од ½ д. са чаиром. Један виноград од 3 мотике. 130 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 9. По имању спада у
II класу, а по приходима спада у III класу.
228. Милосав Јовановић, стар 46 година, син Василије 14година, кћер Станка 16
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ д. Једна њива од 1
дана. Један забран од ¼ ралице. Један виноград од 1 мотике. - 29. - Месечни приходи:
лична привреда 4. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
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229. Стиљко Стојановић, земљоделац, стар 55 година, син Симеон 30 година, снаја
Алексија 25. - Милосав Јовановић стар 46 година, син Василије 14година, кћер Станка
16 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ д. Једна њива од 3 д.
Један виноград са забраном од 3 мотике. - 70. - Месечни приходи: од земљоделија и
личне привреде 8. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
230. Лазар Павловић, учитељ, стар 25 година, жена Софија 20, син Филип 1 година,
сестра Марија 19 година. - Непокретно имање: четврто исе од меане са плацом хрђавог
стања. Један виноград са забраном од 1 ралице. – 16. - Месечни приходи: лична
привреда по плати 9. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
231. Рака Топличанин, земљоделац, стар 48 година, жена Слава 40, синови: Стеван 12,
Јаков 10 и Милић 4 године, кћери: Петрија 14 и Достана 7 година. - Непокретно имање:
Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1 косе.
Један чаир од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 1 ½ мотике. - 60.
- Месечни приходи: од стоке,земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
232. Петар Јаношевић, земљоделац, стар 28 година, жена Аница 26,синови: Аврам 5 и
Стојан 2 године, брат Сава 13 година. - Непокретно имање: Једна кућа са једном
зградом слабом с плацом од ¼ д. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1 косе. Један
виноград од 2 мотике.Један шљивар од ½ д. Један забран од ½ д. Свега - 75 . - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
233. Филип Јовановић, стар 10 година, брат Нићифор 5 година, сестре: Стојана 12 и
Роксанда 1 годину, мати Јеросима 40 година, тетка Синђелија (луткаста) 40 година. Милосав Јовановић стар 46 година, син Василије 14година, кћер Станка 16 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ д. Једна њива од 1 д.
Један виноград од 1 мотике. - 22. - Месечни приходи: нема. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у 0 класу.
234. Јован Ађанин, земљоделац, стар 20 година, жена Стевана 18, баба Милосава 40
година, свастике: Вучица 16, Савка 12 и Марија 8 година. - Непокретно имање: Једна
кућа са две зграде с плацом од 1 ½ д. Једна њива од 5 д. Једна ливада од 6 коса.Један
шљивар од 1 ралице. Један забран са чаиром од 1 д. Један виноград од 6 мотика. Свега
- 177 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 14. По имању
спада у III класу, а по приходима спада у IV класу.
235. Глиша Стоић, земљоделац, стар 35 година, жена Милентија 24, кћери: Јелица 11 и
Стевана 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава од ½ д. Једна њива од ½ д.
Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 29. - Месечни приходи:
лична привреда 4. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
236. Милета Јовановић, земљоделац, стар 55 године, жена Јелена 45, синови: Сава 26,
Јован 22, Јанићије 22 и Никола 1 годину, кћер Анђелија 11 година, снаје: Јеросима 23 и
Цвета 20 година, унук Василије 5, унуке: Марица 3 и Милка 2 године. - Непокретно
имање: Једна кућа са једном зградом с плацом од ½ д. Једна њива од 2 ½ д. Једна
ливада од 2 косе. Један шљивар од ¼ д. Један забран од ½ д. Један виноград од 3
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мотике. - 97 . - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде свега 18.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у V класу.
237. Сава Илић, земљоделац, стар 20 година, браћа: Тодор 16 и Риста 12 година, сестра
Смиљана 6 година, мати Миладија 40 година. - Непокретно имање: Једна кућа са
једном зградом хрђавог стања с плацом од ¼ д. Једна њива од 1 д. Један забран од ½
д. Један виноград од 1 мотике. - 24 . - Месечни приходилична привреда 5. По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
238. Василија, удова поч. Антонија Тарамида, стара 40 година, син Вукоица 12 година,
кћери: Стаменка 16 и Миросава 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с
плацом од ¼ д. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од 1 ралице.
Један виноград 2 мотике. - 28. - Месечни приходи: нема. По имању спада у I класу, а
по приходима спада у 0 класу.
239. Тома Манџукић, стар 25 година, жена Аница 23, кћер Согија 2 године, браћа:
Милосав 18 и Милан 6 година, сестра Милунка 12 година, снаја Станка 16 година, мати
Велика 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа са 2 зграде слабе с плацом од ½ д.
Једна њива од 3 д. Једна ливада од 2 косе. Један чаир од ½ д. Један шљивар од 1
ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике. 125 . - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 11. По имању спада у II класу, а по
приходима спада у IV класу.
240. Милосав Анђелковић, стар 50 година, синови: Сима 30 и Јован 23 године, кћер
Иконија 10 година, снаје: Тодора 30 и Манда 20 година, унуци: Сава 10, Јанићије 7 и
Стева 4 године, унука Неранџа 2 године, унуци: Мата 4 и Михаил 3 године. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабог материјала с плацом од 1 д.
Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Један чаир од ½ д. Један забран од 1 д. Један
виноград од 2 мотике. – 98. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 13. По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
241. Коста Радосављевић, стар 10 година, брат Петар 6 година ( под старанијем тутора
Милоша Лађаревића и Петра Јаћића) - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом
од 1 д. Једна њива од 2 д. Један виноград 2 мотике. - 44. - Месечни приходи: нема. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
242. Сара, удова поч. Вула Еркића, стара 40 година, синови: Максим 12, Стојан 7 и
Новица 4 године, сестра Милосава 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа са 2
зграде слабе с плацом од ½ д. Једна њива од 3 д. Једна ливада од 4 косе.. Један
шљивар од 1 д. Један виноград од 4 мотике. Један чаир од ½ д. 152 . - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 8. По имању спада у III класу, а по
приходима спада у III класу.
243. Мијаило Анђелковић, стар 22 године, жена Јована 20, брат Илија 15 година, мати
Стојна 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом с плацом од ½ д .
Једна њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе. Један забран од једне ралице. Један виноград
од 1 мотике. –84. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 7. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
244. Стеван Терзић, земљоделац, стар 40 година, жена Катарина 35, син Аћим 7 година,
кћери: Марија 8 и Милосава 3 године, брат Димитрије 27 година, снаја Јована 32
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године, синовци: Милан 4 и Дамњан 1 годину, синовица Анђелија 4 године. Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 д. Један
чаир са забраном од 1 д. Један виноград 1 ½ мотике. Један обор за свиње свега у вред. 59. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 10. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
245. Миљко Терзић, земљоделац, стар 48 година, жена Јела 44, синови: Мата 20, Лука
18, Петар 10 и Давид 5 година, кћери: Синђелија 16, Љубица 3 и Роса 1 годину. Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 2 д. Једна
ливада од 6 коса. Један шљивар од 1 ралице. Један забраном од 1 ралице. Један
виноград 3 мотике. Један чаир од 1 д. - 119. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија
и личне привреде 8. По имању спада у II класу, а по приходима спада у III класу.
246. Милоје Терзић, стар 50 година, жена Јана 45, син Тимотије 20 година, кћер
Станица 16 година, пасторка Јована 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава
с плацом од ½ ралице. Један забраном од ½ ралице. Један виноград 1 мотике. - 18. Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
247. Пасторка под број 246. - Непокретно имање: плац кућни од 1 ралице, Једна њива
од ½ д. Један виноград од ½ мотике. – 15. Месечни приходи: нема. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у 0 класу.
248. Јован Црногорац, трговац, стар 36 година, жена Милана 30, синовци: Љубомир 10
и Драгутин 1 година, мати Велика 55 година, сестрић Стеван 12 година. - Непокретно
имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице . Једна
њива од 1 д. Један виноград са заватом од 3 мотике. Једна меана с плацом хрђавим,
свега –89. - Месечни приходи: од трговине и личне привреде 20. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у V класу.
249. Агатон Обрадовић, терзија, стар 40 година, жена Василија 30, син Љубомир 6
година, кћери: Јегда 11, Марија 6 и Милева 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа с
дућаном од слабог материјала с плацом. Једна њива од ½ д. Једна ливада од ½ косе.
Један забран од ½ ралице. Један виноград од ½ мотике. Један шљивар од 1 ралице. – 44.
- Месечни приходи: лична привреда 7. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
250. Илија Секулић, меанџија, стар 26 година. - Непокретно имање: Једна њива од 1
дана у Осаничком кључу у вредности - 10. – 44. - Месечни приходи: лична привреда од
радње меанске 12. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у IV класу.
251. Димитрије Арсенијевић, слуга меанџијски, стар 20 година. - Непокретно имање:
нема. - Месечни приходи: лична привреда од плате 3. По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у I класу.
252. Јелисавета, удова поч. Симе Крстића, стара 36 година, син Јефрем, служи, 17
година, кћер Љубица 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом. Једна
њива од 1 д. – 23. - Месечни приходи: нема. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у 0 класу.
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253. Наследници поч. Симе Крстића под бр. 252, а под старанијем тутора Спасоја
Стојановића и Николе Асурца. - Непокретно имање: једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од ½. Један виноград од 1 мотике. Свега – 10. - Месечни приходи: нема. По
имању спада у 0 класу, а по приходима спада у 0 класу.
254. Муја Дурмишевић, циганин ковач, стар 40 година, жена Севџа 35, синови: Алија
15, Сефер 10, Меда 5 и Јоца 6 година, кћер Малина 1 година. - Непокретно имање:
нема. - Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у II класу.
255. Аврам Радосављевић, кафеџија, стар 30 година. - Непокретно имање: нема. Месечни приходи: лична привреда и радња кафанска 9. По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у III класу.
256. Ђорђе Шоповић, земљоделац, стар 32 године, жена Марија 28, син Аксентије 1
година, кћери: Станојка 10 и Јаника 6 година, синовци; Пантелија 18 и Глигорије 14
година, снајА Милојка 18 година. – Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом с
плацом од ½ д . Једна њива од 3 ½ д. Један шљивар од ½ д. Једна ливада од 3 косе.
Један виноград од 3 мотике. Један спруд од 2 дана. Један забран од 1 ½ д. Свега –126. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 10. По имању спада у II
класу, а по приходима спада у III класу.
257. Тодор Стојадиновић, земљоделац, стар 28 година, жена Јерина 23, синови: Петар 5
и Нестор 2 године, ташта Тодора 50 година. - Непокретно имање: Једна кућа с 2 зграде
слабе с плацом од ½ д . Једна њива од 5 д. Једна ливада од 3 косе. Један виноград од 4
мотике. Један чаир од 2 дана. Један врбак од 1 дана. Један шљивар од 2 д. - 162. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 14. По имању спада у III
класу, а по приходима спада у IV класу.
258. Нићивор Шоповић, стар 24 године, жена Милена 20, кћери: Роса 2 и Милица 1
годину, брат Алекса 16 година, мати Неда 50 година, сестра Томанија 12 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од ½ ралице . Једна
њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један чаир од 1
ралице. Један виноград од 1 мотике.–75. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде 8. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
259. Коста Градиштанац, земљоделац, стар 30 година, жена Бојана 28, син Љубомир 2
године, кћер Софија 5 година, синовац Павле 7 година, сеиновице: Сава 13 и Томанија
8 година, снаја Николета 38 година. - Непокретно имање: Једна кућа с 2 зграде слабе с
плацом од 1 ралице. Једна њива од 4 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 д.
Један виноград од 4 мотике. Један чаир од ½ д. 1/3 част од воденице од 3 витла. Свега.
- 232. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 21. По имању спада
у III класу, а по приходима спада у V класу.
260. Ђорђе Миленковић, земљоделац, стар 35 година, жена Марија 30, поћерка
Милунка 5 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с плацом
од ½ д . Једна њива од 2 д. Један чаир од 1 д. Један виноград од 1 мотике. Један спруд
од 2 дана. –41. - Месечни приходи: лична привреда и од земљоделија са стоком 6. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
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261. Младен Вукмировић, земљоделац, стар 37 година, жена Наста 30, синови: Никола
15 и Јован 2 године, кћери: Јана 12 и Марија 7 година. - Непокретно имање: Једна кућа
с једном зградом слабом с плацом од ½ д . Једна њива од 2 д. Један чаир од ½ ралице.
Један виноград од 3 мотике. –69. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
262. Симона, удова поч. Јована Вукмировића (лудкаста), стара 30 година, син Срећко 1
година, кћери Јована 9 и Петрија 9 година. - Непокретно имање: плац кућни са хрђавом
кућом од ¼ ралице. – 2. Месечни приходи: нема. По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у 0 класу.
263. Тимотије Ђурковић, земљоделац, стар 26 година, жена Анђелија 20, синовци Петар
10 и Вуица 3 године, снаја Младена 28 година. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом с плацом од ½ ралице . Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1 косе.
Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. –44. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
264. Милун Мудриковић, земљоделац, стар 30 година, жена Ружица 28, син Матија 4
године, кћери: Стана 8, Румена 3 и Неранџа 1 годину, брат Јаков 15 година. Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице . Једна њива од 1 ½ д.
Један шљивар од 1 ½ д. Виноград од 4 мотике. Један забран од ¼ ралице.–38. - Месечни
приходи: лична привред 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
265. Ђорђе Михаиловић, земљоделац, стар 30 година, жена Тодора 28, син Љубомир 1
година, пасторци Аксентије 4 и Мијушко 3 године, тетка Ранђија 12 година. Непокретно имање: Једна њива од ½ д. Једна ливада од 2 д. Чаир са шљиваром од ½
д. Један спруд од ½ д. Један забран од ½ д. Један виноград од 2 мотике. Један врбак.–
28. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 8. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
266. Пасторци под бројем 265, а под старанијем отчуа Ђорђа. - Непокретно имање:
Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од ¼ ралице . Једна њива од 1 ½ д. Један
шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. –36. Месечни приходи: ово имање ужива отчу за издржаније наследника. По имању спада у
I класу, а по приходима спада у 0 класу.
267. Сима Карамарковић, земљоделац, стар 25 година, жена Рада 21. - Непокретно
имање: Једна кућа са две зграде од слабог материјала с плацом од ½ ралице . Једна
њива од 1 ½ дан. Један виноград од 2 мотике. Један чаир од 1 ралице – 45. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
268. Стеван Мудраковац, земљоделац, стар 24 године, жена Милосава 23, сестра Јована
18 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од ½ д .
Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран
од ¼ ралице. Један виноград од 3 мотике. –62. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
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269. Василије Мијаиловић, земљоделац, стар 26 година, жена Марта 21, мати Смиљана
60 година, синовица Јелица 9 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом
од ½ ралице . Једна њива од ½ д. Један чаир од ½ д. Један виноград од 1 мотике. Један
пресип од 1 ралице. Свега 30. - Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада
у I класу, а по приходима спада у II класу.
270. Сава Милић, земљоделац, стар 35 година, жена Кумрија 34, син Петар 14 година,
сестра Манда 16 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице .
Једна њива од 1 д. Један чаир од ¾ д. Један шљивар од ¾ д. Један виноград од 1
мотике. - 48. - Месечни приходи: од личне привреде и земљоделија 6. По имању спада
у I класу, а по приходима спада у II класу.
271. Рака Ађанин, земљоделац ,стар 27 година, жена Милица 25, син Нићивор 8 година.
- Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од ½ ралице .
Једна њива од 1 ралице. Један чаир од ¼ ралице. Један шљивар од ½ ралице. Један
забран од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. –36. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде свега 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
272. Димитрије Цветковић, земљоделац, стар 42 године, жена Стојана 40, кћер Станика
14 година, пасторак Лука 16 година, пасторке: Иконија 14, Милка 12 и Смиљана 7
година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице . Једна њива од
½ дана. Један чаир од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. - 25. - Месечни приходи:
лична привреда свега 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
273. Пасторак и пасторке под бројем 272, под старанијем отчуа Димитрија. Непокретно имање: Једна њива од 1 дана. Један чаир од 1 косе у Атару Оџачком. – 9. Месечни приходи: нема. По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
274. Милован Радосављевић, стар 24 године, браћа Сава 22, Радоица 14 и Милан 10
година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од 1 ралице
. Једна њива од ½ д. Један чаир од ¼ д. Један забран од ½ ралице. Један парлог од 1
мотике. –45. - Месечни приходи: од личне привреде и земљоделија свега 6. По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
275. Василије Врачаричић, земљоделац, стар 25 година, жена Анђелија 20, брат Тодор
22 године. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од 1
ралице . Један забран од ½ д. –17. - Месечни приходи: лична привреда 6. По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
276. Стојан Борац, земљоделац, стар 20 година, жена Николета 19, син Богдан 2 године,
брат Нићивор 15 година, мати Марија 50 година, синовица Јерина 4 године. Непокретно имање: Једна кућа са две зграде слабе с плацом од ½ дана. Једна њива од
1 ½ . Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 3 мотике. Један чаир од ½ ралице.
Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ д. Један спруд од 1 д. Свега 77. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 9. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
277. Милосав Стошић, земљоделац, стар 40 година, жена Петкана 30, пасторци Живко
16 и Василије 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа с плацом од ½ ралице . Једна
њива од 1 ралице. Један спруд од ½ д. Један виноград од 1 мотике. – 29. Месечни
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приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде - 6. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
278. Пасторци под бројем 277 и старанијем отчуа Милосава. - Непокретно имање:
Једна њива од 1 ралице. Једна ливада од 2 косе. Један чаир са забраном од 1 д. Један
парлог од 2 мотике. – 21. Месечни приходи: нема. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у 0 класу.
279. Радоица Стоић, земљоделац, стар 30 година, жена Јана 25, син Мијушко 3 године,
кћери: Стана 9, Милева 6 и Милика 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа са две
зграде од слабог материјала с плацом од ½ д. Једна њива од 2 д . Једна ливада од 5
коса. Један виноград од 5 мотика. Један шљивар од ½ д. Један забран од ½ ралице. 136. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 14. По имању спада у
II класу, а по приходима спада у IV класу.
280. Јован Величковић, земљоделац, стар 34 године, жена Алексија 32, син Тодосије 10
година, кћери: Јелица 8, Милица 1 и Ружица 1 годину, пасторке: Стојанка 12, Марија 10
и Томанија 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице .
Једна њива од 1 д. Једна ливада од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. Један спруд
од ½ дана. –32. - Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
281. Стевана, жена поч. Станимира Стошића, стара 42 године, кћери: Станица 15,
Марија 10 и Милунка 8. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице .
Једна њива од 1 ралице. Један виноград од ½ мотике. Један спруд од ½ д. –20. Месечни приходи: лична привреда 2. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у I класу.
282. Илија Наупарац, земљоделац, стар 26 година, жена Магдалена 24, кћери Марија 4
и Милица 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ дана . Једна
њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2 мотике. –50. - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде свега 6. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
283. Милета Гранић, служи, стар 40 година, жена Милена 40, кћери Јована 15 и Јерина
3 године, пасторка Рада 15 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од
½ ралице . Једна њива од ½ д. Један виноград од 2 мотике. –14. - Месечни приходи:
лична привреда 4. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
284. Ристивоје Јовановић, земљоделац, стар 30 година, жена Милунка 28, кћери
Томанија 10 и Станија 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом
слабом с плацом од ½ д. Једна њива од ½ д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар са
забраном од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. –38. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
285. Спасоје Стојановић, земљоделац, стар 50 година, жена Анђелија 40, синови: Тома
15, Софроније 12 и Радоица 8 година, синовци Лазар 12 и Арсеније 5 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од 1
ралице. Једна њива од 4 д. Једна ливада од 4 косе. Један шљивар од 1 д. Један чаир од ½
д. Један забран од 1 д. Један виноград од 5 мот. Један спруд од ½ д. –127. - Месечни
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приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 9. По имању спада у II класу, а по
