Мр Добривоје Јовановић,
Нинослав Станојловић, професор

ОФИЦИРИ ЈАГОДИНСКОГ И ЋУПРИЈСКОГ ОКРУГА
У СРПСКО-ТУРСКИМ РАТОВИМА
1876-1878.

1.
Име и презиме
ЂОРЂЕ АНТИЋ из Јагодине, отац Антоније Станковић из Јагодине, умро је, а био
занатлија, ћурчија.
Чин и звање
Пешачки капетан I класе при бригади шабачкој
Кад је рођен
Рођен 28 . јуна 182. године у Јагодини
Које је вероисповести
Православне
Је ли ожењен
Био је сада је удовац. ма једног сина Петра, рођен 11. марта 1832 године.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски.
Какву је школу завршио
Основну школу у Јагодини. Доклумента нема.
Кад је у војну службу ступио
У војску је ступио 2. марта 1839. године
Шта је пре тога био
Ђак основне школе.
Је ли кад из војске излазио
Није

Је ли кад у којој страној држави науке слушао, или у страној војсци служио.
Није
Је ли кад у војни био
Није
Је ли кад и зашто осуђиван
Није
Каквог је природног дара
Обичног
Какве је способности уопште
По годинама старости и дуговременом службом ослабио је у ногама, те је з
аслужбу нарочито пољску постао неспособан, иначе је здрав и за лакшу службу јошт
употребљив, карактера је уобште доброг., по способности могао би и са батаљоном да
управља, за администрацију нема способности, јахач добар, из пушке добро гађа, пливач
приличан и на речи поуздан.
Какве је способности у својој струци
Екзенцирна правила разуме, добро у њима је чврст и може их без примењивања да
врши остала правила: пољску, логорску, унутрашњу и гарнизонску службу разуме добро, и
у њима се може свуда да нађе, у вођењу материјалних и новчани књига нема способности.
Какав је у вршењу службе
Службу врши врло ревносно, ова му ревност произилази из природног нагона и
трајна је, понашање му је врло угодно, наспрам млађи уљудан је, наспрам равним пријатан
а наспрам старији учтив и врло пристојан, наредбе старих врши одма, тачно и без критике.
Какав је економ у приватним својим пословима
Економ је врло добар, на издатке своје добро пази, због овога и материјално је
стање врло добро, тужен није нити му се за дуг од плате одбија.
Каквог је владања и понашања у служби и ван службе
Понашање у служби врло озбиљно, а изван службе добро је, јер се не премеечава,
да какови рђави поступака има, по кафанама јавним местима р ећи се може не иде, не
пијанчи и не карта се, у друштву се понајвише виђа међу својим друговима и отменим
грађанима.
Кад је у које чинове и званија поступао
За каплара 5. јула 1842 године; за тамбур-маджора 1. октобра 1852. године; за
потпоручника 13. августа 1859. године; за поручника 31. септембра 1861. године; за
капетана II класе 1. августа 1868. године; за капетана I класе.

1. јануара 1873. године; преведен из 1. батаљона 31. марта 1874. године у шабачку
бригаду народне војске.
Заслужује ли да се даље унапреди
Ако испит положи заслужује, а пошто је у администрацији слаб а и за пољску
службу због слаби ногу неидржљив то је штетно и даље у овај положај задржи, а може се у
гарнизону стајаће војске при лакој служби употребити.

2.
Име и презиме
ПЕТАР АРАНЂЕЛОВИЋ
Чин и звање
Инжињеријски потпуковник и командант инжињеријског пука
Одакле је
Из Јагодине
Које је верисповести
Православне
Када је рођен
Рођен је 9. марта 1939. године, отац Милутин Аранђеловић, мајка Марија, кћи Дине
Константинова, обоје из Јагодине. Умрли.
Је ли ожењен, имали и колико какве деце
Ожењен 1870. године, има три детета Владислав 7 година, Даница 3, 5, Борислав
1,5. Жена Софија, кћи Настаса Дунчета, трговца из Крагујевца, рођена у Крагујевцу, стара
30 година.
Какве језике говори и на којим језицима чита и пише:
Говори, чита и пише српски. Добро се служи немачким језиком
Какве науке у где слушао и има ли за то документа:
Завршио основну школу у Јагодини, три разреда гимназије у Крагујевцу и Војну
академију у Београду.
Када је у војну службу ступио:
У војску ступио 12. новембра 1856. године

Шта је био пре тога:
Ђак
Је ли икад из војске излазио, зашто и чиме се за то време занимао и колико је свега
изван војне службе провео:
Није
Је ли кад у којој страној дрржави науке слушаао, или у страној војсци служио, у
ком роду војске или војној струци:
Није
Је ли кад у војни био:
Био је у српско-турским ратовима 1876 године као начелник инжињерије у Главној
комманди централних дивизија. У рату 1877/78 Био је начелник инжињерије у Врховној
команди.
Одликован је Таковским крстом који му је предао лично кнез Милан пред целом
Делиградском војском, због посебних заслуга око утврђивања Пандарила, Сребрном
медаљом за храброст у бици за Пандарилом. У рату 1877/78. Таковским крстом IV степена
и Златном медаљом за ревност.
Је ли кад и зашто осуђиван:
Није
Оцена личних својстава:
Врло је даровит. У струци је врло добар, ревностан и врло тачан. У приватним
пословима врло добар, владања доброг и у служби и ван ње.
Кад је у које чинове и званија поступао:
Каплар 14. јануара 1859; поднаредник 9. новембра 1859; наредник 27. августа 1860;
потпоручник 3. новембра 1861; поручник 6. Фебруара 1867; капетан II класе 17. јула 1872;
капетан I класе 21. априла 1873; мајор 10. марта 1876; потпуковник 5. новембра 1876.
Од 1861 до 1864. био је у артиљерији; од 1864. до 1865. у каваљерији; од 1856. до
данас у инжињерији. Од 1865. до 1867. као водни официр, од 1867. до 1868. као командир
II чете пионирске, од 1868. до 1870. као командир III понтоњерске чете, од 1870. до 1875
командант понтоњерског батаљона, од 1875. до 1876. командант пионирског батаљона, од
1876. до 1879. био је начелник инжињерије у главним командама а од 1879. командант
инжињеријског пука.
3.
Име и презиме
ИЛИЈА ГОЈКОВИЋ из села Дреновца, срез параћински, отац Мита Гојковић из
Дреновца, земљорадник, мајка Станица, кћи почившег Благоја Петковића, земљорадника
из Ћићевца, окружја алексиначког.

Чин и звање
Пешадијски поручник, командир II чете, X батаљона стајаће војске.
Кад је рођен
Рођен је 21. јула 1854. године у селу Дреновцу.
Које је вероисповести
Православне
Је ли ожењен
Није жењен
Које језике говори
Говори, чита и пише српски. Не служи се страним језицима
Какву је школу завршио
Завршио четири разреда основне школе у Сикирици, округа ћупријског и два
разреда Гиманзијске реалке у Крагујевцу.
Кад је у војску ступио
У војску је ступио 30. августа 1870. године.
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Учествовао у ратовима 1876/1878. У 1876. био у борбама на Вражогрнцима 22. јуна
и на Лубничком вису 28. августа и 6. октобра, све као потпоручник и командант
Хомољског батаљона Браничевске бригаде II класе.
1877/78. учествовао у борбама на Влашком брду код Ниша: 23, 24, 25 и 28.
децембра, као поручник и командант I Моравског батаљона Пожаревачке активне бригаде.
У 1876. години одликован Сребрном медаљом за храброст 24. октобра и истог дана
унапређен у чин поручника за показану храброст и добро управљање и руковођење
батаљона у наведеним борбама.
У 1878. години одликован Златном медаљом за храброст 15. јануара и 21. јуна
руским орденом Светог Станислава III степена за показану храброст у борбама око Ниша,
и Ратном споменицом 1876-78.
Каквог је природног дара
Обичног природног дара.

Какве је способности у својој струци
Снажан и крепак, лак и окретан. Способан за службу у пољу и службу у рату.
Вешто гађа из пушке, јахач је добар, гимнастичар и пливач добар. Карактера је чврстог и
постојаног, усталачког и предузимљивог који се неда лако поколебати, чисто и отворено,
потпоно поуздан у својој речи, нарави благе и тихе. Дела су му увек зрелим закључцима,
никад се не залеће. Ништа не учини шта пре него добро о томе размисли.Брз у суђењу и
оцени и увек са добрим резултатом води администрацију батаљона и чете.
Какав је у вршењу службе
Егзицира и сва остала правила разуме добро и у њима је чврст и самосталан да и
друге у њима може да обучи. Врло је ревностан и тачан.
Понаша се као строг старешина учтиво и смотрено, према равнима пристојан и
пријатан, према млађима строг и понашања старешинског.
4.
Име и презиме
ЈОВАН ГОЛУБОВИЋ, из Параћина, отац Голуб Стаменковић из Параћина, умро
1839. године као дућанџија у Параћину.
Чин и звање
Коњички капетан
Кад је рођен
Од прилике 1. јануара 1832. године
Које је вероисповести
Православне
Је ли ожењен
Ожењен, супруга прва Катарина Голубовић, кћи почившег Ђорђа Протића из
Пожаревца бившег попечитеља унутрашњег дела, деце нема.
Које језике говори
Говори, чита и пише србски
Какву је школу завршио
Четири основна разреда у Параћину, документа нема.
Кад је у војску ступио
У војску је ступио 24. јула 1854. године
Шта је пре тога био

Трговачки калфа у Београду.
Је ли икад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад и у војни био
1876. са својим ескадроном учествовао у борбама на Суповцу, Тешици, Житковцу,
Мостобрану, Бобовишту, Ветрилишту и на Ђунијском вису.
1877/78. био у бормана на Дрини.
10. марта 1876. године постављен за команданта коњичког пука дунавске дивизије;
14. новембра 1876. године постављен за команданта коњичког пука и референта коњице
при Дринском кору; 6. октобра 1878. године постављен за команданта окружне крајинске
војске.
У стајаћој војсци био 11 година, а у народној војсци 15 година и 5 месеци.
Је ли кад осуђиван
Од када је у војсци није осуђиван, нити дисциплинарно кажњен, до само 1869. год.
са три дана домаћег притвора у народној војсци
Каквог је природног дара
Обичног
Какве је способности уопште
Може врло добро са јаким ескадроном, снажан је и крепак доста лако окретан, но
у последње време почео од рeуметизма у ногама да болује. Карактера је чврстог и
постојаног и врло предузимљивог.
Какве је способности у својој струци
Екзицирна правила уопште разуме врло добро, у њима је чврст и самосталан, у
пољској, логорској и унутрашњој служби добар је у деловању, вођењу материјалних,
новчаних и економских књига прилично је вешт.
Какав је у вршењу службе
Врло је ревностан и тачан, ревност му је трајна и састав је његовог природног
нагона. Према млађима је строг и правичан, према равнима уљудан и пристојан, а према
старијима учтив, смотрен и пажљив.
Какав је економ у приватним својим пословима
Добар је економ, од плате му се за дуг не одбија, није га нико за дуг тужио.
Какавог је владања и понашања у служби и изван службе
Владања је врло доброг. Службу врши врло озбиљно и поклања јој сву своју
пажњу, није кафански човек, нити у какво ће друштво да уђе.

Када је у које чинове и званија поступио
25. септембра 1855. за каплара; 10. марта 1857. године за поднаредника; 11. августа
1860 године за наредника; 27. јануара 1861. године за потпоручника; 16. јануара 1866.
године за поручника; 1. јануара 1872. године за капетана II класе.
Кад је у које чинове и званија поступао
25. септембра 1855. године за каплара; 10. марта 1857. године за поднаредника; 11.
августа 1860. године за наредника; 27. јануара 1861. године за потпоручника; 16. јануара
1866. године за поручника; 1. јануара 1872. године за капетана II класе.
10. марта 1876. године постављен за команданта коњичког пука Дунавске дивизије;
14. фебруара 1876. године за комананданта коњичког пука и референта коњице при
Дринском кору; 6. октобра 1878. године за команданта окружне крајинске војске.
Заслужује ли да се даље унапреди
Заслужује
5.
Име и презиме
АЛЕКСА ЂОРЂЕВИЋ, из Комарана у срезу левачком, отац Ђорђе Станић из
Комарана, био је земљоделац, умро.
Кад је рођен
Рођен је 15. јуна 1839. године
Које је вероисповести
Православне
Је ли ожењен
Није
Које језике говори
Говори, чита и пише српски, а разуме италијански.
Какву је школу завршио
Завршио четири разреда основне школе у Јагодини. Документа нема.
Кад је у војску ступио
1. фебруара 1859. године
Шта је пре тога био
Ђак

Је ли икад у страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Јесте у Црној Гори поради обучавања народних војника и то: од 20. априла 1866.
године до 1. августа 1868 године као наредник. Од 1. августа 1868. године до конца
септембра 1870. године као потпоручник.
Је ли кад и у војни био
1876. године учествовао у биткама: 30. јуна и 6. јула на Великом Извору, 23. јула на
Гребену, 26. августа на Гамзиграду, 6. октобра на Лубници и у више мањих чарки.
1877/78. године учествовао у биткама: 13. децембра на (нечитко), 24. децембра на
Грделици, 10 и 11. јануара 1878. године на Грделици и 18. јануара код Два брата пред
Врањем.
У првом рату био је командант полубригаде у чину поручника а од 12. фебруара у
чину капетана II класе.
Одликован Крстом степена са дипломом кнеза Данила Црногорског 18. септембра
1869. године; Ручним писмом црногорског кнеза; похваљен 11. септембра 1870. године за
тачно и ревносно вршење дужности при обучавању Црногораца; 15. маја 1878. године
Сребрном медаљом за храброст.
Кад је и које чинове и званија поступао
1. новембар 1860. године за каплара; 11. јул 1862. године за поднаредника; 1. август
1868 године за потпоручника; 19. август 1872. године за поручника; 12. фебруар 1877.
године за капетана II класе.
По повратку из Црне Горе постављен је за: 1. октобра 1870. године за водног
официра II чете II батаљона; 1. маја 1873. године за наставника народне војске окружја
ужичког; 12. марта 1874. године за командира II чете I батаљона; 9. јуна 1875. године за
комесара београдске војсне болнице и командира болничарског одељења; 18. јула 1876.
године за наставника народне војске окружја београдског; 18. септембра 1878. године за
комесара нишке војне болнице.

