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ПОП РАНКО – есеј 
 

Првом србском устанку (па и Другом) претходио је читав низ мањих или већих 
народних буна и устанака против турске власти, који од краја 16-тог до краја 17-тог 

обухватају скоро све наше области.1 Турска 
феудална држава у периоду крај 18-тог и 
почетак 19-тог века пролази кроз општу кризу 
која се испољава у свим гранама њеног 
живота: у привреди, у друштвеним односима, 
државној управи, финансијама и војсци. Овом 
заоштравању кризе Турског Царства 
допринели су нарочито два основна вида  
тесно повезаних међусобно: замена 
спахијско-феудалних односа новим читлучким 
који удвостручује феудалне намете уз 

лишавање сељака њиховог сељачког поседа и стварање посебне јаничарске управе 
одметањем од централне власти. 

После великих страдања и тешких борби које су задесиле Србију почетком 19-
тог века народ је био превише убијан, клан и на колац набијан али не приклони се 
турској власти и зулуму.. 
 Основну покретачку искру и снагу у најтежим тренуцима давали су народни 
попови, без којих се није могло замислити ни једно дешавање а камоли нека 
озбиљнија народна акција. 
 Сечом кнезова и виђенијих људи (њих преко 160-руски извори; 
Родофиникинов извештај цару Русије) 1803.год. почиње Први србски устанак 

фебруара месеце на Сретење 1804.год када се постављају први темељи 
државотворности и накратко ужива у слободи после многих тешких 
крвавих и исцрпљујућих битака. Тада је Србија имала 478.000 
становника уочи Првог устанка (1803), да би 1813 имала свега 333.000 
становника и то у проширеној (Карађорђевој) Србији, а пред Други 
устанак 1815.г. 473.000 становника.2 
Рoдoфиникин 

 У Првом српском устанку у устаничке јединице јављају се не само из Србије него 
и Босне, Црне Горе, Македоније, Хрватске, као и суседних земаља (Аустрије, Бугарске, 
Грчке). Артиљерију устничке војске организовали су добровољци из Војводине. Устанку 
се прикључило око 800 Бугара, а из аустријске војске се 1808. пребацило се у Србију из 
Аустрије 515 војника. Већи део добровољаца остао је у Србији и учествовао у Другом 
сртском устанку. 
 Наполеон 1812.г. објављује рат Русији, склапа примирје са Турском и знатне 
руске снаге које су помагале Србији у устанку су морале да се повуку и да бране 
Москву (спаљена да је не би Наполеон користио) и мајку Русију тако да је Турцима 
прећутно дата сагласност да најдрастичнијим методама казне рају и заувек је 
одврате од помисли да се буни. 

                                                           
1 Политика, ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК 1804. Поводом 175.годишњице, Београд 16.децембар 1979. 
2 Милица Сентић, ЗБОРНИК-Завод за статистику НР Србије, Београд 1955. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%99%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1808
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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Наполеонова инвазија Русије 1812, представља прекретницу Наполеонових 
ратова. Наполеон је са 691.500 војника кренуо 24. јуна 1812. у инвазију Русије. Руска 
војска се супротставила са стратегијом спржене земље и избегавањем великих 
битака. Наполеон је заузео испражњену Москву, али без снабдевања и без одлучне 
победе над руском војском морао се повлачити из Русије у току зиме. Поход на 
Русију свео је снаге Француза и њихових савезника на око 3% почетне јачине. 
Наполеонова инвазија је у Русији позната као Отаџбински рат. Понекад се означава 
и као „рат 1812."  

Остављена сама на милост и немилост Турској царевини, исцрпљена ратом и 
десеткована Србија доживљава прави погром и уништење до скорог истребљења 
1812. и 1813.год. 

 
Дo слoмa устaнкa je дoшлo 1812-1813. Руси, сaвeзници устaникa, мoрaли су 

нaзaд у Русиjу jeр je Нaпoлeoн нaпaдao, пa су збoг тoгa Руси мoрaли дa пoтпишу 
Букурeшки мир, a пo oсмoj тaчки тoг мирa Срби би дoбили aутoнoмиjу, a Tурци би сe 
врaтили у Бeoгрaд и oпeт упрaвљaли Србиjoм. Устaници тo нису прихвaтили, jeр би 
сe свe oнo зa штa су сe трудили пaлo у вoду, и Синђeлићeвa жртвa нa Чeгру, и 
пoбeдa нa Ивaнкoвцу, Mишaру, Вaрвaрину, Лoзници… Taкo дa су Tурци нaпaли 
Србиjу сa jугa, истoкa и зaпaдa. Нajжeшћи oтпoр je пoкaзao Mлaдeн Mилoвaнoвић, 
кojи je биo у сукoбу сa Кaрaђoрђeм oкo тoгa кaкo би трeбaлo oргaнизoвaти oдбрaну 
Србиje, у Зaсaвици (Пoдрињу); иaкo je пoгинулo мнoгo Tурaкa, oтпoр je биo слoмљeн. 
Дo oктoбрa 1813. Tурци улaзe у Бeoгрaд, a Кaрaђoрђe и joш нeкe вoђe устaнкa бeжe у 
Aустриjу, a (дeлимичну) нeзaвиснoст je Србиja стeклa тeк у Другoм српскoм устaнку, 
кojи je вoдиo Mилoш Oбрeнoвић. 

 Већ у јесен (усред зиме кад му време није, о Трифуну дне или на 
Часне вериге) 1814.године Хаџи Продан Глигоријевић диже буну против 
Турака, али недовољно припремљену и подупрту од стране великих 
сила која пропада захваљујући и неким србским првацима који стадоше 
на страну Турака. Епилог беше више него крвав, а вође буне беху 

ухваћене побијене или предате Турцима. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1812
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Песма о Хаџи-Продановој буни3 
... 

Кад аџија Продан крајинаше, 
Крајинаше ал` не умеђаше, 

Само Србе с Турци завађаше, 
Те попове на коље набијаше, 
Све попове и добре кнезове; 

Калимејдан закрилио с кољем, 
А на њима набијени људи; 

По три дана сви на кољу живе; 
Сваки своју кунијаше мајку: 

„Бог т` убио моја мила мајко, 
Бог т` убио која с` ме родила 

И на ваке муке оставила, 
Кад ме роди што ме не удави, 

Но остави да нас душман гњави!“ 
... 

Тада је Ђаја паша у Београд дотерао до 150 виђенијх Срба, од којих је било 79 
попова,у ланцима спутане, које све побацају у тавницу, и после су их изводили на 
касапницу, вешали и на коље набијали.4 

 
Нaбиjaњe нa кoлaц нa Стaмбoл кaпиjи, рaд Никoлe Mилojeвићa. (кoпиja Влaдимирa Кeцмaнa) 
 
Тако су похапшени Срби из Драгачева, Чачка, Кнића, Крагујевца и других 

места и крајем јануара (на Светог Саву-Савиндан) један по један јавно погубљени.5 
 Године 1815. кад се Сулејман-паша, бивши везир београдски, извести да књаз 
Милош после утишане Хаџи-Проданове буне, намера Србе против Турака подићи, 
онда он започне из оближњих села око Београда главне људе ватати. И тада као и 
увек су Турцима помагали људи који су се приближавали Србима који су план 
водили против Турака и издавали их и проказивали. Један од њих је био меанџија, 
неки Цинцарин или Бугарин Паун родом из Турске који је у Вранићу живео. 

                                                           
3 Сретен Л.Поповић, ПУТОВАЊЕ ПО НОВОЈ СРБИЈИ, СКЗ, Београд 1950, стр.417-418 
4 Вукашин и Никола Петровић, ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, Државна штам., Београд 1882 
5 Миладин Стевановић, СТАНОЈЕ ГЛАВАШ, Књига Комерц, Београд, 2005. 
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 У тим тешким и смутним временима један од многих учесника Првог србског 
устанка под Карађорђем био је и поп Ранко (Д)Митровић из Рудоваца. У таквим 
приликама и страдањима мали број попова је сачувао главу, а тек је било прошло 10 
година од сече кнезова.  

