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Поа века цркве Светог оца Никоаја

Abstract: Гра Пожаревац је уго времена имао само јену цркву, више о сеам 
еценија у XIX веку. О среине поменутог века ио је некоико езуспешних 
покушаја поизања руге, Нове цркве. Ипак, она је изграђена тек 1890. гоине и 
то новцем протојереја Петра Шивића, таашњег пароха трњанског, сина пожа-
ревачког војвое Првог српског устанка Живка Шивића.
Нова црква је освећена на ан црквене саве 1890. гоине (9/22. мај). Освећење је 
извршио митропоит Срије Михаио, уз суеовање хора ученика Богосовије 

„Свети Сава“ из Београа.
Светоникоајевска црква поигнута је у српско-византијском стиу, о тврог 
материјаа. У основи цркве је равнокраки крст, са очним четвороуганим апси-
ама и куетом чији се врх завршава позаћеном кугом са крстом.
Цркви је треао некоико гоина а наави иконостас и потрене црквене пре-
мете, а испати угове. При овој цркви сужии су пожаревачки свештеници 
руге, треће, семе и режанске парохије. Током првих поа века (1890–1941) ио 
их је укупно 16, угавном искусних. У ругом еу раа приказане су њихове 
иографије.
Key words: Пожаревац, Нова црква, Свети Никоај, свештеници.

Српске цркве и манастири су рагоцени споменици кутуре и места 
наше правосавне вере и поожности. То су места моитве и спајања 

уи у Богу. О среине XIX века зиане веике цркве су замение старе 
и отрајае цркве рвнаре које су ие сконе ржем пропаању.

Пожаревац је прву већу цркву, Саорну, оио већ 1819. гоине, само 
четири гоине посе Другог српског устанка. Биа је јена о првих за-
ужина кнеза Миоша Ореновића, највећег српског нововековног за-
ужинара. Посвећена је Светим архистратизима Михаиу и Гавриу. 
Међутим, она је већ среином истог века иа претесна за највеће насее 
таашње североисточне Срије. Зог тога је ио некоико покушаја 
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поизања нове, руге цркве. Дуго је тражен и пац за њу, све о посење 
еценије.

Пошто су пропаи сви панови и покушаји Општине, нову цркву је 
поигао о свом трошку протојереј Петар Шивић (1890), таашњи парох 
трњански, син пожаревачког војвое Живка Шивића. Ктитор је цркву 
посветио својој крсној сави, Светом Никои, оносно Преносу моштију 
Светог оца Никоаја (9/22. мај)1.

Црква је изграђена на покоњеном општинском пацу, на почетку Бу-
гарске мае,2 на црквишту мае цркве из прве поовине XVIII века. Прота 
Петар Шивић оставио је натпис о свом заужинарству на мермерној 
почи на уазу у цркву: „Поигнув о свом трошку овај свети храм / Ове 
ораве вечни сан прота Петар Шивић, парох трњански / син војвое 
рамског Живка Шивића и Митре / рођ. јуна 1818. г. + 21. X 1902. По-
жаревац и супруга Јеена, кћи Аврама Спасојевића, трг. из Пожаревца и 
Стане, рођ. октора 1825, + 15. VIII 1908.“3

Црква је освећена на ан храмовне саве 1890. гоине (9/22. мај). Осве-
ћење је извршио митропоит Срије Михаио, уз суеовање хора уче-
ника Богосовије „Св. Сава“ из Београа.

Прота Петар Шивић, ктитор, пре своју смрт завештао је тестаментом 
овој цркви три ућана и 4 хектара земе. Двоспратни ућан на таашњем 
тргу Краице Марије (8 м х 4,5 м), саграђен о тврог материјаа, имао је 4 
оеења и магацин. Два оеења иа су у призему, а руга ва на спра-
ту. Гоишња кирија износиа је 3 600 инара. Два маа ућана наазиа су 
се у Краевој уици. И она су саграђена о тврог материјаа, о цигаа. 
Имаа су по ве просторије. Ови маи ућани имаи су гоишњи прихо 
о 7 000 инара. Иза њих наазиа се црквена кућица (9 м х 4 м). Цркве-
ном њивом о ва ара на Могиском ру управаа је Управа цркве.4

Црква Светог оца Никоаја поигнута је у српско-византијском сти-
у, о тврог материјаа. У основи цркве је равнокраки крст, са очним 
четвороугаоним апсиама и куетом чији се врх завршава позааћеном 
кугом и крстом. У феруару 1932. гоине црква је процењена на 250 000 
инара.5

Црква се еи на припрату, ађу и отар. Отар је овојен о срењег 
еа цркве рвеном преграом иконостаса, израђеном о ораховог рве-
та, у уорезу. Иконостас је у три реа. Сикао га је Вајко С. Вуковић, 

1 ИАП, Управа цркве Светог оца Никоаја, Црквени оор, 1891.
2 Манојовић, 2011, стр. 257.
3 Протојереј Петар Шивић, умировени парох трњански, преминуо је 20. октора 1902. 

у Пожаревцу, у својој 88. гоини старости (Весник Српске цркве, 11, 1902, 1047).
4 АИП, Управа Цркве Св. о. Никоаја, к. 7.
5 Исто.
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живописац. Иконе у првом реу рађене су по мотивима из живота Исуса 
Христа. У ругом реу су апостои, а у трећем су теме из Новог завета: 
Мати Христова и анђео са ое стране распећа.6 Нове иконе, након онове 
иконостаса, живописао је на патну и рвету у српско-византијском сти-
у Рус Анреј Васиевич Биценко, акаемски вајар (1940), аутор многих 
икона на иконостасима (Саорна црква у Крагујевцу, Лесковац, окоина 
Шапца, Нова црква у Смеереву, Веика Пана ит.).7

Гоине 1923. црква је имаа 4 сике, иконе. Међутим, већ таа, посе 
нешто више о три еценије иконе су ие у ошем стању, почађавее. 
Зог тога је ио потрено реновирање моераја и икона.8

Према Извештају о стању парохијских цркава Епархије раничевске 
концем 1922. гоине, трпеза Светоникоајевске цркве иа је о тесаног 
камена и у ором стању, иа су ва антимиса (покони српских ми-
тропоита Михаиа и Димитрија, 1890. и 1915), крстионица (смештена 
у црквеној кући), а крипта је испо отара (сахрањени ктитор о. Петар 
Шивић и попаија Јеена). Гвозени крст на престоу изграђен је о прве 
извађене руе из мајана Мајанпека.9

Црква се у првим гоинама сужиа јеним маим звоном о 50 кг, 
позајменим о пожаревачке Саорне цркве. Пре Веиког рата она је већ 
имаа три звона. Стара звонара је порушена у омаровању.10

Црквена кућа у порти имаа је четири оеења. У јеној је иа крсти-
оница, у ругом канцеарија свештенства, у трећем канцеарија тутора и 
старешине и у четвртом стан за јеног црквењака (соа и маа кухиња). 
Ова кућа је изграђена о саог материјаа.11

Црквена порта простираа се на 34 ара. Црквеним имањем и имови ном 
управаа је Управа цркве.12 Порта је иа ограђена тараом и засађена 
воћем.13

Црква је имаа све потрене огосужене књиге, осим јеног „Срака“ 
и Књиге за упокојене суже о Виовану. Протокои крштених, венчаних 
и умрих рађени су о 1. јануара 1893. гоине.14

Светоникоајевска црква иа је у финансијској кризи у првим гоина-
ма, угавном зог веиких трошкова око њене изграње и отпате угова. 
6 АИП, Управа Цркве Св. о. Никоаја, к. 6, 1932.
7 Јовановић, 2006, стр. 63–70.
8 АИП, Управа Цркве Св. о. Никоаја, к. 6, 1923.
9 Исто.
10 Исто.
11 АИП, Управа Цркве Св. о. Никоаја, к. 7, 1932.
12 Исто.
13 Исто, к. 6.
14 Исто.
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Зог тога је њен први свештеник и ктитор, о. Петар Шивић, по оуци 
Црквеног оора о 9/22. маја 1891. гоине, моио пожаревачке еснафе а 
помогну Нову цркву. Први се оазвао ааџијски еснаф, који је приожио 
120 инара. Потом је трговачки еснаф поконио 720 инара раи купови-
не веиког звона. Пошто је Су општине пожаревачке ао позајмицу о 1 
200 инара, ово звоно је наавено у Вршцу 1891. гоине.15

О. Петар Шивић, свештеник и пресеник Црквеног оора, 16. јуна 
1891. гоине езуспешно је сао мое Оору Старе цркве за позајмицу 
о 1 500 инара за изгрању ограе и звонаре и за покон утвари и оеже 
(31. ју 1891). Пресеник Оора, парох пожаревачки Коста Девић ого-
ворио је а Црква нема новац у готовини већ се капита састоји у вре-
носним папирима (19. јун 1891) и а утвари и оежу може ати само на 
посугу (31. ју 1891).16 Нова црква је успеа а током сееће гоине на-
ави утвари, печате, књиге, протокое и руге премете.

