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ЦРКВЕ У СИБНИЦИ, РОГАЧИ И 
СТОЈНИКУ У XVIII И XIX ВЕКУ

The Churches in Sibnica, Rogača and Stojnik 
in the XVIII and XIX centuries

Небојша Д. Ђокић1

Центар за војно политичке студије
Београд

Оливера М. Думић
Београд

АПСТРАКТ: У раду је дата кратка историја цркава у Сибници, Рога-
чи и Стојнику у XVIII и XIX веку. У односу на досад публиковане
прилоге о овим црквама дата је потпуно нова до сада не коришћена
архивска грађа захваљујући чему су решене неки недоумице које
су постојале у вези са историјом ових цркава у датом временском

1 ndjokic05@gmail.com
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периоду.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Космај, Сибница, Рогача, Стојник, Немникуће, Вла-

шка, Велика Иванча, Ропочево, Српска православна црква, митро-
полит Петар, митрополит Михаило, књаз Милош

Дуго времена историјом српске цркве у XIX веку се скоро
нико није бавио. Било је врло мало радова на ту тему. И они
који су рађени, сем ретких изузетака, нису били поткрепљени
озбиљним архивским истраживањима.2 Због тога се дешавало
да и у репрезентативним монографијама има много пропуста
управо за овај период. Тако и у значајној монографији Б. Вуло-
вића о црквама у околини Београда3 има много грешака. Као
што ћемо даље видети има много врло крупних грешака и за
цркве на Космају. Тек последњих десетак година појавио се ве-
ћи број радова на ову тему Недељка Радосављевића, Љубодра-
га Поповића, Живојина Андрејића и аутора ових редака. На-
равно има још аутора али је реч о историчарима (Д. Ивановић,
М. Стевић, О. Ђорђевић, Д. Николић и др.) који углавном обра-
ђују цркве из свог краја.

Ми смо се у овом раду, због простора, ограничили само на
неке од цркава са простора некадашњег Космајског среза из
друге половине XIX века. Ове цркве заиста и чине једну цели-
ну.

После Османског пописа Смедеревског санџака из времена
владе Мурата III, на самом крају XVI века више од једног века
немамо попис ових крајева све до упостављања аустријске вла-
сти над северном Србијом након Пожаревачког мира 1718. го-

2 Кад је и коришћена архивска грађа коришћен је скоро искључиво фонд
Књажева канцеларија из Архива Србије.

3 Вујовић Б., 1973.
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дине. Одмах након потписивања мира настала су два врло бит-
на извора за српску историју - Најпергов попис из 1718. године
и Епшвилцова карта из истог времена.4 Међутим, треба води-
ти рачуна да Најперг није дао попис београдског, смедеревског
и пожаревачког дистрикта а Епшвилцова карта око Свилајнца
и јужније од Ресаве изузетно непрецизна. На срећу, Епшвилцо-
ва карта је доста прецизна баш за крајеве интересантне за наш
рад.

Ако погледамо Епшвилцову карту запазићемо да су 1718. го-
дине постојала, и то као насељена, сва села која су тема нашег
рада: Сибница, Стојник и Рогача.

У време аустријске владавине, након Пожаревачког мира, на
Космају су постојале три цркве: од камена у Бељини и брвнаре
у Сибници и Неменикућама. Тако ће остати не само до Првог
српског устанка него и дуже време након Другог српског ус-
танка. Једино што ће у Сибници негде од 1821. до 1823. године
бити саграђена црква од камена на месту старе цркве брвнаре.
Нешто пре тога, до 1819. године, биће из темеља обновљена и
црква у Бељини. Тек 1845. године биће саграђена следећа црква
и то брвнара у Влашкој.5 Затим је 1851. године саграђена црква
брвнара у Стојнику, 1852. године је поново из темеља започета
црква у Сибници, док је црква у Кораћици освећена 1858. годи-
не. Рогача је 1861. године саградила цркву од слабог материјала
(пренета стара Барошевачка црква), Поповиће је добило цркву
1864. године,6 Велика Иванча 1866. године7 и Неменикуће нову
цркву 1868. године.8 Након тога до 1908. године када је саграђе-

4 Пантелић Д., 1948.
5 АС – Митрополија – Е 317/1845
6 Србске новине 101/1864, 389; Митрополитъ Михаилъ, 1874, 7; Митрополит

Михаило, 1895, 21.
7 Митрополит Михаило, 1895, 20



Митолошки зборник 28

340 НЕБОЈША Д. ЂОКИЋ, ОЛИВЕРА М. ДУМИЋ

на нова зидана црква у Влашкој није било нових цркава. Једи-
но је у Стојнику, вероватно, 1871. године уместо цркве која се
срушила саграђена привремена капела.

Одмах пада у очи да на Космају није било интензивне изгра-
дње цркава у време прве владе књаза Милоша (само две – Сиб-
ница и Бељина) што је, иначе, била масовна појава у другим
деловима књаз Милошеве Србије. Релативно велики број црка-
ва (четири, тј. дупло више него у време књаза Милоша) је са-
грађен за време уставобранитеља што није био случај у другим
деловима Србије. Тешко да има других делова Србије у којима
је у време уставобранитеља саграђено два пута више цркава
него у време књаза Милоша. У време књаза Михаила је такође
саграђено 4 цркава и коначно у првој деценији XX века само
једна. Интересантно је и да док су у другим деловима Србије у
другој половини XIX века врло ретко граде цркве од слабог ма-
теријала овде их има доста. Црква у Великој Иванчи је саграђе-
на од слабог материјала чак 1866. године а капела у Стојнику
1871. године. То је била прилично велика реткост у другим кра-
јевима Србије у то време.

Као интересантну чињеницу напоменимо да о црквама на
простору Космаја и широј околини (данашње општине Сопот,
Младеновац) има врло мало архивске грађе у Архиву Србије –
у фонду митрополије. Зидање цркава је пропраћено са једним
или два фрагментарна документа. Или имамо податак о почет-
ку зидања, или о завршетку или освећењу али готово никад не-
мамо случај да је архивском грађом пропраћено цело зидање.
У осталим деловима књаз Милошеве Србије можемо, обично,
да пратимо све фазе – од првих захтева за дозволу, преко по-
четка зидања до завршетка грађевинских радова и опремања

8 Митрополитъ Михаилъ, 1874, 1895, 20; Шематизам 1947 – 1997, 1997, 71
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цркве, укључујући освећење. Немамо неко посебно објашњење
осим да је разлог можда тај што је Београд био близу па су се
многе ствари решавале усмено са митрополитом и државним
властима. Даља истраживања у архиву Србије ће сигурно дове-
сти до комплетирања листе свештеника на овим просторима
са тачним датумима њиховог постављења, премештаја или
смрти али тешко да ће се појавити неки нови документ везан
за изградњу и обнову цркава на овим просторима од 1820. до
1871. године осим можда у фондовима Министарства просвете
и вера за период после 1862. године. Ал то остављамо за будућа
истраживања.