приходима спада у III класу.
286. Синовци под бројем 285 и старанијем Спасоја. - Непокретно имање: Кућни плац
од ¼ ралице. Једна њива од 1 ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега – 8. Месечни
приходи: нема. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у 0 класу.
287. Јеврем Милосављевић, стар 30 година, жена Илинка 25, син Радомир 2 године. Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице . Једна њива од ½ ралице.
Један виноград од ½ мотике. –9. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде
6. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
288. Илија Мијаиловић, стар 4 године, тетка Јелица под старанијем зета Јеврема број
287, код кога и живи, стара 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом
од 1 ралице . Једна њива од 1 д. Један чаир од 1 ралице. Један шљивар са чаиром од 1
дана. Један виноград од 1 мотике. –32. - Месечни приходи: ово имање ужива зет за
издржаније наследника. По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
289. Марјан Манџука, земљоделац, стар 50 година, жена Марија 45, син Нестор 12
година, кћери: Милица 18, Драгана 14, Анђелија 9, Неранџа 6 и Милева 4 године. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од ½ д. Једна њива од
2 д. Једна ливада од 2 косе. Један забран са чаиром од ½ д. Један виноград од 3
мотике. Један спруд од ½ ралице. –74. - Месечни приходи: од земљоделија и личне
привреде 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
290. Игњат Наупарац, земљоделац, стар 35 година, жена Перуника 34, синови Сава 6 и
Милосав 1 годину, кћери Јелена 14 и Савка 7 година, брат Стеван 22, снаја Петрија 19
година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде слабе с плацом од ½ д. Једна
њива од 2 ½ д . Један шљивар од 1 ралице. Једна ливада од 2 косе. Један забран од 1
ралице. Један виноград од 5 мотика. Један пресио од 2 д. - 105. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 11. По имању спада у II класу, а по приходима
спада у IV класу.
291. Јован Ађанин, земљоделац, стар 24 године, жена Живка 22, мати Синђелија 60
година, синовица Роксанда 5 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом
од 1 ралице . Једна њива од 1 ½ дана. Један чаир од ¼ д. Један шљивар од ½ д. Један
виноград од 3 мотике. Половина кафане од слабог материјала. –70. - Месечни приходи:
од земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у
II класу.
292. Арсеније Брестопољац, земљоделац, стар 25 година, жена Милица 24, брат Јован
19 година, снаја Николета 18 година, синовац Драгомир 1 годину. - Непокретно имање:
Једна кућа са 2 зграде слабе с плацом од 1 ралице. Једна њива од 3 ½ дана . Једна
ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран са шљиваром од 1 дан. Једна
ливада од 3 косе. Један виноград од 5 мотика. - 135. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 12. По имању спада у II класу, а по приходима спада у
IV класу.
293. Филип Брестопољац, под старанијем тутора Миленка Наупарца и Игњата
Наупарца, стар 12 година. - Непокретно имање: Једна зграда од слабог материјала с
плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 д. Један шљивар са забраном од 1 д. Једна ливада
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од 2 копсе. Један виноград од 2 мотике. – 47. - Месечни приходи: месечни приходи од
имања под аренду датог – 2. По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
294. Мијат Николић, земљоделац, стар 16 година, мати Анђелија 50 година, брат
Михаил 9 година, сестра Милунка 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Један шљивар од
½ ралице. Један виноград од 3 мотике. Један забран од 1 ралице. Један чаир од 1
ралице. Два спруда од 2 д. –62. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде
3. По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
295. Лазар Топличанин, стар 23 године, жена Јерина 20, син Атанаско 1 година, кћер
Спасенија 3 године, синовица Даница 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа од
слабог материјала с плацом од ¼ д. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Један
чаир од ½ д. Један забран од 1 д. Један шљивар од ½ д. Један виноград од 3 мотике.–91.
- Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега 8. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
296. Санда Станичић, земљоделац, стар 50 година, жена Стаменка 45, син Јован 9
година, кћер Јелисавета 15 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом
од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од ½ д. Једна ливада од 1 косе.
Један шљивар од ½ д. Један виноград од 2 мотике. Један забран од ½ д. Један чаир од ½
д. –62. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега 6 . По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
297. Аћим Станичић, земљоделац, стар 25 година, жена Милка 24. - Непокретно имање:
Једна кућа хрђавог стања с плацом од ½ ралице . Једна њива од 1 д. Једна ливада од ½
косе. Један чаир од ½ ралице. Један забран од ½ д. Један шљивар од 1 ралице. Један
виноград од ½ мотике. – 50. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
298. Атанасије Миловановић, стар 30 година, жена Јелена 28, син Јакша 6 година, брат
Василије 26 године, снаја Јана 25 година, синовице: Милана 8 и Круна 3 године, сестра
Јована 19 година. - Непокретно имање: Једна кућа са 3 зграде од слабог материјала с
плацом од ½ д. Једна њива од 4 д. Једна ливада од 8 коса. Један шљивар од ½ дана.
Један виноград од 10 мотика. Један забран од 2 д. Један спруд од ½ д. –215. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 20 . По имању спада у III класу, а
по приходима спада у V класу.
299. Јаков Радојевић, земљоделац, стар 40 година, жена Синђелија 35, кћери: Стана 12 и
Милика 5 годин, мати Младена 60 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог
стања с плацом од ½ ралице . Једна њива од ¾ д. Једна ливада од ½ косе. Један
забран од ½ д. Један спруд од ½ д. Један виноград од 2 мотике. – 33. - Месечни
приходи: лична привреда свега 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
300. Никола Митић, стар 6 година, сестра Сава, под старанијем стрица Тимотија
Здравића, стара 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼
ралице. Једна њива од ¼ д. – 9 . - Месечни приходи: нема. По имању спада у 0 класу, а
по приходима спада у 0 класу.
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301. Тимотије Здравић, стар 35 година, жена Стевана 34, пасторка Томанија 19 година. Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ¼ д. Једна њива од ¾
д. Један чаир од ½ д. Један виноград од 2 мотике. – 34. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 6 . По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
302. Пасторка под бројем 301 и отчуа Тимотија. - Непокретно имање: Једна кућа слаба
с плацом од ½ ралице . Једна њива од ¼ д. Једна ливада од ½ косе. Један виноград од
½ мотике. – 31. - Месечни приходи: ово имање ужива отчу за издржење наследнице.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
303. Јован Спасић, земљоделац, стар 50 година, син Стеван 18 година, снаја Станка 16
година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од ½
ралице. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ¼ д. Један виноград од 2 мотике.
–24. - Месечни приходи: лична привреда 4 . По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
304. Анђелко Спасић, земљоделац, стар 40 година, жена Станија 35, синови Урош 12 и
Петар 9 година, кћери Достана 15 и Љубица 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа
с једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ д. Једна њива од 2 д. Једна
ливада од 1 косе. Један виноград од 3 мотике. Један забран од ¼ д. Један чаир од ½ д.
–67. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 7 . По имању спада
у I класу, а по приходима спада у III класу.
305. Милосав Ристић, земљоделац, стар 50 година, син Сава 20 година, кћери Стојанка
16 и Анка 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼ ралице.
Једна њива од 1 д. Један чаир од ½ д. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 3
мотике. – 34. - Месечни приходи: лична привреда 6. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
306. Никола Ристић, земљоделац, стар 60 година, кћер Милена 13 година. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђава с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Један виноград од 3
мотике. Један забран од ½ д. – 31. - Месечни приходи: нема. По имању спада у I класу,
а по приходима спада у 0 класу.
307. Алекса Радосављевић, земљоделац, стар 17 година. - Непокретно имање: Једна
кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од 1 д. Једна њива од 2 д. Једна
ливада од 1 косе. Један виноград од 3 мотике. Један забран од ½ д. Један чаир од ¼
ралице. –75. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде свега 4 . По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
308. Видојко Рајковић, земљоделац, стар 30 година, жена Манда 30, кћери Живана 12 и
Петрија 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом
од ½ д. Једна њива од ¼ д. Један виноград од 2 мотике. Један забран од ¼ д. Један
чаир од ¼ ралице. –31. - Месечни приходи: лична привреда 5 . По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
309. Милан Стоић, земљоделац, стар 50 година, жена Ружица 48, синови Марко 20 и
Сава 16 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ д. Једна њива од
½ д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2 мотике. Један забран од ½ ралице.
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Свега– 48. - Месечни приходи: ос земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у
I класу, а по приходима спада у III класу.
310. Аврам Савковић, стар 15 година, под старанијем тутора под бројем 308. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабог материјала с плацом од ¼
ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ д. Један
виноград од 2 мотике. –55. - Месечни приходи: месечни приход од изарендираног
имања 2. По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
311. Тодор Стоић, земљоделац, стар 24 године, жена Јелка 22, кћер Цвета 5 година. Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ д . Један виноград од 1 мотике. –
12. - Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
312. Тома Спасић, земљоделац, стар 20 година, жена Милунка 19, син Велимир 1
година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с
плацом од ½ д. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2 мотике.
–46 - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 5. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
313. Милун Макренић, земљоделац, стар 38 година. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом слабом с плацом од ½ д. Једна њива од 2 ½ д. Једна ливада од 2 косе.
Један забран од ½ д. Један виноград од 3 мотике. –76 - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
314. Милица, удова поч. Филипа Макренића, стара 23 године, син Тома 1 година, кћер
Софија 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице . Једна
њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 1
мотике. – 28. - Месечни приходи: нема. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у 0 класу.
315. Димитрије Стоић, земљоделац, стар 30 година, жена Милена 33, син Груица 8
година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом од ¼ д . Једна
њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе. Један чаир од 1 ралице. Један шљивар од од ½ д.
Један забран од 1 д. Један виноград од 1 мотике. – 70. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
316. Мита Векић, земљоделац, стар 28 година, жена Тодора 25. - Непокретно имање:
Једна кућа слабог стања с плацом од ½ д . Једна њива од 1 ½ д. Један чаир од ½
ралице. Један забран од ½ д. Један виноград од 3 мотике. Свега – 32. - Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
317. Петар Лукић, земљоделац, стар 24 године, жена Василија 20, маћија Магдалина 40
година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде с плацом од ½ ралице . Једна
њива од 1 ½ д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½
ралице. Један виноград од 2 мотике. – 70. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде 8. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
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318. Радивоје Трошић, земљоделац, стар 40 година, жена Милуника 35, синови: Богосав
16, Глигорије 14 и Владимир 1 годину, кћер Милица 12 година. - Непокретно имање:
Једна кућа слабог материјала с плацом од ¼ д . Једна њива од ½ д. Једна ливада од 1
косе. Један чаир од ¼ д. Један забран од ¼ д. Један виноград од 1 мотике. – 33. Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
319. Ђурђе Трошић, земљоделац, стар 48 година, син Вукић 7 година, кћер Милка 2
године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с
плацом од ½ д . Једна њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе. Један чаир од ½ д. Један
забран од ½ д. Један виноград од 2 мотике. – 55. - Месечни приходи: од земљоделија
и личне привреде 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
320. Сава Поповић, парох Медвеђски, стар 48 година, попадија Круна 44, синови:
Филип 20, Максим, ђак 18 и Антоније, ђак 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа
са 4 зграде од слабог материјала с плацом од 1 дана. Једна њива од 4 д. Једна ливада од
8 коса. Један спруд од 2 д. Један виноград од 6 мотика. Једна њива од 2 д на Брду. Један
забран од ½ . Једна кафана од слабог материјала у Трстенику. Свега – 178. Месечни
приходи: од стоке, земље и личне привреде од свештеноствија свега 18. По имању
спада у III класу, а по приходима спада у V класу.
321. Миладин Трошић, земљоделац, стар 37 година, жена Стана 34, синови: Филип 9,
Матија 7 и Василије 3 године, пасторка Аница 8 година. - Непокретно имање: Једна
кућа од слабог материјала с плацом од ¼ д . Једна њива од ½ д. Једна ливада од 1
косе. Један чаир од ¼ д. Један забран од ¼ д. Један виноград од 1 мотике. – 27. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
322. Под бројем 321 синови Филип и Матија, од прве жене (имање материнства). Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼ д . Једна њива од ½ д. Једна
ливада од 1 косе. Један забран од ¼ д. Један виноград од 1 мотике. – 30. - Месечни
приходи: приход овог имања ужива отац. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у 0 класу.
323. Под истим бројем пасторка. - Непокретно имање: Један плац кућни од ½ ралице.
– 5. - Месечни приходи: нема. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у 0
класу.
324. Тодосије Младеновић, стар 30 година, жена Ивана 26, брат Павле 21 годину, снаја
Станица 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог
материјала с плацом од ½ д . Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од
¼
д. Један виноград од 3 мотике. Свега – 48. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 9. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
325. Радован Цветковић, земљоделац, стар 55 година, жена Неда 40, синови: Милета 17
и Јеврем 13 година. - Непокретно имање: Једна кућа слабог стања с плацом од ¼
ралице . Једна њива од 1 д. Једна ливада са чаиром од ½ д. Један забран од ½ д. Један
виноград од 1 мотике. – 27. - Месечни приходи: лична привреда 4. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
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326. Анђелија, удова поч. Милана Карамарковића, стара 40 година, кћери Стојна 18 и
Илинка 8 година, унук Јова 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом
од слабог материјала с плацом од ¼ д . Једна њива од 2 ½ . Једна ливада од 3 косе.
Један шљивар од 1 ралице са чаиром. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 2
мотике. 73. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 5. По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
327. Милена, удова поч Јакова Карамарковића, стара 30 година, синови Михаил 7 и
Тодор 5 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала
с плацом од ¼ д . Једна њива од ½ д . Један чаир од 1 ралице. Један забран од 1 ралице.
Један виноград од 1 ½ мотике. - 28. - Месечни приходи: од стоке и личне привреде 3.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
328. Јелена, кћи поч. Милована Ђорђевића, под старанијем тетке под број 327, стара 13
година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с плацом од 1
ралице . Једна њива од ¾ д . Једна ливада од 1 косе. Један чаир од 1 ралице. Један
виноград од 1 мотике. - 30. - Месечни приходи: ово имање ужива тетка за издржање
наследнице. По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
329. Панта Топлички, стар 60 година, жена Петрија 50, синови: Мијаило 30, Петар 25 и
Милан 12 година, кћер Милосава 13 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две
зграде слабе с плацом од ½ д . Једна њива од ½ д . Један шљивар од ½ д. Једна ливада
од 2 косе. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике. Свега - 56. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 9. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
330. Јевта Топлички, стар 27 година, жена Милица 25, кћер Малина 2 године, синовац
Тодор 12, снаја Сава 30 година. - Непокретно имање: Једна кућа са две зграде од
слабог материјала с плацом од ½ д . Једна њива од 1½ . Једна ливада од 1 косе. Један
виноград од 3 мотике. - 51. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 9. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
331. Милета Миловановић, под старанијем тутора под бројем 330, стар 15 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од ¼
д. Једна њива од 1 д . Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ д. Један виноград од 2
мотике. - 41. - Месечни приходи: ово имање ужива тутор за издржање наследника, од
кога је и привреда узета. По имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
332. Василије Спасић, слуга меанџиски, стар 35 година. - Непокретно имање: нема.
Месечни приходи: лична привреда од плате 4. По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у II класу.
333. Живана, удова поч. Ристивоја Цветковића, стара 50 година, снаја Аница 25 година,
унук Матија 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог
материјала с плацом од ½ ралице . Једна њива од 1 ралице. Једна ливада од 1 косе.
Један забран од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. - 28. - Месечни приходи: лична
привреда 2. По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
334. Тимотије Јаношевић, меанџија, стар 25 година, жена Миросава 23. - Непокретно
имање: половина куће од слабог материјала с плацом од ¼ ралице. - 14. - 28. 171
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Месечни приходи: лична привреда од радње меанске свега 14. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у IV класу.
335. Василије Димитријевић, земљоделац, стар 18 година, жена Видосава 19, мати
Милица 40 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог
материјала с плацом од ½ д . Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Један чаир од ½
д. Један забран од ½ д. Један виноград од 2 мотике. - 68. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде свега 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у III класу.
336. Максим Белчевић, земљоделац, стар 22 године, жена Марија 19. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице . Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од
½ косе. Један чаир са шљиваром од ½ ралице. Један забран од ½ ралице. Један
виноград од 1 мотике. Свега - 38. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде свега 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
337. Петкана, наследница поч. Јовице Анђелковића, стара 11 година, сестра Јелисавета
7 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице . Једна њива од
1 д. Једна ливада од 1 косе. Један чаир са шљиваром од 1 ралице. Један забран од 1
ралице. Један виноград од 2 мотике. - 39. - Месечни приходи: ово имање ужива зет
Максим под бројем 336 за издржање наследница. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у 0 класу.
338. Неда, удова поч. Радоице Живановића, стара 40 година, син Недељко 18 година,
кћери Катарина 11 и Живка 6 година. - Непокретно имање: Једна кућица хрђава с
плацом од ½ ралице . Једна њива од 1 д. Један чаир од 1 ралице. Један виноград од ½
мотике. - 18. - Месечни приходи: лична привреда 2. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у I класу.
339. Матија Лађаревић, земљоделац, стар 20 година, жена Аница 19, син Милан 1
година, брат Маринко 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом
хрђава, с плацом од ½ д . Једна њива од 1 д. Један виноград од 1 мотике. - 22. Месечни приходи: лична привреда 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
340. Миладин Ђурђевић, земљоделац, стар 30 година, жена Марија 28, син Коста 2
године, кћер Роксанда 7 година. - Непокретно имање: нема. Месечни приходи: лична
привреда 5. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
341. Сава Поповић, млађи парох Медвеђски, стар 30 година, синови Павле 10 и Стеван
6 година. - Непокретно имање: нема. Месечни приходи: лична привреда од
свештеноствја 9. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у III класу.
342. Миљко Бугарин, надничар, стар 46 година. - Непокретно имање: нема. Месечни
приходи: лична привреда од заслуге 3. По имању спада у 0 класу, а по приходима
спада у I класу.
343. Зека Дурмишевић, циганин ковачки, стар 25 година, жена Вида 18, кћер Гркиња 1
годину. - Непокретно имање: нема. Месечни приходи: лична привреда 4. По имању
спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
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Комисија је ова у Обштини овој предузела попис људства, имања и прихода за порез по
могућности, петнаестог Јулија 1863. год. а закључила је двадесет првог истог месеца и
године, и као што се из овог протокола види, нађено је да у истој обштини имаде седам
стотина педесет осам глава мушки, а седам стотина седамдесет пет женски. Вредност
имања двадесет хиљада сто деведесет седам дуката цесарских од личног прихода две
хиљаде две стотине шесет седам талира; А по класама по имању данак плаћајући глава
и то: прве, двеста седамдесет осам, друге двадесет три, треће осамнаест и пете један. А
по приходима: прве тридесет један, друге сто двадесет девет, треће деведесет седам,
четврте тридесет пет, пете четрнаест и шесте један.
21. Јулија 1863. год
У Медвеђи
Председник Обштине Медвеђске
Тодор Милетић
Членови:
Тодор Стојадиновић
Коста Рачић
Председник Комисије I кл. Н к. Ср. Левачког
Ст. Јанићијевић
Член и Деловодитељ
Пис. Ср. Левачк.
Е. М. Тирић
Член Комисије
Прак. Суда Окр. Јагод.
Милан Пекарић