Нова црква је изграиа црквену кућу тек 1894. гоине, посе наређења 
среског наченика о оавези а свака црква треа а саграи кућу, тј. стан 
за свештеника, која и имаа и кнацеарију (21. феруар 1894).17

Посе изграње Светоникоајевске цркве извршена је нова поеа по-
жаревачких парохија (1893), тј. извршено је разграничење Старе и Нове 
цркве. Саорној цркви Св. Архистратига припае су прве три пожаревач-
ке (I – протска, II – по свештеником Атанасијем Бранковићем, III – о. 
Тома Протић), раговачка са Живицом (о. Коста Девић), ћириковачка са 
еом Пожаревца (о. Јован Протић), учичка (Лучица и Пругово, о. Кири 
Јевтић) и трњанска (Трњане, Нарђе и Сааковац; свештеник – капеан 
Иван Атанацковић).18 Новој, Светоникоајевској цркви припае су три 
парохије: IV пожаревачка по капеаном Савом Протићем, режанска 
(Брежане и Батовац; свештеник Станоје Поповић) и уравичка (Дура-
вица и Петка; свештеник Лука И. Јовановић.19 Треа рећи а је у то вре-
ме, током ве гоине (1892–1894) зиана капеа у Дуравици, срествима 
сопственог капитаа.20

Светоникоајевска црква, иако скромног простора, заовоаваа је 
потрее грађана, угавном Бугарске мае.21 Треа рећи а је ова црква 
у првим гоинама сао посећивана, угавном зог навике парохијана 
а иу у Саорну цркву. Зог тога се Црквени оор Нове цркве оратио 

15 Исто, к. 3, 1891.
16 Исто.
17 Исто, 1894.
18 Манојовић, 2011, стр. 261.
19 Исто, стр. 261–262.
20 Јевремовић, 2005, стр. 239.
21 Манојовић, 2011, стр. 257.
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Суу општине граа актом о 3. јуна 1894. гоине, којим тражи а он утиче 
на грађане а поштују поеу на ве црквене општине.22 Грађанима је тре-
ао некоико гоина а прихвате нову парохијану цркву, пошто је стара 
црква већ сеам еценија иа сеиште протојереја. Поре Пожаревана, 
на Свету Литургију оазии су мештани из поручних сеа ез цркве 
(Брежане, Живица, Петка и Ћириковац).

Постепено се шириа Црквена оптина Светоникоајевске цркве. Већ 
21. октора 1896. гоине Митропоит је нареио а о Митрована Новој 
цркви припане и парохија раговачка са својим свештеником Атана-
сијем Бранковићем.23 Повећањем роја становника у Пожаревцу и око-
ним сеима осниване су нове парохије. Гоине 1901. установено је пет 
пожаревачких парохија (са Драговцем). Међу њима најмања је иа ре-
жанска парохија (401 ом), а највеће IV и V (пo 475 омова).24 Посе три 
гоине, црквену општину Светоникоајевске цркве сачињавао је ео гра-
а Пожаревца и сеа Брежане, Живица, Петка и Ћириковац. Таа је у овој 
цркви сужио четири свештеника: Станоје Поповић, Васа Живковић, 
Љуомир Раовановић и Јован Протић, тј. пароси II, III, VII и режанске 
парохије (1904).25

Светоникоајевска црква, оштећена у време угарске окупације, по-
правена је 1920. гоине, угавном споа. Поигнуто је степениште (1920) 
и порумче (1921).26 Црква је 1957. генерано реновирана и окречена споа 
и изнутра и поново је реновирана на њеној стогоишњици.27 Према Ше-
матизму из 2003. гоине, парохијски ом потиче из 1963. гоине, а нова 
стамена зграа поигнута је 2002. гоине, са шест станова и саом. По-
том је изграђена још јена стамена зграа (2 стана). Порта се простире 
на 0, 55 ха.28

Према Извештају о стању парохијских цркава Епархије раничевске 
концем 1922. гоине, старешина Светоникоске цркве ио је Љуомир 
М. Раовановић, парох II парохије пожаревачке, а сужии су и свеште-
ници Савко Поповић и Сава Р. Савић. Богосужења су вршена реовно 
и свконевно. Црква је имаа ва тутора и ва сужитеа. Парохијска 
канцеарија наазиа се у црквеној кући.29

22 ИАП, Управа Цркве Св. о. Никоаја, к. 3, 1894.
23 Исто, к. 4, 1896.
24 Манојовић, 2011, стр. 262.
25 ИАП, Управа Цркве Св. о. Никоаја, к. 1, 24. септемар 1904.
26 Исто, к. 6, 1923.
27 Српска православна Епархија браничевска, Шематизам, 2003, стр. 170.
28 Исто.
29 ИАП, Управа Цркве Св. о. Никоаја, к. 6, 31. ецемар 1923.
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Састав свештенства Светоникоајевске цркве повремено је мењан 
у међуратном периоу. Током 20-их гоина режански пароси ии су 
Димитрије Лукић, Петар Раивојевић и Аексанар Савкић. О. Љуомир 
Раовановић уго је сужио у ругој парохији, све о своје смрти 1950. 
гоине. На трећој парохији најпре је ио о. Савко Павовић (умро 23. 
III/ 5. IV1931), потом о. Драгоу Матејић, а на семој парохији Никоа 
Миић. Тако су пре Други светски рат (1939) остаа четири свештени-
ка: Љуомир Раовановић, Стеван И Пајевић, Никоа Миић и Даргоу 
Матејић.30

Анаизом распооживе архивске грађе, периоике и итературе, ош-
и смо о сазнања а је у Светоникоајевској цркви сужио 16 свеште-
носужитеа, угавном искусних свештеника. За разику о Саорне 
цркве, она није имаа ђакона. У њој су раии црквењаци, најпре Петар 
Ђурић (о 1890. гоине), потом, посе Веиког рата, Миан Лазић.31 Ве-
ику помоћ у рау цркве пружии су њени тутори. У извештају из 1922. 
гоине, помињу се црквени тутори Цветко Миосавевић и Мијаио 
Јотић.32 Цркву су помагаи и остаи њени верници и пријатеи.

Треа рећи а је Пожаревац поре поменуте прве ве цркве имао и 
јену капеу на Центраном гроу, која је посвећена Преносу моштију 
Св. архиђакона Стефана, а заужина је пороице Касиоац (поигнута 
1901. гоине). Данас има и трећу цркву, у Бусију, посвећену Светој Петки.