Сибница

Село Сибница се први пут помиње у османским дефтерима
из XVI века. У пописима Београдске нахије из 1528. године на-
води се село Горња Сеона са 5 домова.9 Сеона као локалитет и
данас постоји у атару села Сибнице. Село је опустела пре 1572.
године када се помиње као пусто село чије су њиве обрађивали
становници суседног села Горње Сибнице.10 Народно предање
да се у Сеони некад налазило село Сеоница забележио је Риста
Т. Николић крајем XIX века. Ту је близу била и манастирина
где је постојао манастир. Причало се, да су калуђери тога мана-
стира заклали дете, које су ту хајдуци склонили па су због тога
ови поубијали калуђере након чега је манастир опустео а и се-
ло Сеоница уништено.11 Дo скоро се у Сеони налази капела која
се користила за повремене верске обреде.12 Данас се на месту

9 Шабановић Х., 1964, 50
10 Исто, 50 (нап. 38), 80
11 Никоћ Р., 1903, 1075
12 Вујовић Б., 1973, 301
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капелице налази манастир посвећен Преподобној мати Пара-
скеви.

У попису из 1528. године помиње се Доња Сибница са 9 мо-
ва.13 Затим у попису из 1528 – 1530. године наведено је и село
Горња Сибница са 18 домова.14 Данас постоји само село Сибни-
ца, западно од Космаја, на обали Сибничке реке, притоке Ту-
рије. Оно је идентично са Горњом Сибницом која се помиње у
османским дефтерима, док је Доња Сибница као насеље неста-
ла, а налазила се у доњем току Сибничке реке. У народном пре-
дању се наводи да је Сибница раније била на месту званом Се-
лиште које се налази западно од данашњег насеља, између
Паун потока и Дубоке јаруге одакле се преселило на данашње
место. Данас су у селишту ливаде и њиве и њиве са траговима
насеља.15

Сибница се јавља на Епшвилцовој карти као насељено место.
Године 1732. село је имало 14 кућа.16 Први писани помен цркве
у Сибници је из 1732. године и њему се спомиње црква осве-
штана 1652. године.

„Въ селу Сибници, цр’ковь стара, дувари од дасака,
покривена шиндром, долготою 15 аршинъ, шириною
10 аршинъ, освещата на 1652 – го лѣтω, не ведають
владику по имену. Святя трапеза от камена и столпъ,
покровицы: единь бель, други от чита; проскомидiя
от дрвета, на ней пещемали, единь отъ мусула чрве-
на, другiй отъ платна. Потир и дискос отъ дрвета, зве-
здице отъ гвозћа, дарцы 2 отъ свиле, аерь отъ мусула,

13 Шабановић Х., 1964, 80
14 Исто, 156
15 Дробњаковић Б., 1930, 90 – 91 
16 Руварац Д., 1905.145



Цркве у Сибници, Рогачи и Стојнику у XVIII и XIX веку

НЕБОЈША Д. ЂОКИЋ, ОЛИВЕРА М. ДУМИЋ 343

одежде отъ платна бела. Стихар отъ мусула Шарена.
Поясь отъ тканице. Книгь: едно Єваггелiе, единъ ох-
тоихь сербскiй, издерть.

Попъ при той цр’кви именемъ Планое, лѣтъ имѣе-
тъ 50, родился въ Єрцеговини, во Дробняци селȣ,
книги тамо учился кодъ своего брата священика.
Поставил га на дiяконство Григорiе владика пећскiй
и на священство том. В странȣ сiю пришель въ лѣто
1726 – е. Духовника имель прошлаго года, Iова из
Врачевшнице. Летургию поеть.

Попь Планоϵ Радоевићъ”17

Из екзамина обављеног у Гроцкој 26. децембра 1733/7. јануа-
ра 1734. године сазнајемо нешто више о попу Планоју. Неки
подаци се и разликују. Овде се даје, вероватано тачнији, пода-
так да Планоје има 43 године, да је рођен у селу Прзвишу у
Дробњацима а да је одрастао у селу Вишнеи у нахији бихорс-
кој. Отац му се звао Радоје и био је кириџија. Имао је три брата
од којих су два живела око Рудника а један у Турској. Најстари-
ји брат му је био свештеник у Становом селу код Рудника. Код
тог брата је Планоје и почео да учи књигу. После десет година
учења, пошто се оженио, брат га је одвео у Пећ где га је патри-
јарх Мојсеј рукоположио у ђакона и oдмах затим и у свеште-
ника. Након тога је 2 године био без парохије а пошто је још
два месеца провео на учењу у манастиру Ковиљу добио је па-
рохију у Брскову на којој је остао 8 година. Након тога је пребе-
гао у Србију у Рудничку нахију где је био годину дана без па-
рохије а онда је добио парохију у Сибници где је боравио већ

17 Исто, 145
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шест и по године. Од деце је имао 3 сина и 4 ћерке. Наложено
му је да једног сина пошаље у школу у Београд. Од својих књи-
га је имао псалтир, часловац, литургију, октоих и требник – све
српске штампе. Имао је и стихар од белог платна, наруквице
од мусула, крст водични, светогорски неокован. Поседовао је и
кућу као виноград од једне мотике, вола, краву, јуне, 5 коза, 3
овце и 5 кошница.18

Сибнички свештеник је био један од изабраних народних
представника на сабору у манастиру Рукумија 1735. године.
Наиме, у манастиру Рукумија одржан је велики црквенонарод-
ни сабор 15/26. јула 1735. године на коме су „представници ду-
ховенства и народа из Србије изабрали игумане Раваничког
Георгија и намесника Манасијског Арсенија да на Сабору у
(Сремским) Карловцима искажу жеље народа из Србије”.19 У
име цркве пуномоћије изабраним представницима потписали
су испред монаха: игумани горњачки, витовнички, рукумиј-
ски, тумански, раковички, винчански и сланачки; у име све-
штенства: шест свештеника из Београда, а из унутрашњости
свештеници вишњички, лесковачки, сибнички, рудовички,
жељезнички, великоселски, пожаревачки, голубачки, смољи-
начки, параћински, поречки, каменовски, хомољски, грочан-
ски, паланачки и смедеревски; у име народа: кнезови из јаго-
динског, крагујевачког, рудничког и ваљевског округа.20 Суде-
ћи према самом догађају и броју цркава и манастира из којих
се овде био окупио народ са монасима и свештеницима, то је
био велики скуп, на којем се одлучивало о стварима веома
важним за живот Цркве и народа. Сам сабор у Карловцима био

18 Витковић Г., 1884, 276 – 278
19 Поповић М., 1933. 
20 Поповић М., 1933.
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је изузетно важан за Србе у тадашњој аустријској држави која
се простирала све до Западне Мораве. У првом плану била је
реч о остваривању црквених и грађанских права Срба, које је
аустријска власт нерадо допуштала, а Срби упорно захтевали.