6.
Име и презиме
НЕША ЂОРЂЕВИЋ, отац Јевта Ђорђевић из Цикота, умро, био земљорадник.
Чин и звање
Пешадиски капетан I класе, капетан ужичке бригаде народне војске.
Кад је рођен
Рођен је 11. фебруара 1826. године у Цикоту, среза левачког.

Је ли ожењен
Ожењен је, деце нема, супруга Перса кћи Исаила Васиљевића, трговца из
Крагујевца.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски. Читати и писати научио као војник у касарни.
Кад је у војску ступио
У војску је ступио 12. септембра 1844. године
Је ли икад у страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли и зашто осуђиван
Није
Каквог је природног дара
Обичног
Какве је способности уопште
Снажног здравља али тежак, и по својој физичкој моћи способан за службу уопште,
и за службу у пољу и у трупу. Добро гађа из пушке, јахач и пливач слаб је. Карактера
доброг и поуздан у својој речи. способан је да управља једним батаљоном и за ово има
само војничке способности. Егзерцина правила разуме у обште добро, но само сналазује
закључно до батаљоног учења. Правилник пољске службе разуме добро и може њиме
друге да обучи у потреби и примени правила о вођењу материјални, новчаних и
економских рачуна има способности. Реавностан у обављању једног истог степена. Према
млађима понашања је старешинског, према себи равнима уљудан, према старијима учтив и
пажљив, а наредбе виших власти прима тачно и одговорно. Материјално стања је слабог и
движе се у границама оног са чим располаже. На излишне ствари не троши и не трпи
ослудицу у предметима који су му потребни као официру. Врши службу озбиљно и одан је
интересима ове. Карта се кад тад но само ради забаве. У приватном животу карактера
доброг а уопште избор прави са ким се дружи.
Кад је и у које чинове и званија поступао
За каплара 13. јуна 1846. године; за поднаредника 11. августа 1849. године; за
наредника 11. августа 1859. године; за потпоручника 24. маја 1860. године; за поручника
1862. године; за капетана II класе 8. новембра 1864. године; за капетана I класе 19. августа
1872. године.
Засалужу је ли да се даље унапреди:
Ако законом прописани испит положи.
7.
Име и призиме

ДИМИТРИЈЕ ЂОРИЋ из Јагодине, отац Ђора Спасић, бакалин, умро.
Чин и звање
Поручнк пешачки на расположенију гарнизонера Београдског
Кад је рођен
Рођен је 3. јуна 1829. године
Је ли ожењен
Јесте, жена Тодора кћер покојног Танасија Вукића, члана Касационог суда.
Које језике говори
Чита, пише и говори српски
Какву је школу завршио
Научио да чита и пише у војсци
Кад је у војску ступио
У војску је ступио 25. августа 1848. године. Пре тога је радио код оца у радњи
бакалској
Је ли икад у страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад и зашто осуђиван
У овој години нисам кажњен, у прошлој години кажњен сам дисциплинарно са 4
дана строгог домаћег притвора због увреде једне женске од гарнизонера београдског
подполковника Антонија Книћанина од г. полковника Милосава Јоксића са 8 дана затвора
што сам као баталиони дежурни изјутра задоцнио се.
Каквог је природног дара
Ограниченог
Какве је способности уопште
Телесног састава јаког. Млитав и тром; по физичкој моћи био би способан за
службу уопште, и за службу у рату и пољу. Карактера слабог уопште, војничке
способности слабе, а административне никакве.
Какве је способности у својој струци
Егзецирна правила разуме уопште слабо, самосталности нема никакове, правила
гарнизонска, пољске и логорне службе слабо разуме, и у њима не може друге да обучи, у
употреби и примени правила о деловодству вођењу матер. новч. и економни рачуна није
вешт ниуколико.

Какав је у вршењу службе
Ревностан али ова долази од стра од казне, према млађима неуместан и неразборит,
према себи равнима пристојан; према старијима учтив и пажљив, а наредбе виши власти
извршује без примедбе.
Какав је економ у приватн. пословима
Материјалног стања доброг и држи се у границама онога чиме располаже, на
ствари излишне не троши и не трпи оскудицу у предметима који су му потребни као
официру.
Каквог је владања и понашања у служби и изван службе
Врши службу што мора, није ни уколико одан интересима ове, зато се и не опажа
користи од исте; у приватном животу карактера нејасног друштво избегава.
Кад је и у које чинове и званија поступао
За каплара 26. јула 1856. године; за поднаредника 15. марта 1858. године; за
наредника 30. децембра 1861. године, за потпоручника 3. јула 1862. године; за поручника
1. августа 1868. године.
Заслужује ли да се даље унапреди
Не заслужује.
8.
Име и презиме
АКСЕНТИЈЕ ЈАКОВЉЕВИЋ из Белушића, среза Левачког, округа Јагодинског,
отац Обрад Јаковљевић, умро, био је земљоделац.
Чин и звање
Пешачки капетан I класе.
Кад је рођен
1. фебруара 1833. године
Је ли ожењен
Ожењен, жена Анка кћи Алексе Милетића из Крушевца, умро, био трговац, прва
супруга. Кћерке Јелисавета рођена 14. јула 1863.године, Даринка рођена 28. априла 1865.
године, Косара рођена 15. фебруара 1871. године и син Милан рођен 11. јануара 1873.
године.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски.

Какву је школу завршио
I и II разред основне школе у Волујаку, среза левачког окружја јагодинског, а III и
IV разред основне школе и I разред Гимназиски у Крагујевцу. Документа нема.
Кад је у војску ступио
У војску је ступио 22. фебруара 1849. године, а поново 19. септембра 1857. године.
Шта је пре тога био
Ђак
Је ли кад из војске излазио
Исписао се својевољно 15. фебруара 1857. године с намером да другу службу
тражи, а занимао се при управитељству страгарских барутана и сматран као поднаредник
стајаће војске, а вршио дужност рачуновође. Поново уписат у стајаћу војску 19. септембра
1857. године, провео изван службе 7 месеци и 4 дана.
Је ли је икад у страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад и зашто осуђиван
У прошлој и овој години није (1873-1874)
Каквог је природног дара
Обичног
Какве је способности уопште
Способности у опште добре, трезвен, бистар, сналажљив и разборит. Као здрав и
крепак. Заслужује употребљив. Карактера је чврстог и постојаног као и на речи постојан.
Способности приличне има, обуку уредно врши са батаљоном а у мирно и са бригадом.
Какве је способности у својој струци
Екзерцирна правила закључно до батаљона зна добро а и бригадно разуме доста
добро исто тако разуме добро и могао би се применити и на млађе добро обучавати и у
правилима пољске логорне унутрашње и гарнизонске службе, у свима једно.
Какав је у вршењу службе
У вршењу службе трудан је и тачан, ревностан и код њега опажа. Произилази
колико из природног нагона толико из частољубија како би свагда као велика висина свог
положаја одржао, понашење му је спрам млађих старешинско, спрам равних... (нечитко)
Какав је економ у приватним својим пословима
Економ је врло добар. Око издатка свог добро пази и зато је материјалног стања
доброг. Дужан није нити му се шта за дуг од плате одбија.

Каквог је владања и понашања у служби и изван службе
У служби је понашања озбиљног. Изван службе такође је доброг. Моралног
поведенија доброг, страст у картању и пијанчењу нема., кад кад игра карте ради забаве.
Кад је у које чинове и званија поступао
10. октобра 1850. за каплара; 16. септембра 1851. за поднаредника; 21. априла 1859.
за наредника; 26. фебруара 1861. за потпоручника; 1. априла 1865. за поручника; 1. јануара
1870. за капетана II класе; 1. марта 1874. за капетана I класе; 10. марта 1876. за мајора.
1. октобра 1853. за писара; 1. новембра 1861. за профијаната коморе у Крагујевцу;
1. марта 1862. за окружног официра окр. црноречког; 25. јануара 1864. за командира 6. чете
I батаљона; 1. новембра 1865. за командира III чете I батаљона; 1. марта 1867. у народну
војску окр. јагодинског; 1. априла 1870. за командира III чете IV батаљона; 1. новембра; 1.
новембра 1870. за командира IV чете IV батаљона; 23. априла 1873. за командира III чете I
батаљона; 3. децембра 1873. у народну војску окружја рудничког; 1. априла 1874. у
народну војску окружја београдског; марта 1876. за командира крагујевачке бригаде I
класе; децембра 1876. за окружног команданта ужичке војске; марта 1877 за команданта
чачанске окружне војске
Одликован: Таковски крст V степена; Златна медаља за храброст; Сребрна медаља
за храброст; Споменица рата 1876/78.
9.
Име и презиме
МИЛАН ЈАКОВЉЕВИЋ, отац Јаков Милетић земљоделац, живео у селу
Шуљковцу, среза беличког округа јагодинског.
Одакле је
Из Шуљковца
Кад је рођен
Рођен је 2. јунија 1845. године
Је ли ожењен
Није
Које језике говори
Говори, чита и пише српски
Какву је школу завршио
Четири разреда основне школе у Белици, округа јагодинског и курс Фајерверске
школе у 1867. години при лабораторијуму крагујевачком у Крагујевцу. Документа нема.
Кад је у војску ступио
У војску је ступио 7. октобра 1862. године

Је ли кад у страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад и зашто осуђиван
Није никад осуђиван нити дисциплински кажњен
Каквог је природног дара
Обичног
Какве је способности уопште
Снажан, крепак и окретан, за сваку војну службу способан, приличан јахач,
карактера чврста и чиста, поуздан у својој улози спреман да предводи полубатерију,
прилично употребљив у администрацији, разуме правила.
Какве је способности у својој струци
Егзицирна правила разуме у опште добро и у њима је систематичан. Правила
пољске гарнизоне и логорне службе разуме добро и може и друге и њима подучити. О
употреби артиљерије има добар појам, израђује у томе смислу дате задатке прилично.
Правило деловодитеља разуме добро.
Какав је у вршењу службе
Тачан и ревностан и сопственим начином која је трајна. Понашања спрам млађим
старешинама уљудно, према старима врло пажљив и уљудан. Дате наредбе испуњава у
пуном смислу.
Какав је економ у приватнм својим пословима
Излази на крај са својом платом, пријављених дугова нема
Каквог је владања и понашања у служби и изван службе
Озбиљан у вршењу службе и поклања јој све сопствене интересе, ван службе
занима се читањем војних правила и књига да би до већег знања дошао, дружи се с
друговима.
Када је у које чинове и званија поступао
14. фебруара 1864. за каплара при крагујевачкој народној батерији; 24. септембра
1865. преведен у народну зајечарску батерију да врши дужност писара; 15. априла 1867.
преведен за писара смедеревске батерије; 1. фебруара 1870. преведен за писара
артиљеријске инспекције при војном министарству; 4. децембра 1870. за наредника при
истој инпсекцији; 1. марта 1874 за подпоручника артиљеријског; од 1. марта до 1. јуна
1874. радио при артиљеријској инспекцији; 1. јуна 1874. преведен у III пољску батерију I
артиљеријског пука за водног официра.
Од марта 1876. до марта 1877. био је водни официр при II пољској батерији
Тимочког артиљеријског пука.

За време рата 1876. откомандован је из ове батерије и командовао је батеријом до
примирја.
Од 30. марта 1877. до 1. марта 1879. био је ађутант при Тимочкој артиљеријској
бригади.
Од 1. марта до 5. октобра 1879. био је командир II пољске батерије III
артиљеријског пука.
Командовао бригадом I класе.
Је ли кад и у војни био
Учествовао у српско-турским ратовима.
Одликован Сребрном и Златном медаљом за храброст у рату 1876. а у рату 1877/78.
Сребрном медаљом за ревносну службу, Златном медаљом за храброст, Таковским крстом
IV степена.

10.
Име и презиме
АКСЕНТИЈЕ ЈОВАНОВИЋ, отац Јован Мишић из Трешњевице, среза беличког,
округа Јагодинског, занимао се земљорадњом, умро је.
Одакле је
Из Трешњевице.
Кад је рођен
Рођен је 28. марта 1839. године
Је ли ожњењн
Ожењен Станијом, кћерком покојног Јована Вуковића, трговца из Крагујевца. Има
три детета: Јован, Милева и Љубица.
Које језике говори
Српски говори, чита и пише
Какву је школу завршио
Четири разреда основне школе у Јовцу, среза беличког, округа Јагодинског.
Кад је у војску ступио
5. априла 1855. године.

Шта је пре тога био
Ђак
Је ли икад у страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли и кад и зашто осуђиван
Није
Каквог је природног дара
Обичног
Какве је способности уопште
Састава крепког и снажног, издржљив у штрапацу, пушком гађа добро јер је ловац,
карактера чистог, задату реч држи, способан за предвођење једне чете, неисчитан и слабо
писмен па према томе и за администратирање у врло скученом обиму.
Какве је способности у својој струци
Правила службе зна и кадар је преносити их а правила и остало относиће се на
администрацију према писмености.
Какав је у вршењу службе
Ревностан и тачан трајно па и кад је самосталан, јер је след љубави к сталежу,
према млађима уљудан и озбиљан , према равнима пристојан, према старијима смотрен и
одан а њихове налоге просто врши без да критише икада уместност ових.
Какав је економ у приватн. својим пословима
Економ добар, јер доводи у хармонију издатке према приходима; од плате му се не
одбија.
Каквог је владања и понашања у служби и изван службе
У служби озбиљан и смотрен, да се обћи интереси не окрње, ван службе тражи
поглавито задовољства у кругу породице, у свакој врсти уживања умерен, чини добар
избор у друштву и обично је озбиљан и ћуталица.
Кад је у које чинове и званија поступао
11. октобра 1857. за каплара; 20. јануара 1858. за поднаредника; 20. јануара 1862. за
наредника; 1. априла 1865. за подпоручника и водног официра VI чете II батаљона; 13.
октобра 1867. за управитеља робијаша завода Крагујевачког; 1. јануара 1870. за поручника;
19. априла 1873. за наставника народне војске бригаде Крајинске; 1. марта 1874. за
капетана II класе; 5. новембра 1876. за капетана I класе.
Одликован: Таковским крстом V степена 4. маја 1877; Сребрном медаљом за
храброст 12. априла 1876; Сребрном медаљом за ревносну службу 7. априла 1878;
Споменицом рата 1876/78.