Богдање
(Обштина Богдањска)

1. Мијаило Попадић, земљоделац, стар 40 година, жена Велика 35, синови Вуица 14 и
Ранко 6 година, кћери: Евдокија 10, Агатија 4 и Дука 2 године. - Непокретно имање:
Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од 1 ралице . Једна њива од
2 дана. Једна ливада од 4 косе. Један виноград од 4 мотике. - 41. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу.
2. Јован Милићевић, земљоделац, стар 50 година, жена Јована 45, синови: Милосав 22,
Благоје 17, Петар 10, Миладин 8 и Јаблан 5 година, кћери: Стана 20, Марта 18 и Давина
15 година, унук Мирко 1 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од
слабог материјала с плацом од ½ д. Једна њива од 3 д. Једна ливада од 4 косе. Један
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виноград од 4 мотике. – свега - 72. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне
привреде 13. По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
3. Сима Постоловић, земљоделац, стар 50 година, жена Анђелија 45, синови Тодосије
25 и Радован 21 година, снаје Милунка 20 и Василија 19 година, унуци: Димитрије 2,
Мијаило 1 и Јеврем 1 годину, унука Петрија 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа
с једном зградом од слабог материјала с плацом од 1 д . Једна њива од 3 д. Један
виноград од 5 мотике. - 46. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде
12. По имању спада у I класу, а по приходима спада у IV класу.
4. Сава Стањевац, земљоделац, стар 45 година, жена Тодора 40, синовица Савка 20
година, сестричина Милосава 10 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице . Једна њива од 4 д. Једна ливада
од 3 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од 1 д. Један виноград од 3 мотике. 70. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 9. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу.
5. Јаков Радојевић, земљоделац, стар 55 година, жена Петрија 40, синови Петар 11 и
Живота 1 годину, кћер Стојна 13 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом хрђавом, с плацом од 1 ралице . Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе.
Један забран од 1 ралице. Један виноград од 4 мотике. - 34. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу.
6. Никола Младеновић, земљоделац, стар 36 година, жена Тодора 32, син Давид 2
године, кћери Сара 10 и Стојна 8 година, стриц Стојко 70 година, сестра Ружица 40
година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с
плацом од 1 д. Једна њива од 3 дана. Једна ливада од 4 косе. Један забран од ½ д. Један
виноград од 5 мотика. - 82. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде
8. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
7. Младен Стаменковић, стар 70 година, син Јевта 25 година, снаје Анђелија 24 и
Алексија 23 године, унуци: Василије 10, Марисав 7 и Вуица 6 година, кћер Јелисавета
20 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с плацом од ½
ралице . Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ д. Један забран
од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 31. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 9. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
8. Васа Катић, земљоделац, стар 45 година, жена Марија 40, синови: Филип 17,
Димитрије 13, Никола 10, Вучко 8 и Стеван 6 година, кћери Марта 4 и Љубица 2
године, снаја Настасија 16 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом
од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 4. Једна ливада од 6 коса.
Један шљивар од 1 ралице. Два забрана од ½ д. Један виноград од 5 мотика. - 108. Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 12. По имању спада у II
класу, а по приходима спада у IV класу.
9. Нићифор Тимотијевић, стар 30 година, жена Јована 28, мати Илинка 70 година,
сестре Милосава 18 и Тодора 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом хрђавом с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 д. Један шљивар од ½ ралице.
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Један виноград од 2 мотике. - 24. - Месечни приходи: од стоке, и личне привреде 6. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
10. Вељко Ђокић, земљоделац, стар 46 година, жена Стана 40, син Јевђеније 10 година,
кћери: Станица 15, Петрија 13 и Ана 12 година, мати Марта 60 година. - Непокретно
имање: Једна кућа с једном хрђавом зградом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 д.
Један забран од ½ ралице. Један виноград од 3 мотике. - 30. - Месечни приходи: лична
привреда 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
11. Обштинско имање. - Непокретно имање: Једна судница од слабог материјала са
једним салашом с плацом од ¼ ралице. Месечни приходи: нема. По имању спада у 0
класу, а по приходима спада у 0 класу.
12. Аћим Петровић, земљоделац, стар 50 година, жена Митра 45, синови: Василије 25,
Миленко 14 и Аранђел 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђавог стања од ½
ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 3 мотике. - 18. Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
13. Мијаило Петровић, земљоделац, стар 24 године жена Петрија 18, син Живан 1
годину, отац Јован 65 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼
ралице. Једна њива од 1 д. Један виноград од 5 мотика. Један шљивар од ½ д. - 22. Месечни приходи: лична привреда 4. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
14. Ћира Попадић, земљоделац, стар 30 година, жена Николета 28, кћери Неранџа 4 и
Станица 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼ ралице. Једна
њива од ¼ д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2
мотике. Свега - 19. - Месечни приходи: лична привреда 4. По имању спада у I класу, а
по приходима спада у II класу.
15. Аранђел Ђорђевић, земљоделац, стар 22 године, брат Милан 5 година, сестре
Хрисјана 7 и Сара 4 године, мати Марија 40 година. - Непокретно имање: Једна кућа
слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 ралице. Једна ливада од 1 косе. Један
забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 20. - Месечни приходи: лична
привреда 4. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
16. Петроније Марић, земљоделац, стар 35 година, жена Миленка 30, синови Милан 12
и Ракић 6 година, кћер Станица 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с
плацом од ½ д. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Једна ораница од ½ д. Један
виноград од 2 мотике. Свега - 23. - Месечни приходи: лична привреда 5. По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
17. Крста Ђурић, земљоделац, стар 40 година, жена Миросава 38, кћери Ристина 10 и
Милосава 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог
материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један
забран од 2 ралице. Један виноград од 4 мотике. - 40. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 9. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
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18. Јован Ђурић, земљоделац, стар 60 година, синови: Милун 25, Сима 18 и Милан 10
година, снаја Милка 25 година, унук Мирко 1 година, унука Драгиња 3 године. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од 1 ралице. Једна
њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар оид 1 ралице. Један забран од 1
ралице. Један виноград од 5 мотика. - 58. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде 9. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
19. Милован Ђурић, земљоделац, стар 30 година, жена Милунка 26, синови Обрен 3 и
Глиша 1 годину. кћер Милентија 4 године, мати Живка 60 година. - Непокретно имање:
Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 д. Једна
ливада од 2 косе. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 3 мотике. - 48. - Месечни
приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
20. Милоје Петровић, земљоделац, стар 48 година, синови Милосав 20 и Деспот 15
година, кћер Манда 11 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од 1
ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2 мотике. - 20. Месечни приходи: од стоке и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
21. Максим Јеремић, земљоделац, стар 32 године, жена Василија 26, син Милосав 3
године, брат Павле 26 година, снаја Василија 20 година, синовац Милан 2 године, мати
Томанија 60 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с
плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½
ралице. Један забран под ½ д. Један виноград од 3 мотике. - 44. - Месечни приходи: од
стоке, земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у III класу
22. Миленко Марковић, стар 16 година, браћа Милосав 10 и Милош 6 година, сестре:
Станка 14, Милена 12, Тодора 10 и Аница 8 година, мати Милица 38 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавог стања с плацом од 1 ралице.
Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 3 мотике. - 24. - Месечни
приходи: лична привреда 3. По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу
23. Никола Перунац, земљоделац, стар 47 година, кћер Пауна 14 година. - Непокретно
имање: Једна кућа с једном зградом хрђавог стања од 1 ралице. Једна њива од 2 дана.
Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 4 мотике. - 34. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 4. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу
24. Миладин Перунац, земљоделац, стар 45 година, жена Станија 30, кћери Божица 11 и
Круна 8 година. – Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна
њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран са
заградом од ¼ д. Један виноград од 1 ½ мотике. - 30. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II
класу
25. Недељко Перунац, земљоделац, стар 25 година, жена Синђелија 20, син Богољуб 8
година.- Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д.
Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од ¼ д. Један
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виноград од 1 ½ мотике. - 30. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 5.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу
26. Аксентије Постоловић, земљоделац, стар 20 година, жена Јелена 18, кћер Миросава
3, брат Јосиф 18 година, снаја Јована 16 година. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом слабом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград од 5 мотика.
- 35. - Месечни приходи: од стоке,земљоделија и личне привреде 9. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у III класу
27. Милун Ранђић, земљоделац, стар 28 година, жена Стевана 26, син Светозар 8
година, кћер Јелица 3 године, свастике Стамена 14 и Злата 12 година, баба Ранђија 60
година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном хрђавом зградом с плацом од 1
ралице. Једна њива од 3 д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један
забран од 1 ралице. Један виноград од 4 мотике. Свега- 56. - Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу
28. Тодосије Ђокић, земљоделац, стар 40 година, жена Ћирка 30, синови: Илија 14,
Јанићије 12 и Вуица 2 године, кћери: Анђелија 12, Слава 7 и Петрија 1 годину. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од 1
ралице. Једна њива од 2 дана. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 3 мотике.
27. - Месечни приходи: од стоке и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
29. Васа Милошевић, земљоделац, стар 24 године, жена Милена 20, син Лазар 3 године,
кћер Неранџа 5 година. - Непокретно имање: Једна кућа од слабог материјала с плацом
од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 2 косе. Једа шљивар од ½ д. Један
забран од ½ ралице. Један виноград од 4 мотике. - 42. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
30. Јосиф Милутиновић, земљоделац, стар 33 године, кћери Марија 8 и Јулка 6 година,
брат Аћим 21 година, снаја Милена 18 година, синовац Јеврем 2 године, сестра Ружа 15
година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с плацом од ½
ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Једа шљивар од ½ ралице. Један
забран од ½ ралице. Један виноград од 3 мотике. - 36. - Месечни приходи: од стоке,
земљоделија и личне привреде 11. По имању спада у I класу, а по приходима спада у
IV класу.
31. Јован Радојевић, земљоделац, стар 60 година, син Илија 30 година, снаја Неда 35
година, унук Аврам 12 година, унуке Милосије 16 и Миленија 8 година. - Непокретно
имање: Једна кућа с једном зградом хрђавог стања с плацом од 1 д. Једна њива од 2 д.
Једна ливада од 1 косе. Једа шљивар од 1 д. Један забран од ½ д. Један виноград од 3
мотике. - 48. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и личне привреде 8. По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
32. Недељко Стојановић, земљоделац, стар 35 година, жена Лепосава 30, син Андрија 3
године, кћер Милева 4, брат Богољуб 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба
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плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 д. Свега- 14. - Месечни приходи: лична привреда
6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
33. Огњан Цветковић, земљоделац, стар 50 година, зет Симеон 40 година, унук Нестор
12 година, унука Миросава 7 година. – Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом
од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ ралице. Један
виноград од 2 мотике. - 26. - Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
34. Тимотије Матић, земљоделац, стар 48 година, жена Алексија 40, син Манојло 18
година, кћер Марта 7 година, снаја Стевана 18 година. – Непокретно имање: Једна кућа
с једном зградом слабом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 3
косе. Један виноград од 3 мотике. - 40. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде 9. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
35. Стеван Цветковић, земљоделац, стар 58 година, жена Милена 45, син Петар 22
године, снаја Тодора 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½
д. Једна њива од 1 д. Један виноград од 2 мотике. - 19. - Месечни приходи: лична
привреда 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
36. Младен Стевановић, земљоделац, стар 30 година, жена Василија 23, син Тодосиоје 4
године, кћер Аница 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ д.
Једна њива од ½ д. Један виноград од 1 мотике. - 19. - Месечни приходи: лична
привреда 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
37. Деспот Цветковић, стар 45 година, жена Слава 40 година, синови: Јеврем 19, Милан
16, Милун 14, Јован 8, Миленко 7 и Милош 3 године, кћер Цвета 17 година. Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од ½ ралице. Једна
њива од 1 д. Један виноград од 3 мотике. - 24. - Месечни приходи: лична привреда 5.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
38. Мијаило Николић, земљоделац, стар 25 година, жена Ружа 18, браћа: Огњан 18,
Милован 12, Милета 10 и Антоније 6 година, сестре Томанија 18 и Алексија 10 година,
мати Јелка 40 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом хрђавом с
плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Један виноград од 3 мотике. - 18. - Месечни
приходи: лична привреда 8. По имању спада у I класу, а по приходима спада у III
класу.
39. Николета, удова поч. Васе Миљковића стара 30 година, синови Глиша 12 и
Миладин 10 година, кћер Круна 3 године, баба Стојна 70 година. - Непокретно имање:
Једна кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1
д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 3 мотике. - 28. - Месечни приходи: од
стоке и личне привреде 3. По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
40. Јоксим Миљковић, стар 45 година, жена Достана 40, синови Симеон 18 и Ђурђе 1
година, кћери: Милица 10, Милојка 5 и Миленија 4 године. - Непокретно имање: Једна
кућа с једном зградом од слабог материјала с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д.
Једна ливада од ½ косе. Један виноград од 3 мотике. - 30. - Месечни приходи: од стоке
и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
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41. Нићивор Николић, стар 14 година, браћа: Милун 10 и Митар 5 година (под
старанијем отчуа Јоксима под број 40). - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом
од 1 ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 1 ½ мотике. 29. - Месечни приходи: ово имање ужива отчу код кога се и наследници налазе. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у 0 класу.
42. Милан Нешић, земљоделац, стар 40 година, жена Манда 30, синови Алекса 10 и
Урош 5 година, кћер Милева 7 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с
плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ¼
ралице. Један виноград од 2 мотике. Свега - 24. - Месечни приходи: лична привреда 5.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