Сибница је имала цркву брвнару и у време пропасти устан-
ка 1813. године што индиректно сазнајемо из једног писма Ни-
коле Катића писаног у Рогачи 8/20. априла 1824. године и упу-
ћеног књазу Милошу у Крагујевац. У писму Катић покреће пи-
тање враћања неких црквених ствари које су нестале у време
„када је Србија страдала” а које су пронађене и тражи се Мило-
шева интервенција за њихов повраћај: „С великом страхопочи-
танијем колено преклоно Вашему Сијателству јављамо чрез
свяшченика попа Павла из Рогаче, који полази Вам на пресуд-
ствије через његове, то јест Церковне потребе, и ствари Церков-
ни на које и писмо имаде од протојереја Илије Сибничка, ис-
праву через његови ствари, када је Србија страдала, у време
оно нестане ниови ствари и сад је пронашао у кога је. Молимо
Ваше Сијателство да му из благог разсужденија за ту ствар
пресудите и он ће вам све по реду казати, како је било”.21

Тешко је рећи колико је ова црква из 1813. године имала од
старе цркве освештане још 1652. године. Пошто та црква до
1732. године није озбиљније обнављана до 1813. године морала
је у међувремену бар једном да прође озбиљну обнову, а веро-
ватно и два пута. И то најпре негде најкасније до 1750. године,
а затим или након Кочине крајине или у време Првог српског
устанка.

Примирје из 1807. године је омогућило да се нешто више
уради на питању народне просвете у Србији. Свака нахија је
добила по једну школу, једино крагујевачка две, једну у Кра-

21 АС – КК – IV, 387
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гујевцу а другу у Тополи. За време устанка школе су постојале
не само у варошима22 већ су осниване и сеоске школе међу ко-
јима је била и школа у Сибници.23 Учитеље у сеоским школама
су плаћале општине.24

Премда се у литератури врло често наводи за цркве како су
страдале приликом пропасти устанка 1813. године треба рећи
да осим у западној Србији, где су наступале османске снаге из
Сребрнице, нема доказа да су цркве озбиљније страдале. Не не-
гирајући могућност пљачки у Шумадији и Браничеву има до-
каза да само за манастир Рукумију да је порушен али треба во-
дити рачуна да су се Срби у њему утврдили дејствујући чак и
топовима. Извор за страдање цркава 1813. године је по правилу
Јоаким Вујић а то је код њега опште место. Зато сматрамо да
ни црква брвнара у Сибници није озбиљније страдала прили-
ком слома устанка 1813. године. Једино што су тада однете из
цркве највредније ствари и склоњене. На жалост у општем хао-
су црквене утваре су нестале и нађене су и враћене тек 1824. го-
дине.25

Пописи из XIX века говоре о сталном порасту броја дома-
ћинстава у селу: 1818. године било је 58 кућа, 1822. године 63 ку-
ће, 1846. године 86 кућа а 1921. године село је бројало 213 кућа.26

22 Београд (две школе), Ваљево, Шабац, Лозница, Пожега, Чачак, Карановац,
Трстеник, Крушевац, Јагодина, Крагујевац, Смедерево, Пожаревац, Сви-
лајнац и Ћуприја.

23 Остале сеоске школе су биле у: Белом Потоку, Рожанцима, Остружници,
Реснику, Рипњу, Крчмарима, Рибници, Орашцу, Ушћу, Котражи, Ћићев-
цу, Великој Дренови, Белушићу, Чумићу, Трнави, Гарашима, Буковику,
Јарменовцима, Луњевици, Крњеву, Кличевцу, Поречу, Мајданпеку и Си-
колу.

24 Гавриловић Г., 1903, 55 – 61, Јанковић М., 1954, 11 – 12; Ђокић Ђ., Думић О.,
2002, 55

25 АС – КК – IV – 387
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Пошто је на почетку владавине књаза Милоша једина зида-
на црква на простору Космаја и око њега била црква у Бељини
било је неопходно саградити бар још једну зидану цркву. У то
време на том простору постојале су још две цркве брвнаре у
Сибници и у Неменикућама. Са неке географске тачке гледи-
шта логичније је било да се прво сагради црква у Неменикућа-
ма али ипак је одлучено да се то најпре уради у Сибници. На-
жалост не располажемо грађом која би нам објаснила зашто је
тако урађено. Можемо само да претпоставимо да су вероватно
парохијани при старој сибничкој цркви били агилнији од
оних у Неменикућама.

Зидање нове цркве је започето у пролеће 1820. године. Нико-
ла Катић писмом од 30. маја/11. јуна 1820. године извештава
књаза Милоша да су „… узели у Београду 50 ока гвожађа на
церкву.” и настаља „И молимо вас Господару као Својега Отца
да нас заклоните у ово време од кулука јербо сада имамо вели-
ки измет око цркве. А за друго вас Господару молимо да поша-
љете ваше честно писмо Николи Станојевићу да нам почне
с колима дотерати песак Церви.”27 Катић и у писмо, писаном у
Рогачи, 7/19. јуна 1820. године јавља књазу Милошу да су „узе-
ли за церкву Сибницу опет 60 ока гвожђа, које за пенђере које
за ексере … и 11 ока олова што потребује.28” На нарочито траже-
ње књаза Милоша, Никола Катић је истог дана (7/19. јуна), по-
себним писмом, јавио докле су стигли радови на градњи цркве:

„… озидали дувар 5 аршина високо и ударили смо
пенђере. Све што од потребе јесу. Друго вам јављамо,
Господару, колико јесте дувар дебео. То јест 4 – ри пе-

26 Дробњаковић Б., 1930, 90 – 91 
27 АС – КК – IV – 91
28 АС – КК – IV – 97
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ди и једна шака … Молимо да нам јавите колико ће се
зидати у висину. Мајстори нам кажу да су с вама по-
годили 7 аршина у висину да зидају … И особито вам
Господару јављамо како јесмо креч зажегли 30.000
ока, пак не може да буде доста. И оном смо кречанџи-
ји платили пак. Сада јоште за потребу нам да дости-
гне. Но смо сада погодили ове мајсторе да они граду
и погодили смо стотину и 2 гроша, пак Господару ка-
ко заповедите нам. Одлази вам отац прота и мајстори
и они ће вам усмено казати.”29

Изгледа да је књаз Милош 1821. године финансијски помо-
гао обнову цркве Св. Николе у Сибници чак је вероватно да је
он био главни финансијер.30 Црква је до 1822. године била са-
грађена и приступило се њеном унутарњем уређењу – малте-
рисању, кречењу и набавци црквеног инвентара.31 Од митров-
ског пореза за 1823. годину потрошено је за поправљање сиб-
ничке цркве 800 гроша. Рачун је закључен у Крагујевцу 23.
априла / 5. мај 1824. године.32

Јоаким Вујић наводи да је црква саграђена 1823. године. На
основу других извора можемо закључити да је црква започета
1820. године када је сазидана до свода. Током 1821. године ста-
вљен је свод и завршени други груби грађевински радови. Том
приликом је вероватно стављен и крст на цркву па се зато у не-
ким изворима и наводи да је сазидана 1821. године. Током 1822.
године црква је омалтерисана, окречена и опремљена најнуж-

29 АС – КК – IV – 94
30 AС – KK – XXXV – 867
31 АС – КК – IV – 263
32 Петровић М., 1898, 306
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нијим потребама а за летњег св. Николу 1823. године и освеће-
на.