11.
Име и презиме
МИЛУТИН ЈОВАНОВИЋ, отац Јован Стевановић, ћурчија, умро.
Одакле је
Из Јагодине
Кад је рођен
Рођен је 30. септембра 1828. године
Је ли ожењен
Ожењен Персидом, кћерком Анте Вељковића, бившег члана Суда окружја
ћупријског из Параћина, кћи Милица рођена 3. јула 1860. године.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски и прилично чита, пише и говори француски.
Какву је школу завршио
Четири разреда основне школе у Јагодини, први разред гимназије у Крагујевцу,
Артиљериску школу од 6. септембра 1850. до 16. фебруара 1853. у Београду. Документа су
у школи.
Кад је у војску ступио
12. априла 1847. године
Шта је пре тога био
У трговини служио као калфа
Је ли у страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Служио: у Краљевској беллгиској фабрици топова и муниције, ради усавршавања
администрације и ливења топова и ђулади од 12 новембра 1857. до 15. априла 1858.
године, као поручник артиљеријски од 9. фебруара до 26. јула 1866. године био је у Црној
Гори ради установљења и обучавања једне брдске батерије и једне чете пешадиске као
капетан I класе.
Је ли кад и зашто осуђиван
У текућој и прошлој години није.
Каквог је природног дара
Приличног дара

Је ли кад у војни био
Учествовао у српско-турским ратовима. 1876-20 јуна и 23. јула био у борбама на
Мрамору као командант Јужно-Моравске војске (дивизије)
1877/78. био је начелник артиљерије при Врховној команди
Кад је у које чинове и званија поступао
За каплара 21. новембра 1848: за питомца Артиљеријске школе 6. септембра 1850;
за потпуручника 6. јануара 1855; за поручника 18. априла 1857; за капетана II класе 20.
фебруара 1860; за капетана I класе 10. јануара 1862; за мајора 1.јануара 1869; за
подпуковника 10. јануара 1873;
Преведен из Артиљеријске школе у Тополивницу 16. фебруара 1853; за
подуправника оружнице 13. јула 1861; за команданта брдске артиљерије 12. јула 1862; за
управитеља арсенала 11. јула 1863; за команданта неготинске батерије 26. јула 1864; за
комаданта београдске батерије 3. августа 1865; за команданта III пољске батерије 9.
октобра 1867; да врши дужност (нечитко) артиљерије 31. децембра 1867; за инспектора
артиљерије 1. јануара 1870; за команданта алексиначке бригаде народне војске 12. марта
1874;марта 1876. постављен за команданта Јужно-Моравске војске; 10. новембра 1876.
постављен за инспектора артиљерије; новембра 1877. постављен за начелника артиљерије
Врховне команде; 6. октобра 1878. за команданта дивизије стајаће војске.
Одликован: . Има орден III степена за независност Црне Горе кога је добио 1866
године за обучавање војника. Има орден II степена за независност Црне Горе кога је добио
1869. за услуге учињене Црној Гори.
Таковским крстом II степена, Златном медаљом за ревносну службу, Румунском
звездом III степена, Руским орденом Св. Ане, Црногорским крстом III степена,
Црногорским крстом IV степена, Споменицом на рат 1876-78.
12.
МАКСИМ МИЛОЈЕВИЋ, син Милије Симоновића из Калудре, среза левачког,
земљорадник, умро.
Одакле је
Из Калудре
Кад је рођен
Рођен је 20. јула 1837. године
Је ли ожењен
Није
Које језике говори
Српски језик говори и пише
Коју је школу завршио

Три разреда у селу Опарићу, четврти разред у Јагодини и два разреда
полугимназије у Крагујевцу. Документа има.
Кад је у војну службу ступио
1. марта 1855.
Шта је пре тога био
Ђак
Је ли кад у војни био
Није
Је ли кад и зашто осуђиван
Није
Каквог је природног дара
Има дара за администрацију у опште и врло смишљен и разборит. Телесно снажан,
крепак и окретан, способан за службу у опште. Карактера отворена, постојана и
усталачког, у речи поуздан.
Какве је способности у својој струци
За војену администрацију и фронт употребљив и полезан, у правилима војеним,
деловодству и књиговодству врло добар.
Какав је у вршењу службе
Врло ревностан и тачан, по својој наклоности, понаша се у служби у сваком обзиру
достојно се повинује без условно наредбама старијих.
Какав је економ у приватним својим пословима
У обште добар, нема дугова и живи од своје плате.
Каквог је владања и понашања у служби и изван службе.
Владе се и понаша се у служби и ван ове солидно.
Кад је у које чланове и званија поступао
1. јануара 1858. за каплара; 20. јануара 1860. за поднаредника; марта 1861. за
наредника и преведен из III чете II батаљона у арсенал а да изучава пиротехнику; 3. јула
1862. за подпоручника пешачког; 11. децембра 1862. за подпоручника артилериског и
преведен у артилериску управу; 1865. преведен за руковатеља б.б. материјала; 16.
фебруара 1867. за поручника и поред дужности руковатеља материјала вршио дужност а од
магацина беогр. града. 7. октобра 1867. преведен у II пољску батерију исте године
преведен у IV пољску батерију. У месецу октобру 1868. за командира лозничке батерије. 1.
јануара 1872. за капетана 6. априла 1873. преведен у артилериску управу за официра
барутни магацина, исте године за управитеља занатске школе и администрат. писара арт.
Управе.

Заслужује ли да се даље унапреди
Заслужује потпуно.
13.
ЉУБОМИР
МИЛОСАВЉЕВИЋ, поручник артиљеријски, син почившег
Димитрија Милосављевића из Јагодине, бившег члана Суда окружја београдског.
Одакле је
Из Јагодине
Кад је рођен
Рођен је 5. јануара 1850. године
Да ли је ожењен
Ожењен је са Милком, кћерком Милоја Тривуновића, трговца из Маслошева,
округа крагујевачког, среза јасеничког. Прва му је жена. Има једно мушко дете, именом
Миливоје, рођен 28. априла 1873. године.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски и немачки и на овоме може и корешпондирати;
мађарски чита и пише, а по нужди и говори.
Какву је школу завршио
Четири разреда основне школе у Јагодини, Пожаревцу и Ваљеву; један основни
разред у Ораовици, три реална разреда у Темишвару и војну академију у Београду.
Кад је у војску ступио
11. октобра 1865. године
Шта је пре тога био
Ђак Реалне школе у Темишвару.
Је ли у некој страној земљи науке слушао, или у страној војсци служио
У Аустрији у Ораовици 1861/62 године слушао основни разред на немачком језику
и у Темишвару 1863, 1864, 1865 године три разреда Реалне школе на немачком језику. У
војсци није служио.
Је ли кад у војни био
Учествовао 1876, 1877 и 1878. године на Јанковој клисури, Ак Паланци и Пироту.
Је ли кад и зашто осуђиван

Није
Каквог је природног дара
Обичног
Какве је способности уопште
Снажан, крепа, лак и окретан. Добар цртач, приличан јахач и пливач. Желети је да
је карактера чвршћег и постојанијег. Из сопственог побуђења за фронтову артиљерију није
довољно предузимљив. Самосталну управу над трупом не треба му јошт поверити, јер је
млад и непрактичан, нити би му се могло самостално обучавање поверити. За
администрацију оспособљен је.

Какве је способности у својој струци
У екзерцирним правилима није добро извежбан, у осталим пак правилима службе
способнији је и може их не само употребити сам већ може и друге у томе друге обучити.
Правила у деловодству у опште су му добро позната.
Какав је у вршењу службе
Службу врши под надзором, дакле недовољно ревностан. Понашање му је према
млађимаа старешинско, но треба да је још строжији, према равним уљудан је и пристојан ,
према старијим смотрен и пажљив. Наредбе старији некритише.
Какав је економ у приватним својим пословима
Дужан није нити га је кој за дуг тужио, са својом платом и приходом живи умерено
Каквог је владања и понашања у служби и ван службе
При вршењу службе озбиљан и некористољубљив. Дружи се са официрима, ван
службе проводи време у читању и у кругу своје фамилије.
Кад је у које чинове и званија ступао
6. априла 1867. за каплара; 6. маја 1868. за поднаредника; 2. јуна 1869. за
наредника; 1. јануара 1870. за потпоручника; 12. јануар 1870. субатерални официр IV
пољске батерије, 1. априла 1871. субатерални официр II пољске батерије; 1. маја 1872. за
командира I крагујевачке батерије; 1. јануара 1873. за поручика, 6. априла 1873. у
артиљеријску управу као деловвођа, 29. маја 1874. у IV батерију II артиљеријског пука.
Заслужује да се унапреди
Када испит положи може се употребити но да се за администрацију употреби.

14.

СИМА Д. СИМИЋ, артиљеријски потпоручик, административно официр у
Артиљеријској школи, отац Димитије Симић, био је срески начелник округа црноречког,
умро је 14. јануара 1856.године.
Одакле је:
Из Јагодине
Које је вероисповеди:
Православне
Кад је рођен:
14. јануара 1845. године
Је ли ожењен:
Није
Које језике говори и на којим језицима чита и пише:
Говори, чита и пише србски
Какве је науке и гди слушао и имали за то документа:
Четири основна разреда у Јагодини и четири гимназијална разреда у Крагујевцу.
Документа има.
Кад је ступио у војну службу:
11. фебруара 1863. године
Шта је пре тога био:
Ђак гимназије.
Је ли кад из војске излазио:
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао:
Није
Је ли кад у војни био:
У српско-турским ратовима учествовао је у борбама око Зајечара и Вражогрнаца:
За време првог рата као командир лаке батерије за учињену храброст у борби 18. јула 1876.
Око Великог Извора одликован је Сребрном медаљом за храброст. Учествовао је и у борби
26. августа и 4. октобра 1876 око Лубнице, 26. децембра 1877. у борби око Горице, 11, 16,
17, 20, 21 и 22 . јануара 1878. око Куршумлије. За учињену храброст и заслуге у борби 11.
јануара 1878. одликован је Таковским крстом V степена. За добро руковање батеријом и за

показану храброст у борби 4. октобра 1876. добио је похвалу од команданта Тимочког
кора.
1.маја 1876. постављен је за водног официра I пољске батерије Тимочке дивизије;
24. јуна 1876. за командира лаке кладовске батерије; 1. децембра 1876. за ађутанта штаба
Моравског кора; 11. фебруара 1877. за административног официра Војне академије. 1.
септембра 1877. за ађутанта штаба Моравског кора.
Је ли кад и зашто осуђиван:
Није никад и ни зашто.
Оцела личних својствава:
Каквог је природног дара:
Врло доброг дара, занима се са читањем књига а присуствује и часовима предавања
у школи млађе класе у тежњи да што више научи.
Какве је способности уопште:
Здрав и окретан, омањег узраста и њежног тела. Способан и за канцелариску и за
фронтову службу.
Какве је способности у својој струци:
Врло способан за фронтову службу па и за канцелариске послове. Зна добро
правила артиљеријске службе и у стању је са једном батеријом командовати.
Какав је у вршењу службе:
Ревностан и тачан, савесно врши службу, пристојан спрам старијег, а примеран
спрам старијег и млађег. У понашању свом пажљив.
Какав је економ у приватним својим пословима:
Приличног стања умерено живи и незадужује се.
Каквог јее владања и понашања у служби и изван службе:
Владања и понашања врло доброг, тихе нарави. Службу врши без вике и ларме.
Наредбе више власти уважава и по њимаа се управља.
Кад је и у које чинове и званија поступао:
1. августа 1864. за каплара; 1. августа 1865. за поднаредника; 30. априла 1868. за
писара батерије; 17. децембра 1868. за наредника; 12. јанаура 1872. за писара војног
министарства а радио при артиљеријској иншпекцији; 19. августа 1872. после положеног
испита за артиреријског потпоручника преведен у IV пољску батерију; 12. априла 1873.
при I београдској батерији; 1. маја 1873. за административног официра при артиљеријској
школи где се и сада налази.
15.