43. Јевта Гавриловић, земљоделац, стар 30 година, жена Милена 25, синови: Јован 7 и
Обрен 1 годину, кћер Спасенија 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом хрђавом с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе.
Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 37. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 5. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
44. Лука Миленковић, стар 32 године, жена Слава 28, синови: Вукоман 6 и Димитрије 2
године, кћер Василија 4 године, брат Маринко (луд) 50 година. - Непокретно имање:
Једна кућа с једном зградом хрђавог стања с плацом од ½ ралице. Једна њива од 2 д.
Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 4 мотике. Један
забран од ½ ралице. Свега - 36. - Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 5.
По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
45. Јевђеније Миленковић, стар 25 година, мати Станојка 70 година, сестра Марија
(луда) 45 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ ралице. Једна
њива од ½ дана. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 1
мотике. - 17. - Месечни приходи: лична привреда 3. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у I класу.
46. Максим Нешић, земљоделац, стар 40 година, жена Марија 40, синови: Љубомир 10,
Светозар 7 и Василије 4 године, кћери Милкана 18 и Аница 12 година. - Непокретно
имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1
косе. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. - 16. - Месечни приходи:
лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
47. Аврам Нешић, земљоделац, стар 30 година, жена Неранџа 30, кћер Милева 9 година.
- Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 д. Једна
ливада од 1 косе. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 1 мотике. - 16. - Месечни
приходи: лична привреда 4. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
48. Јевта Петровић, земљоделац (сакат у руку), стар 34 године, жена Стојана (саката у
ногу) 30, синови Никодије 5 и Нићивор 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђава с плацом од ¼ ралице. Једна њива од ½ д. Један виноград од 1 мотике. - 10. Месечни приходи: нема. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у 0 класу.
49. Љуба Стојановић, земљоделац, стар 30 година, жена Митра 28, кћери Милентија 5 и
Спасенија 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ ралице.
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Једна њива од ½ д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 1 мотике. - 14. - Месечни
приходи: лична привреда 4. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
50. Вељко Раденковић, земљоделац, стар 48 година, жена Живка 45, син Веселин 15
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од
2 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 2 мотике. - 28. - Месечни приходи: лична
привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
51. Милисав Параматић (сакат у десну ногу), стар 65 година, син Јаков 22 године, снаја
Кристина 20 година, унук Стојан 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа с једном
зградом слабом с плацом од 1 д. Једна њива од 2 д. Један виноград од 2 мотике. - 23. Месечни приходи: лична привреда 4. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
52. Јевта Приштевац, земљоделац, стар 30 година, жена Лепосава 26, син Мијушко 4
године, сестра Румена (саката у обе ноге) 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђава с плацом од 1 д. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе. Један виноград од 1
мотике. Један шљивар од 1 ралице. - 39. - Месечни приходи: од стоке, земљоделија и
личне привреде 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
53. Алексија, удова поч. Васе Стојановића, стара 40 година, синови Јован 15 и Марјан
13 година, кћер Јегда 12 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од 1
д. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 1 мотике. - 15. Месечни приходи: лична привреда 2. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у I класу.
54. Васа Младеновић, земљоделац, стар 23 године, жена Јелена 20, кћер Марта 1
годину, брат Петроније 20 година. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом с
плацом од 1 д. Једна њива од 1 ½ д. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 3
мотике. - 33. - Месечни приходи: лична привреда 7. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
55. Милена, удова почив. Димитрија Колара, стара 30 година, синови Павле 8 и
Милорад 6 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна
њива од 1 д. - 12. - Месечни приходи: лична привреда 2. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у I класу.
56. Ћирка, удова поч. Милете Јанковића, стара 40 година, синови: Огњан 18, Милун 12
и Љубомир 8 година, кћер Анђелија 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа с
једном зградом слабом с плацом од ½ д. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе.
Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. - 28. - Месечни приходи: лична
привреда 3. По имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
57. Мијаило Стојановић, земљоделац, стар 25 година, жена Ранђија 20, син Ђорђе 1
годину, кћер Марица 2 године, баба Смиљана 50 година. - Непокретно имање: Једна
кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 ½ д. Једна ливада од 1 косе. Један
шљивар од ½ ралице. Један забран од ¼ ралице. Један виноград од 1 мотике. Свега- 28.
- Месечни приходи: од стоке и личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
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58. Риста Милосављевић, земљоделац, стар 30 година, жена Јана 26, кћер Софија 2
године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом с плацом од ½ д. Једна њива
од ½ ралице. Један виноград од ½ мотике. - 9 Месечни приходи: лична привреда 4. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
59. Маринко Милосављевић, стар 40 година, жена Станка 36 година, син Данило 1
годину, кћери: Станица 10, Стаменка 6 и Стевана 4 године. - Непокретно имање: Једна
кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Један виноград од 1 мотике. - 10
Месечни приходи: лична привреда 4. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
60. Јевта Ђорђевић, земљоделац, стар 25 година, жена Милица 20, мати Анђелија 50
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1
д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ ралице. Један шљивар од 1 ралице. Један
виноград од 2 мотике. - 28 Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
61. Мијаило Младеновић, стар 35 година, жена Милена 28, синови: Ранко 7, Ћира 10 и
Тривун 8 година, кћер: Петројка 5 и Стевана 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа
с једном зградом хрђавом с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1½ д. Једна ливада од 1
косе. Један шљивар од 1 ралице. Један виноград од 3 м. – 34. Месечни приходи: лична
привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
62. Алемпије Ђукић, стар 37 година, жена Јована 32, синови: Вукоица 7, Теодор 6 и
Радоје 3 године, кћер Ђурђија 1 годину, мати Живана 55 година, сестра Милунка 16
година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1
½ д. Једна ливада од ½ косе. Један виноград од 1 мотике. – 17. Месечни приходи:
лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
63. Сима Ђукић, земљоделац, стар 44 године, жена Тодора 40, синови Миљко 6 и Сава
1 годину, кћери Милена 8 и Вукана 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с
плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од 1
ралице. Један виноград од 1 мотике. – 29. Месечни приходи: лична привреда 4. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
64. Максим Тодоровић, стар 30 година, жена Вучица 27, отац Тодор 50 година, сестра
Стана 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна
њива од 2 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 1 мотике. – 28. Месечни
приходи: лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
65. Никола Ђорђевић, земљоделац, стар 55 година, жена Станија 40, синови Вуица 12 и
Милун 7 година, кћери Василија 18 и Цвета 14 година. - Непокретно имање: Једна кућа
хрђава с плацом од 1 ралице. Једна њива од 2 д. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар
од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. Један забран од ½ ралице. – 33. Месечни
приходи: од земљоделија и личне привреде 5. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у II класу.
66. Перуника, удова поч. Живана казанџије, стара 45 година, синови Тривун 14 и
Милун 11 година, кћери: Стојанка 15, Милентија 7 и Љубица 2 године. - Непокретно
имање: Једна кућа слаба с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Један забран од ½
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ралице. Један виноград од 2 мотике. – 24. Месечни приходи: лична привреда 2. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у I класу.
67. Максим Стаменковић, стар 25 година, жена Стевана 20. - Непокретно имање: Једна
кућа хрђава с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Један забран од ½ ралице. Један
виноград од 2 мотике. Свега – 18. Месечни приходи: лична привреда 5. По имању
спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
68. Панта Ђукић, земљоделац стар 45 година, жена Милена 35, синови Мијат 17,
Владимир 8 и Миливоје 1 годину, кћери: Ћирјана 10, Митра 8, Добра 6 и Даница 3
године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од 1 ралице.
Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један шљивар од ½ ралице. Један забран од
½ ралице. Један виноград од 2 мотике. – 32. Месечни приходи: лична привреда 6. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
69. Милован Симић, земљоделац, стар 20 година, жена Аница 18, брат Милорад 14
година, сестре: Милојка 18, Драгиња 5 и Стана 9 година. - Непокретно имање: Једна
кућа с једном зградом хрђавом с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 дана. Једна
ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од 1 ралице. Један виноград
од 2 мотике. Свега– 33. Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 6. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
70. Милосав Стаменковић, стар 12 година, браћа: Милоје 10, Лазар 9 и Огњан 6 година,
под старанијем тутора Младена Стаменковића и Максима Тодоровића. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 2 дана. Једна ливада од
1 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један забран од ½ ралице. Један виноград од 2
мотике. – 22. Месечни приходи: нема. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у 0 класу.
71. Мата Минић, земљоделац, стар 25 година, жена Јелисавета 20, син Драгутин 4
године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1
д. Једна ливада од 1 косе. Један забран од ½ ралице.– 22. Месечни приходи: лична
привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
72. Јован Милановић, стар 7 година, под старанијем тутора Мате Минића и Крсте
Ђурића. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1
д. Свега – 12. Месечни приходи: нема. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у 0 класу.
73. Радован Милојевић, земљоделац, стар 25 година, брат Милун 20 година. Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 дана.
Свега – 9. Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у 0 класу, а по
приходима спада у II класу.
74. Димитрије Андреић, земљоделац, стар 20 година, мати Станика 40, браћа
Александар 10 и Груица 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од 1
ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 1 косе. Један виноград од 1 мотике. – 16.
Месечни приходи: лична привреда 4. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
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75. Глиша Катић, земљоделац, стар 45 година, жена Алексија 38, синови: Симеон 18,
Атанасије 14 и Алекса 7 година, кћер Милка 3 године. - Непокретно имање: Једна кућа
с једном зградом слабом с плацом од 1 ралице. Једна меана без права на меанисање.
Једна њива од 4 д. Једна ливада од 4 косе. Један шљивар од 1 д. Један виноград од 10
мотика. – 109. Месечни приходи: лична привреда и од земљоделија свега 8. По имању
спада у I класу, а по приходима спада у III класу.
76. Радоица Живадиновић, стар 25 година, жена Милица 35, пасторак Урош 15 година,
пасторке Лепосава 14 и Милка 8 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с
плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе са забраном. Један
виноград од 2 мотике. – 16. Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I
класу, а по приходима спада у II класу.
77. Петар Стојановић, земљоделац, стар 37 година, жена Стојна 35, син Љубомир 9
година, кћер Марта 2 године. - Непокретно имање: Једна кућа слаба с плацом од ¼
ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе. Један виноград од 2 мотике. – 21.
Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
78. Димитрије Стојановић, земљоделац, стар 26 година, жена Убавка (нема ногу) 24
године, син Јован 7 година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½
ралице. Једна њива од 1 д. Један виноград од 1 мотике. – 9. Месечни приходи: лична
привреда 3. По имању спада у 0 класу, а по приходима спада у I класу.
79. Вељко Ђорђевић, земљоделац, стар 20 година, мати Милена 40, сестра Милева 10
година. - Непокретно имање: Једна кућа хрђава с плацом од ¼ д. Једна њива од ½ д.
Један виноград од 1 мотике. Свега – 9. Месечни приходи: лична привреда 4. По имању
спада у 0 класу, а по приходима спада у II класу.
80. Тимотије Јанићијевић, стар 26 година, жена Јерина 20 година. - Непокретно имање:
Једна кућа хрђава с плацом од 1 ралице. Једна њива од 1 д. Један виноград од 1 мотике.
– 11. Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима
спада у II класу.
81. Василије Тимотијевић, земљоделац, стар 26 година, жена Станика 20, син Михаил 1
годину, кћер Савета 4 године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом
хрђавом с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Један виноград од 2 мотике. – 20.
Месечни приходи: лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
82. Ђока Тимотијевић, земљоделац, стар 35 година, жена Стевана 30, синови Милан 10
и Анђелко 4 године, кћер Вемија 1 годину. - Непокретно имање: Једна кућа с плацом
од ½ ралице. Једна ливада од 1 д. Један виноград од 2 мотике. – 20. Месечни приходи:
лична привреда 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
83. Никола Динић, земљоделац, стар 21 годину, жена Василија 20 година, син Милорад
2 године. - Непокретно имање: Једна кућа с једном зградом слабом с плацом од 1
ралице. Једна њива од 1 дана. Једна ливада од 2 косе. Један шљивар од 1 ралице. Један
забран од 1 д. Један виноград од 3 мотике. – 42. Месечни приходи: од земљоделија и
личне привреде 6. По имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
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84. Филип Динић, земљоделац, стар 40 година, жена Милена 35. - Непокретно имање:
Пола куће с плацом од ¼ ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе. Један
забран од 1 ралице. Један шљивар од ½ ралице. Један виноград од 2 мотике. – 30.
Месечни приходи: од земљоделија и личне привреде 7. По имању спада у I класу, а по
приходима спада у III класу.
85. Вучко Динић, земљоделац, стар 18 година, жена Манда 18. - Непокретно имање:
Пола куће с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Једна ливада од 2 косе. Један
забран од 1 ралице. Један виноград од 2 мотике. – 30. Месечни приходи: од
земљоделија и личне привреде свега 5. По имању спада у I класу, а по приходима спада
у II класу.
86. Аксентије Ракић, земљоделац, стар 28 година, жена Милена 23. - Непокретно
имање: Једна кућа хрђава с плацом од ½ ралице. Једна њива од 1 д. Један шљивар од ½
ралице. Један виноград од 2 мотике. – 16. Месечни приходи: лична привреда 5. По
имању спада у I класу, а по приходима спада у II класу.
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РЕГИСТАР ДОМАЋИНСТАВА
РЕКОВАЦ
Филип Игњатовић
Илија Пантић
Марко Игњатовић
Милоје Томић
Лазар Томић
Матија Недељковић
Јанићије Недељковић
Андрија Спасић
Коста Нешић
Никола Нешић
Јован Миленковић
Стаменко Јовичић
Вула Раденковић
Мијајло Раденковић
Неда, удова поч. Радивоја Качаревића
Вукојица Погићевић
Милутин Јовичић
Љубица удова поч. Ивана
Шишмановића
Сава Шишмановић
Милоје Спасић
Јеремија Остојић
Наун Спасић
Тодор Остојић
Лазар Маринчанин
Василије Остојић
Антоније Остојић
Сава Бушетић
Ђурђе Степановић
Коста Спасић
Сима Радојевић
Видосав Јевтић
Велика, удова почившег Милоша
Раденковића
Милка, кћер почив. Стевана
Радивојевића
Анта Станојловић
Радосав Илић
Милован Петровић
Ђурђе Радосављевић
Славко Ивановић