Свештеници Светоникоајевске цркве

Бранковић С. Атанасије (Танасије)

Атанасије Бранковић (1831–1903), рођен у Пожаревцу, завршио је ос-
новну шкоу (четвороразрену) у роном месту, 2 разреа гимназије и 
Богосовију у Београу (1852).33 Потом је учитеовао у Веиком Граиш-
ту јену шкоску гоину (1852/53). Оженио се Персиом, Сиом, ћерком 
попа Ћирка (Кири Јевтић). Са њом је имао сина Иију (Бранковић), који 
је ио познати авокат у Пожаревцу и нарони посаник.34

Решењем Митропоије о 17. августа 1853. гоине, Атанасије Бранковић 
је рукопоожен за ђакона цркве у Веиком Граишту.35 Он је 24. окто-
ра исте гоине заменио парохију са пожаревачким ђаконом Живком 

30 Исто, к. 10, 7/20. IV 1939.
31 Исто, к. 3, 1892, 1897, 1919.
32 Исто, к. 6, 13. ецемар 1923.
33 АЕБ, КЛ, 1892, стр. 5.
34 Ваимировић, 1983, стр. 47.
35 АС, МБ, Е – 664/1853.
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Протићем, тј. ошао је у Пожаревац,36 ге је раио у шкои и сужио у 
цркви као ђакон, све о 1864. гоине каа је рукопоожен за свештеника, 
пароха жагуичког, и поставен за намесника хомоског (1864–1876).37 У 
Пожаревцу је сужио најпре као парох пожаревачки и ћириковачки,38 по-
том је три гоине ио заступник протојереја пожаревачког. Посе нове по-
ее пожаревачких парохија (1893), о. Атанасију је припаа руга парохија 
пожаревачка са 325 омова и 2 320 житеа.39 Његова парохија је исте го-
ине припаа Светоникоајевској цркви. Већ нарене гоине (1894), 17. 
марта, он је изаран за пресеника Црквеног оора ове цркве.40 Био 
је старешина цркве све о своје смрти (о „мане срца“), 18. јануара 1903. 
гоине у Пожаревцу. Сахрањен је посе ва ана. Опео је извршио по-
жаревачко свештенство.41

О Атанасије је зог ревносног вршења суже вапут оикован, 1864. 
црвеним појасом42 и 1899. гоине чином протојереја.43 Био је активни чан 
Свештеничког уружења.44 Може се рећи а је о. Атанасије ио јеан о 
најоих пожаревачких свештеносужитеа, који је сужио Богу и на-
роу пуних поа века.

Девић Васиија Константин – Коста

Коста Девић, син свештеника Васиија, роом је из Пожаревца (5. ок-
тоар 1842), о фамиије Девића (Бурјан маа, саве Ђурђиц).45 Завршио 
је основну шкоу, 4 разреа гимназије и Богосовију у Београу (29. јун 
1864).46 Оженио се Никоијом (1864).47 Деца су им умираа маа: Миан 
(1872), Љуица (1877) и Анреја (1885).

У време Пописа становништва 1862. гоине о. Коста је имао 19 гоина, 
ио је огосов и живео је у пороици свога оца Васиија Девића, пожа-
ревачког свештеника.48

36 Исто, Е-998/1853.
37 Државни шематизми за гоишта 1865–1876.
38 Исто, 1877.
39 Манојовић, 2011, стр. 261.
40 ИАП, Управа Цркве Св. О. Никоаја, к. 3, 1894.
41 Исто, МКУ, LXXV, I парохија пожаревачка, 1903.
42 АЕБ, КЛ, 1892, 5.
43 Гласник Српске цркве, XII, 1899, стр. 1139.
44 Исто, II, 1895, 193.
45 Летопис Саборне (старе) пожаревачке цркве, стр. 4; Летопис парохије V пожаревачке, 

стр. 7.
46 АЕБ, КЛ, 1892, 7.
47 ИАП, Регистар венчаних Пожаревац 1837–1910, 1864, р. 84.
48 Перуничић, 1977, Попис 1862. гоине, р. 208.



112|Ивановић, Д., Пола века цркве Свеог оца Николаја 

О. Коста је рукопоожен за ђакона 16. новемра 1865, а сеећег ана 
за свештеника.49 Потом је као учите раио гоину ана (1865/66). Су-
жио је на некоико парохија: пожаревачкој (капеан 1866–1869), атушкој 
(1869–1870), раговачко-пожаревачкој (1871–1879) и четвртој пожаревачкој 
(протојереј, 1880–1900).50 Као раговачко-пожаревачки свештеник, сужио 
је у Саорној цркви Св. Архистратига,51 о 21. октора 1896. гоине каа 
је Драговац припао Светоникоајевској цркви.52

Поп Коста Девић ио је јеан о најоих свештеника у Пожаревцу. У 
конуит истама описан је као учтив, ружеуив, епо развијен, зрав 
и оичан у чиноејству и појању.53 О њему је записано и сееће: „Весео, 
разговоран и оран за сваку шау — уносио је међу својим парохијанима и 
ругим грађанима неку живост и веру. Смирен и веики огомоац, поп 
Коста је ио и учесник у Српско-угарском рату, као војни свештеник, а 
то је ио уго гоина парох“.54 Оикован је црвеним појасом 1893, а прот-
ску камиавку оио је 1900. гоине.55 Он је јеан о оснивача и уагача 
Српске књижевне заруге 1892. гоине.56

О. Коста, свештеник учички (IV парохија пожаревачка) умро је у По-
жаревцу у 58. гоини живота, 1900. гоине.57

Живковић Васиије (Васа Ђакон)

Васиије (Васа) Живковић, угогоишњи ђакон, рођен је 1853. гоине у 
Неменикућама (еограски округ). Завршио је по четири разреа основ-
не шкое, гимназије и огосовије (1876). Он је 1879. гоине ступио у чин 
ђакона цркве у Веиком Граишту (1881–1883), а у чин протођакона 12/24. 
октора 1899. гоине, при освећењу цркве у Поани. Потом је учитеовао 
у Пожаревцу и чиноејствовао у цркви само празником и нееом.58 
Као учите отишао је у пензију 1899. гоине. Раио је и као хонорарни 
вероучите у Гимназији „Књаз Михаио“ у Пожаревцу.59 Истовремено 

49 АЕБ, КЛ, 1892, 7.
50 Државни шематизми, 1866–1900.
51 Манојовић, 2011, стр. 261.
52 ИАП, Управа Цркве Св. О. Никоаја, к. 3, 1896.
53 АЕБ, КЛ, 1892, 7.
54 Манојовић, 2011, стр. 261.
55 АЕБ, КЛ, 1892, 7.
56 Живот и прикљученија Димитрија Обрадовича, 1892; Добротвори, оснивачи и улагачи 

Српске књижевне задруге у 1892, XLIII.
57 ИАП, 1893–1910, 1900, 48.
58 АЕБ, КЛ, 1892, Протопрезвитерат пожаревачки, 26; Хришћански весник, III, 1. феруар 

1880, 71 и X, 1899, стр. 947.
59 АЕБ, КЛ, 1892, 26.
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је као оар писац ио сараник „Весника српске цркве“ и „Грађанина“.60 
Његове књиге штампане су у штампарији Ђорђа Наумовића у Пожарев-
цу.61 Крајем XIX века ио је еовођа Пожаревачког пооора Свеште-
ничког уружења.62 Зог епог рукописа, он је ангажован и за еовођу 
Црквеног оора Старе пожаревачке цркве.63 Преавао је веронауку и 
војницима и официрима Гарнизона IX пешаијског пука у Пожаревцу.64

О. Васиије рукопоожен је за свештеника тек у пеесетој гоини жи-
вота, 2/15. феруара 1903. гоине у еограској Саорној цркви.65 При-
мио је парохијску ужност 18. априа/1. маја исте гоине у Пожаревцу, у 
Светоникоајевској цркви, посе смрти њеног ившег пароха, протојереја 
Атанасија Бранковића.66 Први светски рат затекао га је на ругој парохији 
пожаревачкој, а на њој се помиње посењи пут 7. јануара 1912. гоине. 
О 1904. гоине замењивао је оесног свештеника печанског Љуомира 
Раовановића.67 Вероватно је умро ии страао у јеном о ратова о 1912. 
о краја 1918. гоине.