ИЛИЈА МИЛИЋ, лекар коњичког дивизијона, војни лекар II класе. Отац Лазар
Милић из Жупањевца, среза левачког, округа јагодинског. Жив је и занима се у истом селу
земљеделством.
Одакле је:
Из Жупањевца
Које вероисповести:
Православне
Кад је рођен:
Рођен 18. октобра 1844. године
Је ли ожењен имал ли и колико какве деце:
Ожењен са Јулком, кћери Мирка Радовановића, адвоката из Ваљева. Ово је прва
супруга. Деце нема.
Какве језике говори и на којим језицима чита и пише:
Говори и пише српски и немачки, а добро разуме латински и француски, али те
језике не говори.
Какве је науке и гди слушао и има ли за то документа:
Основне школе I и II разред у Рековцу окр. јагодински, III у Заграђу округ.
Књажевачки, гимназију I и II раз у Неготину, III и IV у Зајечару, V и VI у Крагујевцу.
Велику школу I и II годину Филосовског факултета у Београду. Медицински факултет
свршио као државни питомац у Бечу. Домумента: сведочба са Велике школе, диплома
доктора медицине, дипл. доктора хирургије, дипл. магистра окулистике, дипл. магистра
бабичлука, сведочба да сам као аспирант практиковао на бечкој општој болници.
Кад је у војну службу ступио:
3. јуна 1873. године.
Је ли у којој страној држави науке слушао:
Свршио на бечком универзитету Медицински факултет.
Је ли кад и у војни био:
1876. командир III пољске болнице, командир болнице у Св. Петки, округ
ћупријски, заступник начелника санитета Тимочко-моравске војске, заступник начелника
санитета Моравског кора. 1877/78. Као лекар београдске бригаде био у биткама на
Завојишту пред Нишором, на Станичеву, на Грделици, пред Дервенстком клисуром, у
Завојишту пред Врањем. Начелник санитета Дринског кора. Начелник санитета Моравског
кора 1878.
Је ли кад и зашта осуђиван:

Није никад
Каквог је природног дара:
Дара је доброг.
Какве способности уопште:
Способан за сваку службу у његовој струци, живостан и сватељив.
Какве је способности у својој струци:
Добар лекар, хирург и окулиста.
Какав је у вршењу службе:
Ревностан, тачан, уредан и врши своју дужност својски и са заузећем.
Какав је економ у приватним својим пословина:
Добар је економ.
Каквог је владања и понашања у служби и изван скужбе:
Владања доброг, понашања пристојног, озбиљног, и у свему одговара стању и
положају.
Кад је у које чинове и званија поступао:
За војног лекара II класе постављен 3. јуна 1873; 10. вгуста 1876. за капетана I
класе.
Заслужује ли да се даље унапреди:
Заслужује да се унапреди.
16.
МИЈАЈЛО РАДОЊИЋ, потпоручик и водни официр I чете I пешачког пука. Отац
Радоња Срећковић, родом из Доње Мутнице у окр. ћупријском, жив. Био је марвени
трговац, но сада због дубоке старости ништа не ради, а 1858. године у промени државе је у
књажевом конаку и тадашња привремена влада употребљавала га је за свог поштоношу из
Београда у Пожаревац, пред Књаза Михаила, а после одатле у Неготин пред Књаза
Милоша и обратно.
Одакле је:
Из Параћина округа ћуприског.
Које је вероисповеди:
Православне

Кад је рођен:
11. маја 1843. године
Је ли ожењен, имали и колико и какве деце:
Ожењен са Драгом, удовом покојног Стевана М. Остојића, бившег аудитора за
гарнизон крагујевачки, кћерког Јоргаћа Ђорђевића, трговца из Крагујевца. Прва супруга.
Има сина Радоја и посвојку Лепосаву. Радоје је рођен 8. априла 1973, а Лепосава 23.
јануара 1868. године.
Какве језике говори и на којим језицима чита и пише:
Говори, чита и пише српски.
Какве науке и гди слушао и има ли за то документа:
Четри основна разреда у Параћину. Документа нема.
Кад је у војну службу ступио:
1. марта 1861. године.
Шта је пре тога био:
Калфа дућанџиски
Је ли кад из војске излазио:
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао:
Није
Је ли кад и у војни био:
До почетка српско-турских ратова био је при народној војсци у окружју
крајинском, а касније прелази за ађутанта крагујевачке бригаде, где остаје до марта 1877.
године. Од маја исте године па до марта 1878. године био је командант I лепеничког
комбинованог батаљона. Од марта до маја 1878. године био је командир I чете I
пешадиског батаљона стајаће војске, а касније је био постављен у главној интендатури.
Био је учесник оба рата.
Одликован је Сребрном медаљом за храброст 24. октобра 1876. и Златном
медааљом за храброст 18. новембра исте године; За заслуге у другом рату одликован је
Таковским крстом V степена 10. маја 1878. године, а носилац је и Сребрне медаље за
ревносну службу од 16. новембра 1878. године за заслуге при главној интендатури.
Је ли кад и зашто осуђиван:
У текућој и прошлој години није.

Каквог је природног дара
Обичног
Какве је способности уопште:
Окретан и лак и издржљив, за службу у пољу и у рату. Из пушке добро гађа, јахач
приличан, карактера усталачког, поуздан и способан да управља получетом и да замени
командира чете.
Какве је способности у својој струци:
Екзерцирна правила разуме добро закључно до четног, а чврст и јак до радног,
правила гарнизонске и логорске службе разуме добро и може другога да обучи,
деловодство и вођење новчаних књига разуме добро.
Какав је у вршењу службе:
Службу врши ревносно и тачно из природног нагона и добра и свагда једнака
понашања и према млађима старешинама и према равнима и према старијима. Наредбе
врши тачно.
Какав је економ у приватним својим пословима:
Економ је добар, стања је приличног, движе се у границама с чим располаже, није
дужан ником, употребне предмете има не оскудева у одевању и носи чисто.
Каквог је владања и понашања у служби и изван службе:
При вршњу службе озбиљан као и у приватном животу. Дружи се са другововима и
уљудним грађанима.
Кад је и у кој чинове и званија ступао:
16. фебруара 1862. за каплара; 1. јануара 1863. за поднаредника; 1. новембра 1867.
за наредника, 1. јануара 1872. за потпуручика,
15. јанауара 1864. послат у народну војску у окр. црноречки; 30. октобра 1866.
упућен у стрељачку школу у Крагујевцу; 1. септембра 1867. за писара гарнизонера
крагујевачког; 10. јануара 1872. за водног официра IV чете IV батаљона; 18. јауара 1872.
за деловођу гарнизонера крагујевачког; 21. априла 1873. за надзорника осуђеника
апсанског крагујевачког завода; 1. априла 1874. за водног официра I чете I батаљона I
пешачког пука; 18. августа 1874. за вршиоца дужности аудитора за гарнизон крагујевачки.
Заслужује ли да се даље унапреди:
Заслужује.
17.
МИЛАН СТОЈАНОВИЋ, потпоручик пешачки и четни официр III Чете II Батаљона
I Пука. Отац Стојко Стојановић из села Мијатовца, среза беличког, округа јагодинског.
Умро је био је земљоделац.

Одакле је
Из села Мијатовца
Које вероисповеди
Православне
Кад је рођен
15. маја 1842. године
Је ли ожњен има ли и колико деце:
Ожењен Милевом кћи је поч. Гаје Алексића, бив. Трговца магазачиског, рођену у
селу Криве реке, среза златиборског, округа ужичког. Жена прва има једно мушко дете
Милоје рођено 6. августа 1874. године
Какве језике говор и на које језике чита и пише:
Говори, чита и пише српски.
Какве је науке и гди слушао и има ли за то документа:
4 основна и 1 гимназијални разред у Београду, документа нема.
Кад ј у војну службу ступио
28. фебруара 1859. године
Шта је пре тога био
Ђак
Је ли кад из војске излазио
По одслужењу трогодишњег рока изашао је 1. марта 1862. године но вратио се
војску по други пут 13. марта 1862. године, и свега је провео времена 13 дана изван војене
службе и зато се време није са ничим занимао, зато што је био намеран опет вратити се у
војску.
Је ли кад у којој страној држави науке слушао
Није
Је ли кад и у војни био
24. јуна 1876. био у бици на граници чачанског округа. 25. јуна нападао са
трнавском батеријом на Ђурђеве ступове. 11. јула био у бици код Османове карауле са
Трнавском батеријом и истог дана потиснуо непријатеља и освојио село Брњицу 12. јула.
Био у бици на Клисури код села Штавља близу Сјенице, где је са Трнавском батеријом
поразио непријатеља. 24. јула био у бици код Малшковића куле. 26. јула био у бици на
Јавору где је последњи са својом батеријом по заповести поч.мајора Илића око 2 сата по
подне одступио. 5. децембра 1877. Рекогносцирао је са 5 коњаника од гробља до села

Поштавца. Био је у бици за Прокупље и истог дана 6. децембра кренуо за Куршумлију. 22.
јанаура 1878. на Самокову био је рањен у лево раме.
Хваљен 12. јула 1876. од стране команданта бригаде. Због заузећа села Брњице као
поручник одликован чином капетана II класе 2. августа 1876.; Сребрном медаљом; 14.
септембра 1876. За храброст похваљен усмено. 17. јануара 1877. Због доброг држања код
Шанчева изнад Крушевца одликован медаљом за храброст 15. маја 1878. Одликован
руским крстом Св. Ане III степена 1879; 1. јанаура 1870. одликован ратном споменицом.
13. септембра 1875. премештен из стајаће војске у окружну чачанску војску у
чачанску бригаду за команданта Трнавског батаљона I класе и са истим у рату учествовао;
1. марта 1877. постављен је за командира II чете IV батаљона стајаће војске; 15. августа
1877. постављен за командира I чете III батаљона стајаће војске. Због слабости премештен
у чачанску окружну војску; 25. новембра 1878. постављен за командира III чете I батаљона
I пешадиског пука стајаће војске.
18.
ДИМИТРИЈЕ СТАМЕНКОВИЋ, рођен у Јагодини 1. јуна 1847. године. Отац
Живко трговац, умро 27. априла 1876. године, мајка Станица, кћи пок. Андреје
Караматића, трговца из Јагодине, умрла 23. априла 1850. године.
Које је вероисповести
Православне
Је ли ожењен
Ожењен 16. септембра 1879. године, жена Милева, кћи покојног Јове Стојковића,
трговца из Крагујевца., рођена у Крагујевцу 3.. фебруара 1858. године.
Које језике говори
Српски чита и пише
Какву је школу завршио
Четири разреда основне школе у Јагодини.
Шта је пре тога био
Пре тога код оца у трговини
Кад је ступио у војну службу
У војсци је од 4. октобра 1862. године
Је ли кад из војске излазио
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио.
Није

Је ли кад у бојни био
Био у рату 1876 и то у борбама: 20. јуна на Мрамору и 1. јула на Гребцу, 11. августа
на Ветренику, 13, 14, 16 и 20. августа на Прћиловачком вису, 25, 26, 27, 29, 30 и 31. августа
на Љубешком вису код Ђуниса, и 1877 у борби 22. децембра на вису Мртвилу код Уши,
наспрам Виника. У рату 1876. био командир ћупријске бригадне батерије, а у рату 1877.
командант крушевачке бригадне батерије. Одликован Сребрном медаљом за храброст 26.
августа 1876. за борбе на Љубешком вису, Сребрном медаљом за ревносну службу 17. маја
1878., Споменицом 30. октобра 1878.
Је ли кад и зашто осуђиван
Није суђен
Каквог је природног дара
Обичног дара
Какве је способности уопште
Доброг карактера
Какве је способности у својој струци
Службу врши добро из свог природног нагона
Кад је и у које чинове и званија ступио
Чинови: 10. март 1863. каплар; 25. фебруар 1865. фајерверкер (ватрогасац), 31. мај
1866. поднаредник, 21. март 1872. наредник, 19. мај 1876. потпоручник, 6. мај 1879.
поручник.
Од 21. маја 1876. командир ћупријске бригадне батерије до 5. децембра 1876. Од 6.
децембра 1876. до 31. јануара 1877. водник официр прве пољске батерије Моравске
артиљеријске бригаде, од 1. фебруара 1877. до 12. новембра 1877. водни официр II и IV
пољске батерије Моравске артиљеријске бригаде. Од 13. новембра до 25. децембра 1877.
комадир Крушевачке бригадне батерије, од 12. јануара 1878 до 20. марта 1878. на служби
команданту града Нишког, од 20. марта до 31. октобра 1878. водни официр прве брдске
батерије Моравске артиљеријске бригаде, од 1. новембра до 31. октобра 1878. водни
официр VIII брдске батерије а 1. новембра 1879. водни официр VII батерије I
артиљеријског пука.

19.
ВЕЛИСАВ ПЕТРОВИЋ, артиљеријски потпоручник I позадинске батерије I
артиљеријског пука.
Кад је рођен

Рођен у Мишевићу, округа јагодинског 1. маја 1844. отац Петар Милетић,
земљоделац, умро 16. децембра 1876. мајка Ружица, кћи Николе Брзаковића из села
Лепенца, округа крушевачког, жива је.
Ко је вероисповести
Православне
Је ли ожењен
Није
Које језике говори
Српски
Какву је школу завршио
Три разреда основне школе у селу Белици и осам месеци учио школу гађања и
вожења као каплар у Београду.
Кад је у војну службу ступио
У војсци од 25. октобра 1862. по ослужењу рока изашао из војске 25. октобра 1865,
а 3. децембра 1867. се вратио.
Шта је пре тога био
Земљоделац
Је ли кад у војни био
Био у рату 1876/78. у борби 6. јула 1876. у Чупрежи, 27 и 28. децембра 1877. више
Ниша на Горици и 18. јануара 1878. на Бресничком вису. Одликован – 14. децембра 1876.
Сребрном колајном за храброст, 12. маја 1878. Златном медаљом за храброст, 20. новембра
1878. Таковским крстом V степена на прсима и борачком споменицом на рат.
Каквог је природног дара
Обичног
Кад је и у које чинове и званија ступио
Каплар 5. фебруар 1866; поднаредник 11. фебруар 1869; наредник 1. јули 1873;
потпоручник 19. мај 1876.
Од 31. маја 1868 до 11. фебруара 1869. каплар у школи јахања; од 11. фебруара
1869. до 30. новембра 1870. године наставник јахања и вожења код Јагодинске лаке
батерије. Од 30. децембра 1870. до 1. јуна 1873. исто у IV пољској батерији; од 1. јуна 1873.
до 30. септембра 1875. исто код Јагодинске лаке батерије као наредник. Од 30. септембра
1875 до 19. маја 1876. писар код II пољске батерије шумадијског пука. 19. мај до 20. јуна
водни официр. Од 20. јуна до 20.децембра командир допунске батерије Шумадијске
артиљеријске бригаде. Од 20. децембра 1876. до 1. априла 1877. водни официр III пољске
батерије I артиљериско пука. Од 1. априла 1877. комадир I батерије I артиљеријског пука.