Ево шта о цркви каже Јоаким Вујић који је кроз Сибницу
прошао 1826. године:

„Ово село лежи којекуде растрто, а церква лежи на
малој реки Сибници и на потоку Кнежевцу, која је ле-
та 1823. от твердог материјала сазидана. Основатељ
ове нове церкве јест Јего Књажеско Сијатељство
Г. Милош а храм је церкве Пренесеније моштеј саја-
тога оца Николаја, 9. маја. Пређе на овом месту била
је церква от дрва начињена, коју су Турци три пут па-
лили и до основанија рушили. На поље, у порти цер-
ковној, с десне стране, доле. недалеко от западни вра-
та, лежи бесмртнија жизни неустрашими храбри
серпски херој Јанко Катић, кога плоча у зиду церко-
вном зазидана је и на којој следујушћи натпис чита
се: Здѣ почиваетъ рабъ Божiй Iанко Катичъ отъ Рога-
че, воевода сербсiй, 1806. А понежда да ова церква ле-
жи на земљи еминској, зато никоме ни паре не пла-
ћа…”.33

Споменимо и податак који је пре нешто више од једног века
забележио Риста Т. Николић да су за зидање цркве коришћени
и надгробни споменици са, у то време већ напуштеног „маџар-
ског” гробља.34 По подацима из црквеног летописа црква бр-
внара је постојала до шездесетих година XIX века.35 Из народне
касе је 10/22. августа 1825. године исплаћено 300 гроша проти

33 Вујић Ј., 1901, 122 – 123 
34 Никоћ Р., 1903, 1075
35 Вујовић Б., 1973, 304
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Илији из Сибнице (београдска нахија) ког су војници похара-
ли.36

По попису из 1836. године37 црква сибничка, храм Пренос
моштију св. Николе, налазила се усред села покрај реке Сибни-
це и имала је умерену порту. По подацима које је добила коми-
сија црква је саграђена 1821. године средствима које је дао књаз
Милош. Црква је била саграђена од камена и те 1836. године
била је у добром стању премда јој је свод мало уздуж пукао.
Црква је била одлично снабдевена црквеним утварама, цркве-
ним одејанијем и књигама.38 Ми би само споменули за оно вре-
ме импозантан иконостас са офарбаним дверима и вратима.
Црква је имала чак 12 великих икона, 22 средње иконе, 41 икону
са крилима и 4 иконе од хартије. Поседовала је и 5 памучних и
2 платнене одежде, 4 нова и 2 стара епитрахиља, чак 10 чаршава
(7 памучних и 3 бела), 2 сребрна и 5 калајна кандила, што је све
за оно време било изузетно ретко. Можемо слободно рећи да је,
осим у књигама, сибничка црква била једна од најопремљени-
јих цркава у то време у Србији књаза Милоша. Наравно, црква
је имала и једно звоно. Тутор јој је био Дамјан Кујунџић.

Вероватно је бар део од горе споменутих икона израдио зо-
граф Јеремија Поповић и неке од њих су сачуване до данас.

У Сибници је 1836. године био свештеник Павле Протић
(Жујевић) кога је рукоположио 15/27. марта 1824. године у Кра-
гујевцу митрополит Агатангел и поставио на рогачку парохи-
ју. Јереј Павле је 1836. године имао синђелију на сибничку па-

36 Петровић М., 1899, 132
37 АС-ДС-IIБфIНо30/836, лист 151 – 152. Попис су вршили намесник баћевач-

ки Илија Влаиковић и члан Исправничества Окр. Београдског Голуб Пет-
ровић.

38 Детаљније видети у посебном раду у овом зборнику: „Цркве и свештен-
ство у београдском округу по попису из 1836. године”.
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рохију.39 Павле је прешао са рогачке на сибничку парохију ве-
роватно након смрти сибничког проте Илије. Павле је био сиб-
нички парох и јануара 1841. године.40 У то време, све до 1861.
године, при сибничкој цркви биће и рогачка парохија па ће та-
ко при њој служити и рогачки пароси.

Бељински намесник Лазар Љубинковић је 5/17. априла јавио
3/15. априла 1851. године умро парох сибнички Пантелејмон
Иваковић и да је он сибничку парохију дао на опслуживање
пароху араповачком Василију Матејашевићу.41 Митрополит је
17/29. октобра 1851. године наложио бељинском намеснику да
ново рукоположеног јереја Николу Мандића пристави на сиб-
ничку парохију.42 Никола је у јесен 1852. године добио и синђе-
лију на своју парохију.43

Очигледно да податак из 1836. године да је свод цркве напу-
као није био безначајан. Наиме, црква је до краја четрдесетих
година XIX века постала склона паду па је чак на крају морала
и да се поруши. Одлучено је да се сагради нова и то од темеља
на основу чега индиректно можемо да закључимо да је стара
црква била лоше фундирана, на шта нас упућује и податак из
1836. године о уздуж напуклом своду. У сваком у случају у про-
леће 1852. године је започета изградња нове цркве копањем те-
меља за њу. Темеље нове цркве је освештао намесник бељински
о чему је известио митрополита Петра.44 Премда митрополит
Михаило тврди да је црква којој је храм Св. Никола (9/22. маја)

39 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, ч. 29, лист 60
40 АС – Митрополија – Е 18/1841
41 АС – Митрополија – Е 211/1851
42 АС – Митрополија – Е 811/1851
43 АС – Митрополија – Е 691 и 804/1852
44 АС – Митрополија – Е 422
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саграђена од тврдог материјала 1852. године45 те године је цр-
ква озидана само до сводова а на пролеће идуће године црква,
премда не у потпуности, довршена је и освештана, највероват-
није, за Св. Николу 9/21. маја 1853. године.

Поред цркве се налазио гроб Јанка Катића све до 1935. године
кад су његови посмртни остаци пренети у цркву у Рогачи.

