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 1. Константин Павловић био је родом из Новог Сада. Имао је 30 
година. Није био жењен. Завршио је гимназију у Новом Саду. Као учитељ 
радио је седам и по година. Три и по године радио је у Ужицу и четири 
године у Ћуприји. Био је учитељ старијег разреда ћупријске основне школе. 
Био је вредан, савршене способности и доброг владања. Његова годишња 
плата износила је 150 талира. Стан и огрев били су бесплатни. Заслужио је 
похвалу. 
 2. Тодор Тодоровић био је родом из Петриња у Хрватској. Имао је 26  
година и био је жењен. Завршио је српску и немачку основну школу и 
Богословију приватно. Као учитељ службовао је десет година, и то шест 
година у Вишњици, једну годину у Ритопеку и две године у Ћуприји. Радио 
је као учитељ у млађем разреду ћупријске основне школе. Био је добре 
способности, вредан и доброг владања. Примао је годишњу плату од 100 
талира, и имао је бесплатан стан  и огрев. И он је заслужио да буде 
похваљен. 
 3. Аркадије Искрић био је родом из Станишића у Бачкој. Имао је 36 
година и био је ожењен. Завршио је синтаксу, Латинску и препарандију у 
Сомбору. Као учитељ радио је седам и по година. Три године радио је у 
Јаребицима и Богатићу, пола године у Убу и три године у Параћину. Радио 
је као учитељ у старијем разреду параћинске основне школе. Био је добре 
способности. Годишња плата износила је 150 талира. Стан и огрев били су 
бесплатни. 
 4. Ђорђе Радановић био је родом из Старе Кањиже у Бачкој. Имао је 
39 година и није био жењен. Завршио је реторику у Араду и препарандију у 
Сомбору. Као учитељ радио је четири године и осам месеци и то само у 
Параћину. Ове године водио је млађи разред параћинске основне школе. Био 
је добре способности и владања. Годишња плата износила је 100 талира. 
Није имао плаћен стан и огрев. 
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5. Данило Дамјановић био је родом из Далмације. Имао је 32 године и 

био је жењен. Завршио је филозофију и једну годину право Мађарско. Радио 
је као учитељ седам и по година, и то  једну и по годину у Паланки и пет и 
по у Свилајнцу. Радио је у старијем разреду свилајначке основне школе. Био 
је савршене способности и доброг владања. Годишња плата износила је 150 
талира. Стан и огрев били су бесплатни. 
 6. Јован Живановић био је родом из Жупањевца у Јагодинском 
округу. Имао је 34 године и био је жењен. Завршио је Богословију у 
Београду. Радио је као учитељ шест година, и то у Свилајнцу. Те године 
водио је млађи разред основне школе у Свилајнцу. Био је добре способности 
и владања. Годишња плата износила је 100 талира. Стан и огрев били су 
бесплатни. 
 7. Ђорђе Марјановић-Ђурђевић био је родом из Брзана у окружју 
крагујевачком. Имао је 24 године и био је ожењен. Завршио је Богословију у 
Београду. Као учитељ радио је две године, и то само у Сењу, у срезу 
параћинском. Био је приличне способности, али не и најбољег владања, због 
чега је био укорен. Годишња плата износила је 1000 гроша. Стан и огрев 
били су бесплатни.  
 8. Миленко Лукић био је родом из Сења. Имао је 30 година и био је 
ожењен. Завршио је основну српску школу и правило црквено у Раваници. 
Као учитељ радио је 11 година, и то девет година у Сењу и Гургусовачком 
округу и две године у Плани. Те године радио је Плани. Од када је био на 
полученију, поправио се и био је добар учитељ и доброг владања. Годишња 
плата износила је 1000 гроша. Стан и огрев били су бесплатни. 
 9. Исак Поповић био је родом из Карловца у Срему. Био је стар 36 
година и био је ожењен. Завршио је основну школу и прву гимназијску 
класу. Радио је као учитељ осам и по година у Копривници, у јагодинском 
округу, четири године у Војски, и две и по године у Гложанима, у срезу 
ресавском, где је радио и 1846. године. Био је приличне способности и 
доброг владања. Добијао је по 10 ока брашна и имао је бесплатан стан и 
огрев. Није имао свидатељство јер, како каже, изгорело је у Крагујевцу. 
 10. Момир Томић био је родом из Ченеја у Банату. Имао је 59 година 
и био је удовац. Завршио је основну школу у Темишвару.  Радио је као 
учитељ 36 година, од чега 28 година у Аустрији, једну и по годину у 
Гложанима, и шест и по година у Медвеђи, у срезу ресавском, где је радио и 
1846. године. Био је добре способности и владања. Годишња плата износила 
је 100 гроша, а стан и огрев били су бесплатни. Поседовао је пет 
свидатељстава о службовању у Аустрији.  
 11. Радован Стоичевић био је родом из Дубоке, у окружју 
ћупријском. Имао је 21 годину и био је ожењен. Завршио је Богословију у  
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Београду, где је радио и 1846. године. Био је добре способности и владања. 
Годишња плата износила је 1000 гроша, а стан и огрев били су бесплатни.  
Поседовао је клерикално свидетељство. 
 12. Стефан Стојановић био је родом из Бановаца у  Срему. Имао је 67  
година. Био је удовац. Завршио је гимназију у Новом Саду и једну годину 
филозофије и Богословије у Карловцу. Радио је као учитељ 41 годину, и то 
38 година у Аустрији, две године у Јаребицама и једну годину у девојачкој 
школи у Параћину, где је радио и 1846. године. Способности је био као и 
старији учитељ. Годишња плата износила је 50 талира. Није имао бесплатан 
стан. Општина га је поставила за учитеља девојачке школе у Параћину.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