20.
ПЕТАР ЗДРАВКОВИЋ, инжињеријски потпоручник, командир моста Јасичког.
Кад је рођен
Рођен 29. јуна 1848. у Јагодини. Отац Маринко и мајка Стојанка, родитељи су ми се
населили у Јагодину, прешав из Косова а из села Гиљана, одприлике пре 40 године, а обоје
умрли пре 25 година. Отац ми се занимао шпекулацијом.
Које вероисповеди
Православне
Је ли ожењен
Није
Које језике говори
Говори, чита и пише српски. Зна мало немачки
Какву је школу завршио
Четири разреда основне и четири гимназијалне у Београду
Је ли кад из војске излазио
Није
Кад је у војну службу ступио
1. маја 2868. године
Шта је пре тога био
Калфа трговачки
Је ли кад у страној држави служио
Није
Је ли кад у војни био
Учествовао у ратовима 1876-1878. Има само борачку споменицу.
Је ли и кад осуђен
Није
Каквог је природног дара
Обичног

Какве је способности уопште
Добре способности
Кад је и у које чинове и званија ступио
11. опктобар 1869. каплар; 1. јули 1870. поднаредник; 1. јуни 1873. наредник; 19.
мај 1876. потпоручник.
Од 1. маја 1868. до 16. октобра 1869. редов у учевној чети, као каплар у
пионирском батаљону. 1. јуна 1870. преписач у батаљонској канцеларији све до 15. јуна
1871. од тад је при III чети поинтонској на мосту јасичком. 11. новембар 1871. произведенн
за писара у војном министарству у ком је био све до аванзовања за потпoручника. Као
официр за време ратова вршио је опшгте пионирске послове по позицијама са стајаћим и
народним пионирима.
21.
МИЛАН ВУЧКОВИЋ, пешадијски поручник, командант ветерничког батаљона.
Кад је рођен
29. јуна 1844. у Медојевцу, срез белички, отац Вучко Кузмановић, земљорадник,
умро 1867, мајка Марија, кћи Ранђела из Вукмановца, умрла 1863.
Које вероисповести
Православне
Је ли жењен
Ожењен је од 24. фебруара 1880. Маријом, кћерком покојног Раје Стефановића,
трговца из Алексинца, деце нема.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски. Не служи се ни једним страним језиком
Какву је школу завршио
У војсци научио да чита и пише.
Кад је у војну службу ступио
Ступио у војску 11. априла 1865. године
Шта је пре тога био
Земљорадник
Је ли кад из војске излазио
Није

Је ли кад у којој страној држави науке слушао или страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Учествовао у ратовима 1876/78, у бојевима 20 и 23. јуна, 8. јула, 6 и 16. августа у
околини Бјељине у Босни. Одликован је Сребрном медаљом за храброст и Споменицом за
ослобођење и независност Србије. У рату је био са чином потпоручника.
Каквог је природног дара
Обичног је дара
Какве је способности уопште
Способности доста слабе, треба му надзор, није добар економ и од плате му се
одбија. Према млађима строг, према старијима учтив.
Кад је и у које чинове и звања ступио
До 1873. био је у стајаћој војсци, те године премештен за дисциплинског наредника
у Војној академији. Маја 1874. премешта се у народну војску у окружје подрињско и остао
је као ново произведени официр при истој окружној команди. Марта 1877. премештен за
водног официра у првој чети првог стајаћег батаљона. 19. августа 1877. одређен је за
активни батаљон у подрињској бригади. 6. октобра 1878. одређен за команданта
Ветерничког батаљона.
1. мај 1868. каплар; 1. јанауар 1869. поднаредник; 1. јануар 1873 наредник; 10.
фебруар 1876. потпоручник; 16. јун 1878, поручник у батаљону при нишкој окружној
команди.
22.
АВРАМ ЈОВАНОВИЋ, пешадијски потпоручник и водни официр у IV чети V
стајаћег батаљона.
Кад је рођен
1. априла 1853. у Бачини, отац Тодор Јовановић из Бачине земљорадник, мајка
Станка кћи Јанићија Додића из Маскара.
Је ли ожењен
Ожењен
Које језике говори
Говори, чита и пише српски
Какву је школу завршио
Свршио четири разреда основне школе у Бачини

Кад је у војну службу ступио
1. маја 1874. године
Шта је пре тога био
Земљорадник
Је ли кад из војске излазио
Иступио из војске 1. априла 1877. и ван војске био 1 месец и 15 дана и за то време
бавио се земљордњом. Поново је позван наредбом 15. маја 1877. као сви старо ислужени у
чин нареднички, јер је као наредник и отпуштен.
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
За време рата 1876. као поднаредник и командир Подгорског батаљона Ваљевске
окружне команде у борби код Великог Извора 6. јула, а 1877/78. учествовао у борби 12.
децембра код Ак-Паланке, 15. децембра код Пирота као наредник и командир III чете V
кључког батаљона Тимочке комбиноване окружне војске. 20. јануара код Подујева као
официр и комадир исте чете. Одликован Сребрном медаљом за показану храброст 6. јула
на Великом Извору против Туракла, где је и рањен.
Какве је способности уопште
Доста скромног дара, не баш предузимљив, зна обуку али на млађе не уме да
пренесе. Добар је економ, уредан је.
Кад је и у које чинове и звања ступио
1. новембар 1874 каплар; 15. децембар 1875. поднаредник; 15. децембар 1876.
наредник; 1. јануар 1878. потпоручник. Вршио дужност комаданта четвртог Подгорског
батаљона за време примирја три месеца, одатле је преведен на службу сталну у V батаљон
стајаће војске у IV чети где се и сада налази.
23.
ДИМИТРИЈЕ НЕСТОРОВИЋ, пешадијски потпоручник
Кад је рођен
24. октобра 1856. у Поповцу среза параћинског. Ридитељи живе у Параћину, отац
Василије Несторовић, свештеник, мајка Христина из Великог Бечкерека, кћи Максима
Јеличића, кројача из Старог Бечеја
Је ли ожењен
Није

Које језике говори
Говори, чита и пише српски и руски, а немачки и француски чита и пише и може
неправиилно да говори.
Какву је школу завршио
У Крагујевцу сврпио три разреда Гимназије, затим у Русији као руски питомац у
Полтави седморазредну војну гимназију и у Москви млађи курс и пола године старији у
Александровској војној школи у Русији. Као руски војни васпитаник провео од јуна 1870.
до 1875, то јест пет ипо година. Затим напустио школу због Херцеговачког устанка.
Кад је у војну службу ступио
1, маја 1876. године примљен је у војску у чину пешачког наредника.
Шта је пре тога био
Пре тога био у Русији у Војној школи
Је ли кад из војске излазио
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
У Русији
Је ли кад у војни био
Био је у ратовима Србије са Турском од 4. септембра 1876. у чину наредника а
даље у чину потпоручника у борбама 10 и 11. августа на Прћиловачким висовима, 14.
августа код Пруговца и 20. августа на Адровачком вису. У рату 1877/78. у Моравском кору
у борби 22. јанауара на Самокову. У рату 1876 одликован је за храброст у борби 10. августа
на Прћиловачким висовима Сребрномм медаљом за храброст, по дипломи од 22. фебруара
1879. 1877/78. Сребрнмом медаљом за ревносну службу, по дипломи од 17. маја 1878. Као
борац у оба рата одликован је Споменицом 10. маја 1878.
Каквог је природног дара
Обичног
Какве је способности уопште
Карактера је озбиљног, ревностан је дугова нема, уљудан је, не избегава друштво
економ је врло добар. Не оскудева у официрским потребама, понаша се уљудно, дружи се
само са официрима, слободно време проводи у читању.
Кад је и у које чинове и звања ступио
1. маја 1876. примљен је у војску у чину пешечког наредника; 4. септембра 1876.
наредбом команданта Моравске војске добио чин потпоручника за одликовање у рату, који
је чин потврђен указом 1. јануара 1877.

Као официр био на служби од 4. септембра код команданта Алексиначке одбране
вршећи дужност ордонанс официра, после при Ћупријској окружној војсци од 1. децембра
1877. од објаве рата до 18. децембра 1877. био је при народном батаљону одређен за
командовање. 18. децембра 1877 је наредбом команданта Ћупријске бригаде одређен да
врши дужност команданта другог параћинског батаљона прве класе коју је дужност вршио
све до демобилизације. Рапоредом од 6. октобра 1878. одређен је за водног официра треће
чете деветог батаљона стајаће војске где се и сада налази.
24.
ЉОБОМИР МАРКОВИЋ, пешадијски потпоручник, водни официр при II чети V
батаљона стајаће војске
Кад је рођен
Рођен је 18. маја 1853. у Параћину. Отац Аћим Марковић, био је терзија. Мајка
Марија такође је била из Параћина, кћи Јована Туркбеџије.
Је ли ожењен
Није
Које језике говори
Говори, чита и пише српски и немачки.
Какву је школу завршио
Четири разреда основне школе завршио је у Параћину, а два разреда Гимназије у
Београду.
Када је у војну службу ступио
У војску је ступио 2. маја 1873. године
Шта је пре тога био
Трговачки калфа
Је ли кад из војске излазио
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
У српско-турским ратовина учествовао је са штабом II дивизије Шумадијског кора.
Није био одликован, јер се више интересовао за административну него за фронтовску
службу.
Кад је и у које чинове и звања ступио

Од ступања у војску па до 1. јуна 1876. служио је при II чети III батаљона II
пешадијског пука. Од 1. јуна 1876. па до 4. октобра исте године био је писар гарнизонске
канцеларије у Београду када бива постављен као официрски заступник при I батаљону
стајаће војске. Од 2. марта 1877. налазио се при артиљеријској школи, а када је та школа
престала да постоји од 31. августа при штабу II дивизије Шумадијског кора. 21. јула 1880.
при II чети V батаљона стајаће војске, где се и сада налази.
25.
СВЕТОЗАР МИЛЕНОВИЋ, пешадијски поручник, водни официр III чете, VII
батаљона стајаће војске.
Кад је рођен
6. августа 1850. у Параћину. Отац Јован Миленовић, терзија из Параћина, умро,
мајка Стевана, кћи Радована Лешјанина.
Је ли ожењен
Ожењен од 20. јула 1880. жена Персида, кћи Анте Васковића, трговца из Јагодине.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски и немачки
Какву је школу завршио
Четири разреда основне школе у Параћину и два разреда Гимназије у Београду
Шта је пре тога био
Ђак
Је ли из војске излазио
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Учествовао у рату 1876/78. у борбама на Св. Николу 7. децембра, на Ак-Паланци
12. децембра на Гајтану 16. децембра и на више места у демонстрацији на којима се и
борба водила. Одликован Сребрном медаљом за храброст 10. септембра 1878.
Каквог је природног дара
Обичног
Какве је способности уопште

Правилно екзерцира, тачан је, ревностан, нема дугова, уредан, приступачан, одан
служби.
Кад је и у које чинове и звања ступио
12. септемабр 1872. каплар; 12. март 1873. поднаредник; 25. фебруар 1876.
наредник; 19. мај 1876. потпоручник.
16. јуна 1876. премештен из Ћупријске војске за водног официра III чете II стајаћег
батаљона у Крагујевцу; 6. децембра 1876. премештен из III чете за Ћупријску окружну
војску за команданта батаљона; 29. септембра 1877. да врши дужност командира чете у
Књажевцу која је била ради комбиновања; 2. новембра 1877. одређен је за батаљон
Књажевачке окружне војске и са истим за време рата управљао; 6. октобра 1878.
премештен из Књажевца у Јагодинску окружну војску; 1. априла 1880. премештен из
Јагодинске окружне војске за водног официра II чете VII батаљона.
26.
МИЛОЈКО ЛЕШЈАНИН
Кад је рођен
Рођен је у Лешју 15. фебруара 1830. године, отац Радован из Лешја, био трговац,
умро у Параћину 1866. године.
Је ли ожењен
Ожењен Емилијом, кћерком почившег Платона Симоновића, државног руског
саветника, рођеног у Каменици у Срему, има једног сина Љубомира рођеног 17. фебруара
1861. године.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски, говори немачки и француски, разуме и руски.
Какву је школу завршио
Завршио је основну школу у Ћуприји и Параћину, четири разреда Гимназије и
петогодишњи курс Војне академије у Београду.
Кад је у војну службу ступио
Ступио у војску 6. септембра 1849. године.
Шта је био пре тога
Био ученик београдске гимназије.
Је ли кад из војске излазио
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио

Био је две године у ратној Академији у Берлину; служио при II гардијском
пионирском батаљону и при пешачком гардијском пуку Keiser Franz; био на служби при
великом генералштабу пруском 1 годину и 6 месеци и радио поред тактичких упражњења
и на премеравању топографском пруске државе; извршио путовање са питомцима ратне
академије у циљу обучавања у генералштабним пословима. Присуствовао маневрима
пруске војске код Кобленца и другим местима од 1855-1859. године; аустријске код Брука
1868. и руске код Петрограда 1875. године.
Је ли кад и у војни био
За време бомбардовања и пушчане борбе у Београду 1862. године командовао са
трупама у вароши; за време француско-немачког рата 1870. године присуствовао опсади
Меца и испаду француске војске 31. августа, и опсади Стразбура. У првом рату за
ослобођење 1876. командовао Тимочком војском и управљао одбраном источног дела
Србије против Осман-паше, и борбама 21, 22 и 30. јуна на Зајечару и 24. јула на Грљану;
командовао левим крилом војске у бици на Великом Извору 6. јула. У другом рату 1877/78.
као командант Моравског лора управљао опсадом Ниша, а по паду овог града операцијама
трупа Моравског и Тимочког кора, сходно операционом плану Врховне команде притив
Хафис-паше у правцу Косова поља. Лично управљао борбама: при ослобађању Ниша; 11.
јануара на висовима Соколске планине; 15, 19 и 22. јануара против Турака на Самокову.
Слат је почетком 1878. године у изванредну мисију: главнокомандујућем русле војске
великом кнезу Николају у Сан-Стефану и руском цару Александру у Петроград.
У првом рату одликован Таковским крстом, у другом рату Златном медаљом за
храброст, Таковским крстом III степена са звездом, руским орденом Св. Станислава II
степена са мачевима и звездом. У 1875. години обдарен у Петрограду орденом Св. Ане II
степена из политичког призрења. Приликом заузећа Ниша добио захвалу од кнеза Милана.
Какве је способности уопште
Врло добре је способности, снажан и способан, тачан, ревностан, одличан у
вршењу службе.
Кад је и у које чинове и званија ступио
9. јануара 1850. каплар; 15. децембара 1850. наредник; 11. октобара 1855.
потпоручник; 27. маја 1859. поручник; 27. јануара 1861. капетан; 26. октобара 1862.
капетан I класе; 1. јануара 1869. мајор; 1. јануара 1873. потпуковник; 4. јануара 1875.
пуковник; 8. марта 1878. генерал.
27. маја 1859. за професора Војне академије; 22. септембра 1865. за управника
Војне академије; 7. новембра 1868. за начелника опште-војног одељења министарства
војног; 2. априла 1873. за министра војног; 23. маја 1874. за управитеља Војне академије;
22. јула 1875. за команданта Тимочке дивизије и почасног ађутанта кнеза Милана; 17. јуна
1876. за главно командујућег Тимочке војске; 18. децембра 1876. за команданта Моравског
кора; 6. октобара 1878. за команданта Тимочког кора.
27.
МИХАЈЛО БАРЈАКТАРЕВИЋ, пешадијски капетан II класе, комадир I чете, V
батаљона стајаће војске.
Кад је рођен

Рођен је 26. октобра 1842. у Извору, срез параћински, отац Павле Маринковић,
земљорадник, мајка Стоја.
Је ли ожењен
Жењен је 28. јануара 1879. Жена се зове Драча. Њен отац је Димитрије Савић,
пензионисани срески начелник.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски и руски добро. Само говори не сасвим добро, но у
толико да се може разумети: бугарски, пољски, влашки, немачки и француски.
Какву је школу свршио
Свршио је три основна разреда у Доњој Мутници, четврти разред у Параћину и три
разреда Гимназије у Крагујевцу. Свршио је седам разреда Гимназије у Москви. Слушао је
две године математичке науке на Московском универзитету и две године војне науке у
Петрограду при Константиновом војном училиштву.
Кад је у војну службу ступио
У војску је ступио 6. јула 1876.
Је ли кад у којој страној држави науке слушао, или у страној војсци служио
Служио у Царској руској војсци у 8. пешадијском Московском Великог Херцога
Фридриха Мекленбурског пуку.
Је ли кад и у војни био
Био у српско-турском рату 1876. Те године учествовао у борби 26. јула на Јавору и
24. августа код Горњег Љубеша; у 1877/78. био у борби код Нишора; 13, 25 и 28. децембра
1877. учествовао у борбама код Ниша; У 1878. 18. јануара учествовао у борби код Врања.
За храброст у српско-турском рату 1876. 26. септембра одликован је чином
капетана II класе; 15. јануара 1878. добио Златну медаљу за храброст због показане
храбрости у рату 1877/78.; 20. новембра 1878. одликован Таковским крстом IV степена; 8.
јуна 1878. одликован руским крстом Св. Ђорђа IV степена.
Калве је способности уопште
Карактера је чврстог, постојаног и доста предузимљивог. У речи поуздан. Егзицир
правилно зна. Службу врши доста тачно. Економ је добар. Владање и понашање у служби
добро.
Кад је и у које чинове и званија ступао
5. јула 1876. произведен у чин поручника пешадијско; 10. октобра 1876. произведен
за капетана II класе;
16. јула 1876. постављен за команданта батаљона Рудничке бригаде II класе; на
завршетку рата 1876. постављен за команданта батаљона Рудничке бригаде I класе; 7.
марта 1877. постављен за командира II чете, VIII батаљона стајаће војске; 1. септембра

1877. постављен за команданта Моравског комбинованог батаљона Рудничке бригаде I
класе; 10. октобра 1879. преведен у Рудничку окружну команду.
27.
ЉУБОМИР ЛЕШЈАНИН, пешадијски потпоручник
Кад је рођен
Рођен је 10. марта 1856. отац Милосав Лешјанин, родом из села Лешја, члан
Апелационог суда.
Је ли ожењен
Није жењен
Које језике говори
Говори, чита и пише српски
Какву је школу завршио
Завршио четири разреда основне школе, два разреда Гимназије и два разреда
Реалке у Београду.
Кад је у војну службу ступио
У војску је ступио у војску 3. маја 1874. године
Шта је пре тога био
Ђак
Је ли кад из војске излазио
Из војске излазио априла 1875. и после 22 дана поново ступио у војску.
Одсуствовао је услед болести а боловао је од запаљења беле џигерице.
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад и у војни био
Био је 1876. са Тимочким кором, а 1877/78. био у Шумадијском кору.
Одликован Сребрном медаљом за храброст и Споменицом.
Какве је способности уопште
Способности је добре и то како у администрацији тако и у фортификацији тако и у
фронтовској служби. Правила добро разуме а уме и на друге да пренесе. Способан је да
командује водом. Здрав је окретан и за војну службу способан. Службу врши врло
ревносно и тачно. У служби је озбиљан. Према млађима се понаша старешински и строго,

према равнима као друг, а према старијима учтив и понизан. Наредбе старијих не оговара.
Економ је врло добар, са платом располаже умерено, дугова нема. Владања је како у
служби тако и ван ње врло доброг. Одева се чисто и уредно. У друштву се понаша солидно
а дружи се са официрима и солидним грађанима. Страсти нема никакве.
Кад је и у које чинове и званија ступао
11. марта 1875. за каплара; 1. новембра 1875. за поднаредника; 5. јула 1876. за
наредника;
16. новембар 1875. за писара; 1. маја 1877. за писара II стајаћег батаљона.
28.
ТИМОТИЈЕ ИВКОВИЋ
Кад је рођен
Рођен је 5. децембра 1851. у Буковцу, срез деспотовачки, отац Илија Ивковић,
земљорадник, мајка Дафина.
Је ли ожењен
Није жењен
Које језике говори
Говори, чита и пише српски
Какву је школу завршио
Завршио три разреда основне школе у Ћуприји и један разред Реалке у Алексинцу.
Кад је у војну службу ступио
Ступио у војску 13. маја 1870. године
Шта је пре тога био
Ђак
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Учествовао 1876. у борбама на Прокупљу, Гребцу, Голешници, Тешици, Адровцу,
Глоговци, Шиљеговцу и на Јошаници под Јастребцом; 1877/78. учествовао у борбама на
Крњу, Високој Косаници и Самокову; 6 и 7. априла на Самокову и Куршумлији.
Одликован 1876. Сребрном медаљом за храброст; 1877/78. одликован Споменицом
за независност, Таковским крстом V степена, Крстом Св. Станислава III степена.

Кад је и у које чинове и званија ступао
15. априла 1871. каплар; 1. августа 1872. поднаредник; 19. фебруара 1875.
наредник; 19. маја 1876. потпоручник, 10. октобра 1876. поручник;
1. јуна 1876. постављен за батаљонског команданта V Трстеничког батаљона I
класе Крушевачке бригаде; 1. марта 1877. преведен из Крушевачке у Јагодинску бригаду;
1. маја 1877. преведен из Јагодинске бригаде за водног официра I чете VII батаљона; 8.
децембра 1878. из I у II чету VII батаљона за водног официра.
29.
ТОДОР ЈАКОВЉЕВИЋ, пешадијски поручник
Кад је рођен
Рођен 10. фебруара 1842. у Белушићу, отац Јаков Јаковљевић, мајка Петрија из
Бошњана у окружју јагодинском.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски
Какву је школу завршио
Завршио три разреда основне школе у Опарићу, а четврти разред у Јагодини.
Кад је у војну службу ступио
У војску ступио 5. новембра 1860. године
Шта је пре тога био
Био је трговачки калфа
Је ли кад из војске излазио
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Учествовао у бомбардовању Београда 1862.
1876. учествовао у борбама: 20. јула на Мрамору; 10 и 12. августа у селу Пруговцу;
14. августа у селу Станцима у окружју алексиначком. Тада је имао чин потпоручника и био
је командант Ћупријског батаљона I класе народне војске; 22. јануара 1878. био у борби на
Самокову у окружју топличком, као поручник и командовао Ћупријским батаљоном I
класе народне војске.
Одликован Сребрном медаљом за храброст због држања у борбама у селу
Станцима 14. августа 1876; Таковским крстом V степена 22. јануара 1878, за учешће у
борбама на Самокову.

15. септембра 1875. постављен за команданта батаљона народне војске I класе у
округу ћупријском; 10. децембра 1876. одређен распоредом за командира III чете IV
батаљона стајаће војске; 1. марта 1877. одређен за водног официра при чети стајаће војске;
10. маја 1877. одређен распоредом за командира IV батаљона стајаће војске; 20. септембра
1877. одређен за команданта батаљона народне војске I класе у округу ћупријском.

30.
СИМА ПОПОВИЋ
Кад је рођен
7. маја 1848. у Варварину, отац Ђорђе Поповић, земљорадник, умро, мајка Огњана
из алексиначког округа, умрла.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски
Какву је школу завршио
У Варварину завршио три разреда основне школе. У Београду завршио први разред
Гимназије, а други, трећи, четврти и пети разред Гимназије у Крагујевцу.
Кад је у војну службу ступио
У војску ступио 9. јула 1867. године
Шта је пре тога био
Ђак петог разреда Гимназије
Је ли кад и у војни био
1876. учествовао у борбама на Јавору као ађутант инжињеријског батаљона
Ибарске војске у чину потпоручника; у рату 1877/78. код Ниша и Куршумлије, као
вршилац дужности ађутанта инжињеријског батаљона Моравског кора у чину поручника.
Одликован Сребрном медаљом за храброст 1876; Сребрном медаљом за ревносну
службу 1878; Одликован унапређењем у чин поручника од стране команданта Ибарске
дивизије одлуком од 23. октобра 1876. за ревносно вршење дужности.
Кад је и у које чинове и званија ступао
1. маја 1869. каплар; 1. јуна 1870. поднаредник; 1. јуна 1873. наредник; 1. марта
1874. потпоручник; 5. новембра 1876. поручник.
Од 5. фебруара 1870. до 1. августа 1871. четни писар; од 1. новембра 1871. до 1.
јуна 1873. предат у помоћ управитељу пионирског радилишта за надзор радника и за
деловодствене послове; од 1. јуна 1873. до 1. марта 1874. писар батаљона; од 1. марта 1874.
до 1. новембра 1874. четни писар II чете пионирског батаљона; од 1. новембра 1874. до 1.
априла 1876. ађутант пионирског батаљона Ибарске дивизије; од 1. децембра 1876. до 1.
новембра 1878. ађутант и вршилац дужности ађутанта инжињеријског батаљона

Моравског кора. У овом времену , од 1. марта 1877. до 1. октобра 1877. вршио дужност
команданта инжињерије и начеленика инжињерије Моравског кора.
31.
СТЕВАН ЂОРЂЕВИЋ, наредник, прве чете стајаћег батаљона
Кад је рођен
23. новембра 1852. у селу Ресавици, окружја ћупријског. Отац Првул Ђорђевић,
бивши механџија у Ресавици, умро, мајка Анка
Је ли ожењен
Није
Какве језике говори
Говори, чита и пише српски
Какве школе завршио
Четири разреда основне школе у селу Дворишту округа ћупријског
Кад је у војну службу ступио
30. априла 1874. године
Шта је пре тога био
Магазаџијски калфа
Је ли кад из војске излазио
Изашао из војске 31. августа 1879, као наредник по молби због слабог здравља. Ван
војске провео три ипо месеца и био за то време кафеџија. Поново ступио у војску 15.
децембра 1870. у чину наредника.
Је ли кад и у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
У рату је био 12. децембра 1877. код Ак-Паланке, 15. децембра 1877. код села Блата
до Пирота и код Шајковца 20. јануара 1878. Одликован Сребрном медаљом за показану
храброст код Пирота.
Кад је у које чинове и звања ступио
10. марта 1875. за каплара; 21. новембра 1876. за поднареднника; 15. јуна 1878. за
наредника. Од јуна до 29. новембра 1877. вршио је дужност четног писара I чете стајаћег
батаљона. Од 27. децембра 1877. па до 10. априла 1878. вршио је дужност четовође III чете

I батаљона комбиноване бригаде. Од 5. јуна 1878. до 31. августа 1879. вршио је дужност
четног наредника I чете комбинованог стајаћег батаљона. Од 15. децембра 1879. до 3.
марта 1880. Као четни наредник III чете VII стајаћег батаљона. Од 3. марта преведен у прву
чету истог батаљона и при њој и сада врши дужност четног наредника.
31.
КОСТА
стајаће војске.