О. Васа је зог вро орог понашања и ревносне суже вапут о-
икован, најпре Ореном Св. Саве V реа (1903).68 Кра Петар Први 
Карађорђевић оиковао га је Затном меаом око нове 1910. гоине.69

Јовановић И. Лука

Лука Јовановић, уравички парох, припаао је Светоникоајевској 
цркви. Рођен је 1845. гоине у Београу, ге је завршио по 4 разреа основ-
не шкое, гимназије и Богосовије (1865). Док је чекао парохију, он је раио 
као учите неменикућански ве и по гоине и практикант Конзисторије 
три гоине.70 Зађакоњен је 14. марта 1870. гоине и упућен у Дуравицу 
а капеанише старом оесном свештенику Арону Новаковићу. Руко-
поожен је за свештеника посе нееу ана. Митропоит Михаио на-
реио је пожаревачком проти а о. Луку увее у ужност на уравичку 
парохију и о. Арону гоишње изаје 150 таира.71 Већ на почетку суже 

60 Јоксимовић, 2003, стр. 120.
61 Исто, стр. 100.
62 Гласник Срска цркве, II, 1895, стр. 193.
63 ИАП, Управа Цркве Св. О. Никоаја, к. 3, Уружење свештеника, 1891.
64 Исто, 1906.
65 Весник српске цркве, II, 1903, стр. 182.
66 ИАП, Управа Цркве Св. О. Никоаја, к. 3, 1903, 33.
67 Исто, к. 4, 1904.
68 АЕБ, КЛ, 1903, 25.
69 Весник српске цркве, I, 1910, стр. 94.
70 АЕБ, КЛ, 1892, 11.
71 Јевремовић, 2005, стр. 219–220.
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потписивао се као „парох уравички“. Становао је у приватној кући, јер 
је у парохијској кући живео стари свештеник Арон.

Посе Аронове смрти (20. новемар 1870), о Лука је и званично оио 
ову парохију. Сужио је у Капеи уравичкој, у којој је 31. јуа 1971. го-
ине очекао митропоита Михаиа. Као војни свештеник пожаревачке 
ригае Нароне војске учесник је Српско-турских ратова о 1876. о 1878. 
гоине. Његовим труом саграђена је нова капеа у Дуравици (1894).72

Поп Лука је умро о туеркуозе 10. марта 1899. у Пожаревцу,73 у 52. 
гоини живота. Сахрањен је на Дуравичком гроу, а опео су оави-
и свештеници пожаревачких парохија: Станоје Поповић, Иван – Ива 
Атанацковић, Јован Протић и Љуомир – Љуа Раовановић. На истој 
гроној парцеи сахрањени су и остаи чанови пороице: попаија Хри-
стина (1850–1933) и синови Миутин (1876–1915), Раосав (1878–1915) и 
Боривоје (1883–1924).74

Лазић С. Димитрије

Димитрије С. Лазић, рођен 24. септемра 1860. гоине у Пожаревцу, 
протојереј који је сужио на евет парохија (Ћуприја, Стењевац, Раро-
во, Рановац, Браничево, Брежане, Жагуица, Жаари и Аексанровац). 
Завршио је основну шкоу, 5 разреа гимназије и Богосовије у Београ-
у (29. јуни 1884). Као свршени кирик рукопоожен је у чин ђакона 9/21. 
маја 1886. гоине, а за свештеника посе ва ана у еограској Саорној 
цркви о жичког епископа Никанора и поставен за протског капеана 
у Ћуприји.75 Раније је раио као учите јену шкоску гоину (1885/1886).

Отац Димитрије сужио је ве гоине као протски капеан у Ћуприји, 
потом је поставен на парохију стењевачку (1888),76 затим на раров-
ску (1889)77, ругу рановачку (1899),78 прву рановачку (1907)79 и раничев-
ску (1910)80. Он је пре и посе угарске окупације сужио у Брежану, на 
парохији режанској која је припааа Светоникоајевској цркви, по-
том је 1923. гоине поставен за пароха жагуичког и намесника среза 

72 Исто, 221–225.
73 Разичити су поаци о атуму Лукине смрти. На нагроном споменику уписан је 9. 

март 1899. гоине.
74 Нагрони споменици Дуравичког гроа.
75 АЕБ, КЛ, 1920; Хришћански весник, VI, 1886, стр. 480.
76 Државни шематизам, 1889, стр. 97.
77 АЕБ, КЛ, 1889.
78 Весник српске цркве, XI, 1899, стр. 1046.
79 Гласник Православне цркве у Краљевини Србији, I, 1907, стр. 1–2.
80 Весник српске цркве, II, 1910, стр. 200.
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хомоског.81 Оикован је протојерејским чином као парох жаарски и 
намесник среза моравског (26. ецемар 1927 / 8. јануар 1928). У Жаа-
рима је остао гоину ана (1927–1928),82 потом је 4/17. марта 1928. гоине 
поставен за пароха аексанровачке парохије и проужено му је намес-
ништво истог среза. У време његовог оравка у Аексанровцу (1928–1934) 
ископан је унар у црквеној порти, о гавног пута Пожаревац – Жаари.83 
Умро је у Аексанровцу 31. марта 1934. гоине.84

Прота Димитрије запамћен је као пеантан свештеник на ужности 
и сужи и вро оар у понашању. Уожио је веики напор око уређења 
парохије аексанровачке.85 Био је чан некоико руштвених и хума-
нитарних уружења: Свештеничког уружења, Доротвора инваи-
а, Утемеача Заштите еце, Доротвора „Соге“, „Нароног зрава“ и 
Црвеног крста. Јеан је о чанова Читаонице у Пожаревцу у посењој 
еценији XIX века.86 Имао је само јену кућу у Пожаревцу, у изини Са-
орне цркве. Учесник је Српско-угарског рата 1885–1886. гоине, потом 
хонорарни свештеник IX пешаијског пука Дунавске ивизије о 1911. о 
октора 1915. гоине.87 Рано је остао уовац, 11. априа 1887. гоине. Оста-
вио је само јену ћерку, гувонему, Ружицу, која није имаа потомке.88

Марковић Михаио

Михаио Марковић, рођен 12. августа 1855. гоине у Текији, завр-
шио је по 4 разреа основне шкое, гимназије и Богосовије (1875). По-
се учитеске суже, 30. јануара 1880. гоине ступио је у ђаконски чин 
при епископу неготинском, а у чин свештеника јуа 1884. и сужио је као 
чиновник, писар и секретар Конзисторије неготинске. Постао је парох 
тек у ецемру 1886. гоине, а намесник 1. новемра 1889. гоине. Према 
Конуитној књизи из 1892. гоине, понашао се озино и остојанствено, 
имао је оичне спосоности у вршењу суже. У Жагуици је оикован 
црвеним појасом, потом Ореном Св. Саве V реа (1898) и камиавком 
(1899).89 Као привремени парох петровачки јава се у шематизмима само 
1888. и 1889. гоине. Био је парох жагуички и намесник хомоски о 
1891. о почетка 1907. гоине, каа је по сопственој мои премештен на 
81 Отац Димитрије оикован је правом ношења црвеног појаса 8. новемра 1913. гоине, а 

протску камиавку оио је између 1922. и 1924. (Државни шематизам за 1925. гоину)
82 Манојовић, 1998, стр. 188.
83 Лекић, 2001, стр. 53.
84 Летопис Цркве жабарске, Биографије свештеника, р. 6.
85 Споменица парохије александровачке, стр. 17–18.
86 Манојовић, 2011, стр. 315.
87 АЕБ, КЛ, 1920.
88 Летопис Цркве жабарске, Биографије свештеника, 6.
89 АЕБ, КЛ, р. 44.
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упражњену III парохију пожаревачку.90 Сужио је у Светоникоајевској 
цркви.91 Посе три гоине, 1/14. јануара 1910. поставен је за пароха ео-
граског при храму Св. Саве.92

Матејић Пава Драгољуб – Драга

Протојереј Драгоу Матејић припаа групи најзначајнијих пожаре-
вачких свештеника. Рођен је 6/19. ецемра 1899. у Крњеву, о оца Миана 
Кршанина и мајке Симке, која је умра омах након порођаја. Драгу су 
посинии пеменити Паве Матејић, стоар, и Петрија, рођена Лазаревић, 
роом из Крњева. Даи су му своје презиме Матејић.93