Иконостас је израдио сликар Димитрије Посниковић. Ико-
ностас је у данашњу цркву пренет, уз скраћивање, из те цркве
из 1852–53. године а не из цркве из времена књаза Милоша.
Премда Б. Вујовић сматра да је иконостас Посниковић урадио
око 1870. године, ми сматрамо да је то било знатно раније, од-
мах по завршетку друге зидане цркве, тј. одмах после 1853. го-
дине. У то време он је 1849. године израдио иконостас у Бељи-
ни а 1853–54. године у Марковцу.46

При цркви је 1874. године била једна парохија коју су сачи-
њавали села Сибница (116 домова) и Мирисаљци (87 домова) са
укупно 203 дома.47

Јереј Божидар Поповић, капелан из Гроцке, постављен је у је-
сен 1879. године за пароха у Сибници док је дотадашњи сиб-
нички јереј Јован Јовановић одређен за капелана грочанском
пароху Ђорђу Поповићу.48

Једно краће време, 1884–85. године, у сибничкој парохији је
био јереј Светозар Вујичић.49 По завршетку богословије слу-
жбовао је као учитељ у Грошници и Крњеву (јул 1881 – мај
1884).50 По одласку из Крњева, рукоположен је за свештеника.

45 Митрополитъ Михаилъ, 1874, 9; Митрополит Михаило, 1895, 19
46 Вујовић Б., 1973, 304 – 305
47 Митрополитъ Михаилъ, 1874, 9 – 10.
48 Хришћански весник 18/1879, 432
49 Вујичић Светозар, јереј (1857, Жабари - 1895, Милошевац).
50 Ивановић Д., 1989, 88
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Око годину дана је службовао у Сибници а наследио је 1885. го-
дине покојног јереја Матију Милојевића у милошевачкој паро-
хији, у којој је остао све до смрти, 1895. године.51 

При цркви је 1895. године била једна парохија која се састоја-
ла из два села: Сибнице (у тадашњем срезу космајском) и Ми-
росаљаца (у тадашњем срезу колубарском). Парохија је у то
време бројала 227 домова са 1960 становника. Свештеник је био
Владимир Лазаревић.52 Стара црква Св. Николе је због дотраја-
лости затворена 1922. године.53

Данашња црква Св. Николе у Сибници саграђена је у перио-
ду 1931–1933. године, за време свештеника Илије Стаменко-
вића, према пројекту Василија Михајловича Андросова, једног
од најутицајнијих руских архитеката који је живео и стварао у
Србији. Конципирана је као грађевина триконхалне основе са
припратом изнад које је смештен хор и четвртаста кула – зво-
ник. Централним делом наоса доминира пространо осмостра-
но кубе које се уздиже на коцкастом постољу. Општи концепт
грађевине са богато обрађеном полихромном фасадом изража-
ва утицај моравске школе. Као што смо већ навели у цркви се
налази стари Посниковићев иконостас. Освећена је 22. маја
1933. године од викарног епископа сремског Тихона.

Рогача

Рогача се у османским дефтерима први пут помиње 1536. го-
дине. Том приликом је уз њу забележен и Глоговац. Пошто да-
нас у атару села Рогаче постоји потез Глоговац можемо

51 Шематизам Србије за 1889, 98; Митрополит Михаило, 1895, 27; Ивановић
Д., 2006, 97. Сахрањен је на милошевачком гробљу.

52 Митрополит Михаило, 1895, 19 – 20.
53 Шематизам 1947 – 1997, 1997, 74
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претпоставити да се на том месту 1536. године налазило село
Глоговац. Попис региструје 39 домова. Становници су плаћали
порез у износу од 3476 акчи. Примићур је био Јован.54

Рогаче има на Епшвилцовој карти из 1718. године а и на Лан-
геровој карти из прве половине XVIII века село Рогача се нала-
зи под именом Roganiz.55 Почетком XIX века за Рогачу су веза-
на имена војвода Јанка Катића и кнеза Николе Катића, истак-
нутих личности из времена Првог српског устанка и прве вла-
де књаза Милоша. Рогача је била и главно место Туријског
среза. Током XIX века насеље се стално развија: 1818. године
имало је 41 дом, 1822. године 46 домова, 1846. године 59 кућа а
1921. године 230 домова.56

Први свештеник у Рогачи који се помиње је Павле Жујевић
(Протић). Он је 1824. године носио, већ пар пута спомињано,
писмо проте Илије из Сибнице књазу Милошу у вези са повра-
ћајем ствари из сибничке цркве изгубљених 1813. године. Ње-
гов син је био јеромонах Методије који је био постриженик ма-
настира Вољавче али је прешао у манастир Благовештење ко-
ме је, као и народу, изузетно часно служио 21 годину. После
седмодневног боловања умро је 18/30. децембра 1861. године и
сахрањен поред звонаре црквене.57

Други из докумената познати парох рогачки био је Живота
Лазаревић кога је 23. септембра/5. октобра 1834. године рукопо-
ложио митрополит Петар у сибничкој цркви. Јереј Живота је
крајем 1836. године пребивао у Рогачи и имао је синђелију на

54 Шабановић Х., 1964, 330
55 Пантелић Д., 1948, 35; Дробњаковић Б., 1930, 85 – 86 
56 Петровић М., 1898, 479; Дробњаковић Б., 1930, 85 – 86
57 Матић М., 1933, 160
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парохију.58 Живота је и јануара 1841. године био парох рогач-
ки59 а 1843. године придодато му је у парохију и село Дучина.60

Рогачки парох Никола Мандић је умро крајем 1858. године.61

Као што смо раније навели Никола је 1852. године добио синђе-
лију на парохију сибничкуа негде у међувремену је преузео
рогачку парохију.

Интересантно је да Б. Вујовић тврди да је Рогача добила цр-
кву тек тридесетих година XX века што није тачно. Пре цркве
св. Духа подигнуте 1934. године Рогача је имала старију цркву
изграђену 1861. године која је такође била посвећена св. Духу.
Интересантно да тај податак наводи и митрополит Михаилу
који наглашава и да је била од слабог материјала.62 У пролеће
1861. године заузимањем свештеника Ивана Ранитовића оп-
штина села Рогаче је одлучала да купи стару цркву брвнару
која се налазила у селу Барошевцу и и да је пренесе у Рогачу. За
одобрење су замолили митрополита који је дао инструкције
вранићком намеснику како да се то изведе. Иначе црква баро-
шевачка је била брвнара саграђена 1817. године и још 1836. го-
дине је била у лошем стању. Није имала чак ни патоса. Баро-
шевачка црква је била посвећена преносу моштију св. Николе.
Током лета Рогачани су цркву раставили у Барошевцу и поно-
во је саставили у Рогачи. Крајем августа су затражили одобре-
ње да почну са службом у њој. Митрополит је овластио вра-
нићког намесника да цркву освети. Црква је у Рогачи посвеће-
на св. Духу. Црква је пропевала у недељу 3/15. септембра 1861.