Стеван Јанићијевић
Димитрије Грујић
Јован Петровић
Јеврем М. Тирић
Вула Поповић
Живоин Милетић
Урош Вучковић
Василије Радовановић
Остоја Јовановић
Живан Петровић
Гаја Спасић
Милосав Николић
Милоје Јевтић
Стана удова поч. Мијата Јевтића
Милосав Јаковљевић
Милан Ћупић
Милован Зарубановић
Милосав Јовановић
Лазар Раденковић
Живан Степић
Милош Младеновић
Јован Младеновић
Алекса Зарубановић
Никола Зарубановић
Гаја Жунић
Живојин Жунић
Алекса Качаревић
Прока Јовановић
Петар Јовановић
Живадин Чапаковић
Петар Чапаковић
Живојин Степић
Јован Томић
Аврам Несторовић
Ђока Милановић
Живан Тодоровић
Станко Тодоровић
Ђока Милисављевић
Јевта Пешић
Милун Савић
Јевта Савић
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Алекса Спасић
Лазар Спасић
Петар Петковић
Ђурђе Петковић
Радосав Божић
Димитрије Радосављевић
Миленко Јовановић
Благоје Анђелић
Аврам Обрадовић
Живан Јовановић
Мојсило Веселиновић
Димитрије Тасић
Трајко Арсић
Никола Ђорђевић
Дамјан Стаменковић
Ђорђе, воденичар из Турске
Марисав Спасић
Сима
Ристић,
Стојан Трандафил
Пура Порчић