ЈОВАНОВИЋ, пешадијски потпоручник треће чете петог батаљона

Кад је рођен
23. јуна 1853. у Бобову, среза ресавског, отац Бошко Јовановић из Бобова,
земљорадник, жив је, мајка Петрија, кћи Јанка Новаковића, умрла.
Је ли ожењен
Није жењен
Какве језике говори
Говори, чита и пише српски, говори влашки
Какве је школе завршио
Три разреда основне школе у Бобову
Кад је у војну службу ступио
1. маја 1874. године
Шта је пре тога био
Трговачки помоћник
Је ли кад из војске излазио
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
У српско-турском рату учествовао 21. јуна 1876. на Великом Извору, 23. јуна на
Вражогрнцу на Тимоку и 30. јуна у бици код Зајечара, 24. августа на Лубници. Одликован
Сребрном медаљом за храброст у борби 21. јуна 1876 на Великом Извору, чином
наредничким и Споменицом рата. За време рата био код Црноречке бригаде друге класе.
Каквог је природног дара
Обичног

Какве је способности уопште
Здрав, крепак, окретан, за пољску службу способан, добар јахач није, за наставника
није спреман.
Какав је у вршењу службе
Службу врши тачно и са постојаном ревношћу. Понашања према млађима је
умерено строго, према равнима уљудан, према старијима пристојан. Наредбе врши тачно
Какав је економ у приватним својим пословима
Економ је добар
Каквог је владања и понашања у служби
Владања је и понашања, како у служби и ван ње врло доброг. Дружи се са
друговома и грађанима.
Кад је у које чинове и звања ступио
За каплара 10. марта 1875; за поднаредника 1. новембра 1875. за наредника 1.
августа 1876; за пешачког поторучника 1. јануара 1878; 23. априла 1876. преведен из II чете
II батаљона стајаће војске у црноречку окружну команду. 18. mарта 1878. преведен за
водног официра III чете V стајаћег батаљона.
32.
АТАНАСИЈЕ МИТРОВИЋ, пешачки потпоручник и ађутант V стајаћег батаљона I
пешачког пука.
Кад је рођен
13. јануара 1854. у Јагодини. Отац Димитрије Митровић из Јагодине, умро, био
бакалин а доцније земљоделац, мајка Ђурђа из Мајура, кћи Пауна Николића, земљоделца
из Мајура.
Је ли ожењен
Није
Какве језике говори
Говори, чита и пише српски
Какве је школе завршио
Четири разреда основне школе у Јагодини
Кад је у војну службу ступио
Уписан у стајаћу војску 28. маја 1874. године

Шта је пре тога био
Трговачки помоћник
Је ли из војске излазио
Није
Је ли кад у кој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
У борби није био. За време првог рата 1876. Као поднаредник и писар и наредник
био у штабу Главне команде Тимочко-Моравске војске, а за време другог рата 1877/78. у
штабу Тимочког кора. Одликован Споменицом борбеном.
Каквог је природног дара
Обичног је дара
Какве је способности уопште
Клони се читања војне литературе, доста је спор у схватању, карактера постојаног,
поуздан, службу врши тачно, учтив је
Какав је економ у приватним пословина
Добар економ
Кад је у које чинове и звања ступио
15. марат 1875. каплар; 1. новембра 1875. поднаредник; 15. августа 1876. наредник;
1. јануара 1878. потпоручник пешачки.
Од уписа до 1.јуна 1876. Био у III чети II батаљона првог пешачког пука, као редов
каплар и писар и поднаредник и писар четни. 1. јуна 1876. преведен у штаб главне команде
Тимочко-Моравске војске као поднаредник и писар. 1. децембра 1876. преведен у штаб
Тимочког кора као наредник и писар где је остао и као официр до 20. марта 1878. Од 20.
марта 1878. произведен за водног официра IV чете петог батаљона а распоредом од 6.
oктобра 1878. за ађутанта V стајаћег батаљона где се и сада налази.
33.
АЛЕКСА РАДОВАНОВИЋ, водни официр при I чети седмог стајаћег батаљона
другог пешадсијског пука.
Кад је рођен
Рођен је 15. августа 1852. у Комарану, отац Радован Анђелковић, умро а био
марвени трговац, мајка Марија из Калудре.

Је ли ожењен
Није
Какве језике говори
Говори, чита и пише српски. Не служи се страним језицима
Какве је школе завршио
Три разреда основне школе у Рековцу
Кад је у војну службу ступио
20. априла 1870. године
Шта је пре тога био
Земљорадник
Је ли кад из војске излазио
Излазио из војске 28. марта 1873. и провео ван службе 17 дана, за то време занима о
се шпекулативном радњом, тада је био каплар.
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Био у српско-турским ратовима, 1876 у биткама код Алексинца, 8 и 9. јануаара
1878. пред Врањем и 7. априла 1878. код Куршумлије. Одликован Сребрном медаљом за
храброст 1878. и Споменициом на рат 1876/78. године
Кад је у које чинове и звања ступио
1.фебруара 1873. каплар; 16. маја 1874. поднаредник; 20. септембра 1876. наредник;
1. децембра 1877. потпоручник;
5. августа 1874, премештен из стајаће војске у Јагодинску бригаду I класе и вршио
дужност обучавања војника. 12. децембра 1877. премештен из Јагодине у Смедеревску
бригаду I класе где је у I Подунавском батаљону био полубатаљони командант. 5.
децембра 1878. премештен из Смедеревске бригаде за деловођу команданта Нишке
бригаде. 3. јануара 1879. премештен из Ниша за водног официра при I чети VII стајаћег
батаљона.
34.
ВАСИЛИЈЕ
батаљона I пука.
Кад је рођен

ЈОВАНОВИЋ, артиљеријски потпоручник и водни официр VI

Рођен је 30. децембра 1841. у Јасици, отац Здравко Стојановић, земљорадник умро.
Је ли ожењен
Ожењен је, има две кћерке.
Какве језике говори
Говори, чита и пише српски, немачки по мало разуме и чита.
Какве је школе завршио
Завршио четри разреда одновне школе и један разред Реалке.
Кад је у војну службу ступио
У војску је ступио 28. септембра 1862. године
Шта је пре тога био
Калфа трговачки
Је ли кад из војске излазио
Излазио из војске и био ван војске три месеца и девет дана. За то време био
општински писар и помагао у писању при канцеларији среза темнићког
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Био је 1876. у рату на Јавору.
Какве је способности уопште
Правила добро разуме, може их применити и на мчађе знање пренети, може се
употрбити за наставника, употребљив је за фронтовску службу, у администрацију се
разуме.
Какав је у вршњу службе
Добро врши службу
Какав је економ у својим пословима
Добар је економ, нема дугова.
Каквог је владања и понашања у служби и изван службе
Нема страсти и чисто је обучен. Дружи се са себи равнима.

Кад је у које чинове и звања ступио
1. јануара 1866. за каплара; 14. марта 1869. за поднаредника; 31. марта 1875. за
наредника; 1.јануара 1878. за потпоручника.
35.
ЛАЗАР ИЛИЈИЋ, пешачки наредник из штаба трећег стајаћег батаљона, првог
пешачког пука
Кад је рођен
Рођен је 7. новембра 1855. у Превешту, срез левачки, отац Илија Арсенијевић,
умро, мајка Милунка.
Је ли ожењен
Није
Какве језике говори
Говори, чита и пише српски
Какве школе завршио
У школу ишао у манастиру Каленић и то четири разреда и два разреда Гимназије
приватно
Је ли кад у војни био
Учествовао у рату 1876-78 и то на Пироту, Нишу, Врању и то са првим
комбинованим батаљоном Рудничке бригаде. Одликован Златном и Сребрном медаљом за
храброст и крстом Св. Ђорђа IV степена, Ратном споменицом и чином поднаредника.
Какве је способности уопште
Прилично је бистар и све лако схвата, карактера тиха, нарави благе, бољу је
употребљив за канцеларијски посао.
Кад је у које чинове и звања ступио
2. август 1877. Каплар; 5. Фебруар 1878. Поднаредник; 15. Мај 1880. Наредник.
36.
ТИМОТИЈЕ НОВАКОВИЋ, артиљеријски потпоручник VI пољске батерије III
артиљеријског пука
Кад је рођен
Рођен је 24. октобра 1854. у Свилајнцу, отац Петар Новаковић из Свилајнца, срез
ресавски, био је трговац, погинуо од зликоваца.

Је ли ожењен
Није ожењен
Које језике говори
Говори, чита и пише српски
Какву је школу завршио
Свршио четири разреда основне школе и један разред гимназијске реалке
Кад је у војну службу ступио
1. маја 1874. године
Шта је пре тога био
Трговачки калфа
Је ли кад из војске излазио
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Био у рату 1876 на Бабиној Глави, Ак-Паланци, Пандарилу, Рсавцима, Гребцу где
је рањен. У рату 1877/78. био све време.
Какве је опште способности
Добре је нарави и карактера, поверљив, добар, сталан и предузимљив, врло добар
водни официр, у администратирању батеријском се добро разуме. Здрав развијен, лично
храбар, бистар и јак, добар јахач. Сваку препреку брзо савладава, правила егзецира добро
разуме и примењује на млађе, а и све остало добро разуме. Врло добар наставник.
Какав је у вршењу службе
У вршењу службе ревностан и тачан. Према старешинама врло смотрени пажљив.
Врши наредбе старешина, о старешинама говори са поштовањем, према равнима искрен,
према млађима достојанствен. У служби је опхођења озбиљног. Службу врши са
озбиљношћу, ван службе владања врло доброг, у друштву миран и пријатан, ван службе се
више занима са читањем војних књига и правила. Више се дружи са својим друговима
неголи са грађанством.
Какав је економ у приватним својим пословима
Врло добар економ, пажљив и чуваран, држи се у границама своје плате, дугова
нема, нити је за дуг тужен. Луксузан није ни у чему.

Кад је и у које чинове и званија ступао
30. априла 1875. за каплара; 1. мај 1876. за поднаредника; 15. јула
наредника; 1. јануара 1878. за потпоручника.

1876. за

37.
ИЛИЈА КРСТИЋ, пешадијски потпоручник и водни официр IV чете, IV батаљона
стајаће војске.
Кад је рођен
Рођен је 10. јула 1855. у Јагодини, отац Павле Крстић, трговац, мајка Милева,
умрла.
Које језике говори
Говори,чита и пише српски
Какву је школу завршио
Завршио је четири разреда основне школе и два разреда Гимназије у Београду
Кад је у војску ступио
У војску је ступио 26. септембра 1873. године
Шта је пре тога био
Трговачки помоћник
Је ли кад из војске излазио
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Учествовао у српско-турским ратовима 1876-1878. Одликован Сребрном медаљом
за храброст у рату 1876. За борбу на Великом Извору и 6. jула (нечитко).
Какве је опште способности
Обичног је дара, здрав и за сталну службу употребљив, али није за самосталну
команду, није довољно интелигентан
Какав је у вршењу службе
Сва правила разуме но не може на друге да пренесе. У вршењу службе потребна му
је контрола. Владања и понашања је доста охолог. Порока нема.

Кад је и у које чинове и званија ступао
1. јануара 1878. преведен из Врачарског батаљона београдске бригаде I класе и
упућен штабу Врховне команде у Ниш, касније упућен команданту резервне дивизије и
одређен у Рудничку бригаду II класе.
38.
ИЛИЈА ЗАРИЋ, инжињеријски потпоручник.
Кад јерођен
Рођен је 5. октобра 1849. у Јагодини, отац Коста Зарић, земљорадник.
Је ли ожењен
Није
Какве језике говори
Говори, чита и пише српски, немачки и француски чита
Какву је школу завршио
Завршио четири разреда нормалне и два разреда Гимназије у Крагујевцу и два
разреда Гимназије у Београду
Кад је у војску ступио
У својску ступио 3. фебруара 1868.
Је ли кад из војске излазио
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао, или страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Учествовао у рату 1876/1878. Одликован Сребрном медаљом за храброст за
1877/78.
Какве је опште способности
Физички крепак, способан за војничку службу.
Кад је и у које чинове и званија ступао
15. октобра 1869. за каплара; 1. јуна 1870. за поднаредника; 12. марта 1876. за
наредника; 5. новембра 1876. за потпоручника.

августа 1877.одређен да врши дужност наставника у пионирском батаљону стајаће
војске код III чете пионирске.
39.
ЖИВКО МИЛОЈЕВИЋ, артиљериски потпоручник
Кад је рођен
2. децембра 1846 у Урсулу, отац Милоје Бркић из Урсула, жив је.
Је ли ожењен
Јесате, има троје деце: мушко 5 година, кћерке 4 и 1 година.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски
Које је школе завршио
Завршио четири разреда основне школе у Рековцу и курс Фајерверкарк у школи
чете Лабораторијске у Крагујевцу.
Кад је у војску ступио
У војску ступио 17. августа 1864. године
Шта је пре тога био
Калфа терзијски
Је ли кад из војске излазио
Из војске излазио 22. октобра 1869. Због тога што није био унапређен и провео је 5
година ван службе и за то време се бавио трговином. При народној војсци био је
старешина у батерији.
Је ли кад у војни био
Био у рату 1876. против Турака на Јавору 12. јула на Ограђенику а тако исто 16, 24
и 26. јула после пада Јаворског био је у Делиграду, на Радовцу, Гравцу и Ђуниском вису.
Одликован Сребрном медаљом за храброст као наредник.
Какав је у вршењу службе
Пошто није служио у фронту то више слабије правила зна. Ревностан и тачан. У
служби је владања доброг, но још не може да се отресе подофицирског живота.
Какав је економ у прватним својим пословима
Економ је добар, дугова нема.

Кад је и у које чинове и званија ступао
1. децембра 1865. за каплара; 2. фебруара 1866. за поднаредника; 1. јула 1876. за
поднаредника; 1. јануара 1878. а потпоручника.

40.
ПЕТРОНИЈЕ
артиљеријског пука

РАДОСАВЉЕВИЋ,

водни

официр

II

пољске

батерије

I

Кад је рођен
Рођен је 24. априла 1846. у Кованици, срез деспотовачки, отац Радивоје
Радосављевић, земљорадник, умро
Које језике говори
Говори, чита и пише српски и влашки, чита и добро пише немачки и латински
Које је школе завршио
Завршио четири разреда основне школе у манастиру Манасији, четири разреда
Гимназије у Београду и две године у војној школи постојеће Бугарске легије од 1867 до
1870. у Београду.
Кад је у војску ступио
У војску ступио 7. фебруара 1869. године
Шта је пре тога био
Био је ђак
Је ли кад из војске излазио
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Учествовао у рату 1876-78.
Какве је опште способности
Добре је способности, и добар је у вршењу службе. Живи скромно и дружи се са
равнима.

