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Апстракт: Сагледана је општа ситуација у Протопрезвитерству јагодинском 70их година XIX века кроз извештаје - дописе архијереја и црквене пописе из 1869, 1878. и
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За проучавање историјата Српске православне цркве у Јагодинском округу, у
периоду друге половине XIX века, од нарочитог значаја је Фонд „Архива цркве” који је
похрањен у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини.
Овом приликом, из наведеног фонда објављујемо три пописа, с тим што „Попис и
стање свих цркава у Протопрезвитерству јагодинском”, не представљамо у целости, јер
његов већи део недостаје у Фонду „Архива цркве”, а нисмо били у могућности да
користимо архивску грађу која је похрањена у Архиву Србије.
Поред пописа, у уводном делу овог рада, представићемо и неколико пропратних
дописа који ће помоћи у појашњавању ситуације у Протопрезвитерству јагодинском 70-их
година XIX века.
Пописи су настали у време службовања протојереја Миладина Милићевића1.
Период његовог рада као окружног проте, од 1867. до 1891. године, остао је запажен у
светлу његовог савесног и марљивог обављања поверене му дужности. Био је правичног
држања у сваком суду, уредан у вођењу црквене администрације и обдарен значајном
способношћу организације сваког посла. Предузимљивог духа и брижан према вери,
цркви и народу, он предлаже Конзисторији2 живљи допринос архијереја у завођењу реда у
црквеним окрузима који су им поверени на надлежност:
„…Потреба изискује да је посве нуждно окружним протојерејима свог круга сваке
године поједанпут обилазити, то је моје мишљење да тако буде, јер кад не би
протојереји сваке године то чинили, небрижљиви у дужностима свештеници напустили
би своје цркве и утвари црквене, те би као што се и сада на више места примећује, цркве
од праха и паучине, утвари од рђе а књиге од нечувања и неподвеза, свом светом звању
неодговорни постале. Овим би обилажењем протојереји пооштравали свештенике, да
својим дужностима у цркви и ван цркве као и свом позиву подпуно одговарају; да цркве
којима су посвећени и утвари њихове у добром поредку и чистоти обдржавају; да
протоколе црквене сходно изданим наредбама чувају. Поред тога показали би
свештеницима какве би дужни били годишње спискове у које време и на кој начин
издавати; туторе и касехранитеље поучавали би у вођењу, закључивању и предавању
рачуна црквених и уобште поучавали би све христијане какви треба да буду према Богу,
својим црквама, свештенству, ближњима и према себи самима”.3
Горњи допис произашао је из чињенице да је прота Милићевић и сам био суочен са
духовном клонулошћу дела свештенства у Јагодинском протопрезвитерству. У Фонду
„Архива цркве” налазимо да је 1879. године, од 37 свештеника половина њих до тада било
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кажњено од стране Духовног суда или полицијске власти због својих поступака:
опоменом, укором, епитимијом или апсом. Било је и драстичних примера недоличних
свештеничком звању: опијање, блудничење, нередовно причешћивање, дељење мишљења
са „комунцима” и др. Видно незадовољан стањем у протопрезвитерству, прота Милићевић
у свом извештају београдском митрополиту Михаилу из 1872. године наводи:
„Ваше Високопреосвештенство, премилостиви Архипастиру,
Овогодишњим прегледањем цркви, ствари за богослужење, протокола и осталих
имања црквеног у повереном ми Кругу, имао сам прилике дознати и уверити се да је
свештенство овога Круга сасвим своју дужност, што се вршења правила вечерња и
јутрења у очи недељних и празничних дана у цркви, презрело и занемарило, па само ујутру
пред Литургију долази у цркву, и то онда, кад има да прима какав приход од крштења,
венчања и колача. Свету Литургију небрижљиво, на врло жалостним просфорама и
киселим вином свршава, свој приход узме, па право кући, а на вечерње и јутрење никад и
не долази, осим свештеника Стевана и Максима из Медвеђе, Аксентија из Варварина,
Миладина из Јасике и ововарошког свештенства.
Неки од свештеника кад к цркви долазе, пуштају свог коња у порти црквеној, ломе
ту засађена дрва, праве нечистоту, а то су: Јевта Поповић, свештеник Катунски и овога
син Лазар, свештеник бошњански, Тимотије Марковић, свештеник орашки, Веселин
Михаиловић и Никола Наумовић, свештеници цркве ивковачке и Риста Мачужић,
свештеник М. Сугубински.
Једни се заузели адвоцирати, људе завађати, у механама чешће виђати се,
картати се, пијанчити, коцкати, сплетке чинити, а то су: Недељко Поповић из В.
Дренове, Момир Деспотовић из Пољне, Милосав Поповић из Копривнице, Веселин
Михаиловић из Лоћике, Никола Наумовић из Беочића, Милош Поповић из Бачине, Живадин
Стевановић из Бунара, Сава Поповић из Милутовца и Лазар Поповић из Маскара.
Дознао сам и то да свештенство после свршене св. Литургије и осталих
свештенодејстава код цркве, не иде одма кући и своје послове гледа, но остане подуже
време при цркви, па се ту међ собом свађа, препире, један другог исмејава, те тиме
саблазни и прост народ га за то омаловажава и за непоштене сматра и проглашава.
Све ово довде наведено са поуздане стране дознати сам могао, што сматрам за
дужност вашој власти доставити с тим да изволи на свештенству строгу опомену за
све неуредности издати, како би се свештенство од злога својих навика одвратити могло
и правом стазом своје дужности одпочело ходити.
Протојерејске опомене за сада неуважавају се, ма какве оне биле, код данашњег
свештенства.
Љубећи свету вашу десницу,
понизан
М. Милићевић
У Јагодини
Прота Јагодински
10. Октомбра 1872. г.
Но. 639
П. П. Овом приликом приметио сам и то, да су неки свештеници врло неуредни и
за свештенички чин неприличне хаљине употребљавати почели, као чакшире од сукна и
кратко ћурче, коса оплетена и под шубарама метута, што здраво недоликује нашем
свештеничком чину и омаловажава чин свештенички јер у овом делу свештеник више
наликује на каквог турчина или јевреја а не на свештеника.”4
Две године касније, окружни прота поново оцењује савесност и залагање у вршењу
службе и понашање свештеника у његовом окружју. Стање је и тада било веома лоше:
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„Г. Митрополиту!
...А што се тиче свештенства мирскога реда у овоме Кругу, њиовог понашања,
владања и уобште обхођења, о томе би млого потребно било говорити и објашњавати;
али накратко да кажем; народ у велико виче на свештенство а свештенство на народ.
Једном речју, не би могао човек оценити, којој би се страни могло замерити а којој за