Катарина, кћер поч. Марка Ивановића
Маса поч. Уроша Зарубана
Васа Ивановић
Љубомир Спасић
Тодор Анђелић
Јанићије Анђелић
Милун Анђелић
Никола Анђелић
Јелица, удова поч. Јанка Остојића
Филип Остојић
Милић Веселиновић
Живан Бушетић
Јован Бушетић
Милосав Митровић
Мијаило Митровић
Аврам Анђелић
Тијана, удова почив. Косте
Милосављевића
Ружица, удова почив. Ћире Спасића
Стеван Анђелић
Мика Ђорић
Недељко Спасић

КРУШЕВИЦА
Петрија, удова почивш. Павла Марића
Аксентије Јовановић
Петар Матић
Милија Јовановић
Јован Јевтић
Радосав Јоксимовић
Урош Радисављевић
Васа Рајић
Игњат Јоксимовић
Сима Јоксимовић
Илија Вукосављевић
Марисав Ђорђевић
Глигорије Николић
Милош Вуић
Мијаило Милановић
Милисав Јовановић
Мића Обрадовић
Илија Јовановић
Ђорђе Марковић

Лука Крстић

Урош Владисављевић
Павле Секулић
Сава Секулић
Павле Радовановић
Василије Ђорић
Тодор Ђорић
Ђурђе Вуић

Филип Мијаиловић
Миладин Мијаиловић

Анта Милутиновић
Милован Милутиновић
Ђурђе Василијевић

Зарија Јовановић
Јаков Јовановић
Јефрем Раденковић
Вуица Јовановић
Јевта Милосављевић

Никола Радовановић
Сима Илић
Ђурђе Стојановић
Стамена,удова почившег Вула Антића

Недељко Крстић
Јовица Крстић
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Радивоје Огњановић
Милан Обрадовић
Милан Секулић
Мијаило Јовановић
Илија Стевановић
Јездимир Ђорђевић
Сара, наследница почив. Тодора Вучића

Љубомир Стевановиц
Никола Јеремић

Нестор Јеремић
Павле Живановић
Јевта Јовановић
Милун Петровић
Илија Симић
Лазар Максимовић
Сима Крстић