58 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, ч. 37 лист 61.
59 АС – Митрополија – Е 18/1841
60 АС – Митрополија – ЕНо. 538/1843
61 АС – Митрополија – ЕНо. 867/1858
62 Митрополитъ Михаилъ, 1874, 9; Митрополит Михаило, 1895, 20
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године по св. Симеону Столпнику и та се недеља свеке године
славила.63 Истовремено, крајем лета 1861. године парох рогачки
Иван Ранитовић је тражио синђелију на рогачку парохију.64

Иван Ранитовић парох Рогачки у округу београдском упо-
којио се 25. марта/6. априла 1868. године. Био је један од мла-
ђих свештеника.65

Петар Поповић свештеник поповићски у округу београд-
ском премештен је, по молби, у пролеће 1868. године на паро-
хију Рогачку у округу београдском.66 Петар је рођен, најверо-
ватније 1844. године а рукоположен 1867. године. Од 1865. до
1867. године радио је као учитељ. Десетак година касније јереј
Петар је из Рогаче премештен почетком 1879. године за пароха
топоничког у округу пожаревачком.67 Њега је на парохији на-
следио Атанасије Вукосављевић, бивши учитељ у Великој
Иванчи. Он је рукоположен 8/20. јула 1879. године за ђакона а 9/
21. јула за свештеника и одређен на парохију рогачку.68

Атанасије – Таса Вукосављевић је сигурно један од најзна-
чајнијих свештеника са Космаја у другој половини XIX и по-
четком XX века. Атанасије је рођен 2/14. фебруара 1856. године
у Рипњу од оца Милоша, свештеника и мајке Јелисавете. Ос-
новну школу је завршио у Рипњу а гимназију и богословију у

63 АС-ДС-IIБфIНо30/836, лист 148 – 149. Попис су вршили намесник баћевач-
ки Илија Влаиковић и члан Исправничества Окр. Београдског Голуб Пет-
ровић; АС – Митрополија – Е 504 и 532/1861; АС – Митрополија – Е 974 и
1117/1861; Шематизам 1947 - 1997, 1997, 73

64 АС – Митрополија – Е 1049/1861
65 Пастир 16/1868, 254
66 Пастир 20/1868, 318
67 Петар Поповић, парох топонички умро је 3/15. априла 1882. године у 39.

години живота. Петар је провео 2 године као учитељ и 14 година као све-
штеник. Хришћански весник 5/1879, 118. Хришћански весник 5/1882, 320

68 Хришћански весник 12/1879, 288
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Београду. Богословију је завршио са одличним успехом 1875.
године и августа исте године постављен је за учитеља у Вели-
кој Иванчи где је остао четири године. Оженио се 1878. године
Лепосавом ћерком свештеника из Влашке Милана Давидовића
и Радојке. На Светог Прокопија 1879. године рукоположен је за
ђакона а сутрадан и за свештеника. За заступника намесника
среза космајког постављен је 1900. године.69 Таса Вукосављевић,
свештеник рогачки и заступник намесника среза космајског,
постављен је у пролеће 1901. године за свештеника II паланачке
парохије70 али се после врло кратког времена вратио у Рогачу.
Краљевим указом од 23. јула/4. августа 1901. године одликован
је орденом Светог Саве IV реда свештеник из Рогаче Таса Вуко-
сављевић.71 Свети Архијерејски Сабор је, на својој седници од
31. октобра/13. новембра 1902. године решио СБр. 132 да се, из-
међу осталих, правом ношења протске камилавке одликује Та-
са Вукосављевић намесник космајски72 а крајем 1909. године
произведен је и у протојереја.73 У периоду од 1886. до 1893. го-
дине биран је 5 пута за народног посланика и за то време 4 го-
дине је био секретар скупштине. Важио је за једног од оснива-
ча радикалне странке у срезу космајском. На дан Св. Прокопија
8/21. јула 1929. године Атанасије М. Вукосављевић, протојереј
ставрофор, намесник среза космајског и паорх рогачки просла-
вио је 50 година службе. Прота Атанасије је био дугогодишњи
председник среског одбора Црвеног крста, среског одбора
Друштва Светог Саве, први потпредседник главног одбора

69 Гласник СПП 13/1929, 220
70 Гласник ПЦ у КС 4/1901, 353
71 Гласник ПЦ у КС 7/1901, 681
72 Гласник ПЦ у КС 3-4/1903, 131
73 Весник СЦ 12/1909, 983; Гласник СПП 13/1929, 220
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Свештеничког удружења и стални претседник среског одбора
истог удружења.74

При цркви је 1874. године била једна парохија која се састоја-
ла из села: Рогаче (77 домова), Дрлупа (41 дом) и Дучине (52 до-
ма) тј укупно 170 дома.75 При цркви је 1895. године била једна
парохија која се састојала из села: Рогаче, Дрлупе и Дучине. У
парохији је у 340 дома живело до 3000 становника. Свештеник
је био Таса Вукосављевић.76 Данашња црква св. Духа је саграђе-
на 1934. године, у време свештеника Душана Сурме родом из
Моравске, у духу традиције српске средњовековне архитекту-
ре.77 Пројектант је био Виктор Лукомски.78

У цркви у Рогачи налази се спомен костурница војводе Јанка
Катића који је прво био сахрањен код сибничке цркве али су
његови посмртни остаци 1935. године пренети у цркву у Рога-
чи. Преко пута цркве на сеоском тргу подигнут је и споменик
Јанку Катићу, рад вајара Миланка Мандића. 

Надгробни споменик војводе Павла Цукића из 1817. године,
лоциран је са леве стране сеоског пута који из центра села води
у „Арнаутски крај””. Споменик је израђен од тврђег пешчара
зеленкасте боје, који је коришћен за израду надгробника на
широком подручју београдске околине. По облику и обради
представља типски надгробни белег београдског подручја из
периода два последња века. Челоглави споменик има облик
издуженог квадра са заобљеним завршетком и испупчењем у
средини, које иде целом дебљином каменог блока. Декоратив-

74 Гласник СПП 13/1929, 220
75 Митрополитъ Михаилъ, 1874, 9.
76 Митрополит Михаило, 1895, 20
77 Детаљније о њој видети у Вујовић Б., 1973, 297 – 298
78 Шематизам 1947 - 1977, 1997, 73
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на обрада изведена је уобичајеним поступком урезивања и
плитке пластике, стилизованом представом људске фигуре
која је такође типична за ово време и локалитет. Лепо отесана
хоризонтална плоча нема никаквих украса. На појединим ме-
стима на горњој страни назире се урезана линија, која је ишла
дуж бридова. Поред Цукићевог споменика пронађена су и два
мања камена белега без натписа, дубоко утонула у земљу.79