право дати. Те по овиме и сам не могу се пуштати и одвајати изступања појединих
свештеника у овоме кругу. Ваша власт и сама зна који су неуредни и по свему
неодговарајући свештеници у овоме кругу јер се њихова дела почешће износе и од
појединих и уобште у тужбама пред вашом влашћу”.5
После ових извештаја, у неколико дописа митрополита запрећено је да ће се сви
свештеници „одма казнити ко не носи прописане хаљине, који не свршава јутрење и
вечерње, ко не води бригу да буду по пропису профоре и вино, који се свађа и саблазнава
народ, ко пушта коња у порту те ломи дрвеће, који се понаша непристојно и уобште ко
не пази на свој чин, свој позив и своју дужност, а опомене више не вреде”.6
Међутим, и поред претњи, драстичних кажњавања није било. Несумњиво да су се
имали у виду, као, условно речено, олакшавајућа околност, ондашњи несносни услови у
којима су свештеници вршили службу. Парохије су обухватале по неколико села, а
требало је свуда по потреби стићи по лошим путевима и по лошем времену, неизостати на
служби у цркви и поред тога уредно водити црквене књиге и остале административне
послове. Такође, са жаљењем морамо рећи, и тада, као и сада, парохијани често нису
имали потребног разумевања и дужног поштовања према свом пароху. Милош С.
Милојевић је на једном месту исправно написао, мислећи на калуђерство, а овде то
преузимамо за свештенство, не дирајући у контекст: „Нису они, но друштво је криво, у
коме су и из кога су”.7
Као за своје парохе, прота Милићевић показује подједнако интересовање и бригу за
покретна и непокретна црквена добра.
У пратећем допису Конзисторији из 1872. године, он оцењује стање цркава и
црквених имања у свом кругу као веома лоше и незадовољан је односом свештеника
према црквеним добрима која су им поверена на чување и управљање:
„...Цркве су у моме кругу прилично са свим потребама за богослужење снабдевене,
но има од њи доста слабе и оправку потребују у покривачима, патосима, па и у самим
зидовима као Медвеђска, В. Дреновска, Комаранска, Јасичка, Јовачка и Ивковачка. Куће
црквене, што су обштине црквене о свом трошку при црквама ради склоништа својих
свештеника и долазећег народа подигле, ако су занемарене, неоправљене и орушене с
тога, што обштине веле ‘ми смо подигли а црквене касе нека оправљају убудуће’. Звонаре
где их има добре су и тврде, као у Јагодини, Варварину и Медвеђи, а у осталим црквама
нема их никако, но су звона где их има подигнута на два шипа дрвена. Звона нема у цркви
В. Пчеличкој и Падешкој. Порте црквене свуда су прилично заграђене и поплетене.
Гробља су у многим селима заграђена а у многим нису. Капеле, могу казати, у многим
гробљима да има а у многим нема, а у неким су започете а нису довршене. Распећа
Христова готово свуда нема, а и гди има већ се фарба отрла и слика се Христова,
Богородичина и Светог Јована не познаје.
Свештенство се доста од цркве и њина имања отуђило и слабо се стара о
користи тога, но је прешло на руковање невештим и простим мирјанима и
земљоделцима, који се више баве око свога посла, па само у недељне и празничне дане
цркви долазе а више пута никако и недођу, те стога се непокретно имање црквено
неуредно под закуп издаје и шуме црквене где их има краду и не штедно секу. Новчани
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капитали црквени, неуредно су под интерес издавани, тако да неки касехраниоци по 6,
неки по 8, а неки и по 10 на сто интерес наплаћују, па и то се у своје време не наплати,
нити се облигације мењају. Једне облигације нису ни потврђене, једне нису ни на њино
јемство издате а једне пак нису 3-4 године преписиване ни интерес наплаћиван, те с тога
су рачуни јако замршени и неосигурани.
Полицајна власт при склапању тих рачуна слабо улази у траг и на то обраћа
пажњу, но како који се рачуни од прости и невешти рачунополагача поднесу, онако их
они мени а ја Конзисторији спроведем, те тако се увиђа да касе црквене не стоје на
добром ступњу у садање време”.8
Прота Милићевић извештава Конзисторију и о стању гробаља и капела у његовом
црквеном окружју и моли за помоћ при њиховом уређивању:
„...Свуда се увиђа да су гробља разграђена, или гди су једанпут била заграђена она
се неоправљају више; а тако и капеле гди су биле подигнуте једне су довршене али се
распале и отрулеле, а друге су започете па недовршене а на више места нису никако ни
почете, Распећа Христова на многима местима нема а и гди их има она нису у реду
намештена, а и многа су неупотребљива постала те се на њима одраз Исуса Христа и не
познаје. С тога по дужности достављам Конзисторији да она изволи подејствовати да
се гробља свуда у овоме Кругу тврдо заграде, капеле где их има оправе, недовршене
доврше, а где их нема нове саграде, Распећа у сваком гробљу подигну а гди су
неупотребљена постала новима замене”.9
Ова молба дала је резултате, пошто је Конзисторија „учинила наредбу те је
полицајна власт издала заповест да се у овоме делу поступи као што треба. Начелство
округа јагодинског писмом својим Но 12.656 јавља Конзисторији да су гробља у
тамошњем округу заграђена а капеле оправљене”.10
Поред горње наредбе, 1873. године председник Конзисторије саветује проту
Милићевића: „Подјејствујте код полицијске власти, те да се оправке које сте побројали,
и друге нуждне ствари као и зграде око цркава и гробаља, где је нуждно изврше; за
оправке и набавке ствари, где има у касама црквеним новаца, нека се учини предлог за
издатак, па онда да се исте ствари набаве, где пак нема новаца у каси, то онда су дужне
саме обштине о свом трошку извршити, нарочито оправке црквене; за гробља опет
разуме се, да ће обштине у сваком случају о свом трошку ограду утврђивати и чистоту о
свом трошку обдржавати”.11
Из постојеће архивске грађе у Фонду „Архива цркве”, нисмо у могућности да
сазнамо да ли је у овом периоду дошло до значајнијих „оправки црквених” у Окружју
јагодинском. Претпостављамо да значајнијих улагања није било, с обзиром да и у
каснијим извештајима, стање цркава и црквених поседа није битније побољшано. Осим
тога, у преписци, сазнајемо о честим несугласицама у погледу надлежности за одржавање
цркава и црквених зграда, као што се могло видети у овде објављеном допису од 1.
августа 1872. године. На крају, сасвим је сигурно да новац из црквених каса није био
довољан за веће издатке.
*
*
*
Пописи које ћемо у наставку представити, учињени су на захтев Конзисторије
београдске. У Фонду „Архива цркве” похрањен је „Извод из протокола заседања
Архијерејског сабора, од 31. септембра 1869. године” у коме је, између осталог, и решење
Сабора у коме се појашњава организација пописа:
8