Они који су се сакрили и измакли турском злу су били и три попа из нашег 
краја. Један је поп Танасије-Тацко из Вранића, други поп Пантелија (Хаџи Стојана) 
Крстића из Вреоца и трећи поп Ранко Митровић из Рудоваца; Пантелијин близак 
пријатељ и сарадник.  

Сви су били учесници у Првом устанку и велики борци и јунаци. 
 Пред Други србски устанак на Турке, био је и поп Пантелија на састанку и на 
заклетви међу осталим завереницима, на пивници попа Ранка Димитровића.6 

 Везано за други србски устанак, кога је 
убрзала Хаџи-Проданова буна, и зулуми после 
ње у Крушевици је кружила легенда да је преко 
Милићевог брда прошла велика турска војска и 
да су дуж липарског пута (од раскрснице према 
Вису) били на ред набијани срби на колац. О 
томе и о погибији Ђаја паше (Имшир –паша) 
причао је Груја Пантелић.7  
 

Милићево брдо (атар Рудовачки) 
 Стaњe сe свe вишe пoгoршaвa и зaтo сe виђни људи дoгoвaрajу и бeз Mилoшa 
Oбрeнoвићa штa дaљe дa чинe. Сaстaли су сe  првo у Toпчидeру 8.фeбруaрa 1814. 
гoдинe, зaтим у Лoминoj кући у Дрaгoљу пa кoд Никoлe Mилићeвићa у 
мaнaстиру Врaћeвшницa. Нa сaстaнцимa пoрeд Лoмe чeстo су 
учeствoвaли игумaн мaнaстирa у Бoгoвaђи Aвaкум, Mилутин 
Гaрaшaнин, Mилић Дринчић и Никoлa Кaтић. Пoчeткoм 1815 у 
Дрaгoљу у Лoминoj вoдeници je oдржaн jeдaн дoгoвoр. Њeму 
присуствуje Вaсa Сaрaмaндa, буљубљшa из Букoвикa, Mилутин Сaвић 
из Гaрaшa, пoп Рaнкo Дмитрoвић из Рудoвaцa, игумaн мaнaстирa 
Бoгoвaђe Aвaкум и Aрсeниje Лoмо. Причaлo сe o спрeчaвaњу турскoгa 
зулумa. Нeдeљу дaнa кaсниje, билo их je 18, пoнoвo сe сaстajу и oдлучуjу дa пoкушajу 
мирним путeм oслoбoдити Србиjу a aкo тo нe успe дa дижу устaнaк. Лoму су oвдe 
прeдлoжили зa вoђу устaникa. Meђутим, oн je тo oдлучнo oдбиo jeр сe у Бeoгрaду кao 
тaлaц нaлaзи Mилoш Oбрeнoвић кojи je у нaрoду пoзнaтиjи и кojи нaрoд бoљe 
пoзнaje. Збoг тoгa Лoмa oдлaзи кoд jeднoг Србинa у Зeмун гдe узимa 100 дукaтa и 
пoтплaћуje турскoг aпсaџиjу бeoгрaдскoг грaдa кojи je пустиo Mилoшa. Тада је Милош 
примио писмо од Попа Ранка који га позива на чело устанка: „Милоше, Ја сам српски 
народ спремио за устанак јер је дошло задње време да се од Турака ослободимо. 
Очекујем те да дођеш у року од двадесетчетири сата да те ставимо на чело пред 
војску и да ратујеш против Турака. Поп Ранко Митровић“8 

                                                           
6 Живојин М.Поповић, ЛЕТОПИС цркве вреочке Храма Покрова пресвете Богородице-брвнаре, Вреоци 1893 
7 Милисав С.Пантелић, КРУШЕВИЦА У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ, Бакар бор, Београд, 1997. 
8 Радислав Јовановић, лист  ГИМНАЗИЈАЛАЦ бр.8, Лазаревац, децембар 1971. 
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У то време одржавају се и састанци у нашем крају како би се 
утврдили договори за подизање устанка. 

Први састанак је одржан 15.фебруара 1815.г. (на Сретење) у 
Рудовцима, а организовао га је поп Ранко Д(Митровић) у својој 
пивници под „Милићевим брдом“ на месту „Виногради-Слатине“ у 
шуми Миодрага (Миме-трговца) Ранковића изнад садашње куће 
Љубише Симића, са око 60 виђенијих устаника из Првог устанка из 
Београдске, Рудничке, Ваљевске и Крагујевачке нахије.  

На том састанку су били:  
1. поп Ранко Јовановић-(Д)Митровић (1772 +1820) из Рудоваца, окр.Београдски, 
2. брат му Давид Јовановић-(Д)Митровић (око 1770 +1830) из Рудоваца 

окр.Београдски, 
3. хаџи Милутин Савић-Гарашанин, трговац из Гараша, окр.Крагујевачки, 

Хаџи Милутин Савић-Гарашанин (1762 — 1842) је учесник оба српска устанка, обор-кнез јасенички и члан Државног савета за 
време кнеза Милоша. Његова породица се доселила из Црне Горе из Бјелопавлића у село Гараши. 
Савићи су огранак Бошковића из Бјелопавлића. Учествовао је у фрајкору у Кочиној крајни у истој 
јединици у којој је био и Карађорђе. Карађорђе га је осудио на вађење мазије због сумње да је попалио 
сена. Мазију је избегао јер се одметнуо у хајдуке. Учествовао је у Првом и Другом српском устанку 
(одмах после састанка у Рудовцима у селу Докмиру, у кући Вишићевој , убије чувеног зликовца 
Турчина Ингриза са још двојицом. Тад је рањен у десну руку)9. Учествовао је у боју на Липару са 300 
људи али се морао повући пред превеликом турском војском. Нарочито се истакао и у бојевима на 
Љубићу, Чачку, Пожаревцу и Дубљу где је поново рањен.  Био је на хаџилуку уЈерусалиму у Светој 
земљи. Рањен у битки на Дубљу 1815. Преселио се из Гараша у Гроцку 1816, где му је књаз Милош 
додело имање. Имао је 80 година када су га у Барајеву убили катани 1842. пошто је кренуо да се 
придружи Вучићевој побуни против кнеза Михаила. Забележено је да се бранио од потере, да је имао 
седам рана на телу. Одсекли су му главу и набили је на колац поред пута. После три дана убијен му је 

и син Лука код породичне куће у Гроцкој. Луки је одсечена глава набијена на колац испред породичне куће, а у уста су му 
ставили упаљену лулу. Син Михаило успео је да се избави од потере, док је син Илија Гарашанин, као бивши заповеник војске 
Србије и противник кнеза Михаила, био већ од 1840. у изгнанству у Цариграду. Хаџи Милутин Савић био је ожењен Пауном 
Лома, сестром војводе Арсенија Ломе из Драгоља, Рудничка нахија. Имали су три сина Михајла, Луку и Илију, творца 
Начертанија и председника српске владе и две кћерке. Лука Гарашанин био је управник царине, трговац, а Михајло Гарашанин 
државни саветник, такође трговац. 