О. Драга завршио је основну шкоу у Крњеву, а еветоразрену ого-
совију учио је у Београу и Сремским Каровцима. Усе ратова имао је 
известан преки и 1920. гоине поожио је испит зреости у Каровцима. 
Пре рукопоожења ио је кратко време учите у Ореовици, о 26. јануара 
о 23. јуа 1922. гоине. Оженио се 23. априа исте гоине у Крњеву са 
Даницом В. Туфекџић из Сараораца. Са њом је имао три сина: Момчиа 
(рођен 1923), Зорана (1924) и Аексанра (1930).94 У Пожаревцу је рукопо-
ожен у чин ђакона 20. јуа 1922. и за свештеника 6. августа исте гоине. 
Најпре је поставен за станог пароха миевићког (Миевић, Мрчко-
вац, Барич и Бикиње) у срез гоуачком.95 Премештен је на упражњену 
парохију срењевску (Срењево, Чешева Бара, Камијево и Гарево) по-
што је свештеник Антоније Синицки, привремени парох срењевски, 
поставен за привременог пароха миевићког (12/25. јануар 1924).96 По 
својој мои, поставен је за трећег пароха пожаревачког 17/30. августа 
1931. гоине.97 Трећа парохија припааа је Светоникоајевској цркви. По-
том је поставен за пароха петог пожаревачког, 30. ецемра 1937. гоине, 
при истој цркви. О 1951. о 31. ецемра 1960. гоине ио је архијерејски 
намесник пожаревачки. Већ 1. октора 1952. поставен је за привременог 
пароха ругог пожаревачког, по мои. Пензионисан је 1960. гоине, као 
архијерејски намесник и чан Духовног суа.98

90 Гласник Православне српске цркве у Краљевини Србији, III, 1907, 17; Ранковић, Лазић, 
2011а, стр. 243.

91 ИАБ, Управа Цркве Св. Никое, к. 7.
92 Весник Српске цркве, I, 1910, стр. 95.
93 Летопис Цркве крњевске, св. 3, 137–140.
94 АЕБ, Досијеи, 38.
95 АЕБ, Досијеи, 38; АЈ, 69, 197, 318, М.
96 Летопис Миљевићкобаричке парохије, 6; АЕБ, Досијеи, 38; Гласник, службени лист 

Српске православне патријаршије, р. 4, 15/28. феруар 1924, 50; АЈ, 69, 202, 323, М.
97 АЈ, 69, 202, 323, М; АЕБ, Досијеи, 38.
98 АЕБ, Досијеи, 38.
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Као парохијски свештеник оставио је вини траг у свом рау на паро-
хијама на којима је сужио, а као архијерејаски намесник знатно је помагао 
поизање цркава у Сааковцу и Трњану. Као парох миевићки покренуо 
је акцију за поизање цркве у Баричу (1923) и основао Земораничку за-
ругу у Миевићу.99 Његовом иницијативом извршена је поправка цркве 
срењевске и озиана капија у црквеној порти. У Срењеву је основао 
црквени хор, читаоницу и покренуо акцију за зиање цркве гаревске.100 
Као парох пожаревачки раио је у просветним и кутурним уружењима. 
За време окупације ио је пресеник Окружног оора за заштиту и 
помоћ ратним изегицама и зароеницима.101

Прота Драга ио је свестран. Бавио се и поитиком. Пет гоина ио 
је пресеник рамског среског оора Демократске странке у Веиком 
Граишту. Био је и чан Гавног оора Савеза земораничких зару-
га, чан старог Гавног оора Свештеничког уружења и први пресе-
ник Епархијског уружења свештеника. У Срењеву је скупио новац за 
рестаурацију иконостаса, а у Пожаревцу је преуреио грое.102

О. Драга је често оазио у своје роно сео, угавном о итијама, за-
ветинама, сахранама и канонским визитацијама.103 Увек је ио ревностан 
у сужи. Није кажњаван. За свој пастирски ра оикован је црвеним 
појасом (1934), наареником (1937), протском камиавком (1938) и 
протојерејским чином. Упокојио се 7. марта 1979. гоине у Београу, а 
сахрањен је посе три ана у Пожаревцу.104

Миић Обраа Никоа

Протојереј Никоа Миић, угогоишњи свештеник Пожаревца и ње-
гове окоине, рођен је 10. феруара 1878. гоине у Петровцу, о оца Ора-
а Миића, ааџије, и мајке Савке из ове варошице. Завршио је основну 
шкоу у Петровцу (1888), пет разреа гимназије у Пожаревцу (1893) и че-
тири разреа огосовије у Београу (29. јун 1897). Оженио се 13. јуна 1897. 
гоине у Петровцу са Драгињом Стевановић из Миошевца. Са њом је 
имао четири етета: Зорку (1898), Ораа (1902), Савоуа (1907) и Жи-
вана (1912).105

О. Никоа је рукопоожен у чин ђакона 4. октора 1897. о митропои-
та Михаиа, а у чин свештеника 10. октора 1904. гоине о митропоита 

99 Исто.
100 Споменица парохије средњевске, Свештенство.
101 АЕБ, Досијеи, 38.
102 Летопис Цркве крњевске, св. 3, стр. 137–140.
103 Исто.
104 АЕБ, Досијеи, 38.
105 АЕБ, Досијеи, 3.
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Инокентија у еограској Саорној цркви. За разику о многих коега, он 
је омах ступио на сужу и то као ђакон пожаревачке Саорне цркве. На 
том поожају остао је све о примања свештеничког чина и поставења 
на парохију раарачку (1904).106 Оуком патријарха Димитрија о 1921. 
гоине, поставен је за пароха учичког (Лучица и Пругово).107 У време 
писања Шематизма (1924) он је и ае ио на овој парохији.108 Потом је 
премештен на парохију печанску (13. август 1927; Петка и Ћириковац).109 
Посе непуне еценије, 1936. гоине, поставен је за пароха парохије 
треће пожаревачке.110 Пензионисан је оуком епископа Хризостома 1. 
октора 1952. гоине.111 Иако није сужио војску, ио је војни свештеник 
и учесник Првог аканског рата (1912–1913).112

Прота Никоа, оар у сужи, оичан у црквеном сужењу, појању и 
читању.113 Као угени свештеник, он је као парох учички, 2/15. априа 
1926. гоине оређен за референта на ратском саору пре Св. Петровски 
пост, с темом „О узроцима ванрачног живота у нашем нароу и којим 
начином и каквим срествима моги и наро ечити о овог порока“.114 
Био је 12 гоина пресеник Земораничке заруге у Буушинцу. У Лу-
чици је наавио звоно за цркву и поигао парохијски ом.115 Зог свог 
орог раа и заагања, оикован је црвеним појасом (1913) и Ореном 
Св. Саве V степена (1920).116 Умро је 7. ецемра 1958. гоине, а сахрањен 
је посе ва ана.117

Павовић М. Савко

Прота Савко Павовић (Драгошевац ко Јагоине, 10. мај 1871 – 23. 
март/5. апри 1931, Пожаревац) завршио је основну шкоу, пет разреа 
гимназије и четири разреа огосовије у Београу (завршио 29. јуна 1897. 
гоине). Рукопоожен је у чин ђакона 3, а у чин свештеника 8. новемра 
1897. гоине о митропоита Михаиа у еограској Саорној цркви.118

106 АЕБ, КЛ, 1920, р. 26; Хришћански весник, I и II, 1904, стр. 719.
107 АЕБ, Досијеи, 3.
108 Шематизам источно православне српске патријаршије по подацима из 1924. године, 

1925, стр. 73.
109 АЈ, 69, 198, 319, М.
110 Летопис Саборне (старе) пожаревачке цркве, стр. 43.
111 АЕБ, Досијеи, 3.
112 АЕБ, КЛ, 1920.
113 Исто.
114 Ранковић, Лазић, 2012, стр. 54.
115 АЕБ, Досијеи, 3.
116 АЕБ, КЛ, 1920.
117 Исто.
118 Исто, П.
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Према Коуитној књизи из 1920. гоине, о. Савко је живео у порои-
ци са супругом Миицом (42 гоине живота), синовима Петром (19) и 
Војином (17), ћерком Савком (6) и таштом Живаном (75).119

