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Мр Добривоје Јовановић 
Историјски архив Јагодина 
 
 
 

ПОМОЋ ЈАГОДИНСКОГ ОКРУГА  
ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ ВОЈСКЕ  

1862. ГОДИНЕ 
 
 
 После инцидента на Чукур чесми 3/15. јуна 1862. године, када је 
убијен један српски дечак, дошло је до великих сукоба у Београду. Кнез 
Михаило прогласио је ратно стање и окупио око 15000 војника. Сукоб већих 
размера спречен је интервенцијом великих сила. Ипак је дошло до 
исељавања Турака из Србије 1863. године, осим из утврђења, које су Турци 
напустили 1867. године.  
 

Началничеству окружја јагодинског
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 Као што је у Београду ратно стање наступило, па је с тога потребно, 
да се употребе веће мере ради издржавања поретка у вароши, а као што 
млоги непозвани људи могу бити на сметњи властима, Министар 
Унутрашњих дела препоручује Началничествуда оно у Београд никог више 
не шиљају, осим они, који су већ позвани, или које власти у будуће позвале 
буде. 
 Од они, који су позвани у Београд, власт надлежна неке одпушта као 
обде сувишне, зато Началничествои на ове нека обрати своју пажњу, па и њи 
нека овамо не пушта. 
 
 П.Н. 4005.         Министар     
 8 јуна 1862. год.   Унутрашњих дела   
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Грађанство вароши Јагодине а на, како је наше Отечество пре кратког 

времена од стране Турака нападнуто, и да су многа браћа наша у Београд 
позвана за одбрану Отечества нашег, оставивши своје домаће послове па 
једно зато, а друго и иначе почитујући дужност своју према Правитељству  и 
браћи својој,- дало је драговољно 100 # ц. здрави 150 рубаља на разну 
потребу борећој се браћи нашој у Београду, које новце шиље Суд овај 
Началничеству у покорности на надлежни поступак даљи. 

 
 Кад Началничество прими новце шиљајуће се нека изволи Суд вас 
известити. 
 

2. јула 1862. год.   Председатељ Суда 
У Јагодини    Стеван Милићевић 
Дјеловодитељ 
Ант. И. Јаношевић 

Списак 
 

Подарка која је народ окр. Јагодинског на издржавање војске у о. 
1862. годи. при одбрани вароши Београда а та ставивше добровољно учинио 
 
Свега поклона 
 
Волова  комада  36 
Крава         „        29 
Оваца         „       47 
Јагањаца     „       64 
Коза            „       50 
Јарића         „       40 
 
Пшенице    ока   200 
Јечма            „     600 
Овса             „     800 
 
Послато у новцу 
 
Продајом добивено у новцу 4.600 гроша 
Волова   комада   4 
Оваца           „       8 
Јарића           „       3 
 
 
Пшенице     ока     200 
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Овса              „       100 
Остало неиздато 
Крава         комада    2 
Јарића             „         6  
Пшенице       ока     100 
  
Врховном команданту одбране вароши Београда,  
и Министру војном 
2. јулу 1862 
У Јагодини 
  
 Са приложеним актом, послао је Суд обштине Јагодинске под 
данашњим Началничеству  овоме 100 # ц. и 150 рубаља, које су новце 
грађани вароши Јагодине драговољно и из свога побуђења положили на то, 
да се на разне потребе војника по садањој потреби у Београду наодећи се 
потроше. 
 Исте новце Начелничество ово шаље Господину врховноме 
Команданту и Министру војеном, на преднаведени конац и понизно га моли 
да о приспећу такови Началничество изволи  
 
          Секретар                                                            Начелник окружни 
         Блазнавац 
 
Примирителном Суду вароши Јагодине 
27. јули 1862 г. 
У Јагодини 

 ٭
 

Началничеству окружја Јагодинског 
 

 На цељ ратни потреба отачества нашег подписани од своје садашње 
плате четврту част, и то: од 1 –ог тек. м. почињући па докле ратно стање 
трајало буде, уступам. 
 Ово хваљеном Началничествутога ради јављам, да би ме оно за 
благовременоу знање поставити изволило, коме се на наведену цељ 
уступајући се прилозипредајуако сиреч: оно за такове какве наредбе од 
дотичне више властиза сада има.- 
 2. августа 862. године                                покорни 
 у Јагодини    Андрија Петровић 
          Пред. овд. Суда јагодинског
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15 0 АС, НОЈ, Ф XXVI, р – 156/1862. Четвртина плате износила је 485 гроша. 