4. Павле Никић из Крушевице, окр.Београдски, 
5. Арсеније Ломо из Драгоља, кнез Качарске кнежине, окр.Руднички,  
Један  од значајних (ако не и најзначајнији) учесник у припремама Другог србског устанка. Пoстojи причa дa су Aрсeниje и 

Вaсa Чaрaпић зajeднo учeствoвaли у рaту Нeмaцa прoтив Tурaкa кao фрajкoрци 1787-1788. гoдинe и дa су сe тaдa сa 
Кaрaђoрђeм и Joвaнoм Крстoвићeм из Букoвикa нaучили вeштини рaтoвaњa. 1804 међу првима ратује на Руднику, постаје 
буљубаша у Качеру, а 1811 војвода и 1813 ратује на Делиграду до пропасти Србије, враћа се кући и предаје Турцима. 
Учествовао је на свим састанцима за припрему устанка и први отпочео рат са Турцима, још пре састанка у Такову. На реч му се 
преда Аго Токатлић заповедник на Руднику, али га убије неки Мартиновић из Босуте, а Лому (што није одржао реч) тешко рани 
у потиљак сестрић Токатлића, те овај умре после неколико дана 1815.г. у кући капетана Марка Ракића на брду Блатима.10 

Mлaђa кћи Пeруникa примилa je oд кнeзa Mихaилa 1865. гoдинe у Toпчидeру oдликoвaњe Taкoвски крст при прoслaви 50 г. 
од Другoг српскoг устaнкa. 

6. Милић Дринчић из Теочина, окр.Руднички, 
Милић Дринчић (Теочин, Рудничка нахија, око 1775 — Дубље, 14/26. јул1815) је био 
устанички војвода. 
Почетком 1815. учествовао је у припремама за нови устанак и присуствовао договорима и 
у Рудовцима и у Вреоцима, састанку у Такову. Чим је избио Други српски устанак, Дринчић 
је са својом људима (око 200 њих) успешно сузбијао Турке и много допринео победи 
устаника у бојевима на Љубићу и Дубљу, где је и погинуо. 
 

7. Јован Димитријевић-Добрача из Добраче, окр.Крагујевачки, 
Јован Димитријевић Добрача, трговац (око 1765 — 1839.) Датум рођења: 1765. 
Место рођења: Добрача (Османско царство). Датум смрти: 1839. Помагао је 
устанике током Првог и Другог српског устанка. Био је један од команданата српске 
војске у бици на Љубићу. У Другом српском устанку је гружански кнез и свој одред од 
око 500 бораца је лично опремио са оружјем и храном. Улице у  Београду,  Чачку, 
 Крагујевцу и Пожаревцу носе његово име. Сахрањен је у месту Драча 9 km 
од Крагујевца, тачније у црквеној порти манастира Драча. 

                                                           
9 Милан Ђ. Милићевић, ПОМЕНИК ЗНАМЕНИТИХ ЉУДИ У СРПСКОГ НАРОДА, Београд, 1959, стр. 382 
10 Милан Ђ. Милићевић, ПОМЕНИК ЗНАМЕНИТИХ ЉУДИ У СРПСКОГ НАРОДА, Београд, 1959, стр. 184-185 
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8. Тома Вучић Перишић из Вучковице-Гружа (1787-1859), окр.Крагујевачки,  
Тома Вучић Перишић (Барич, 1788 — Београд, 13. јул 1859)[1] је био српски политичар и војсковођа из доба Првог и Другог 
српског устанка. Припада истакнутим уставобранитељима, а чувен је по својој демагошкој вештини. Угушио је неколико буна: 
Ђакову, Јованову и Катанску буну. Главна је личност преврата у којима је војном силом, али и демагошким вештинама збацио 
кнеза Милоша 1839. и кнеза Михаила у Вучићевој буни 1842. Допринео је паду трећега кнеза Александра Карађорђевића, али 
након његовога пада кнез Милош је дао да се затвори и по свој прилици у затвору и отрује. 
Toма Вучић Пeришић  je биo српски вojскoвoђа из дoба Првoг и Другoг српскoг устанка, наjбoгатиjи и дeфактo наjмoћниjи чoвeк 
Србиje првe пoлoвинe 19. вeка пoрeд Mилoша Oбрeнoвића, вojвoда и уставoбранитeљ. 

9. Сима Милосављевић (1776-1836) из Паштрма (Сјеница),  
10.  Милентије Поповић из Врбице, игуман манастира у Враћевшници,  
11.  Никола Ниџа Арсенијевић из Прогореоца, барјактар, окр.Београдски, 
12.  Михаило Здравковић из Венчана, окр.Београдски, 
13.  Никола Катић из Рогаче окр.Београдски, (потоњи муж поп Ранкове удовице-

после 1820.г.) 
Синовац Јанка Катића био је истакнути учесник устанка, а после и кнез кнежине космајске и судија у Рогачи за београдску 

нахију. Учествовао је и у боју на Дубљу: (Молер је са собом повео већи део коњице, а уз њега је кренуо и Јован Обреновић, 
који је предводио своје Рудничане и Ваљевце. Успут, код јерешке ћуприје су им се придружили прота Смиљанић, војводе Сима 
и Никола Катић из Рогаче. Они су се распоредили око турских шанчева и сложно напали заспале Турке. Запалили су им шаторе 
и сатерали их у шанац, одакле су Турци целу ноћ пуцали). 

14.  Аксентије Миладиновић из Чибутковице, окр.Београдски,  
Кнез Аксентије Миладиновић (умро у дубокој старости 23. јануара 1820) сахрањен је на старом 

гробљу у Чибутковици. Учествовао је (заједно са Милошем) у гушењу Хаџи Проданове буне и прича се да 
је у боју на Липару био на страни Турака. Народне старешине, Милош Обреновић, Аксентије 
Миладиновић, Лазар Мутап, Станоје Главаш и левачки кнез Јевта Кисовић, који се у другој половини 
1814. године вратио из изгнанства, донеле су договор, да никада не иду заједно у Београд кад их везир 
позове, јер у  случају да неко од њих погине, остали остану са народом. Преко Станоја Главаша 
старешине су покушавале да набаве барут за топове. Све су старешине у слози тврдио је Главаш 
пуковнику Стевану Живковићу у Земуну, имају 12 сакривених топова са све опремом само им треба 
праха, па да за недељу дана очисте Србију од Турака.  

Сматрали су, да би Пашалук брзо био ослобођен, када би добили довољну количину барута и муниције. Растали су се 
плачући и молећи бога да се руски цар Александар смилује на српски народ. 11  

Вук Караџић бележи да је Милош упутио посланство у Цариград септембра 1815. године а чинили су га чибутковачки кнез 
Аксентије Миладиновић и студенички архимандрит Милентије Никшић, са задатком „да посведоче како Срби Марашли али 
пашу примише у Београд”, односно да султану изразе покорност и захвале на учињеној милости, као и да поднесу српске 
захтеве. Милош је одредио „кнез Аксентије да седи онамо – у Цариграду – као српски агент до измене, а архимандрит 
Милентије да се врати натраг”. Тако је кнез Аксентије Миладиновић из Чибутковице, Београдска нахија (данас код Лазаревца), 
учесник Првог и Другог српског устанка, постао први стални српски представник у Цариграду. У Милошевом писму из 1816. 
године упућеном Миладиновићу у Цариград налазе се упутства која личе на права дипломатска упутства:  „Добро позорствујте 
на проча движениа и јављајте нам. И штогод за народ да изиде преведите на српски или барем на греческиј и тако на по 
собственом татарину пошалите...”12 

15.  Аврам Авакум Петровић, игуман манастира Боговађе из Рожанаца, 
окр.Ваљевски,   