О. Савко је сужио на некоико парохија, најпре као капеан у Ли-
ваици (о 1. ецемра 1897. гоине), потом је у јесен 1920. поставен за 
пароха ањевачког. Већ посе четири гоине, 1. априа 1907. прешао је 
парохију уравичку. У Дуравици је остао о јесени 1915. гоине, каа 
је позван у састав Српске војске. Он је поре раа у цркви, учитеовао у 
Дуравичкој шкои.120 Током Веиког рата, о 21. јуа 1915. о краја 1920. 
гоине, о емоиизације, ио је војни свештеник.121 Поставен је за пе-
чанског пароха. Док је раио у Петки становао је у Пожаревцу, у изини 
Светоникоајевске цркве.122

Посе сеам гоина провеених на печанској парохији, о. Савко је 5. 
септемра 1927. гоине поставен за пароха треће парохије пожаревачке, 
која је такође користиа Светоникоајевску цркву.123 Умро је посе уже 
оести 25. марта/5. априа 1931. гоине, у 60. гоини живота.124

Прота Савко оијао је оичне оцене о свом рау. На пример, про-
та Живко Ивановић записао је посе Савковог поставења на парохији 
уравичкој: „Свештеник Савко је свом позиву орастао и са пуно ревно-
сти вршиће поверену му ужност, ако му у томе и сам наро са поверењем 
на сусрет изађе.“125 Вероватно је прота Живко користио поатке кону-
итне исте: „Доар у понашању и сужи, оар у појању и читању.“126 О. 
Савко писао је чанке и расправе у „Веснику“, „Хришћанском гасни-
ку“, „Хришћанском веснику“ и „Домовини“. Био је чан Свештеничког 
уружења и Нароног зрава. Два пута је оикован, 14. јануара 1911. 
црвеним појасом и 5. јуа 1919. гоине протском камиавком.127

Поповић Станоје

Свештеник Станоје Поповић, рођен 1849. гоине у Топоовнику, завр-
шио је основну шкоу, четири разреа гимназије и огосовију у Београу 
(1872). Потом је учитеовао 11 гоина.128 Он је као учите мишеновачки 

119 Исто.
120 Јевремовић, 2005, стр. 250.
121 Ранковић, Лазић, 2011, стр. 311, 31. марта 1920.
122 АЕБ, КЛ, 1920, 37.
123 АЈ, 69, 199, 320, П.
124 Гласник, службени лист Српске православне патријаршије, 9/1931.
125 Јевремовић, 2005, стр. 250.
126 АЕБ, КЛ, 1920, 37.
127 Исто.
128 Исто, 1892. и 1901.



120|Ивановић, Д., Пола века цркве Свеог оца Николаја 

рукопоожен 29. јуна / 11. јуа 1883. за ђакона, а сеећег ана за свеште-
ника и поставен за капеана свештенику режанском Иији Протићу,129 
који је умро посе гоину ана.130 Омах је као парох преузео парохију ре-
жанску, на којој је остао о 1910. гоине.131 Ова парохија, саставена о 
ва сеа, Брежана и Батовца, припааа је Светоникоајевској цркви.132

О. Станоје помиње се у јеном акту о маом пожару у његовој цркви 
7. марта 1899. гоине, каа је изгорео утвар који покрива путир.133 Био је 
свештеник оре спосоности, како у сужи тако и у читању.134 Остао је у 
чину јереја. Посењи пут се наази у историјским изворима 25. новемра 
1912. гоине као парох треће парохије пожаревачке.135 На овој парохији 
ио је о јануара 1910. гоине, потом му се гуи сваки траг у Епархији 
раничевској. Можемо претпоставити а је умро ии страао у јеном 
о ратова о 1912. о краја 1918. гоине, пошто је у то време ио ретких 
преазака свештеника Епархије раничевске у неку ругу епархију.

Протић Иије Јован

О. Јован Протић, познат као Јованча, син пожаревачког свештеника 
Иије Протића и Стојане, припаник четврте генерације Путниковића, 
рођен је у Пожаревцу 1840. гоине. Завршио је основну шкоу, четири 
разреа гимназије и огосовију у Београу (29. јун 1863).136 У време по-
писа становништва и имовине 1862. гоине он је уписан као ђак, стар 
22 гоине.137 Посе три гоине учитеске суже, 8/20. јуа 1868. гои-
не, он је рукопоожен за ђакона, иако се томе противио протојереј по-
жаревачки Коста Јоакимовић. Поре свештеничке суже, преавао је у 
шкои још непуне ве гоине.138 Неспоразум јереја Јована и проте Косте 
су примећени 1887. гоине посе Протићевог чанка у „Ојеку“ у коме је 
оше писао о проти.139 Примио је свештенички чин 28. марта 1870. гоине 
и поставен је за капеана при цркви пожаревачкој.140

129 Хришћански весник, 1883, стр. 512.
130 АЕБ, Регистар умрих Саорне Пожаревачке цркве, 1837–1892, 1884, А–Љ, р. 4.
131 Државни шематизми, 1883–1911.
132 ИАП, Управа Цркве Св. О. Никоаја, к. 3 и 4, 1883–1911.
133 Јевремовић, 2005, стр. 240.
134 АЕБ, КЛ, 1892. и 1901.
135 ИАП, Управа Цркве Св. О. Никоаја, к. 3 и 4, 1883–1911.
136 АЕБ, КЛ, 1892 (стр. 8) и 1901 (р. 3).
137 Перуничић, 1977, стр. 574.
138 АЕБ, КЛ, 1892 (8) и 1901 (3).
139 Манојовић, 2011, стр. 264.
140 Летопис Саборне (старе) пожаревачке цркве.
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Јереј Јован оженио се као учите 1864. гоине у Пожаревцу са Живком,141 
са којом је имао само ћерку Кристину која је умра као евојчица (1881). 
Он је као војни свештеник VIII атаона и IX пука учествовао у Српско-
турским ратовима (1876–1878) и Српско-угарском рату (1885–1886).142 О 
1880. преавао је хришћанску науку и црквено певање у Пожаревачкој 
нижој гимназији. Поставен је за свештеника у пожаревачкој цркви 
1887. гоине,143 потом парох ћириковачки144 и на крају сужио је у Свето-
никоајевској цркви о њеног освећења о његове смрти (1890 – ноћ 
између 22/23. ецемра 1906 / оносно 3/4. јануар 1907). Био је њен старе-
шина о 1905. гоине, као парох треће парохије пожаревачке.145 Три пута 
је оикован, најпре црвеним појасом (1893),146 а посе пет гоина Оре-
ном Св. Саве петог реа147 и 1907. протском камиавком.148 Био је веома 
руштвен и оар свештеник. Поре српског језика, сужио се и руским, 
угарским и немачким.

Раивојевић Петар

Петар Раивојевић, чан веике свештеничке фамиије, рођен је 4. 
јуна 1867. гоине у Кушиеву. Завршио је основну шкоу у роном сеу, 
гимназију у Свиајнцу (1880–1884) и огосовију у Београу (1884–1889). 
Као учите раио је у Буушинцу (1889–1892) и Кушиеву (1892/93). По-
се прекиа раа у шкои и оравка кући, поново је учитеовао о 1897. 
о 1899. гоине. Рукопоожен је за ђакона 20. ецемра 1899. о епископа 
Никанора у Београу и за презвитера сеећег ана о истог епископа. Као 
свештеник сужио је на три парохије: вуковачкој (16. феруар 1900 – 5. мај 
1908), жагуичкој (о 13. јануара 1916, 1. јун 1918 – 1. ју 1922) и режанској 
(о 4/17. новемра 1928. гоине).149 Он је о првог ана оравка у Жагуици 
оавао и сужу в. . намесника хомоског (5. мај 1908), а 8/21. новемра 
исте гоине поставен је за станог намесника, каа је оикован црве-
ним појасом.150 Током Првог светског рата, интерниран је о Бугара 13. 
јануара 1916. у Повив. Касније је оравио у ва огора, Карово и Ески 
Џумаји, све о 1. јуна 1918. гоине.151