ИАЈ, Фонд „Архива цркве”, кутија 2, (1870-1872), 1. август 1872. године.
Исто, 21. април 1871. године.
10
Исто, 15. децембар 1871. године.
11
ИАЈ, Фонд „Архива цркве”, кутија 3, (1873-1878), 12. септембар 1873. године.
9

„Министар просвете и црквених дела под 14. нов. пр. 1868. године Но 4388
одговара на писмо Сабора СНо 33 пр. год. да није практично повраћати стари закон, по
коме су имали протојереји сваке године обићи све цркве и склопити рачуне црквене, кад је
тај пропис закона на предлог Сабора Архијерејског 1866. год. укинут, и та је дужност
новим наређењем пренешена на власт полицајну, а што се тиче свако-годишњег
путовања протојереја вели, влада нема ништа против тога, да окружни протојереји, ако
је мало, што по точки 3-ћој §40 и 2-ој §43, зак. о црк. властима (из 1866, О.Ђ.), морају
сваке треће године обилазити цркве ради прегледања црквени ствари и имања, могу и
сваке године по једанпут обићи цркве, и том приликом дати поучење свештенству.
По овоме предмету и Господа Архијереји подносе своје писмене разлоге и на то
Сабор решава:
Почим се покаже потреба да Протојереји окружни сваке године обилазе Цркве
свога окружја ради бољег надзора цркве и свештенства, то нека надлежни Г. Архијереји
о томе сваке године издају нужне наредбе како би Архијереји од Ђурђева до Митровдана,
кад им буде најудесније, обиђу све цркве свога окружја и известије власти поднесу до
конца новембра.
Архиепископ Београдски и Митрополит Србски,
Михаил с.р.”12
Пописи су написани мастилом, на хартији размере 21 х 34 цм. Једино Кондуитни
списак из 1879. године, који је у оригиналу представљен табеларно, овде тако не
преносимо, из техничких разлога.
Приређивач се захваљује протојереју ставрофору Радовану Ракићу из јагодинске
цркве св. Архангела Михаила на помоћи у исправном тумачењу текста, превасходно
црквених појмова, такође и колегама историчарима из Историјског архива у Јагодини на
помоћи у раду.
ПОПИС И СТАЊЕ СВИХ ЦРКАВА
У ПРОТОПРЕЗВИТЕРСТВУ ЈАГОДИНСКОМ
1869. ГОДИНЕ13
XIII ЦРКВА СВОЈНОВАЧКА
У Округу јагодинском притјажава две парохије: Поточку и Обрежку, састоји се из
села Поточца, Својнова, Рашевице и Обрежа. Свештеници ове парохије зову се: Петар
Дедобарчевић и Милан Максимовић. У Поточцу, Својнову и Рашевици није гробље
заграђено, у сва ова гробља Распеће Христово има; али што се молераја тиче готово се већ
непознаје. У Рашевичком и Поточком гробљу има Капела но је забатаљена, а у Својнову
нема. У Обрежу је гробље заграђено, Капела и Распеће Христово има но Капела није ни
оплетена ни олепљена само је покривена.
Порта је око цркве заграђена за сада добро и поплетена.
У овој Цркви има свето миро и свете частице уредно.
За сада је код ове цркве у свему и што се цркве и ван ње тиче прилично у ред
доведено.
Протоколи су од свештенства уредно вођени приметбе нема. Ова Црква нема
Звонару и Стол Архиепископски.
29. јула 1869. г.
12
13