Кад је и у које чинове и званија ступао
1. јуна 1870. за каплара; 1. септембра 1870. за поднаредника; 16. јануара 1872. за
писара; 22. октобра 1876. за наредника; 16. јуна 1878 за потпоручника и истог месеца
премештен за водног официра III пољске батерије IV пука а из ове јединице преведен 6.
октобра 1878. у II пољску батерију I пука за водног официра.
41.
СИМА РАШИЋ, старији питомац Војне академије, старији потпоручник
Кад је рођен
Рођен је 14. априла 1857. у Јагодини, отац Јован Рашић, пострадали трговац из
Јагодине, сада му је занимање послужитељ основне школе мушке код Саборне цркве у
Београду.
Је ли ожењен
Није ожењен
Које језике говори
Говори, чита и пише српски, француски и немачки разуме
Које је школе завршио
Завршио четири разреда основне школе у Јагодини, два разреда Гимназије и три
разреда Реалке у у Београду и сада слуша предавања на Војној академији.
Кад је у војску ступио
Ступио у војску 20. септембра 1874. године
Шта је пре био
Био је ђак 5. разреда Београдске реалке.
Је ли кад из војске излазио
Није
Је ли кад у којој страној држави науке слушао или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Учествовао у српско-турским ратовима. У првом рату одликован Сребрном
медаљом за храброст.
Је ли кад и зашто осуђиван

Није суђен ни осуђиван. Дисциплински кажњен: 1. Указом 19, јула, 2. Са четри
дана затвора 24. јуна, 3. Са 8 дана затвора 27. августа 1878. Од команданта Артиљеријског
пука Ибареске дивизије, због тога што је подигао тужбу за увреду против свог командира
IV пољске батерије Моравске војске.
Какве је опште спосбности
Добре је способности
Какав је у вршењу службе
У вршењу службе приличан, не схвата потпуно дисциплину због чега је у
понашању у служби недовољно војник.
Какав је економ у приватним својим пословима
Добар је економ, дугова нема.
Кад је и у које чинове и званија ступао
6. септембра 1875. за каплара; 4. маја 1876. за поднаредника; 23. маја 1876.
премештен у Јужно-моравску дивизију; 1. јуна 1876. за наредника; 2. јуна 1876. премештен
у штаб Ћупријске бригаде I класе; 22. јула 1876. премештен у I пољску батерију Јужноморавске војске; 10. децембра 1876. добио чин артиљењријског потпоручника; 15.
децембрра 1876. премештен у VI пољску батерију Шумадијског кора; 9. августа 1877. у I
пољску батерију Моравске артиљеријхске бригаде; 1. септембра 1877. одређен за ађутанта
Моравске артиљеријске бригаде; 10. марта 1878. премештен у IV пољску батерију, а 1.
септембра 1878. У VI пољску батерију Моравске артиљеријске бригаде.
42.
МИЛАН МАРИНКОВИЋ, артиљеријски потпоручник питомац старије класе
артиљеријске школе
Кад је рођен
Рођен је 2. октобра 1857. у Јагодини, отац Милтин Маринковић, трговац у Јагодини
Је ли жењен
Није жењен
Које језике говори
Говори, чита и пише српски, чита и пише немачки, француски, латински и руски
Какву је школу завршио
Завршио четири разреда основне школе у Јагодини, пет разреда Гимназије и то:
први у Јагодини, други у Крагујевцу, а трећи, четврти и пети у Београду.
Кад је у војну службу ступио

Ступио у војску 12. септембра 1874. године
Шта је био пре тога
Пре је био ђак
Је ли кад из војске излазио
Из војске одсуствовао седам недеља ради употребе купатила у Србији.
Је ли кад у којој држави науке слушао, или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Био је у ратовима 1876/1878. Одликован Сребрном и Златном медаљом за храброст,
Таковским крстом V степена и руским Св. Владимира IV степена.
Је ли кад и зашто осуђиван
Није осуђиван
Какве је способности
Способности је врло добре.
Какве је способности у својој струци
У вршењу службе врло добар. Владања врло доброг.
Какав је економ у приватним својим пословима
Добар је у својим пословима.
Кад је и у које чинове и званија ступао
6. септембра 1875. за каплара; 4. маја 1876. за поднаредника; 1. јуна 1876. за
наредника; 10. децембра 1876. за потпоручника.
10. јула 1876. за командира мерзерске батерије; 12. децембра 1876. за водног
официра у II пољској батерији Моравског кора
20. јануара 1877. за водног официра у I пољској батерији Моравског кора; 14.
априла 1877. за ађутанта Моравске артиљеријске бригаде; августа 1877. за ађутанта I
шумадијског артиљеријског пука
43.
ВУКОМАН АРАЧИЋ, инжињеријски поручник и ађутант инжињеријског пука
Кад је рођен

Рођен је 10. маја 1850. у Ланишту. Отац Петар Арачић, бивши тежак, умро марта
1873. мати Стевана. Кћи Неше тежака из истог села. Умрла 23. децембра 1876.
Је ли жењен
Ожењен 15. априла 1879. Деце нема. Жена Милица, рођена у Крагујевцу 24. јуна
1859. кћи пок. Кап. Артиљерије Миливоја Радојковића, родом из Беле Цркве у
Аустроугарској.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски, чита са разумевањем немачки, француски и латински.
Какву је школу завршио
Свршио четири разреда основне школе у Јагодини, шест разреда Гимназије у
Крагујевца и Војну академију у Београду.
Кад је у војну службу ступио
У војску је ступио 5. новембра 1869. године
Шта је пре тога био
Ђак шестог разреда Гимназије у Крагујевцу.
Је ли кад у којој страној држави науке слушао, или у страној војсци служио
Није
Је ли кад и у војни био
Био у ратовима 1876/1878. У првом рату био ордонанс официр Шумадијске
дивизије и то у бојевима око Громаде, Пирота и на Пандарилу. Августа 1876. учествовао у
бојевима код Рсаоваца (Крупца) и око Шиљеговца.
У рату 1877/78. као ађутант и шеф штаба Јагодинске активне бригаде учествовао у
бојевима 5. децембра 1877. код Чумурлије, 25, 26 и 27. децембра код Виника, 16 и 17.
јануара 1878. на Лумници и 19. и 20. јануара 1878. на Самокову.
Због показане храбрости у бојевима око Громаде и Пандарила 2. августа 1876.
унапређен у чин поручника и одликован Сребрном медаљом за храброст. За показану
храброст у бојевима око Ниша, на Чумурлији и Виника, одликован је Таковским крстом V
степена. За показану храброст у бојевима на Лушници и Самокову одликован Сребрном
медаљом за ревносну службу, крстом Св. Станислава III степена с мачевима и пантљиком
и Борачком споменицом.
Каквог је природног дара
Бистар и има дара за изучавање инжињеријске струке. Карактера чврстог и
постојаног. Здрав, окретан и потпуно способан за службу у пољу и рату, што је у оба рата и
делом показао.
Какве је способности у својој струци

За сваку струку способан и прати савременост исте, чита разне литературе на
страном језику. Из самосталних побуда врши службу са вољом и енергијом. Наређења
старешина не критикује већ их тачно извршава.
Какав је економ у приватним својим пословима
Добар је економ и материјалног стања је доброг, не троши на непотребне ствари, и
у служби и ван ње владања је одличног, у бирању друштва предострожан и пажљив, дружи
се највише са себи равнима.
Кад је и у које чинове и званија ступао
10. августа 1871. каплар; 10. августа 1872. поднаредник; 16. августа 1874. наредник;
20. септембра 1874. потпоручник; 2. августа 1876. поручник; 1. априла 1880. инжињеријски
капетан II класе;
20. септембра 1874. за водног официра II чете пионирске; 1. октобра 1874. за
водног писара III чете пионирске, но да врши дужност код II чете пионирске; 1. марта
1876. за ордонанс официра Шумадијске дивизије; августа 1876. за ордонанс официра
Бањског кора; 1. децембра 1876. за генерал штабне послове код Крагујевачке окружне
војске; 1. априла 1877. за водног официра код III чете пионирске у Београду; 1. августа
1877. за ађутанта и шефа штаба Јагодинске активне бригаде; 6. октобра 1878. за ађутанта
инжињеријског пука; 1. априла 1880. за командира II чете пионира.
44.
ЈЕВРЕМ
батаљона.

СТОЈКОВИЋ, пешадијски потпоручник, водни официр II чете VII

Кад је рођен
Рођен је 26. јануара 1846. у Ћуприји. Отац Величко Стојковић, кабиндом-татарин,
умро. Мајка Недеља из Турске, жива.
Је ли жењен
Није жењен.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски.
Какву је школу завршио
Завршио четири разреда основне школе у Ћуприји.
Шта је пре тога био
Ђак.
Је ли кад у којој страној држави науке слушао, или у страној војсци служио
Није

Је ли кад у војни био
Учествовао у српско-турским ратовима. Добио Споменицу рата 1876/1878.
Каквог је дара
Обичног
Какав је економ у приватним својим пословима
Има дугове.
Кад и у које чинове и званија ступао
Каплар 1. децембра 1864; поднаредник 1. априла 1867; наредник 1. маја 1873;
потпоручник 19. маја 1876.
Као каплар и поднаредник при стајаћој војсци, као поднаредник од 4. септембра
1867. у народној војсци у Ћуприји; као наредник вршио дужност командира батаљона
ресавског, као потпоручник командир батаљона ресавског у рату.
45.
СВЕТОЗАР СТАНКОВИЋ, инжињеријски поручник
Кад је рођен
Рођен је 6. октобра 1852. у Свилајнцу. Отац Лазар био трговац, мајка Наста.
Је ли жењен
Није жењен
Које језике говори
Говори, чита и пише српски, служи се француским језиком.
Какву је школу завршио
Завршио је четири разреда основне школе у Свилајнцу, I и II разред Гимназије, III и
IV разред Реалке и Војну академију у Београду.
Је ли кад у којој страној држави науке слушао, или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
Учествовао у српско-турским ратовима. Одликован Таковским крстом V степена,
Златном медаљом за храброст, Сребрном медаљом за храброст, Сребрном медаљом за
ревносну службу, Ратном споменицом и Крстом Св. Владимира IV степена са мачевима.

Кад је и у које чинове и званија ступао
10. августа 1870. за каплара; 10. августа 1872. за поднаредника; 15. маја 1874. за
наредника; 20. септембра 1874. за потпоручника; 1876. за поручника.
20. септембра 1874. за официра III пионирске чете; септембра 1875. за инжињераофицира у Књажевачком округу; 1876. за ађутанта IV кора Моравске војске; децембра
1876. за ађутанта Књажевачке бригаде; априла 1877. за ађутанта инжињеријског пука;
августа 1877. за ађутанта Књажевачке окружне војске; октобра 1878. за шефа штаба
Моравске дивизије.
46.
КОСТА РАДИСАВЉЕВИЋ, инжињеријски капетан II класе, шеф штаба II дивизије
Шумадијског корпуса.
Кад је рођен
Рођен је 14. јула 1859. у Јагодини. Отац Стеван Радисављевић из Опарића, био
трговац у Јагодини, умро.
Је ли жењен
Ожењен са Миленом, кћерком покојног Станка Јовановића, бојаџије из Београда.
Има два сина, Милутина рођеног 24. октобра 1872. и Боривоја рођеног 2. јануара 1875.
Које језике говори
Говори, чита и пише српски, и нешто француски.
Какву је школу завршио
Завршио је четири разреда основне школе у Јагодини, пет разреда Гимназије: три
разреда у Зајечару и два разреда у Београду, и Војну академију у Београду.
Кад је у војску ступио
У војску је ступио 13. октобра 1866. године
Шта је пре тога био
Ђак
Је ли кад у којој страној држави науке слушао, или у страној војсци служио
Није
Је ли кад у војни био
У току рата 1878. учествовао као шеф штаба Дунавске дивизије. У самој војни
учествовао у чарки са Арнаутима код села Горњег Бријања јануара 1878. Одликован
Таковским крстом V степена и Сребрном медаљом за ревносну службу.
Каквог је природног дара

Ванредно даровит, физички развијен, потпуно здрав и способан за сваку војну
службу. Одважан и издржљив у борби, ладан и храбар. Карактера је племенитог.
Какве је способности у својој струци
Способан и за инжењерску и за ђенералштаб и за администрирање и командовање
и инжињериским батаљоном, као шеф штаба при дивизији а по потреби и при корпусу. У
вршењу службе ревностан и тачан. Према старијима је скроман и учтив, према равнима
уљудан и одличан друг, према млађима доста благ, наредбе поштује.
Какав је у вршењу службе
Доброг је владања, у служби озбиљан и предусретљив. Ван службе слабо се виђа у
друштву и на јавним местима, јер своје слободно време користи за обогаћивање својих
знања.
Какав је економ у приватним својим пословима
Својом имовином разумно располаже, и не трпи оскудицу ни у домаћим ни у
војничким потребама.
Кад је и у које чинове и званија ступао
1. јуна 1872. за потпоручника као питомац Војне академије; 30. марта 1874. за
поручника; 10. октобра 1876. за капетана;
1. јануара 1872. за водног официра I чете пионира; 30. марта 1873. за команданта
Ђунијског моста; 30. октобра 1873. за деловођу Понтоњерског батаљона; 30. октобра 1874.
за вршиоца дужности ађутанта инжињеријског пука; 20. октобра 1875. за командира II чете
пионирске; 30. априла 1876. за вршиоца дужности команданта града Фетислама; августа
1877. придодат Врховној команди а у октобру 1877. послат да врши дужност шефа штаба
Дунавске дивизије, где је остао целог рата; 6. октобра 1878. постављен за шефа штаба II
шумадијске дивизије.
ИЗВОРИ:
1. Архив Војно-историјског института, Фонд бивше српске војске, Кондиут листе
официра за 1874, 1878, 1879 и 1880. годину;
2. Врхова команда српске војске, Рат Србије са Турском за ослобођење и
независнодт 1877-78. године, Београд 1879;

3. Зборник закона, уредаба и осталих војних прописа, Београд 1879;