Авакумовићи раније Јеремићи, воде порекло од јеромонамонаха Аврама Авакума Петровића, игумана манастира 
Боговађа, рођеног у  Рожанцима  у  београдској нахији 1784. као Аврам Јеремић, син Петра Јеремића и синовац свештеника О. 
Радивоја Јеремића, пароха у Рожанцима. Породица његовог ујака су Дмитровићи из Рудоваца, где му је брат од ујака био 
свештеник поп Ранко Дмитровић. Попа Радивоја Јеремића убио је код Цареве Ћуприје Мехмед Мутаповић. Авакум (Аврам) 
Петровић почео се школовати у Рожанцима код свог стрица, а потом у манастиру Боговађи, где је био рукоположен за 
јеромонаха, а од око 1812. За игумана Боговађе. Игуман Боговађе Авакум Петровић заклео је на јеванђељу организаторе 
Другог српског устанка у Рудовцима  јануара 1815. У време Другог српског устанка игуман Авакум борио се против Турака. Умро 
је у манастиру Боговађа 1827. Његов синовац Ђорђе (Ђурђе) кога је школовао, заклео је да узме презиме Авакумовић, крсна 
слава им је Свети Георгије.13 

16.  поп Пантелија (Крстић) Поповић (1789-1829) свештеник из Врелаца, 
окр.Београдски, 

17.  Никола Станковић, кнез из Остружнице, окр.Београдски, 
18.  Радован Стаменић из Петке, окр.Београдски, 
19.  Алекса Лазаревић из Шопића, окр.Београдски, 
20.  Јеремија Велебабовић из Чибутковице, окр.Београдски, 

                                                           
11 Др.Мих.Гавриловић, МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ књига 1, Београд 1908, стр.74 
12 Душко Лопандић, ШТА ТО БЕШЕ КАПУЋЕХАЈА, Политикин забавник бр.3014/2009, Горњи Милановац 
13 Милан Ђ. Милићевић, ПОМЕНИК ЗНАМЕНИТИХ ЉУДИ У СРПСКОГ НАРОДА НОВИЈЕГ ДОБА, Београд, 1979, стр. 
521-523. 

http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=1788&action=edit&redlink=1
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=1859&action=edit&redlink=1
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B&variant=sr#cite_note-.D0.9D.D0.90-1
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D0%B8
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=%D0%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://srpskaenciklopedija.org/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%92%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%92%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/1784
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%8B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%92%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/1815
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%92%D0%B0
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21.  Мијаило Марковић из Трбушнице, окр.Београдски, 
22.  Мијаило Ђуровић из Венчана окр.Београдски, 
23.  Капетан Васиљ Павловић из Бајевца, окр.Ваљевски, 
Током Првог српског устанка Прота Матеја и поп Лука имали су и честитих својих сарадника, Тамнаваца, чија су имена 

вредна помена: ..., Живан Петровић из Каленића, Васиљ Павловић из Бајевца, ... Meђу стaрeшинaмa oвoг крaja нaрoчитo je 
увaжaвaн Вaсиљ Пaвлoвић из Бajeвцa. Код степањске цркве сахрањени су сви свештеници из Ђелмашке и Поповића 
породица, а уз њих и кнез Васиљ Павловић из Бајевца. 

24.  Лазар Мутап из Прислонице, окр.Руднички, 
Као искрени сарадник Милоша Обреновића, налазио се у најужем кругу људи за 

организацију и дизање Другог српског устанка. Учествовао је на два тајна састанка 
народних првака у селу Рудовци, у кући попа Ранка, у густој шуми под Милићевим брдом 
и Вреоцима. 

Лазар Мутап-Чачанин је рођен је у селу Прислоница, поред Чачка. Пре Првог српског 
устанка бавио семутавџијским занатом, па отуда потиче његово презиме. „Био 
је црномањаст, црвен у образу, крвавих очију, средња стаса, округласт; добар бињеџија. 
Носио је црвену читу (попосвску капу). Он је здраво сурове нарави био, и млоге војнике 

сам својом руком тукао и убијао, с тога су га војници мрзили.“14  

25.  Тешић (Теша) Сима из Гараша, окр.Крагујевачки, 
Јeднa изрeкa билa je кoд стaрих Арaнђeлoвчaнa „Тешa вучe, Сaрaмaндa тучe“, нaимe, Турци су jeднoм приликoм 

oпљaчкaли и спaлили букoвичку цркву, и дoк je joш тињaлa Тoлa из Врбицe и Сaрaмaндa из Буковика су сe спустили из шумe 
дoк су Турци сити и пиjaни спaвaли пoд буквoм, пoкупили им oружje пa их je Тoлa jeднoг пo jeднoг oдвлaчиo a Сaрaмaндa им 
лупao глaвe. 

26.  Василије (Васа) Беговић-Сараманда из Буковика, окр.Крагујевачки, 
Нeпoсрeднo пo Кoчинoj крajини, кaдa je у тaдaшњeм Бeoгрaдскoм пaшaлуку стaњe зa Србe билo вeoмa пoвoљнo, стижу 

Брђaни (сa oгрaнкoм Вaсиљeвићa) у Стубaл, Василије Беговић-Сараманда у Букoвик и Jeшoвићи у Врбицу, у зaсeлaк 
Бaлaбaнaц. Њихoви прeци ћe ускoрo учeствoвaти у Првoм српскoм устaнку, мeђу кojимa ћe сe истицaти Вaсилиje Сaрaмaндa из 
Букoвикa (учесник скупа у Орашцу и истакнути учесник у боју на Мишару), чиjи je уjaк чувeни прoтa букoвички Aтaнaсиje, кojи je 
зaклeo устaникe прво на Св.Аранђела 1803, на свадби код Стевана Томића у Орашцу па карјем јануара нa зaвeрeничкoм збoру 
у Oрaшцу 1804. гoдинe. Сестрићу Сараманди је дао свог коња, оружје и новаца да он настави борбу са Турцима.15 Дo дaнaс je 
oстaлa пeсмa „Teшa (24) вучe, Сaрaмaндa тучe", jeр су oвa  двojицa устaникa, Teшa Oбрaдoвић из Гaрaшa и Вaсилиje 
Сaрaмaндa, пoбилa мнoгo Tурaкa. Сaрaмaндин пoтoмaк je Живaн Сaрaмaндић (1939-2012), првaк Бeoгрaдскe oпeрe.16 

27.  Добрица из Даросаве, окр.Београдски, 
28.  Милован Бошковић из Даросаве, окр.Београдски, 
29.  Радојица Настић из Крушевице, окр.Београдски, 
30.  Јеремија Велебабовић из Чибутковице, окр.Београдски, 
31.  Радован Стаменић из Петке, окр.Београдски, 
32.  Јован Стојковић из Кука, окр.Београдски, 
33.  Павле Гошнић, кнез из Зеока, окр.Београдски, 
34.  Божа из Вукосаваца, окр.Крагујевачки, 
35.  Арсеније Дринчић из Теочина, окр.Руднички, 
36.  Тодор Беља из Теочина, окр.Руднички, 
37.  Добрица Васовић из Теочина, окр.Руднички, 
38.  Илија Денбус(б)а из Босута, окр.Руднички, 
39.  Петар Томашевић из Лочева, окр.Руднички,  
40.  Саво Ниновић из Бачевца, окр.Ваљевски,17  

 
Петар и Саво су преживели Милошеве чистке и добијају (20.маја 1865 у Топчидеру на 50-то годишњицу Другог устанка), од 

кнеза Михаила Обреновића, прве Таковске крстове орден-који је тада установљен). 

                                                           
14 Јован Мишковић, Б.Челиковић ОПИС РУДНИЧКОГ ОКРУГА, едиција КОРЕНИ са САНУ, Београд 2011. 
15 Милан Ђ. Милићевић, ПОМЕНИК ЗНАМЕНИТИХ ЉУДИ У СРПСКОГ НАРОДА, Београд, 1959, стр. 31-32 
16 Миле Недељковић, КО СУ ШУМАДИНЦИ, Глас јавности, Beograd, 2001.  
17 Листа ових 40 набројаних учесника са састанка у Рудовцима направљена је коришћењем многих доступних 
извора-књига аутора из 19-тог и 20-тог века као и белешки које су прављене по причама преживелих учесника 
и њихових потомака и познаника. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
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и други најодлучнији људи из нахија београдске, ваљевске и рудничке. На овом 
састанку фебруара 1815. године, „по снегу и цичи зими“ учесници су се заклели на 
верност уз Јеванђеље, које им је читао игуман Авакум.  