Ђурђе Јовановић
Милић Нешић

ПОЉНА
Јован Миљковић
Марисав Радовановић
Обрад Николић
Филип Вучковић
Вучко Лаѕаревић
Милић Радисављевић
Маринко Радовановић
Обштинско Имање
Агатон Деспотовић
Милан Миленковић
Нићифор Миленковић
Петар Миленковић

Исаило Ђорђевић
Сима Ђорђевић
Милоје Јовановић
Стеван Јовановић
Мина Гавриловић
Стеван Минић

Живко Урошевић
Коста Алексић
Петрија, удова почившег Стевана
Давидовића
Павле Петровић
Сава Прокић
Филип Јовановић
Петар Јовановић
Сретен Стојановић
Лазар Анђелковић
Лазар Ђорђевић
Никола Ђорђевић
Вучић Стевановић
Јован Цветковић
Петар Цветковић
Петар Радовановић
Милан Милосављевић
Јанићије Милосављевић
Милош Радосављевић
Анта Милић

Јован Вучковић
Миливоје Трифуновић
Никола Марковић
Милентије Донић
Милентије Динић
Гаја Младеновић
Никола Јоксимовић
Војин Исаиловић

Благоје Ристић
Маринко Живковић

Марко Живковић
Стојан Јевтић
Милоје Стојановић
Милан Стојановић
Јанићије Јовановић
Мијушко Ђорђевић
Станоје Јоксимовић
Милун Јоксимовић
Милунка, удова почив. Радојице
Јоксимовића
Павле Дмитровић
Јефрем Павловић
Павле Радошевић

Стаменко Ђурђевић
Милосав Ђорђевић
Крста Мијаиловић
Илија Дамјановић
Петар Радосављевић
Ђурђе Радошевић
Јован Радовановић
Смиљко Стевановић
Лука Недељковић
Гаја Марковић
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Тодосије Марковић

Недељко Јовановић
Гаврил Милисавић
Димитрије Шокорчевић
Паун Шокорчевић
Марко Павловић
Вукић Миленковић
Радивоје Миленковић
Милун Марковић
Милосав Радовановић
Пана Радосављевић
Смиљко Јовановић
Милован Лазаревић
Марија, удова поч. Саве Стевановића
Ђорђе Павловић
Јован Милић
Огњан Симић
Милоје Симић
Милија Младеновић
Вујица Павловић
Милош Петровић
Недељко Тодоровић
Милоје Петровић
Маринко Обрадовић
Иван Мандић
Вељко Васић
Милан Васић
Тодор Ђорђевић
Станоје Петрашиновић
Милош Радосављевић
Стеван Митић
Марисав Станојевић
Алекса Милосављевић
Срећко Стојадиновић
Јанићије Максимовић
Марисав Станојевић
Јован Милијић
Панта Лазаревић

Миливоје Марковић
Сава Вучковић
Марјан Вуксановић
Димитрије Тодоровић
Вуле Симић
Радован Савић
Васа Миљковић
Милоје Миловановић

Ђурђе Миловановић
Петар Миловановић
Ђорђе Николић
Милета Николић
Марко Радојевић
Бошко Јанковић
Тимотије Јанковић
Димоитрије Анђелковић
Здравко Анђелковић
Јован Анђелковић
Аница, удова почив. Стевана
Анђелковића
Милош Јовановић
Јаков Јовановић
Јанко Јовановић
Тодосије Стевановић
Марисав Јовичић
Живан Николић
Марко Радовановић
Анђелко Стевановић
Милован Марковић
Радосав Станковић
Миленко Мијаиловић
Глиша Недељковић
Иван Миловановић
Павле Томић
Дамњан Павловић
Милосав Милошевић
Јанић Јовановић

МАЛА ДРЕНОВА
(ОПШТИНА ПОЉАНСКА)
Јован Стевановић
Петар Обрадовић
Ђурђе Тодоровић
Никола Јевремовић

Јанићије Агатоновић
Петроније Јовановић
Василије Јоксимовић
Богдан Јовановић
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Николета, удова поч. Милојка
Радивојевића
Милосав Радивојевић
Јован Јоксимовић
Јован Мијаиловић
Ката, удова почив. Вуче Стевановића
Филип Милојевић
Милена, удова почив. Милића
Милошевића
Милан Милошевић
Анта Арсенијевић
Спасоје Арсенијевић
Тодор Радовановић
Радојица Радовановић
Василије Петровић
Васа Милутиновић
Ћирка, наследница поћ. Симе
Стевановића
Мијаило Миловановић
Сима Стевановић
Милоје Филиповић
Милун Цветковић
Живан Филиповић
Спасоје Виденовић
Видан Филиповић
Стеван Марковић
Симон Марковић
Сава Јовановић
Груја Милојевић
Лука Милетић
Милета Милошевић
Вуица Савић
Стеван Владисављевић

Недељко Радојевић
Алекса Анђелковић
Петар Радосављевић
Стеван Матић
Станоје Мијаиловић
Никола Мијаиловић
Глигорије Мијаиловић
Миленко Алексић
Јевта Александрић
Илија Радивојевић
Милић Радосављевић
Јанићије Митић
Милентије Пантић
Живадин Павловић
Јован Павловић
Мијаило Павловић
Милета Јевтић
Милисав Илић
Милић Марковић
Ђорђе Павловић
Стеван Ђорђевић
Благоје Илиц
Вучко Недељковић
Димитрије Ђорђевић
Радојица Марковић
Јован Томић
Владисав Матић
Милош Матић
Димитрије Милуновић
Петроније Недељковић
Радоје Милојевић
Јакша Богојевић

РИЉАЦ
(ОПШТИНА РИЉАЧКА)
Јовица Вукоичић
Стеван Грол
Манојло Ђорђевић
Глиша Милосављевић
Јевта Стефановић
Тодор Глишић
Миливоје Оросић
Јеврем Милосављевић

Тодор Милосављевић
Обрад Милосављевић
Величко Симић
Димитрије Петровић
Милош Петровић
Тодора, удова почив. Петра Јовановића
Вукадин Павловић
Јован Стевановић
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Недељко Ћирић

Радивоје Бранковић
Мијушко Петровић
Јевта Бранковић
Мијаило Митровић
Милета Радоњић
Радисав Радоњић
Сава Милетић
Миљко Милетић
Милун Милетиц
Миленко Ћирић
Ћира Обрадовић
Тодора, удова почив Симе Стојановића
Крста Павловић
Јелена, удова почив. Милована
Тодоровића
Милисав Петровић
Милосав Николић
Радосав Антонијевић
Никола Радивојевић
Тодор Радивојевић
Стеван Радивојевић
Јован Радивојевић
Јован Новаковић
Стеван Новаковић
Јован Вукоичић
Глиша Радичевић
Недељко Симић
Ђурђе Радовић
Милош Гајић
Сима Милић
Спасоје Николић
Илија Милетић
Коста Поповић
Милан Оросић
Милош Миљковић
Милорад Миљковић
Радивоје Илић
Тодора, удова почив. Радована Илића
Радован Бранковић
Миленко Миљковић
Магдалена, удова почив. Димитрија
Илића
Милан Минић
Јован Минић
Сава Степановић
Стојна, удова почив. Мине Белића
Сава Ћирић

Станиша Обрадовић

Таница, удова почивш. Јанка
Обрадовића
Милан Обрадовић
Стеван Степановић
Миленко Николић
Ђорђе Николић
Тривун Николић
Павле Николић
Петар Степановић
Петар Антић
Сима Антић
Јован Поповић
Спасоје Живановић
Милисав Милетић
Тимотије Новковић
Милан Новковић
Радован Новковић
Милован Божиновић
Матеја Милетић
Вуле Радосављевић
Груица Петровић
Радосав Поповић
Ибра Асим
Раша Јашаревић
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БОЖУРЕВАЦ
(ОПШТИНА РИЉАЧКА)
Димитрије Стевановић
Трифун Стевановиц
Милица, удова почив. Марка
Арсенијевића
Милић Миладиновић
Милосав Милетић
Радоје Милић
Симеон Јовановић
Димитрије Николић
Мијаило Бандић
Радисав Николић
Милија Арсенијевић
Ранко Атанасковић
Анђелко Јовановић
Јован Обрадовић
Ђока Мијаиловић
Милисав Тодоровић
Сава Павловић
Ђурђија, удова поч. Антонија
Филиповића
Јевта Јовановић
Јеврем Јевтић

Рача Јовичић
Мијило Јовановић
Вуица Николић
Милош Ристић
Јован Ђорђевић
Вукадин Јоксимовић
Петар Симоновић
Радивоје Петровић
Стеван Милутиновић
Риста Миљковић
Милован Миљковић
Милосав Миљковић
Тодор ковач Вучковић
Јездимир Јоксимовић
Миленко Милетић
Драгутин Милошевић
Мата Мијаиловић
Вуица Петровић
Воин Јоксимовић
Илија Милошевић
Стеван Павловић
Павле Петровић

МАЛА СУГУБИНА
(ОБШТИНА МАЛА СУГУБИНА)
Милош Трифуновић
Младен Стевановић
Урош Димитријевић
Миљко Павловић
Василије Секулић
Мијаило Секулић
Радисав Деспотовић
Веселин Деспотовић
Милисав Деспотовић
Вукоица Деспотовић
Бошко Миловановић
Јанићије Димитријевић
Станија, удова поч. Луке Миљковића
Милан Радосављевић
Михаил Радосављевић
Настас Павловић

Никола Лазаревић
Алекса Миловановић
Огњан Јевтић
Риста Недељковић
Милић Павловић
Савко Игњатовић
Тодосије Милутиновић
Стеван Милић
Сава Стевановић
Мијаило Андреић
Јанићије Трифуновић
Риста Мачуњ
Аћим Миловановић
Јакша Дамњановић
Марија, удова поч. Павла Петровића
Димитрије Милутиновић
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Мијаило Марковић
Груја Аксентијевић
Смиљко Радић
Савко Петровић
Вукић Мијаиловић
Радован Милојевић
Максим Димитријевић
Антоније Николић
Спасоје Пантић
Паун Милутиновић
Ђурђе Стевановић
Вукадин Антонијевић
Милета Антонијевић
Јеросима, удова почив. Милована
Деспотовића
Алија Мамић
Ђорђе Костић
Јанча Јанаћковић

Милосав Милутиновић
Маца, удова поч. Пауна Мијаиловића

Петар Трифуновић
Павле Мијаиловић
Филип Велимировић

Вучко Павловић
Васа Милосављевић
Арса Милосављевић
Тодор Величковић
Стеван Нешић
Милоје Нешић
Петко Милуновић
Милојко Милуновић
Вуица Стевановић
Јефрем Радивојевић
Ђорђе Зарић
Коста Живановић
Велимир Драшковић
Миладин Драшковић
Вукадин Стевановић

РУИШНИК
(ОБШТИНА МАЛА СУГУБИНА)

Ђорђе Филиповић
Василије Поповић
Милоје Радовановић

Ђорђе Милићевић

Јован Ђорђевић
Филип Живковић
Стеван Тодоровић
Милан Ивановић
Вуица Радисављевић
Аксентије Алексић
Петројка, удова почив. Миладина
Паун Обрадовић
Крста Петровић
Тимотије Јовановић
Миладин Станисављевић
Јован Радојевић
Савко Радичевић
Стојан Марковић
Василије Петронијевић
Милосав Спасојевић

Стеван Николић
Недељко Антонијевић
Милован Антонијевић
Милош Ђорђевић
Милан Лазић
Димитрије Спасојевић
Стеван Николић
Вукадин Николић

