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300 О таксама приликом брачних спорова
302 О чувању црквених хартија од вредности
303 О састављању платних спискова
304 О упутствима за богослужење 

„опела Господњег“ на Велики петак
305 О опслуживању упражњених парохија
306 О продаји календара Црква за 1938. годину
307 О одржавању полугодишњег парастоса патријарху Варнави
308 О одржавању парастоса патријарху Варнави 

у Епархији браничевској



309 О изради предлога буџета црквених општина за 1938/39. годину
311 О продаји формулара извода из матичних књига
313 О избору нових црквеноопштинских савета
314 О наплаћивању патријаршијског приреза
315 О материјалном стању упражњених парохија 

у Државној хипотекарној банци
316 О регулисању пензија свештеничких удовица
318 О превођењу свештених лица у одговарајуће групе и степене
320 О препоруци књиге Цркварица
321 О преписци са Патријаршијском управном канцеларијом
323 О достављању списка са именима свештених лица 

прогоњених због борбе против конкордата
324 О потраживању података од намесника
325 О именовању митрополита Гаврила 

за патријарха Српске православне цркве
326 О повлашћеној цени железничких и бродских карата
328 О списковима деце за вакцинацију
329 О проширењу обавеза пензионих осигураника
331 О препоруци Опела композитора Светолика Пашћана Којанова
332 О редоследу обраћања црквеним властима
333 О дозволи за фотографисање у Епархији нишкој
334 О прикупљање помоћи у корист Уније за заштиту деце
336 О одржавању годишњег братског сабора свештенства
338 О прописима који се односе на одевање свештенства
339 О издавању крштеница
340 О молби Државне хипотекарне банке
341 О сузбијању растурања антицрквеног летка
342 О служењу годишњег парастоса патријарху Варнави
343 О ослобођењу од плаћања црквених такси за 

носиоце одликовања за храброст
344 О хонорару за свештенике вероучитеље
346 О ослобођењу од плаћања таксе за издавање извода
347 О оснивању манастира Нимник
348 О постављењу секретара Епархијских управних одбора
349 О изједначавању права црквено-јерархијских службеника
350 О времену напредовања црквено-јерархијских службеника
351 О претплати на часопис Народна одбрана
352 О читању молитве „за мир у свету међу људима и народима“
353 О дозволи свештеним лицима да могу да присуствују 

Скупштини Савеза здравствених задруга
354 О провери података за фондове и задужбине
356 О прибављању докумената ради регулисања 

породичне пензије свештеничких удовица



357 О кандидовању свештених лица за народне посланике
358 О достављању података пропале готовине из фондова
359 О забрани употребе црквених предмета за парохијске потребе
360 О патријаршијском прирезу
361 О сечи манастирских и црквених шума
363 О препоруци календара Црква за 1939. годину
364 О наплати црквених и духовних такси
367 О уплатама за пензиони фонд парохијског свештенства
368 О формуларима за примање породичног додатка на скупоћу
369 О регулисању пензијских принадлежности 

црквених службеника
372 О забрани употребе приватних формулара 

за изводе из протокола
373 О препоруци књиге Апостоли на Христове празнике
374 О препоруци књиге Атанасија Поповића Морални закон
375 О препоруци уџбеника за пчеларство
376 О утврђивању смрти и времену сахрањивања умрлих лица
377 О вођењу евиденције промена у породицама свештеника
379 О рестаурацији црквених старина
380 О достављању података за израду 

Шематизма Српске православне цркве
381 О наплати црквених такси
383 О пријавама за породични додатак
384 О спајању богослужења на дан празника 

Благовести и Великог петка
385 О издавању извода ратним инвалидима
386 О препоруци књиге Зборник изабраних дела 