Договоре се да дигну устанак и обавесте Милоша (Тиодоровића) Обреновића 
(1780-1860) који се био склонио у село Горње Црнуће код Радована Маринковића, 
где се био склонио.  

О састанку га је обавестио Арсеније Лома и рекао му да ће га убити те како је 
Милош оклевао остави устанике да га чувају да не оде Турцима. 

  
 

Нa сaстaнку у Рудoвцимa  глaвну рeч je вoдиo Aрсeниje Лoмa. Зaлaжући сe зa 
нaрoдни устaнaк oн je, измeђу oстaлoг, рeкao: 

“Брaћo, oвaj je сaв нaш збoр и угoвoр дoбaр и чeстит, aли 
знajтe сви, штo и ja знaдeм, дa никaдa ништa oд дoгoвoрa бити нe 
мoжe aкo и Mилoш рудничкe нaхиje сaдaшњи кнeз, у тo снaмa нe 
пристaнe”. 

Други састанак је одржан 5.марта 1815. године у Вреоцима у 
Београдској нахији било је присутно преко педесет лица из више 

нахија, међу којима и војводе из Првог устанка Лазар Мутап, Милић Дринчић, Никола 
Катић, затим најпознатији трговци, кнезови кнежина, свештеници, калуђери, 
буљубаше и кметови највећих села из Шумадије и Колубаре.18 Међу њима је био и 
капетан Петко из Врелаца (тада беше такав назив места), Павле Гошњић из Зеока, 
Никола Станковић из Остружнице, Арсеније Лома, и сви присутни се договорише да 
дижу устанак, а да Никола Станковић и Павле Гошњић иду до Земуна; први код 
генерала Червенке по помоћ Аустрије, а други код емиграната да их пита: „хоће ли 
што бити: или да гину или да се турче“.  

На овом састанку је (према причању и старих вреочана) војвода Арсеније 
Ломо задужен да убије Милоша ако се овај не прихвати вођства.  

Овако велики број виђених људи из Београдског пашалука скупио се после 
убиства Станоја Главаша, чију су главу Турци изложили на Калемегдану. Устанак је 
био на прагу и требало је брзо доносити одлуке. Турци су преко својих доушника 
сазнали за овај велики збор српских старешина и одмах су послали официра са 
војницима да их похватају и побију. Међутим, учесници збора су се одмах по 
свршеном послу разишли. 

                                                           
18 Вук Караџић, МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ И ЊЕГОВО ДОБА, Прота Матија, МЕМОАРИ 
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Збор је донео ове одлуке:19 
1) Да се кроз неколико дана устане на оружје и започну борбе са Турцима; 
2) Да се испред скупштине у Вреоцима одмах тајним путем пошаље у Земун кнез 

Никола Станковић из Остружнице и да се у Земуну тајно састане са 
аустриским генералом Червенком., којем да пренесе одлуке вреочке 
скупштине и да генерала Червенка пита: 

а) Намерава ли Аустрија да помогне српским устаницима у борби против Турака и 
какву би помоћ могла да пружи? 
Кнез Никола Станковић тајно у Земуну 
б) да ли ће Аустрија, у случају неуспеха устанка примити на своју територију 
српске избеглице, које ће морати да се склоне од турског зулума? 

 Кнез Никола Станковић, је одмах по завршетку вреочке скупштине, кренуо из 
Вреоца за Земун. У Земун је стигао тајно и успео је већ сутрадан 6. марта 1815. 
године да га прими генерал Червенко, којем је саопштио да долази из Вреоца са 
скупштине кнезова и других виђених људи и пренео му наложена питања. Објаснио 
му је да се скупштина у Вреоцима састала после убиства Станоја Главаша и да 
имају у шуми спремних око 2.000 устаника, са којима намеравају за десетак дана да 
нападну на Турке у целој Србији. 
 Генерал Червенко је врло хладно примио закључке вреочке скупштине и 
саветовао је Станковићу да пренесе српским старешинама да остану са Турцима у 
миру, јер ако се побуне могу горе проћи него што су дотле прошли. 

О пријему емисара са вреочке скупштине генерал Червенко је послао извештај 
Дворском ратном већу у Бечу, који је тамо стигао 22. марта 1815. године. Тако су 
одлуке овога збора у Вреоцима стигле до Беча. Вероватно је да су и турске власти 
из Београда о овом догађају у Вреоцима известили Високу порту у Цариграду, али о 
томе нема података, јер турске архиве још нису отворене. Павлу су емигратни рекли 
да пренесе србским првацима да причекају још за кратко време. „И тако се вратио 
казати шта ћеду чинити даље, не знамо!“, пише Петар Молер Матији Ненадовић. У 

то најмучније време кад су Турци зашли по 
Србији да потребе све што се србским именом 
назвало, и кад су за собом остављали само 
трагове од згаришта српских домова и потоке од 
проливене крви српских синова и нејаке деце, 
појављује се јунак Милош Обреновић војвода 
руднички, а по сили султановог берата, обркнез 
(главни кнез села или среза) нахије рудничке, 
пожешке и крагујевачке. 

 
Кућа-конак Милоша Обреновића у Црнући 

 
Друге половине великог поста 1815.године, чим изађе Милош из великог 

града, дошао је кући својој у Црнуће, где су му пријатељи и ратни другови долазили 
на виђење, и он је одлазио у походе код оних, где су се скупљали пријатељи и 
знанци на договор.  

                                                           
19 Живановић Мирослав Буца, ВРЕМЕПЛОВ ЛАЗАРЕВЦА И ОКОЛИНЕ, лист КОЛУБАРА, Лазаревац 1980 
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Оваквих похода и скупова било је: У манастиру Враћевшници, код 
архимандрита Мелентија Павловића, у селу Луњевици у кући његовог побратима 
Николе Милићевића Луњевице, у Драгољу, у кући Арсенија Ломе; а пред Цвети 
почетком цветне недеље, у селу Рудовцу, у кући попа Ранка Митровића, па у 
Вреоцима, где се Милош састао? са виђенијим кнезовима и људима из нахије 
београдске и ваљевске који су били и на оном првом скупу под Милићевим брдом 
(Рудовци).20 

Чим је Сулејман-паша сазнао шта Срби спремају, као претходницу је послао 
свога бимбашу Кара-Мустафу са неколико стотину Турака и кнеза београдске нахије 
Аксентија Миладиновића (овај је учетвовао заједно са Милошем у гушењу Хаџи-
Проданове буне) са неколико стотина Срба. Главна турска војска изашла је 15. 
априла под командом Имшир-паше, ћехаје везировог, и упутила се преко Рудоваца 
према Чачку. Милош је кренуо у сусрет Турцима са неколико стотина људи, али је 
прво намеравао да се сусретне са устаницима Милутина Гарашанина и Николе 

Катића. Међутим када је Милош 
стигао на Липар, Турци су га 
предухитрили и пре њега стигли у 
Рудовце. 
Оригинални запис у Летопису цркве 
врелачке (Милутин Поповић-парох 
врелачки 1860)21 

У Рудовцима 12 сата на југозападу од Београда на пивници попа Ранка из 
Рудоваца, у густој шуми под Милићевим брдом, у добру 
заклону на највећој мећави и мразу скупили се беху први 
људи из нахије београдске, рудничке и ваљевске. Међу 
њима као први беху Милутин Савић-Гарашанин из села 
Гараша, Арсеније Ломо из Драгоља, поп Ранко из Рудоваца 
кога већ поменусмо, поп Пантелија Ђурић из Врелаца и 
боговађски игуман Авакум и многи други. Ови су се људи 
овде договорили и заклели на часном крсту, на светом 
јеванђељу да наново устану на Турке чим зене пролеће. 
Игуман Авакум усвојио је ту заклетву на мразу и снегу, под 
ведрим небом, осветио водицу и покропио ове дичне 
заверенике. Одлуку ову примио је доцније и славно 
извршио руднички војвода потоњи српски кнез Милош Обреновић.  