141 АЕБ, Регистар венчаних 1837–1910, А–Ш, 1864, р. 63.
142 Манојовић, 2011, стр. 264.
143 Државни шематизми за 1887. и 1888. гоину.
144 Исто, за 1892. и 1893. гоину.
145 Исто, 1890–1909.
146 АЕБ, КЛ, 1901, р. 3.
147 Гласник Српске православне цркве, 10/1898, 194.
148 Весник Српске цркве, VI/1906, 572.
149 АЕБ, КЛ, 1925.
150 Весник српске цркве, 12/1908, стр. 960.
151 АЕБ, КЛ, 1925.
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О. Петар је зог оре суже и примерног понашања оикован прот-
ском камиавком (1919), чином протојереја 13. ецемра 1920. о Еписко-
па тимочког Иринеја у Св. Вазнесењској цркви у Београу и Ореном Св. 
Саве петог реа о Митропоита 28. октоар/10. новемар 1920. гоине.152

Прота Петар имао је многочану пороицу. Састав његове пороице 20. 
јуа 1925. ио је сеећи: супруга Персиа (рођена 1877); синови — Ва-
имир (1894), Боривоје (1901), Братисав (1903) и Божиар (1910); ћерке – 
Катарина (1898) и Загорка (1907).153

Шематизам из 1925. гоину (за 1924. г.) затекао је проту Петра у Брежану 
ко Пожаревца.154 Он је као парох режански сужио у Светоникоајевској 
цркви (1922–1928). Имао је сао зраве. Посе оовања о катара 
стомака,155 умро је 4/17. новемра 1928. гоине.156 Његова уовица Пер-
сиа, раи успомене на свог покојног супруга, на ан гоишњице његове 
смрти покониа је Новој цркви у Пожаревцу епитрахи и феон о сви-
е (1929). Потом је живеа у Скопу.157

Раовановић Миутина Љубомир

Љуомир Раовановић, угогоишњи свештеносужите Епархије 
раничевске, рођен је 14. феруара 1869. у Затову (округ пожаревач-
ки). Завршио је основну шкоу, четири разреа гимназије у Свиајнцу 
и огосовију у Београу (1890). Посе пооженог учитеског испита 
учитеовао је у Шапину (17. октоар 1890 – 1. октоар 1891) и Божевцу (2. 
октоар 1891 – 25. јуи 1894). Касније је вероучитеску ужност оавао 
у пожаревачкој основној шкои „Св. Сава“. Раније је осужио војни рок 
у Гаријском атаону у Београу (1889). Био је оровоац у Српско-
угарском рату (1885–1886).158

О. Љуа ступио је у рак 28. јуа 1891. гоине са Љуицом из Свиајнца 
(1871 – 17. октоар 1914). Имаи су ва сина, Светоика (р. 1894) и Све-
тисава (1895), која су оставиа потомство, неожењеног сина Војисава 
(1900) и ћерку Зорку (1906). Као еца умра су им ва сина и три ћерке.159

Учите Љуомир рукопоожен је у чин ђакона у Београу о митропо-
ита Михаиа 7. априа 1894. гоине. Као ђакон сужио је само 15 ана 

152 АЈ, 69, 193, Срија, оиковања.
153 АЕБ, КЛ, 1925.
154 Шематизам источно православне српске патријаршије по подацима из 1924. године, 

1925, стр. 72.
155 АЕБ, КЛ, 1925.
156 АЈ, 69, 201, 322, Р.
157 ИАП, Управа Цркве Св. о. Никоаја, к. 7, 29. октоар 1929.
158 АЕБ, КЛ, 1903, 100.
159 АЕБ, КЛ, 1925.



 Саорнос 7 (2013) [105–129]|123

у Божевцу. Прииком освећења храма у Новом Аџиеговцу (анашње 
Ново Сео), 23. априа 1894. гоине, исти архијереј рукопоожио га је у 
чин свештеника (презвитер) и упућен је у парохију ваоску.160 Међутим, 
он је посе само ва ана понео оставку на своју парохију и моио Ми-
тропоита а га постави за капеана парохије касиоске јереју Јовану 
Путниковићу.161 Моа је уважена, тако а је његова свештеничка сужа 
у поменутом сеу трајаа о 25. јуа 1894. о 1. ецемра 1896. гоине. По-
том је сужио у ћириковачкој (1. ецемар 1896 – 1. јануар 1901), печанској 
(о 20. априа 1915) и ругој парохији пожаревачкој. Током аканских 
ратова ио је пуковски свештеник VIII пука ругог позива, а 1914. и 1915. 
гоине VIII и III пука, 1916. ивизијски свештеник и наставник регрута 
у Бизерти, 1917. свештеник Рековаасцентног оеења у Воену и о по-
четка 1918. о марта 1919. гоине XXXIII Енгеске онице у Соривићу.162 
Даке, ио је на војној ужности о 1912. о марта 1919. гоине.

Посе повратка са Соунског фронта, о. Љуа се враћа на ругу парохију 
пожаревачку. Тамо га је затекао попис за Шематизам (1924): „Пожаревац… 
При цркви Пренесенија мошти Св. о. Никоаја (њен старешина): руга 
парохија прве касе, рој уша 2 141. Парох Љуомир Раовановић.“163 
На овој парохији остао је све о 1949. гоине. Умро је сееће гоине у 
Пожаревцу.164

О. Љуа је оцењен као вро оар свештеник, учтив и пажив. У мађим 
гоинама авио се пчеарством и винограарством. Био је чан Свеште-
ничког уружења и Црвеног крста. Носиац је ројног оиковања: цркве-
них — црвеног појаса (1903) и протске камиавке (15. јун 1919) и ржавних 

— Споменица о 1885. гоине, Орена Св. Саве четвртог степена (1913), 
Затне меае (1913), Аанске споменице за верност Крау, Споменице 
Европски рат, Оиић споменице и Ратног крста 1912. гоине.165

Савић Р. Сава

Сава Савић (Веико Граиште, 13. март 1880 – 1926. Београ), јереј, 
завршио је огосовију у Београу (1902). Посе четири гоине учитеске 
суже, он је рукопоожен за ђакона и свештеника, 13. и 14. септемра 
1906. гоине. Сужио је пет гоина као парох уковски, о априа 1911. 
гоине, каа је посе отпуста поставен за капеана протојереју Вуу 

160 АЕБ, КЛ, 1903, 1894.
161 АЈ, 69, 82, 191.
162 АЕБ, КЛ, 1925.
163 Шематизам источно православне српске патријаршије по подацима из 1924. године, 

1925, стр. 73.
164 Нагрони споменик на Пожаревачком гроу.
165 АЕБ, КЛ, 1925.
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Стевановићу, веикограиштанском пароху.166 На овој парохији остао је 
есетак гоина, о 9. јуна 1921.167 У међувремену он је интерниран у у-
гарски Ески Џумаји.168 Оикован је црвеним појасом пре Божић 1923. 
гоине.169 Среином јуна 1921. прешао је на трећу парохију пожаревачку, 
која је припааа Светоникоајевској цркви.170 Попис за Шематизам (1924) 
затекао га је на овој парохији, којој је припааа капеа на гроу.171

Јереј Сава оовао је зог посеица оших усова живота у угарском 
огору и повремено је оазио на ањско ечење.172 У марту 1926. гоине 
оио је петомесечно осуство раи ечења.173 Умро је већ 23. маја исте 
гоине.174

Савкић Ж. Аексанар

Аексанар Савкић, рођен 1893. у Свиајнцу, рукопоожен је за свеште-
ника 1919. гоине.175 Сужовао је на некоико парохија: сеарској (1919–
1922), првој кушиевској (1922 – 26. апри 1929),176 режанској (крај априа 
1929 – 1/14. мај 1934)177 и ругој веикопанској (1934–1939).178

Јереј Аексанар припаао је раничком покрету. Он је као кушиева-
чки парох, 13/26. ецемра 1925. кажњен са сеам ана епитимије зог 
саржине прогаса, који је као репуикански каниат за нароног по-
саника, штампао и растурао нароу, а чија саржина „није приичиа 
остојанству јеног правосавног свештеника.“179 Потом је 1934. кажњен 
истом казном.180 Ипак, ове казне му нису сметае а напреује у сужи. 