ИАЈ, Фонд „Архива цркве”, кутија 1, (1855-1869).
ИАЈ, Фонд „Архива цркве”, кутија 4, (1852-1947).

прегледао и оверава

у Својнову

М. Милићевић
прота окружни

XIV ЦРКВА ЈОВАЧКА
У округу јагодинском притјажава две парохије Јовачку и Мајурску. Састоји се из
села Г. и Д. Јовца, Дворице, Сињег-вира, Трешњевице, Мајура, Мијатовца и Остриковца;
Села Г. и Д. Јовац и Дворица у једно се гробље копа, које је заграђено, Распећем
Христовим је снабдевено но Капеле нема. У Сињем-виру и Трешњевици гробља су
заграђена, Распеће Христово има а Капеле нема. У Мијатовцу, Мајуру и Остриковцу
гробља нису заграђена, Распећа Христовог и Капеле нема.
Свештенство ове Цркве зове се Димитрије Поповић и Панта Анђелковић, који међу
собом не живе добро и други је одан пороку пијанства и због тога је постао у дужностима
небрижљив.
Порта је око Цркве добро високим прушћем ограђена и поплетена. Капију има
просту.
Звонара је од дрвета даском покривена али је отрулела.
Здање Црквено доста је слабо и труло, изискује да се друга Црква гради.
У овој цркви има свето миро и света частица уредно.
Протоколи Крштених, Венчаних и Умрлих вођени су од свештенства уредно,
приметбе нема.
У Јовцу,
30. јула 1869. г.

прегледао и оверава
М. Милићевић
прота окружни

XV ЦРКВА ИВКОВАЧКА
У Округу јагодинском притјажава две парохије Беочићску и Лоћичку. Састоји се из
села: Секурича, Беочића, Драгошевца, Прњавора, Колара, Лоћике, Медојевца, Тополе, Г.
Лукара, Вукмановца и Рабеновца. У Секуричу је гробље заграђено, у Беочићу, Прњавору,
Драгошевцу, Колару, Медојевцу, Тополи и Вукмановцу нису гробља заграђена, а у
Лоћики, Г. Лукару и Рабеновцу гробља су заграђена. У свима овима селима Капела у
гробљима нема, осим у Вукмановцу но и она није свршена. Распећа Христовог нема у
свима.
Свештенство ових парохија зове се: Добросав Петровић и Веселин Михаиловић
које међусобно не живи добро, последњи се и са парохијанима добро не обходи.
Порта је око Цркве врло добро заграђена високим прушћем и поплетена, има на
њој и две мале капије. Једна покривена ћерамидом.
У овој цркви има свето миро и свете частице уредно.
Здање црквено у добром је стању, само потребује да се препокрије.
Звонара је од дрвета но здрава и тврда.
Протоколи Крштених, венчаних и умрлих нису уредно вођени. Један у протоколу
умрлих у 1867-ој години од свештеника Стевана Јевтића, на 8. месту записано је да су пре
сахрањени а после умрли. Свештеници Добросав и Веселин у овоме протоколу заводили
су у осталим прилично, само што им се нађе и то Добросаву једно место у датуму
размењено; а свешт. Веселину једна приметба што је отац хтео своје дете да прикрије и да
га не опоје, па је с тога записао престављење деветога фебруара а погребен 27. фебруара.
У Протоколу Крштених и венчаних није на два места кума записао, но стоји место празно;

али се он обећа да ће попунити кад буде од јеромонаха Паисија из Каленића, који је
венчао, дознао како је име куму.
У Ивковићу
31. јула 1869. г.

Прегледао и оверава
М. Милићевић
прота окружни

XVI ЦРКВА ЈАГОДИНСКА
У вароши Јагодини притјажава 5 парохија и 6. капеланија. Састоји се из вароши
Јагодине и села: Трнава, Винорача, Вољавче, Буковче, Рибник, Ланиште, Рибаре,
Пањевац, Праћина, Бресје и Ракитово. Јагодинско гробље није заграђено. Капела има но
није оправљена, Распеће Христово нема, овде се копа и село Вољавче. У Трнави и
Винорачи гробља нису заграђена, Распећа има а капеле нема. Буковче и Рибник у једном
се гробљу копају у ком Распеће има а капеле нема. У Ланишту је гробље заграђено,
Распеће има капеле нема. У Рибару и Праћини гробља нису заграђена, нити капеле има а
Распеће има. У Пањевцу има два гробља, која нису заграђена, у једном има Распеће а у
другом нема. Капеле нема у ниједном. У Пањевцу требало би једно гробље уништити због
тога што је до реке Мораве близу. У Бресју није гробље заграђено, нити има Распећа ни
капеле. У Ракитову гробље заграђено и Распеће има а Капеле нема.
Свештенство ове цркве зове се: Павле Крецојевић, Атанасије Поповић, Живан
Ђорић, Димитрије Цветковић и Павле Милетић капелан, који за сада добро отправља
дужности и у обхођењу међусобном и парохијанима прилично стоји.
Порта је око цркве заграђена но врло низким прушћем, које је све отрулело.
Здање црквено у добром је стању.
Звонара је сасвим отрулела и поготову за службу неспособна постала.
У овој Цркви има Свете Частице и Св. Миро уредно.
Протоколи крштених, венчаних и умрлих уредно су вођени, приметбе нема.
7. августа 1869. г.
у Јагодини