Кад је после Цвети 1815. Допро глас да је у Такову примљено оно што је у 
Рудовцима договорено и да се још сам Милош примио да устанак руководи и народу 
предњачи онда су становници београдског округа (и за онда грочанске нахије) одмах 
устали на Турке, из Гроцке их протерали у Смедерево, а ко Београда, у Железнику и 
на Болечу поградили шанчеве да би тако пресекли пут чешћим излетима турским из 
Београда у народ.22 

                                                           
20 Мита Петровић, ФИНАНСИЈЕ И  УСТАНОВЕ ОБНОВЉЕНЕ СРБИЈЕ, Државна штампарија, Београд, 1901. 
21 Живојин М. Поповић, ЗАПИС У ЛЕТОПИСУ ЦРКВЕ ВРЕЛАЧКЕ, Вреоци 1893 
22 Милан Ђ.Милићевић, КНЕЖЕВИНА СРБИЈА, Београд, 1876. 
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 За попа Ранка М.Милићевић наводи: „Нисам могао ништа 
дознати о животу овога дивотнога свештеника, до то, да је био у 
бојевима за другога устанка, да је добио коња, који је умео да се 
усправи на стражње ноге и тако да иде. Поп Ранко је укопан са 
северне стране старе Барошевачке цркве.  
На плочи му поше ово: „здъ почиваетъ рабъ божий юерей“ 
РАНКО ДМИТРОВИЧъ 1820.“ То је све. Нека му Бог да у рају 
насеље!“   
  
За Авакума калуђера М.Милићевић говори ово: „Авакум, пре 

калуђерства Аврам, био је родом из Рожанаца. Он је био старешина у манастиру 
Боговађа, где је и умро. Авакум је живо радио да букне устанак 1815, и помагао му је 
кад је букнуо чим је више могао. Кажу да је умро у Боговађи; али духовници не знају 
где је укопан, него му читају парастос над једном плочом, која покрива покојника, који 
је преминуо још 1797 године!“  
 „... У сeлу Рудoвци, у дoлини рeкe Пeштaн у густoм лугу пoд Mилићeвoм 
Брдoм, oдлучили су дa пoнoвo устajу нa Tуркe, нa штa су сви пoлoжили зaклeтву, 
угoвoривши у истo врeмe дa сaчeкajу Mилoшa дoк сe врaти из Бeoгрaдa, тe дa их 
oн прeдвoди“.23 

Рудовци, село на Пештану (у Колубари београдској) 12 сата на југ од 
Београда. Ту је, у почетку 1815, учињен онај свети завет, да се на ново устаје на 
Турке. Ту је био и један бој с Турцима, у пролеће 1815, и Турци су тада попалили 
кућу и све стаје Попа Ранка из Рудоваца. По причању Чича Петра Некића из 
Трбушнице, који је био ђак Попа Ранка, Ђаја-паша је дошао у Рудовце трећи дан 
Васкрса 1815, на конак и ово зло учинио. 

Још су били бојеви у овом округу, у другом народном устанку, под кнезом 
Милошом: На Великом Дубоком, на Сави, код утока Колубаре 1815; на Липару, у 
атару крушевичком и трбушничком, ¼ сата на исток од трбушничке механе, где је 
Милутин Гарашанин докекао Ђаја-пашу, али се „после, дугог и врућег боја“ испред 
огромне силе морао узмаћи.24 

Главна турска војска изашла је 15.априла под командом Имшир-паше, ћехаје 
везировог, и упутила се са неколико стотина људи и упутила се преко Рудоваца 
према Чачку. Милош је кренуо у сусрет Турцима са неколико стотина људи, али је 
прво намеравао да се сусретне са устаницима Милутина Гарашанина и Николе 
Катића. Међутим када је Милош стигао на Липар, Турци су га предухитрили и пре 
њега стигли у Рудовце. 
  На Велики петак 16.априла 1815.године сачекају турску војску у Рудовцима 
Милутин Гарашанин и Никола Катић са око 300-400 устаника, али разбијени од јаче 
турске војске, повукли се на Липар да сачекају Турке код раскрнице за Брајковац, где 
су се срели са Милошевим устаницима. Милош је оставио Гарашанина да сачека 
Ђехаја-пашу на Липару а он је наставио према Чачку да сакупи још устаника.25 

                                                           
23 К.С:Протић, РАТНИ ДОГАЂАЈИ ДРГОГ СРПСКОГ УСТАНКА,  
24 Симеун Милутиновић Сарајлија, ИСТОРИЈА СРБИЈЕ  СПИСАНИЈЕ од почетка 1813е-до конца 1815е године, 
Београд, 1888. 
25 Милисав С.Пантелић КРУШЕВИЦА у прошлости и садашњости, Библиотека Хронике села, Београд,1997. 



Зоран А.Антонијевић-Вреочанин                                             © Српски научни центар, 2020 
 

Page 12 / 19 
 

 
Оригинални запис у Летопису цркве врелачке (Живојин М.Поповић-парох врелачки 1863) 

  
На сам Ускрс 18 априла 1815.г. Милош 

је дошао у манастир Моравце, где је био 
сабор, и позвао народ на устанак, па је преко 
Мајдана отишао на Љубић. За то време 
војска ћехаје Имшир–паше је стизала у 
Рудовце, а затим преко Милићевог брда у 
Липар. Истовремено је према Рудовцима 
надолазила група турске војске под 
командом бимбаше Кара-Мустафе из правца 

Барошевца. Ђаја-пашу са 3.000 ратника дочекала је на Липару српска војска 
Гарашанина и Катића, али није успела да их спречи у продору ка селу Мајдан на 
Руднику, 22.априла 1815. За време борбе на Липару између Турака и српских 
устаника, неки од Турака су одлазили по околним кућама, па су тако чинили зулум и 
јаде женама и девојкама.  

Народ из ових крајева прича о Никодину Симеуновићу који се вратио кућу, 
чувши жену и две кћери како кукају, убио оба Турчина зулумћара па се опет сакрио у 
шуму. Турци кад су то видели појуре за Никодином низ Лазину јаругу, све до 
Остењака, где га ухвате и убију. И данас на Остењаку постоји извор назван 
Никодиновим именом. Подсећање на то време представља и споменик једном попу 
из Бождареваца, који је погинуо у борбама на Липару.  
  

О боју на Липару 1815. Србски гуслар за Пантелију и поп Ранка вели:  
„На једанпут сува магла паде; 
А из магле два јунака здаде, 
Попе Ранко и поп Пантелија, 
Сребрне им сабље о појасу, 

Чим дођоше заметнуше кавгу!“ 
  

Бој на Липару се скоро не помиње у историји Србије 19-тог века а био је 
свакако један од најзначајнихих бојева у Другом устанку. Пре свега из разлога што је, 
бар на кратко, заустављена турска војна армада да се Милош колико толико 
организује и настави да подиже народ, а и због великог јунаштва који су показали 
учесници битке, што је свакако утицало на народ да се делом ослободи страха и 
увери да се може ратовати са бесним Турцима без обзира колико их је. 

- Првe бoрбe прoтив Tурaкa у Другoм српскoм устaнку вoђeнe су упрaвo у 
Рудoвцимa и нa Липaру, нa мeсту гдe je сaдa Хрaм Свeтoг Сaвe - кaжe пaрoх 
рудoвaчки Рoдoљуб Вojинoвић.  