166 Исто.
167 Споменица парохије прве великоградиштанске, Сава Савић.
168 Списак свештених ица Српске правосавне цркве, које су непријатеске васти по 

окупацији Срије интернираи, Весник Српске цркве, 9–12/1922.
169 Гласник, службени лист Српске православне патријаршије, р. 4, 15/28. феруар 1924, 

стр. 50.
170 ИАП, Управа Цркве Св. О. Никоаја, к. 8, 1921.
171 Шематизам источно православне српске патријаршије по подацима из 1924. године, 

1925, стр. 73.
172 АЈ, 69, 199, 320.
173 ИАП, Управа Цркве Св. О. Никоаја, к. 8, 1926.
174 Споменица парохије прве великоградиштанске, Сава Савић.
175 Шематизам источно православне српске патријаршије по подацима из 1924. године, 

1925, стр. 73.
176 Гласник, службени лист Српске православне патријаршије, 1922, р. 9, стр. 137.
177 АЈ, 69, 201, 322, С.
178 Браничевски весник, II, св. 2, 1934, стр. 84.
179 Гласник, службени лист Српске православне патријаршије, р. 6, 15/28. март 1926, стр. 

84.
180 Браничевски весник, II, св. 1, 1934, стр. 41.
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Најпре је оикован правом ношења црвеног појаса (1934),181 потом је 
унапређен из групе VII/1 у групу VI/2 (1934).182 Живео је са попаијом За-
горком – Гором. Уавио се у Веикој Морави ко Веике Пане 3/16. јуа 
1939. гоине.183 Сахрањен је на новосеском гроу Жаову.

Шљивић Живка Петар

Петар Шивић, син истакнутог војвое Првог и Другог српског устан-
ка Живка Шивића и Митре, рођен је јуна 1818. гоине.184 Посе завршене 
основне шкое, као црквењак цркве пожаревачке спремао се за свеште-
нички чин (ступио 1849. гоине).185 Кратко је раио као практикант у 
Окружном суу у Пожаревцу. Он је посе митропоитовог инсистирања 
пожаревачком проти, поставен на трећу парохију при цркви Заови, која 
је оухватаа сеа Вашки До и Врницу.186 Сееће гоине оио је 
синђеију на ову, парохију вашкооску.187

О. Петар је некоико пута тражио премештај из вашкооске парохије 
и то у Пожаревац (11. феруар 1854),188 Дуравицу (14. мај 1855) ит. На пре-
поруку митропоита Петра, он је крајем октора 1855. гоине поставен 
на парохију трњанску.189 Пошто се Сааковац наазио у саставу парохије 
трњанске, ова парохија носиа је и назив сааковачка. Иако је на овој 
парохији остао 40 гоина, о. Петар је о 1888. гоине имао за капеана 
трњанског Ивана Атанацковића.190 Најпре је хтео а поигне цркву у Са-
аковцу, но, пошто се није споразумео са мештанима овог сеа око места 
за њену изгрању, он је поигао нову цркву у Пожаревцу, посвећену Св. 
Никои. У њој је сахрањен са супругом Јееном.191

Свештеник Петар Шивић живео је у раку са Јееном, ћерком Аврама 
Спасојевића, трговца из Пожаревца, која је живеа о 1825. о 1908. гои-
не.192 Њихова пороица приказана је у Попису становништва и имовине 
1862. гоине:

181 Исто, св. 2.
182 Браничевски весник, март–апри, 1939, стр. 88.
183 Исто, мај–јуни–јуи 1939, стр. 152.
184 Спомен поча поре уазних врата Храма Св. Никое.
185 АЕБ, КЛ, 1892, 4.
186 АС, МБ, 762, 794/1850.
187 Исто, 829/1851.
188 Исто, 145/1854.
189 Исто, 588, 675/1855.
190 Државни шематизам, 1889, 97.
191 Споменица парохије трњанске, стр. 3.
192 Нагрона поча на уазу Светоникоајевске цркве.
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„Г. Петар Шивић, парох, 42; жена Јеена 36, кћи Љуица 2 ½ гоине. 
Имање: 2 куће о тврог материјаа, 1 ућан, 1 виногра 8 мотика, 1 чаир 
о 2 ана, 1 иваа у Брежану, 1 воћњак у Браарцу — Све у врености 1 
164 уката цесарских. Месечни прихо о парохије и кирије 27 таира.“193 
Даке, већ таа, посе само 12 гоина свештеничке суже, о Петар је 
припаао групи најогатијих Пожаревана, угавном зог оре парохије 
и веике кирије за ућан. Он је Цркви Св. О. Никоаја, коју је поигао 
сопственим новцем (1890), завештао куће, ућане и остау непокретну и 
покретну имовину.194

О. Петар је напреовао у сужи. Најпре је оикован црвеним појасом 
(1883),195 потом наереником (1890) и на крају, 14. октора 1892. произве-
ен је за протојереја.196 Сужио је јену еценију у својој заужини. Он 
је као стар, 1897. гоине оио капеана. Умро је након кратког оовања, 
20. октора /2. новемра 1902. гоине у Пожаревцу. Сахрањен је сеећег 
ана у својој заужини.197

* * *

На крају, може се рећи а је Светоникоајевска црква у Пожаревцу 
имаа урну прошост у првих поа века. Биа је у највећој кризи у време 
угарске окупације (1915–1918) каа су страаи њени свештеници у у-
гарским огорима. Неки о њих су се вратии оронуог зрава. Други су 
са остаом српском војском преши Аанију, опораваи се и храрии 
и ечии своје саорце на Соунском фронту. У међуратном периоу они 
су се оро сагаи, оро оаваи свештеничку сужу и сарађиваи 
са остаим пожаревачким свештеницима. Ове треа поново истаћи про-
ту Петра Шивића који је поигао Цркву и пре смрт јој завештао цео-
купну своју имовину.

Извори:

•	 Архив Југосавије (АЈ)
•	 Архив Срије (АС), Митропоија еограска (МБ)
•	 Архив Епархије раничевске (АЕБ)
•	 Историјски архив Пожаревац (ИАП)
•	 Нагрони споменици Пожаревачког и Дуравичког гроа

193 Перуничић, 1977, стр. 224.
194 АЈ, 69, 82, 131.
195 Хришћански весник, 10/1883, стр. 640.
196 АЕБ, КЛ, 1892, 4.
197 Весник Српске цркве, 11/1902, стр. 1047.
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Half of a century of St. Nikolai’s Church

The City of Požarevac used to have only one church for more than seven de-
cades within the nineteenth century. In the middle of the aforementioned 

century, there were a few futile attempts to build another, new church. Nev-
ertheless, the new church was built in 1890, thanks to the financial support of 
archpriest Petar Šljivić, the then trnjanski parish priest who also happened to 
be the son of Živko Šljivić, the duke of the First Serbian Uprising.

The new church was sanctified on the very day of the temple’s celebration in 
1890 (may 9th according to the old julian calendar, namely may 22nd, according 
to the new gregorian calendar). The metropolitan of Serbia, Michael performed 
the sanctification by the help of Belgrade “Saint Sava” seminary students choir.

Saint Nikolai’s church was built in serbian-byzantine style, of steadfast ma-
terial. There’s an isosceles cross in the church s foundation with quadrangle 
apses on its sides and a dome, the top of which ends in a gilt ball with a cross 
on it.

It took the church several years to acquire the iconostasis and all the neces-
sary church items, as well as to pay off the debts. The priests of the second, the 
third and the seventh brežanski parish of Požarevac used to perform the reli-
gious service in this very church’s. Throughout the first half of century, there 
were 16 of them there, mainly experienced ones. Their biographies have been 
presented in the latter part of this work.

Key words: Požarevac, the new church, St. Nikolai, priests.
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