Стојник

Северно од данашњег села Стојника налази се локалитет
Градиште, где наилази на трагове старог селишта.80 Махала са
истим називом помиње се у османским изворима из 1516. и
1521 – 23. године.81 У истим изворима помиње се први пут 1528.
године и само село под именом Столник са 5 домова.82 У попи-
су из 1528 – 30. године наводи се под именом Стојник са 35 до-
мова, 1536. године опет као Столник са 5 домова и 1560. године
као Стојник са 21 домом.83 У српским изворима из 1732. године
помиње се као село Стојник са 30 кућа.84

По предању село се најпре налазило на месту Старо село, где
има трагова од ранијег гробља (локалитет Гробљице) касније
на месту Дубока јама – у изворном делу потока Врбовца, где се
данас налази сеоско гробље. Развој села у каснијим раздобљи-
ма може се пратити на основу пописа броја кућа: 1818. године

79 СЛ ГБ 16/87
80 Дробњаковић Б., 1930, 94 – 96
81 Шабановић Х., 1964, 13, 23
82 Исто, 84
83 Исто, 122, 389, 419, 524
84 Руварац Р., 1905, 152
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било их је 38, 1822. године – 44, 1846. године 79 и 1921. године
чак 228 домова.85

У Стојнику је постојаласредњовековна црквица чији су оста-
ци нађени на локалитету Пећине око 1,5 км источно од села.
Остатци су откривени приликом археолошких ископавања
1966. године. Реч је о малој једнобродној црквици са полукру-
жном апсидом. Јужни зид са приграђеним пиластром и запад-
ни зид са вратима. Северни зид је констатован на основу траго-
ва малтера и ситнијег камена у темељној јами. Зидови црквице
су очувани у висини 30 до 100 цм, грађени су од већих блокова
ломљеног и мало притесаног камена, између којих је убацива-
но мање камење повезано кречним малтером. У наосу цркве су
нађени остатци пода рађеног од камених плоча неправилног
облика. Лево и десно од улаза, уз јужни и северни зид наоса, от-
кривена је по једна надгробна плоча без натписа. У гробовима
није било прилога. Од покретног материјала нађене су две
фрагментоване зделе. Једна од њих представља значајан при-
мерак глеђосане керамике са почетка XVI века.86

Премда нема чврстих доказа ипак је бајвероватније да црква
потиче из XV века и преставља гробну цркву неког нижег вла-
стелина из времена деспотовине.

У време аустријске владавине овим крајевима почетком
XVIII века у Стојнику није било цркве премда је то за то време
било прилично велико село са 30 домова 1732. године. Премда
Б. Вујовић, позивајући се на црквени летопис тврди како је на
месту Кућерине (између Стојника и Губеревца) од краја XVIII

85 Дробњаковић Б., 1930, 94 – 96 
86 Истраживање је спровела екипа Музеја града Београда под руководством

В. Кондића. Поповић М., 1966, 170 – 171; Бирташевић М., 1970, 78 (кат. бр.
138, сл. 70), Вујовић Б., 1973, 318 - 319
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или бар почетка XIX века постојала црква брвнара српски врло
детаљни пописи из 1836. године (а и каснији) не спомињу ни-
какву цркву у Стојнику. С обзиром да постоји прилично обим-
на архивска грађа за овај крај све негде од 1818. године можемо
са сигурношћу тврдити да после Првог српског устанка није
било цркве у Стојнику. А вероватно ни пре устанка јер да је би-
ло цркве и да је она страдала готово је извесно да би била об-
новљена врло брзо након устанка. Међутим у Стојнику у то
време, 1836. године, има свештеника. Наиме, митрополит је 2/
14. априла 1836. године обавестио баћевачког намесника да ће
јереј Илија из Стојника бити постављен за пароха села Стојни-
ка и Губеревца, а ђакон Лазар, који ће ускоро бити рукополо-
жен у презвитера добити остала села почивших свештеника
Максима и Марка. Митрополит је наложио намеснику да каже
и једном и другом да спреме по један цванцик на кућу, и ово до
Ђурћева дана да за парохије положе митрополиту, након чега
ће добити синђелије.87 Јереја Илију Милановића је 30. октобра/
11. новембра 1835. године рукоположио митрополит Петар у
Београду. Илија је 1836. године добио и синђелију на парохију
коју су чинили села Стојник и Губеревац.88 Био је парох у Стој-
нику и 1841. године.89 Служио је у бељинској цркви.

Августа 1851. године бељински намесник Лазар Љубинко-
вић јавио је митрополиту да Стојничани желе да њихов ђак
Милош Бранковић, који је те јесени требало да пође у Богосло-
вију буде њихов будући свештеник поготово што је јереј Ку-
зман Поповић, избелица из Босне, који је их привремено оп-
служивао намеравао да се по истеку једне године врати у Бо-

87 АС – Митрополија – Но 330/1836
88 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, ч. 39, лист 61
89 АС – Митрополија – Е 18/1841
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сну. Намесник је зато предлагао да се Димитрије брат јереја
Благоја рукоположи за привременог пароха у Стојнику.90 Јереј
Кузман се касније предомислио што се тиче повратка у Босну,
остао је у Србији и одређен је на парохију мајурску.91

Вратимо се стојничкој цркви брвнари. По црквеном летопи-
су, та наводна црква брвнара услед размирице сељака поруше-
на је 1851. године. На месту где се налазила црква брвнара да-
нас постоји белег, у ствари столетни клен око кога се данас не
оре а има и данас одређени значај у верским обредима.92 У
ствари истина је сасвим другачија. У зиму 1850/51. године оп-
штество стојничко је од митрополита Петра затражило благо-
слов да сагради цркву брвнару. Митрополит је прихватио њи-
хову молбу и 3/15. марта 1851. године наложио намеснику
бељинском да с обзиром да је општеству стојничком дозволио
изградњу цркве да оде кад буде позван да освешта темеље.93

Намесник је 5/17. априла 1851. године обавестио митрополита
да је освештао темеље нове стојничке цркве и да је њеној из-
градњи већ приступљено.94 На Покров пресвете Богородице 1/
13. октобра црква је освештана и постављен антиминс који је
сачуван до данас у новој цркви. Храм ново саграђене цркве је
био управо Покров пресвете Богородице. Митрополит је 17/29.
октобра обавестио бељинског намесника да је ново рукополо-
женог јереја Димитрија Протића поставио на стојничку паро-
хију за привременог послужитеља. Истовремено му је наложио
да пита Губеревчане хоће ли да буду при стојничкој или