прегледао и оверава
М. Милићевић
прота окружни

Инвентар
Ствари, покретног и непокретног имања
Цркве Јагодинске14 за годину 1878.

Наименованије
Бр. Кол.
I Утвари црквене и књиге
1.
2.

1.
1.

3.
4.
5.

1.
1.
2.

14

Антимис од обичне материје нов
Часна трпеза од простог камена на коме је и црвена мраморна плоча
на 1 каменом стубу
Просхомидија од камена у зиду
Амвон од камена и дрвета
Путира са прибором оба од сребра и позлаћени

Храм св. Архангела Михаила (Стара црква).

Вредност
Гроша
чарш.
180
800
60
100
800

Пара
-

6.
7.

1.
3.

8.
9.
10.
11.
12.

1.
1.
3.
1.
3.

13.
14.
15.
16.
17.

20.
2.
2.
4.
2.

18.

1.

19.

12.

20.
21.

20.
3.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

2.
2.
2.
1.
2.
1.
24.
3.
4.
1.
3.
2.
1.
2.
1.
2.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.

46.

34.

47.

1.

Петохлебница – полу сребрна
Сасуда, 1 са миросаљком од сребра, 1 за грејање воде и 1 теплота од
тенећке, и 4 дрвена крста
Сојединеније од стакла
Крст велики са дарохранилицом од дрвета – позлаћен, полован
Крста мала са столицама сребром окована
Крст на проскомидији од паквона
Полијелеја од стакла о ланцима висећа, и то: 1 са 8, други са 6 и
трећи са 4 свеће
Кандила од калаја, и 1 од сребра
Звонца од туча
Кадинице, 1 од сребра и 1 од паквона
Рипиде и 2 крста половна
Плаштанице, 1 нова од кадифе и златом израђена и 1 на платну
стара
Иконостас од дрвета добро израђено, позлаћено и иконама
попуњено
Велики еснавски икона поклоњени Цркви, од којих су једне са
позлаћеним рамовима, а друге без рамова и позлате
Икона разне величине, разних светаца за целивање и друге потребе
Еванђеља, 2 на вел. колу и 1 на малом; једно оковано сребром у
кадифи и 2 у корицама
Апостола стара, 1 повезан, други неповезан
Триода, на вел. колу; 1 нов полован
Пентикостара на в. колу, 1 нов а 1 полован
Устав на в. колу полован
Србљака нова на в. колу
Октоих у 4 части полован
Минеја месечна, пола нових а пола половних у повезу
Служевника половна
Служебника мала, св. Јована Златоуст. и св. Василија
Књига разних молитава
Књиге за проповед
Молебна пјенија и 2 променија
Полу-устав са Псалтиром полован
Правила св. Спиридона и св. Кирила
Правила Саборна и Апостолска
Пасхалије и пасхално опело
(нечитко), 1 нова и 1 половна
Еванђеље на српском језику
Часловца и 2 псалтира половна
Велики псалтир полован
Требника, 1 велики и 1 мали половни
Минеј празнични, на в. колу полован
Књиге: 1 Молитвеник полован, 1 Православље
Ручна књига, 1 за миропомазање владаоца, 1 Приче Христове, 1
Одбрана истине, 1 Зборник, 1 за ношење Литије, 1 св. Игњата, 3 за
исповедање људи, 1 Пријатељ младежи, 1 О наплати
свештенодејства, 1 Поуке и Житија светих, 1 Нови завјет, 1 Псалтир
на српском језику, 1 Православље и 2 Части
Књиге за уписивање крштених, венчаних и умрлих; 31 попуњена а 3
се попуњавају
Књига за уписивање наредаба Дух. власти

200
8

-

4
600
300
30
300

-

200
8
100
120
2100

-

3000

-

2000

-

200
1000

-

60
120
80
80
100
80
400
30
30
20
20
30
8
12
80
14
20
8
8
40
30
40
40
60

-

100

-

20

-

48.

3.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

3.
13.
6.
6.
8.
16.
3.
2.
5.

58.
59.
60.
61.
62.
63.

7.
9.
3.
2.
8.
1.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

2.
4.
5.
4.
2.
5.
2.
8.
5.
8.
6.
1.
2.
2.
1.
1.
1.
1.
3.
3.
2.
1.
2.
2.

88.

1.