- Taдa су Tурци зaпaлили кућу пoпa Рaнкa, кojи je, изглeдa, кao зaпoвeдник, 
учeствoвao у бoрбaмa, нaрoчитo нa Љубићу. Oдaтлe je дoнeo сaбљу турскoг 
зaпoвeдникa Ћaja пaшe, с кojим сe први пут сукoбиo joш у Рудoвцимa. 
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Србија за време Другог српског устанка 

 
Оружане борбе су трајале око 4 месеца. Други српски устанак је за разлику од 

Првог устанка од почетка био уперен против легалне власти, коју је представљао 
Сулејман-паша. Порта је на устанике послала две војске са подручја Царства и једну 
из Београдског пашалука. Устаници су опсели Чачак и држали га под опсадом 
наредних четрдесетак дана. Милош Обреновић је опсаду Чачка оставио свог брата 
Јована Обреновића, Милићу Дринчићу и Јована Добрачу, а са својом војском је 
кренуо на север и сукобио се са Турцима код Палежа и однео победу, заробивши уз 
то и два топа. После битке на Палежу устаници су успоставили везу са емиграцијом 
у Аустрији. У Србију су се од војвода вратили Петар Николајевић Молер, Павле 
Цукић, Стојан Чупић, Сима Катић и Сима Ненадовић. 

Из Палежа (Обреновца) Обреновић је кренуо ка Ваљеву које је под опсадом 
држао Павле Цукић и заједно су га освојили. Обреновић, Цукић и Ненадовић су 
наставили ка Чачку. Турци су прешли Мораву и напали устанике на Љубићу, али су 
их они одбили и прешли Западну Мораву и подигли шанчеве на обали. 

После овог пораза, Порта упућује казнене војне јединице из Ниша и Босне 
према јужној и западној граници Србије, гдје су се концентрисале устаничке снаге. 
Босанска војска је претрпела пораз на Дубљу а војска из Ниша на Љубићу.26 

 
 

Крај устанка 
 
Оружани сукоби са турском војском нису имале онај интезитет и оне размере 

као у Првом устанку. Доста је утицала и ситуација на руском фронту и Наполеонов 
пораз; постојала је могућност руске интервенције на основу осме тачке Букурешког 
уговора, па је Порта започела преговоре са Србима. Дошло је до преговора 
Марашли Али-паше и Куршид-паше са Милошем Обреновићем и закључивања 
усменог договора Марашли Али-паше и Милоша 25. октобра 1815. 

Тако је прекинута оружана борба, мада то није прекинуло устаничке борбе за 
остварење циљева постављених 1804. и 1815. године. Оно добија само нове облике 
који одговарају новонасталој ситуацији – дуготрајни дипломатски преговори уз помоћ 
Русије. Турска је споразум схватила као коначни прекид борбе и устанка, али за 
Милоша Обреновића и устанике споразум је представљао основу за даље 
проширење повластица и полазну тачку у даљој борби за остваривање коначних 
циљева устанка – рушење турске феудалне владавине и успостављање сопствене 
власти. 

Повластице које су добијене споразумом (скупљање данка од стране Срба, 
обезбеђење од злоупотребе спахија и других турских чиновника, постављање 
кнезова по нахијама, основање Народне канцеларије у Београду…) давале су 
Србима извесну самоуправу, која је омогућавала даљи економско-друштвени и 
политички развој. 

                                                           
26 http://www.vaseljenska.com/vesti/evo-mene-evo-vam-rata-s-turcima/  

http://www.vaseljenska.com/vesti/evo-mene-evo-vam-rata-s-turcima/
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Последице 

 
После победе Русије над Турском, Једренским миром 1828. године, решено је 

и српско питање. Издата су два нарочита султанова писма – хатишерифи 1830. и 
1833. године, којима су се потврђивала самоуправна права кнежевине Србије. 
Једном посебном одредбом од 1833. године, феудалне обавезе су урачунате у 
годишњи данак који је Србија плаћала Порти. Овим формално је било решено 
аграрно питање и уништени су феудални односи и турска власт у Србији. 

 
Кaдa je пoслe бojeвa кoд Чaчкa на Љубићу и нa Дубљу устaнaк oкoнчaн, пoп 

Рaнкo, инaчe рoдoм из Хeрцeгoвинe, врaтиo сe у Рудoвцe, свeштeничкoм пoзиву. 
Умрo je 1820. гoдинe и пoчивa кoд стaрe црквe брвнaрe у Бaрoшeвцу, у кojoj je дo 
смрти и служиo. 

- Кoликo je снaжнo сeћaњe нa oвoг хрaбрoг, знaчajнoг чoвeкa, свeдoчи 
чињeницa дa je приликoм нaстaвкa грaдњe хрaмa Вaзнeсeњa Гoспoдњeг у 
Рудoвцимa 1989. гoдинe и пoвoдoм 175. гoдинa oд Другoг српскoг устaнкa, удaрeн 
тeмeљ "Спoмeн кућe пoпa Рaнкa", кoja спoљaшњим изглeдoм и рaспoрeдoм 
прoстoриja пoдсeћa нa oну у кojoj je живeo - кaжe пaрoх Вojинoвић. - Пoвoдoм пoлa 
вeкa oд устaнкa, кнeз Mихaилo Oбрeнoвић дoдeлиo je пoрoдици пoпa Рaнкa 
Mитрoвићa oрдeн изливeн oд првoг тoпa кнeзa Mилoшa. Слoбoднo 

сe мoжe рeћи дa je oнo штo je Aлeксa Нeнaдoвић 
биo зa Први, тo je пoп Рaнкo биo зa Други српски 
устaнaк - нeпoсрeдни oргaнизaтoр. 

Када је добротвор пок.Илија Коларац 
основао фонд за парастос „за падше синове у 
ратовима 1804-1815 за ослобођење“, Бан Матија 
написао је ову песму.27  

 
Илија Коларац                  Матија Бан  

 
 

О парастосу за падше од 1804-1815 године у ратовима српско-турским 
... 

Ој молимо! Исполинско 
Покољење то бијаше; 

Сви од ропства домовину 
Искупљујућ живот даше. 

 
Још им свима незна гроба 

Да га сузом ко залије; 
Пространо им гробље славно 

Долине су Шумадије. 
... 

                                                           
27 Сретен Л.Поповић, ПУТОВАЊЕ ПО НОВОЈ СРБИЈИ, СКЗ, Београд 1950, стр.366-367 
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А ми Срби за јуначку 
Ову браћу ми молимо, 
Ту отаджбе једину им 
Задужбину одужимо; 
У небеској нека живот 

Уживају вјековити, 
Кад усрдно за земаљску 
Даше живот временити. 

 
Те док ону не стекнемо 
И ми ову сад бранимо; 
Устреба ли и ми главе 
На бојишту оставимо. 

... 

 

 
ФАМИЛИЈА (РОДОСЛОВ) ДМИТРА ЈОВАНОВОГ 

Отац Попа Ранка Дмитар Јованов-ић (око 1740-око 1810) дошао је у Рудовце 
(између 1790 и 1800) из источне Херцеговине и зачетник је фамилије Дмитровић, а 
пореклом је са црногорских брда, када је ту било свега 15-так кућа. Заузео је имање 
у пределима Милићево брдо, Велико поље, Чик, земљу поред реке Пештан и друге 
локалитете.28 О његовим родитељима, браћи, сестрама, супрузи и кћерима (једна 
кћи удата у Јеремиће у Рожанце ? - Авакумовићи раније Јеремићи, воде порекло од 
јеромонамонаха Аврама Авакума Петровића, игумана манастира Боговађа, рођеног у  Рожанцима  у 
 београдској нахији 1784. као Аврам Јеремић, син Петра Јеремића и синовац свештеника О. Радивоја 
Јеремића, пароха у Рожанцима. Породица његовог ујака су Дмитровићи из Рудоваца, где му је брат од 
ујака био свештеник поп Ранко Дмитровић.) нема података, а синови су му Јефта (око 1765-
пре 1837), Мијаило (око 1768-пре 1827, могуће 1815), Давид (1770-1830) и најмлађи 
Ранко (1772-1820). Његови потомци су се најпре презивали Јовановићи, а потом 
Дмитровићи. Од Дмитрових потомака у Рудовцима су настале фамилије Јефтићи, 
Пантелићи, Давидовићи, Кузмановићи и Ранковићи. 