90 АС – Митрополија – Е 553/1851
91 АС – Митрополија – Е 660/1851
92 Вујовић Б., 1973, 319
93 АС – Митрополија – Е 135/1851
94 АС – Митрополија – Е 212/1851
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бељинској цркви. У првом случају би им јереј био Димитрије а
у другом сам намесник.95 Иконостас је 1852. и 1853. године из-
радио Илија Петровић и он је служио и у каснијој капели све до
зидања данашње цркве кад је пренет у манастир Тресију. Од
старог иконостаса до шесдесетих година XX века у Стојнику је
био сачуван само крст са Распећем који је стајао на накнадно
израђеном постољу док се већина других икона налазила у ма-
настиру Тресији.96

Јереј Димитрије није дуго остао на парохији и Стојничани
су већ у пролеће 1852. године остали без пароха. Због тога је
митрополит у лето 1852. године послао јереја Арсенија Срдано-
вића да привремено опслужује стојничку парохију.97

Општина села Баба је у јесен 1861. године тражила да се ради
веће „угодности” одвоји од цркве неменикућске и припоји цр-
кви у Стојнику. Међутим митрополит им није усвојио молбу
па је село Баба остало и даље при цркви у Неменикућама.98

Нова црква није дуго служила већ је ускоро пала па је морала
друга да се гради. Пошто није било пара саграђена је на истом
месту, по митрополиту Михаилу 1871. године, капела од
чатме.99 У капелу су пренете све ствари из порушене цркве
укључујући и иконостас и књиге. При капели је 1874. године
била једна парохија која се састојала из села: Стојник (98 домо-
ва) и Губеревац (85 домова) тј укупно 183 дома.100

95 АС – Митрополија – Е 812/1851
96 Вујовић Б., 1973, 319; о старом иконостасу детаљније видети у: исто, 338 –

342; Митрополитъ Михаилъ, 1874, 9
97 АС – Митрополија – Е 672/1852
98 АС – Митрополија – Е 869/1861
99 Митрополит Михаило, 1895, 21
100 Митрополитъ Михаилъ, 1874, 9
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У Стојнику је и 1895. године још увек била у употреби споме-
нута капела, од слабог материјала, чији је храм био св. еванге-
лист Марко.101 При капели је 1895. године постојала једна паро-
хија коју су сачињавала села: Стојник, Губеревац и Бабе102. У
парохији је у 300 домова живело 1900 становника. Свештеник је
био Милош Бранковић.103

Ова стара капела је била у употреби све до 1935. године. На-
име, у периоду од 1928. до 1935. године, за време свештеника
Владимира и Чедомира Симића, подигнута је нова парохијал-
на црква св. Марка. И те 1935. године парохија се састојала из
напред споменута три села Стојника, Губеревца и Бабе. Црква
је изграђена по пројекту Министарства грађевина који је уо-
бличио 1925. године архитекта П. Ј. Поповић.104 Иконостас је
1935. године сликао Александар Дикиј.

Антиминс је патријарха Варнаве.105
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АС – Митрополија – Е 212/1851: АС – Митрополија – Е 212/1851, Из-
вештај бељинског намесника митрополиту од 5. априла 1851.
године

АС – Митрополија – Е 553/1851: АС – Митрополија – Е 553/1851,
Писмо намесника бељинског од 12. августа 1851. године
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АС – Митрополија – Е 660/1851: АС – Митрополија – Е 660/1851, Јереј
Кузман одређен за парохију мајурску

АС – Митрополија – Е 811/1851: АС – Митрополија – Е 811/1851,
Писмени налог митрополитов намеснику бељинском од 17. ок-
тобра 1851. године 

АС – Митрополија – Е 812/1851: АС – Митрополија – Е 812/1851,
Писмо митрополита Петра намеснику бељинском од 17. окто-
бра 1851. године

АС – Митрополија – Е 422/1852: АС – Митрополија – Е 422/1852,
Бељински намесник оновозидатој се имајућој цркви у Сибници
и освјешченију основа 

АС – Митрополија – Е 672/1852: АС – Митрополија – Е 672/1852,
Писмо митрополита бељинском намеснику да се шаље јереј Ар-
сеније Срдановић да привремено опслужује стјничку парохију

АС – Митрополија – Е 691 и 804/1852: АС – Митрополија – Е 691 и 804/
1852, Бељинском намеснику шаље се синђелија јереја Николе
Мандића за сибничку парохију

АС – Митрополија – ЕНо. 867/1858, Вранићски наместник о смрти
Рогачког пароха Николе Мандића.

АС – Митрополија – Е 504 и 532/1861, Рогачка обштина моли да се
стара барошевачка црква премести у њихово село; 

АС – Митрополија – Е 869/1861: АС – Митрополија – Е 869/1861, За-
хтев општине села Бабе да се одвоје од цркве неменикућске и
причисле се стојничкој цркви

АС – Митрополија – Е 974 и 1117/1861, Рогачка општина иште благо-
слов да се у њу одпочне служити; 

АС – Митрополија – Е 1049/1861, Рогачки парох моли да му се синге-
лија на исту парохију изда
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NEBOJŠA D. ĐOKIĆ, OLIVERA M. DUMIĆ

Churches in Sibnica, Rogaca and Stojnik
in the 18th and 19th Centuries

Summary
During the Austrian rule, after the treaty in Pozarevac, there were

three churches on Mt. Kosmaj: stone church in Beljina and wooden
churches in Sibnica and Nemenkuce. They remained there not only by
the time of the First Serbian Rise, but also for a certain period after the
Second Serbian Rise. A little before that, until 1819, the church in Beljina
was also rebuilt. Then in 1851, a wooden church was built in Stojnik, in
1852, building of Sibnica church was started again, while the church in
Koracica was consecrated in 1858. Rogaca built a church of fragile mate-
rial in 1861 (moved from Barosevac). Popovice got its church in 1864, Ve-
lika Ivanca in 1866 and Nemenkuce got a new one in 1868. After that,
there were no new churches until 1908 when a new church was built in
Vlaska. Only in Stojnik, in 1871, a new temporary chapel was built to re-
place the ruined one.

It is obvious that there was no intensive church building during the
first reign of the duke Milos (only two – in Sibnica nad Beljina), but was
common in another parts of Serbia in this period. More churches (four of
them – twice as many as in the duke Milos’s time) were built in the con-
titutionalists’ time which was not the case in the rest of Serbia. There are
hardly other parts of Serbia in which there are twice as many churches
from the constitutionalists’ time as the time of duke Milos. During the
reign of duke Mihailo, four new churches were built and only one in the
first decade of the 20th century. Interestingly, while in other parts of Ser-
bia there were very few churches built of fragile materials in the late
19th century, there were plenty of them in this region. The church in Ve-
lika Ivanca was built of fragile materials in 1866 and the chapel in Stojnik
as late as 1871. It was not a common type of building in another parts of
Serbia in this period.