Књиге рачунске
II Одело црквено
Воздуха, 3 покривача на путреру, 3 на дискосу и 2 убруса сви добри
Фелона разне материје сви половни
Стихара свештеничких сви половни
Епитрахиља златоткани половни
Појасева сви пловни
Пари наруквица половних
Стихара ђаконска са орарисма и наруквицама 2 стара и 1 полован
Набедреника 1 нов 1 полован
Покривача на Час. Трапези и 2 на проскомидији разних материја сви
половни
Покривача за налоне сви половни
Вел. пешкира златоткана и свилом, и 7 чаршава в.
Вел. заставе свилене половне
Завесе, 1 на проскомидији и 1 на Дверима
Стихара ђачких половних
Стилхар свештенички са појасом, наруквицама, епитрахиљом,
фелоном, воздухом, покривачима на путиру, дискосу и убрусни
црне материје
III Остале потребе црквене
Стола за владаоца и Архијереја и 2 певнице
Стола мања и 2 клупе офарбане
Налоња за Цркву добри
Астала, 1 двокрилан нов и 3 половна
Сандука, 1 од гвожђа за касу, 1 дрвен офарбан
Ормана добро израђени половни
Лествице-мердевине, 1 већа а 1 мања
Светњака велики, 3. од туча, 5 од гвожђа половни
Светњака жутих малих
Светњака дрвених за ђаке
Штипалаца за ниске, и 1 за високе свеће
Кутија за милостињу сиротињи
Купојели од 15½ ока за крштавање деце
Сасуда од 6 ока бакра за зејтин
Сасуд са прибором од 4½ оке бакра за ливење свећа
Сасуд дрвени за тамњан
Сат велики дуварски
Печат црквени
Прангије од бронзе
Звона, једно од 2, друго од 5, треће од 6 центи тешко
Свећњака гвоздена на певници
Мангал земљан и 1 машице за жар
Четке за чишћење прашине
Кесила, једна велика друга мала
IV Непокретност
Плац (Порта Црквена), 101 ф[ат] дужине и 79½ ф[ата] ширине, на
коме постоји Црква од тврдог материјала, црепом покривена и
циглом патосана; 1 кућа од тврдог материјала, црепом покривена,
циглом и даскама патосана; 1 звонара од тврдог материјала, плеком
покривена; 1 капела са једним оделењем за оставку ствари од слабог
материјала; нужник; бунар каменом озидан са гвозденим ланцем.
Овај је плац заграђен пола прушћем, пола тврдим материјалом и
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дрвеним филаретом офарбаним што све скупа вреди
Плац на в[еликој] пијаци постојећи сав у чаграци, на коме постоји
кућа од слабог материјала са нужником и неколико (нечитко) које се
дају киријом. С прочеља ширине 25 ф. 1 шух и 3 цола; са зачеља, 33
170.000
ф. 2 шух и 6 цоли; с десне стране дужина: 54 ф. а с леве 60 ф. и 2
шуха; до комшија с прочеља: чаршија вел. пијаце, са зачеља сокак
општински, с десне стране: Мара жена Живан Радуловића, и Јована
Косовца; а с леве Атанасије и Стеван, браћа Димићи
Плац који је пре за нову Цркву купљен, с прочеља ширина 21 ф. до
34.000
чаршије; са зачеља 15 ф. и 5 шух. до сокака; с десне стране дужина
39 ф. до сокака; и с леве 32 ф. до Анте Аранђеловића
Плац испод Џамије с прочеља: 34 ф. и 1 шух, спрам поште и сокака;
са зачеља 29 ф. 5 шух. и 9 цоли до Милоја Јевтића; с десне стране
2.000
дужина 34½ ф. до сокачића Милоја Јевтића и с леве стране 37 ф. 5
шух. и 9 цола поред пута рибарског вреди
Плац мали, од Џамије одвојен с прочеља 28 ф. 2 ш. и 8 цоли до пута
мезул[ан]ског; са зачеља: 28 ф. 2 ш. и 8 цоли до Крсте Стојковића; с
1.200
десне стране 34½ ф. до пута рибарског, и с леве 34½ ф. дужине до
Коце Анђелковића
Плац до баште пок. Пеше Станковића с прочеља 26½ ф. и 5 шух. до
пута; са зачеља 28½ ф. до велике баште Црквене; с десне стране 74
800
ф. до баште синова пок. Пеше Станковића; а с леве 70 ф. до баште
Саве Петровића
Плац-башта велика 41 ф. 4 ш. и 10 цоли до баште Саве Петровића и
синова пок. Пеше Станковића; са зачеља 42 ф. 1 ш. и 4 цоли до Кице
5.000
Анђелковића; а с леве стране 109 ф. 5 шух. и 7 цоли до баште Крсте
Стојковића и с десне: 128 ф. до Ђорђа Крстића и Марка Вељковића
Плац празан испод шест дућана, које зграде спадају у сопственост
других лица на овом плацу Црквеном, с прочеља: 21 ф. с лица
чаршије; са зачеља 7 ф. и 2 шух. до сокака; с десне стране 18 ф. 1
15.000
шух. и 2 цола до Димитрија Крстића и Михаила Павловића; а с леве
стране 27 ф. и 2 шух. међу два сокака пролазећи
Башта мала од пола дана орања, по извештају од 11. авг. 1869 Но
117 припада по садањој мери великој башти види бр. 94 ов.
Главна Сума: 388.238

Историјски архив Јагодина
Фонд „Архива цркве” К-3 (1873-1878. године)