                                                           
28 Милисав С.Пантелић РУДОВЦИ, Београд, 2004. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%92%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/1784
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
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Сабља Попа Ранка  
 
(Сликано пре предаје у народни музеј где 
се и данас налази. Годинама се чувала у 
породици Ранковића и ова слика је 
настала док је потомак ... Ж. Ранковић 
држао у посебно обезбеђеном сефу 
одакле се преселила у музеј. Приликом 
организовања прославе затражена је на 
реверс од Народног музеја али 

одговорено је да треба припремити 20.000 евра у залог, па је онда узети само за дан 
прославе и одмах вратити у депо. За тако нешто није било могућности тако да је 
сабља у спомен кући била престављена сликом.) 

После смрти попа Ранка његова жена се преудала за кнеза Николу Катића из 
Рогаче. О овом догађају постоји писмо кнезу Милошу Обреновићу које гласи: 

„Високоблагородному и милостивоме господару Милошу Обреновићу 
Крагујевац. Здравствујте на многаја љета. Ми цељујушћи вашу високу десницу и 
молимо господа бога свевишњега творца за ваше често здравље. Но смо милостиви 
господару с покорностиј имамо вама јавити како своему отцу и благољутнем. Т.Е. 
како смо вама доходили по вашој заповести љубимо бога и вас нашега отца којисе 
ви за нас старате и нас од свашта храните и за нас имате вниманије. Ми смо 
господару перво просимо од господа бога пак од вас нашега отца и благотељна 
свака проштенија која нама препоручуете а прошће милостиви господару отац наш 
имамо вама јавити какосте ви разумели за вас какосе Есте наша газдарица 
упокоила: и ми када смо од вас дошли из Крагујевца тако су кметови нама нашли 
домаћицу между нама и нама довели.Т Ест почившега попа Ранка из Рудоваца и 
тако смо е за нас узели и проче вам јављамо господару и молимо вас како своега 
отца да нам јавите за оне људе кои обарају шуму и вашу заповест преступљују коју 
сте ви изрекли и кажите нама шта ћемо чинити. Остасмо вама вашу десницу љубити 
и за ваше здравље бога молити ваш понизни слуга кнез Никола Катић“29 

У најстаријем дефтеру пореских обвезника села Рудовци из 1827.г. наведена 
је једна кућа Дмитрових потомака у којој је старешина домаћинства Давид Јовановић 
(син Дмитров).  

У дефтерима из 1831. и 1832.г. наведена је једна кућа у којој је старешина 
Давид Дмитровић и са њим синовци Петар и Пантелија и синови Никола, Илија и 
Јован.  

У тефтерима из 1834. и 1835. године наведена је једна кућа у којој је 
старешина Петар Дмитровић. У дефтерима из 1836. и 1839. године наведена су два 
домаћинства у којима су старешине Петар Јефтић (кмет села) и Пантелија 
Мијаиловић (од оца Мијаила Дмитровог сина, тј. брата попа Ранка) са браћом од 
стричева Живаном (Ранковим сином) писар капетаније и Николом (Давидовим 
сином). 

У попису становништва 1863.г. наведена су четири домаћинства Дмитрових 
потомака. 

                                                           
29 КНЕЖЕВА КАНЦЕЛАРИЈА, IV-9, Архив Србије, Београд 
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ПОПИС  ЉУДСТВА,  ИМАЊА И  ПРИХОДА  ЗА  ПОРЕЗ  1863. ГОДИНЕ 
Округ  Београдски,  срез  Колубарски,  општина  Рудовачка,  село  Рудовци. 
 
Јефта (Дмитров) Јовановић имао је сина Петра Јанковић (по деди Јанку) – 

Јефтић (по оцу Јефти), о чијем домаћинству постоје подаци у Попису људства, 
имања и прихода за порез 1863.г. округ Београдски, срез Колубарски, општина 
Рудовачка, село Рудовци. 
 
1885. ПЕТАР  РАНКОВИЋ, ЈЕВТИЋ 70, 
жена Милица (70), син Лазар (40), жена Ранђија (30), син  Љубисав (8), кћер Синђелија (5),  браћа  
Јеврем (18) и  Радован (17), сестре  Стана (17)  и  Марија (10).  Имање:  кућа  са 2  зграде  на  плацу 
под  воћем од 1 дана  орања,  њива  на 7 места  4 ½  д. ор., ливаде  на  4 места  5 д. ор., виноград од 1 
мотике с плацем  од  ¼  д. ор.,  ¼  реда  воденице,  у  вредности  112  #  цесарских.  Месечни  приход  
13  талира. 

Стеван (отац Пантелија, деда Мијаило, прадеда Дмитар) Пантелић о чијем 
домаћинству постоје подаци у Попису. 
 
1887.  СТЕВАН  ПАНТЕЛИЋ (23),   
Брат Милош (15),  сестра  Марта (18),  пријатељица  Станија (1).  Имање:  кућа  са 3 зграде  на  плацу  
под  воћем  од 1 дана  орања,  њиве  на 8 места  5 ½  д. ор., ливаде  на 13 места  5 ½  д. ор.,  паш-њаке  
на 2 места 1 д. ор., виноград  од 1 мотике  с  плацом  од  ¼  д. ор.,  1  ред  воденице, у вред-ности  116  
#  цесар. Месечни  приход  8  тал. 
 

Марко (отац Живан, деда поп Ранко, прадеда Дмитар) Ранковић о чијем 
домаћинству постоје подаци у Попису. 
 
1889. МАРКО  РАНКОВИЋ (18), ученик, 
браћа  Ранко (10)  и  Радован (2),  сестре: Марија (15),  Марица (7)  и  Милица (5),  слуга  Милоје  
Тодоровић (21),  маћија  Смиљана (30).  Тутори:  Павле  Станисављевић  и  Петар Милутиновић. 
 

Јеремија (отац Никола, деда Давид, прадеда Дмитар) Давидовић о чијем 
домаћинству постоје подаци у Попису. 
 
хххх. ЈЕРЕМИЈА  ДАВИДОВИЋ (22),  
брат  Лазар (20), брат од стрица Стеван (8),  мати (Стеванова) Спасенија (40. 
 

ЗА ЦЕЛО СЕЛО 
С  У  М  А : 
К у ћ а ...........................................        49 
Житеља  укупно...........................       399 
       „       мушких..........................       208       
       „       женских.........................       191 
Вредност  непокретног  имања...   5.152  #  цес. 

Месечни  приход  од  привреде...   624 ½  талира 
 

З.А.Антонијевић30 
 

 
 
 

                                                           
30 Део ауторског материјала за књигу „Јунаци Другог србског устанка из нашег краја“ аутора З.А.Антонијевића 
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Слике са прославе 200 година цркве у Рудовцима 08.фебруар 2015.г. 

 
Владика Јован-епископ Шумадијски са свештенством архијерејског немесништва 

Колубарско-Посавским, Чедомир Антић-историчар, са ученицима из Рудоваца 

  
Епископ шумадијски Владика Јован са потомцима попа Ранка и аутором есеја 

 
Потомци попа Ранка (Јовановића, Дмитровића) Митровића 
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Музеј попу Ранку у порти рудовачке цркве Вазнесења Христовог 

 
 

  
Неки од експоната и сабља попа Ранка 