Јован Петровић
Агатон Томић

Милорад Илић
Тодор Спасојевић
Милосав Мијаиловић
Анђелко Васић
Димитрије Милићевић
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МИЈАИЛОВАЦ
(ОБШТИНА М. СУГУБИНА)
Максим Стевановић
Паун Милетић
Петроније Миловановић
Јеврем Радојевић
Сима Милисављевић
Миладин Милисављевић
Ћира Петковић
Прока Мијаиловић
Милета Петковић
Величко Петковић
Петар Јовановић
Маринко Вуксановић
Сава Веселиновић
Стојан Смиљковић
Аврам Недељковић
Јаков Димитријевић
Петроније Ђорђевић
Василије Илић
Јован Оросић
Атанасије Станојевић
Урош Веселиновић
Мијаило Радосављевић
Милан Јовановић
Вучета Ђорђевић
Методије Оросић
Милан Симић
Радосав Стојановић

Сава Павловић
Тодор Митровић
Глиша Савић
Антоније Милићевић
Обрад смиљковић
Марија, удова почив. Мијаила
Петровића
Милун Милић
Риста Милојевић
Живан Ђорђебвић
Милисав Илић
Живко Милисављевић
Тодор Зарић
Гаја Зарић
Риста Мијаиловић
Мина Симић
Никола Благојевић
Павле Благојевић
Андрија Милић
Милош Мијаиловић
Сава МИјаиловић
Анта Стевановић
Павле Величковић
Вукоман Радосављевић
Вукадин Милосављевић
Милован Вучковић
Василије Алексић
Павле Ђокић

МЕДВЕЂА
(ОБШТИНА МЕДВЕЂСКА)
Василије Дубљанин
Милоје Милетић
Милосав Милетић
Нићивор Милетић
Јован Бранковић
Јован Пеливановић
Станка, удова поч. Обрена Брадића
Филип Видојевић
Милоје Максимовић
Стеван Бечевић

Димитрије Јовановић
Мијаило Стоић
Милун Ђорђевић
Илија Милосавић
Микан Милосавић
Трифун Милосавић
Димитрије Миленковић
Сима Миленковић
Мата Дубљанин
Тодор Милетић
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Димитрије Андреић
Анђелија удова поч. Ђорђа
Миливојевића
Павле Миливојевић
Стојана удова поч. Мијаила
Миливојевића
Милоје Ђелић
Софроније Јевтић
Арсеније Милетић
Сава Ђаволовић
Јелисавета, удова почив. Уроша Лазића
Милош Лазић
Милица, удова почив. Миладина
Вучетића
Димитрије Стојадиновић
Рака Максимовић
Матија Агатоновић
Милан Минић
Јеврем Живановић
Стеван Николић
Јефрем Ђукић
Стеван Рачић
Петар Рачић
Стеван Ђурђевић
Никола Ђукић
Павле Јеремић
Петар восковарџија
Глигорије восковарџија
Анта Стојаковић
Раденко Раденковић
Мата Ћирич
Пасторак Јанићије
Станица, удова поч. Нићифора
Јокановића
Иконија, удова поч. Стева Живановића
Стеван Ађанић
Стеван Драшковић
Маса почивш. Јована Јаћића
Арсеније Јаћић
Аврам Димитријевић
Петар Станојевић
Радоица Богађанац
Димитрије Перунац
Јована удова поч. Симе Перунца
Мата Перунац
Софроније Ђурђевић

Димитрије Јевтић
Мијаило Јевтић
Мића Лазић
Матија Брадић
Василије Брадић
Никола Пантић
Ђорђе Поповић
Тодор Живковић
Мијаило Сремац
Здравко Рајковић
Петар Јаћић
Тимотије Станић
Јаков Дамњановић
Ђорђе Обрадовић
Јован Панић Милена, кћер поч. Стевана
Панића
Милан Кесић
Милун Кесић
Васа Баић
Рака Трошић
Миљко Јовановић
Обрад Радосављевић
Алексије Цветковић
Стеван Панић Тома Стевановић
Лука Паслуровић
Алекса Паслуровић
Јован Здравић
Лазар Здравић
Јеремија Здравић
Алекса Здравић
Сима Здравић
Јанићије Рајковић
Миленко Живановић
Сима Трошић
Димитрије Трошић
Рада, удова почив. Вуице Трошића
Милан Гаић
Тодосије Зурић
Тодор Зурић
Павле Трошанац
Петар Трошанац
Тимотије Рашковић
Јефрем Рашковић
Вучко Трошић
Крста Трошић
Василије Андрејић
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Милосав Николић
Вуица Симоновић
Јован Тодоровић
Тодор Кричанин
Агатон Славић
Стеван Кричанин
Петар Кричанин
Стеван Крстић
Јован Крстић
Јосиф Васић
Марко Крстић
Урош Страгарац
Миленко Јовановић
Вуица Миленковић
Срећко Веселиновић
Милан Веселиновић
Софроније Милосављевић
Јосиф Миловановић
Јован Јовановић
Сима Ђурђевић
Мијаило Топличанин
Урош Ђелић
Милосав Вукићевић
Тома Смиљковић
Јован Ађанин
Милун Јаношевић
Аксентије Милосављевић
Коста Ивановић
Василије Полкић
Милоје Капларовић
Милован Капларовић
Стеван Ристић
Милован Јовановић
Вуица Стошић
Мијаило Бранковић
Стеван Шоповић
Јован Лазић
Лазар Еркић
Јован – Јока Црногорац
Анта Лазић
Јова Савић
Јелена, удова почив. Јереја Илије
Јовановића
Тодор Величковић
Димитрије Макарић
Јевта Прибановић

Стеван Милошевић
Сима Нешић
Никола Брадић
Вукадин Брадић
Јевта Брадић
Радоица Стаматовић
Коста Рачић
Аврам Пантић
Василије Вилимоновић
Стеван Живановић
Василије Максимовић
Василије Ђурђевић
Тодор Ђорић
Василије Рачић
Лазар Рачић
Антоније Баић
Станимир Игњатовић
Димитрије Игњатовић
Сава Стаматовић
Перуника, удова поч. Димитрија
Стаматовића
Димитрије Страгарац
Милан Страгарац
Мијат Агатоновић
Филип АгатПетар Агатоновић
Сима Ковачевић
Павле Асурац
Никола Асурац
Мијајло Капларовић
Савка, удова поч. Андрије Капларовића
Сима Ристановић
Софроније Ристановић
Милован Ристановић
Анта Чкрељић
Филип Вилимоновић
Обрад Дубљанин
Ђорђе Бинић
Аксентије Рашковић
Максим Живановић
Ранко Марковић
Тодор Јаношевић
Давид Марковић
Веселин Рашковић
Димитрије Вилимоновић
Тодор Ковачевић
Јован Големовић
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Пасторци под бројем 265
Сима Карамарковић
Стеван Мудраковац
Василије Мијаиловић
Сава Рака Ађанин
Димитрије Цветковић
Пасторак и пасторке под бројем 272
Милован Радосављевић
Василије Врачаричић
Стојан Борац
Милосав Стошић
Пасторци под бројем 277
Радоица Стоић
Јован Величковић
Стевана жена поч. Станимира Стошића
Милета Гранић
Ристивоје Јовановић
Спасоје Стојановић
Синовци под бројем 285
Јеврем Милосављевић
Илија Мијаиловић
Марјан Манџука
Игњат Наупарац
Јован Ађанин
Арсеније Брестопољац
Филип Брестопољац
Мијат Николић
Лазар Топличанин
Санда Станичић
Аћим Станичић
Атанасије Миловановић
Јаков Радојевић
Никола Митић
Тимотије Здравић
Пасторка под бројем 301
Јован Спасић
Анђелко Спасић
Милосав Ристић
Никола Ристић
Алекса Радосављевић
Видојко Рајковић
Милан Стоић
Аврам Савковић
Милић
Тодор Стоић
Тома Спасић

Милија Ћеранац
Јефрем Трошић
Михаило Трошић
Јосиф Миловановић
Павле Јаношевић
Радивоје Вучковић
Василије Вучковић
Младен Сандић
Павле Ађанин
Милосав Јовановић
Стиљко Стојановић
Лазар Павловић
Рака Топличанин
Петар Јаношевић
Филип Јовановић
Јован Ађанин
Глиша Стоић
Милета Јовановић
Сава Илић
Василија, удова поч. Антонија Тарамида
Тома Манџукић
Милосав Анђелковић
Коста Радосављевић
Сара, удова поч. Вула Еркића
Мијаило Анђелковић
Стеван Терзић
Миљко Терзић
Милоје Терзић
Јован Црногорац
Агатон Обрадовић
Илија Секулић
Димитрије Арсенијевић
Јелисавета, удова поч. Симе Крстића
Наследници поч. Симе Крстића
Муја Дурмишевић
Аврам Радосављевић
Ђорђе Шоповић
Тодор Стојадиновић
Нићивор Шоповић
Коста Градиштанац
Ђорђе Миленковић
Младен Вукмировић
Симона, удова поч. Јована Вукмировића
Тимотије Ђурковић
Милун Мудриковић
Ђорђе Михаиловић
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Панта Топлички
Јевта Топлички
Милета Миловановић
Василије Спасић
Живана, удова поч. Ристивоја
Цветковића
Тимотије Јаношевић
Василије Димитријевић
Максим Белчевић
Петкана, наследница поч. Јовице
Анђелковића
Неда, удова поч. Радоице Живановића
Матија Лађаревић
Миладин Ђурђевић
Сава Поповић
Миљко Бугарин
Зека Дурмишевић

Милун Макренић
Милица удова поч. Филипа Макренића
Димитрије Стоић
Мита Векић
Петар Лукић
Радивоје Трошић
Ђурђе Трошић
Сава Поповић
Миладин Трошић
Под бројем 321 синови Филип и Матија
Под истим бројем пасторка
Тодосије Младеновић
Радован Цветковић
Анђелија, удова поч. Милана
Карамарковића
Милена, удова поч Јакова
Карамарковића
Јелена, кћи поч. Милована Ђорђевића

БОГДАЊЕ
(ОБШТИНА БОГДАЊСКА)
Аксентије Постоловић
Милун Ранђић
Тодосије Ђокић
Васа Милошевић
Јосиф Милутиновић
Јован Радојевић
Недељко Стојановић
Огњан Цветковић
Тимотије Матић
Стеван Цветковић
Младен Стевановић
Деспот Цветковић
Мијаило Николић
Николета, удова поч. Васе Миљковића
Јоксим Миљковић
Нићивор Николић
Милан Нешић
Јевта Гавриловић
Лука Миленковић
Јевђеније Миленковић
Максим Нешић
Аврам Нешић
Јевта Петровић
Љуба Стојановић

Мијаило Попадић
Јован Милићевић
Сима Постоловић
Сава Стањевац
Јаков Радојевић
Никола Младеновић
Младен Стаменбковић
Васа Катић
Нићифор Тимотијевић
Вељко Ђокић
Аћим Петровић
Мијаило Петровић
Ћира Попадић
Аранђел Ђорђевић
Петроније Марић
Крста Ђурић
Јован Ђурић
Милован Ђурић
Милоје Петровић
Максим Јеремић
Миленко Марковић
Никола Перунац
Миладин Перунац
Недељко Перунац
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Панта Ђукић
Милован Симић
Милосав Стаменковић
Мата Минић
Јован Милановић
Радован Милојевић
Димитрије Андреић
Глиша Катић
Радоица Живадиновић
Петар Стојановић
Димитрије Стојановић
Вељко Ђорђевић
Тимотије Јанићијевић
Василије Тимотијевић
Ђока Тимотијевић
Никола Динић
Филип Динић
Вучко Динић
Аксентије Ракић

Вељко Раденковић
Милисав Параматић
Јевта Приштевац
Алексија удова поч. Васе Стојановића
Васа Младеновић
Милена, удова почив. Димитрија
Колара
Ћирка, удова поч. Милете Јанковића
Мијаило Стојановић
Риста Милосављевић
Маринко Милосављевић
Јевта Ђорђевић
Мијаило Младеновић
Алемпије Ђукић
Сима Ђукић
Максим Тодоровић
Никола Ђорђевић
Перуника, удова поч. Живана Казанџије
Максим Стаменковић
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