КОНДУИТНИ СПИСАК
мирских свештеника и ђакона у Епархији београдској,
Протопрезвитерства јагодинског за 1879. годину15
Бр. 1
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Миладин Милићевић, слабог
Година и место рођења? 60 г. из Варварина, окр. Јаг.
Звање? Протојереј
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1841. г. 6 м. ђакон и учитељ у Београду, 6 м. члан
Конзисторије 13 г. капелан свом оцу, 14 г. намесник у Варварину и 12 г. прота окр. Јаг.
Има ли сингелију? Има
15
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Какве је науке свршио? Осн. шк. и 3 г. богословија у Београду
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Како је приљежан у дужностима? Је ли кад што скривио и осуђиван био? Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Годишњи парохијски приход у талирима? 300
Примедба? Бр. 2
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Павле Крецојевић, слабог
Година и место рођења? 69 г. Ириг у Срему
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1835. г. 10 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Полу-гимназија и 1 г. богословије у Карловцима
Којим језицима говори и пише? Српски и немачки
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Сасвим немарљивог
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте епитимијом и отлученијем од епитрахиља
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Сасвим немарљив и забораван и зна
поновити
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 150
Примедба? Хоће да се опија и за сад никако у цркву не одлази и 2 г. нити се причестио
Бр. 3
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Атанасие Поповић, приличног
Година и место рођења? 51 г. Кожетин у округу Круш.
Звање? Свештеник и катихета
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1849. г. 4 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? 2 р. гимназије и 4 богословије у Београду
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Добре
Како је приљежан у дужностима? Доброг
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте опоменом и укором од Архијереја
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Добар
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Сваколки
Годишњи парохијски приход у талирима? 300
Примедба?
Бр. 4
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Младен Јовановић, доброг
Година и место рођења? 31 г. Жабаре у округу Краг.
Звање? Капелан
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1869. г. 5 ½ г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте епитимијом, укором од Конзисторија а и полицијском
влашћу под ? 8 дана
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 150
Примедба? Хоће да посећује кафане и да се карта

Бр. 5
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Михаил Поповић, доброг
Година и место рођења? 30 година, Липе, окр. Смедерево
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1873. г. 2 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличан
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте опоменом и укором
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 300
Примедба? Горд и своме старешини непокоран
Бр. 6
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Матија Ђурић, доброг
Година и место рођења? 24 године, Венчане, окр. Београд.
Звање? Капелан
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1875. г. 2 г. и 9 м. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличан
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Немарљив
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Сваколки
Годишњи парохијски приход у талирима? 250
Примедба? Горд, проти непослушан и хоће у кафанама да пуши и да се карта
Бр. 7
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Илија Јаковљевић, засад слабог
Година и место рођења? 51 г. Лепојевић, окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1848. г. свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа, 2 р. гимназије и 2 богословије
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Доброг
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Добар
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Добар
Годишњи парохијски приход у талирима? 300
Примедба?
Бр. 8
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Никола Наумовић, доброг
Година и место рођења? 33 г. Гонеш (?) у Македонији
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1866. г. 1 ½ м. практикант у Конз. беогр. а остало
свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, 2 р. гимназије, 2 грчке школе и 4 р. богословије
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте епитимијом 15 д.

Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Сваколки
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Сваколки
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба? Не понаша се свештенички, забораван и не наплаћује по тарифи
Бр. 9
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Димитрије Катанић, доброг
Година и место рођења? 35 г. Лужница у окр. Краг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1871 г. 3 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, цела гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 150
Примедба? Често се свађа са парохијанима и наплаћује за чинодејства преко тарифе
Бр. 10
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Илија Николић, за сад слабог
Година и место рођења? 27 г. Сараново, окр. Краг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1874. г. 3 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 150
Примедба?
Бр. 11
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Јован Ђурић, доброг
Година и место рођења? 47 г. Сенци, окр. Краг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1860. г. свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа, 3 разреда гимназије и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте укором од Архијереја
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба?
Бр. 12
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Вуле Поповић, доброг
Година и место рођења? 46 г. Рековац, окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1858. г. свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа, први разред гимназије и 3 богословије

Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Добар
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Добар
Годишњи парохијски приход у талирима? 300
Примедба? Хоће да се опија, карта и лице исмејава
Бр. 13
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Атанасие Поповић, доброг
Година и место рођења? 32 г. Милутовац, окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1871. г. 3 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Добре
Како је приљежан у дужностима? Доброг
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Добар
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Добар за сад
Годишњи парохијски приход у талирима? 250
Примедба?
Бр. 14
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Јосиф Јовановић, доброг
Година и место рођења? 41 г. В. Крушевица, окр. Јаг.
Звање?
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1863. г. свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа, 3 разреда гимназије и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте у два реда епитимијом
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба? Хоће да се опија, карта и са лицем свађа
Бр. 15
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Живојин Стојковић, доброг
Година и место рођења? 30 г. Крагујевац
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1874. г. 2 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба?
Бр. 16
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Стеван Јевтић, доброг
Година и место рођења? 57 г. Беочић, окр. Јаг.

Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1848. г. 10 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа и 3 р. богословије
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Доброг
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте 15 дана епитимијом
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Добар
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Добар
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба?
Бр. 17
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Никола Урошевић, доброг
Година и место рођења? 48 г. В. Дренова, окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1850. г. свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа и 3 разреда богословије
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте и зато у 2 реда по 1 месец епитимију издржао
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? У првом питању несретљив а у другом
приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Сваколки
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба? Одао се блудочинству, по казивању парохијана, због чега је презрен
Бр. 18
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Коста Урошевић, доброг
Година и место рођења? 27 г. В. Дренова, окр. јагодински
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1874. г. 3 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба?
Бр. 19
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Саво Поповић, за сад слабог
Година и место рођења? 58 г. Опарић, окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1844. г. 2 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Слабе
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте епитимијом 10 д.
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200

Примедба?
Бр. 20
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Јован Тривуновић, доброг
Година и место рођења? 33 г. Радовац, окр. Ужички
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1872. г. свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, нижа гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Слабе
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте епитимијом 7 д.
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Добар
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Сваколки
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба?
Бр. 21
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Стеван Поповић, доброг
Година и место рођења? 53 г. Ниш
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1846. г. 4 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Учио се у манастиру
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Слабе
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте епитимијом 7 д.
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба? Кратковид што му отежава вршење дужности
Бр. 22
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Милан Поповић, доброг
Година и место рођења? 35 г. Јасика окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1868. г. 2 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Слабе
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба?
Бр. 23
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Миладин Поповић, доброг
Година и место рођења? 41 г. Јасика окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1858. г. 3 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Српски
Како је приљежан у дужностима? Добре

Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Добар
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Добар
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба?
Бр. 24
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Глигорије Миловановић, доброг
Година и место рођења? 27 г. Варварин, окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1878. г. свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија, богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба? Глув, што му доста отежава вршење дужности
Бр. 25
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Михаил Џабић, доброг
Година и место рођења? 30 г. Винска у Босни
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1875. г. свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? 4 р. богословије у Београду
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба?
Бр. 26
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Аксентије Милићевић, доброг
Година и место рођења? 36 г. Варварин, окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1862. г. свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија, богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Вр. добар
Како је приљежан у дужностима? Вр. добар
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Вр. добар
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Одличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба?
Бр. 27
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Лазар Поповић, доброг
Година и место рођења? 32 г. Катун, окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1866. г. 1. г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема

Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија, богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте, у 2 реда по 15 дана епитимијом
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? У I питању несретљив, а у II приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Сваколки
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба? Немиран, неучтив, сноси речи
Бр. 28
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Живко Путниковић, доброг
Година и место рођења? 25 г. Дубравица, окр. Пожарев.
Звање? Ђакон и учитељ
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1875. г. као учитељ а од 2. дец. 1878. г. и ђакон и
учитељ при цркви у Варварину
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија, богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 150
Примедба?
Бр. 29
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Тимотије Марковић, доброг
Година и место рођења? 43 г. Орашје, окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1861. г. 1 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија, богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте, отлученијем од епитрахиља и полицијином влашћу
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба? Другар са комунцима и с њима дели мишљење
Бр. 30
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Јован Поповић, доброг
Година и место рођења? 60 г. Бачина, окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1840. г. свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа и 2 р. богословије
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Врло несретљив
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте, у 2 реда по 15 дана епитимијом и издржао
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? У I питању немарљив, а у II добар
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Сваколки
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба? У цркву ретко иде, а у кафану у јутру и после подне
Бр. 31

Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Милош Поповић, доброг
Година и место рођења? 42 г. Бачина, окр. Јаг.
Звање? Капелан
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1862. г. свештеник
Има ли сингелију?
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија, богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте, од Архијереја укорен и више пута опоменут
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Сваколки
Годишњи парохијски приход у талирима? 150
Примедба? Хоће да се парничи и властима неистину да доставља
Бр. 32
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Милан Максимовић, доброг
Година и место рођења? 49 г. Медвеђа, окр. Јаг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1852. г. свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Немарљивог
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте, у два реда по 15 дана епитимијом, издржао
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? У I питању несретљив, а у II добар
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Сваколки
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба? Хоће да се опија и од цркве често да одсуствује а и неморалност се код њега примећује
Бр. 33
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Петар Рашић, доброг
Година и место рођења? 30 г. Јагодина
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1870. г. 5 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличнe
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 300
Примедба?
Бр. 34
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Димитрије Поповић, засад слабог
Година и место рођења? 54 г. Јагодина
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1851. г. 7 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Има
Какве је науке свршио? Осн. школа и 2 р. богословије
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Доброг
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте, и зато од Архијереја укорен
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Добар
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Добар

Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба?
Бр. 35
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Добросав Петровић, доброг
Година и место рођења? 36 г. Параћин
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1864. г. свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Доброг
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Приличан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба?
Бр. 36
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Веселин Михаиловић, доброг
Година и место рођења? 33 г. М. Крушевица
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1867. г. ½ г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Приличног
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Јесте, и зато први пут укорен а други пут на 15 дана епитимијом
осуђен
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Сваколки
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба? Свађа се, псује и бије, дружи се са комунцима и наплаћује преко тарифе
Бр. 37
Име и презиме свештеника и ђакона и каквог су здравља? Петар Поповић, доброг
Година и место рођења? 27 г. Јагњило окр. Краг.
Звање? Свештеник
Откад служи у Србији и у којим дужностима? Од 1875. г. 3 г. учитељ а остало свештеник
Има ли сингелију? Нема
Какве је науке свршио? Осн. школа, полу-гимназија и богословија
Којим језицима говори и пише? Српски
Какве је способности? Приличне
Како је приљежан у дужностима? Прилично
Је ли кад што скривио и осуђиван био? Није
Какав је у посвећивању цркви и зна ли свештено дејствовати? Приличан
Какав је у владању и опхођењу према старима, себи равнима, млађима и парохијанима? Врло
неуредан
Годишњи парохијски приход у талирима? 200
Примедба? Не понаша се свештенички и наплаћује преко тарифе