најблаженијег Митрополита Антонија
387 О прикупљању података о верским удружењима
388 О избору црквено-управних одбора
390 О одржавању скупштине Савеза сокола Краљевине Југославије
391 О прослави дана освећења темеља Храма Светог Саве
392 О одржавању братских сабора свештенства
394 О пријему породичног додатка
396 О опорезивању фондова и заклада
397 О црквеним таксама
398 О курсевима из области заштите од ваздушних напада
401 О старању свештенства за домове војника
403 О сахрањивању деце до седам година старости
404 О полагању државног стручног испита
406 О брачним правилима
408 О слању Патријаршијског гласника парохијским надлештвима
410 О претплати на Патријаршијски гласник



412 О вођењу црквених протокола
414 О акцији Српског привредног друштва Привредник
415 О организовању духовних академија 

у циљу верско-националне едукације
417 О грађевинским одборима за подизања цркава
418 О слању годишњег извештаја епархијама од 

стране Државне хипотекарне банке
420 О оснивању нових црквених општина
421 О подизању парохијских домова
422 О давању материјалне помоћи 

за подизање парохијских домова
424 О препоруци календара Црква за 1940. годину
426 О прописном одевању свештенства
427 О препоруци књиге 

Александра Ј. Милојевића Прича о Бого-човеку
428 О достављању имена ванбрачних лица
429 О упису у матице венчаних
430 О поступању с лицима која су одступила из црквене заједнице
432 О свештеним лицима која немају југословенско држављанство
433 О опслуживању упражњених парохија
434 О званичном називу Српске православне цркве
435 О достављању војним властима спискова 

младића за регрутацију
436 О протоколима новооснованих парохија
438 О наградама за опслуживање упражњених парохија
439 О такси по службеном захтеву
441 О специјалном новчаном додатку за одело свештеника
442 О вођењу црквених протокола
443 О праву свештених лица на станарину
444 О изради текста о унапређењу парохијских свештеника
445 О подацима за календар Црква за 1941. годину
446 О оцењивању рада парохијског свештенства
447 О ревизији верске наставе
448 О потраживању црквених извештаја за 1939. годину
449 О уплати премија за осигурање црквених добара
451 О одржавању братских сабора свештенства
454 О пастирским дужностима свештенства 

и одржавању црквено-националног духа
456 О уплати доприноса у фонд за подизање парохијских домова
457 О ослобађању од наплате црквене таксе
459 О службеничком порезу на додатак за одело свештених лица
460 О исплати принадлежности у мобилном и ратном стању
462 О наплати епархијског приреза



463 О уносу података у мирнодопске платне књижице
465 О питању старешинства при богослужењу
466 О подацима из живота епархије за 1939. годину
467 О таксама за уговоре о служби
469 О држању застава Четничког удружења
470 О наплати црквене таксе
471 О дозволи за опело хришћанина неправославне вероисповести
472 О таксама на уверење о плаћеном порезу
474 О ослобођењу таксе за утврђивање 

принадлежности ратних инвалида
475 О такси за оверавање заклетве
476 О ослобођењу таксе за утврђивање принадлежности 

осигураних радника
477 О састављању завршних рачуна за црквене општине
478 О отуђењу црквеноопштинских и манастирских имања
479 О доприносу за фонд за подизање парохијских домова
480 О достављању платних спискова Патријаршијском 

управном одбору
482 О ванредној помоћи црквеним службеницима
484 О ванредној помоћи службеницима и пензионерима
487 О растурању календара Црква за 1941. годину

489 РЕГИСТАР





УВОДНА РЕЧ

Архивски извори штампани у седмој књизи библиотеке Архива Епар хије бра-
ничевске хронолошки се надовезују на претходну публикацију и односе се на 
период од 1931. до 1941. године, до почетка Другог светског рата. Међу публи-
кованим документима издвајају се две осно вне групе. Прва се односи на орга-
низационо устројство и црквено-административно уређење Српске православ-
не цркве, као и утврђивање једнообразности у литургијском, богослужбеном и 
верском животу. С друге стране, друга група извора у знатној мери осветљава 
однос цркве и државе указујући на значајан уплив државе у живот цркве, као 
и то да је црква у том периоду, поред своје основне верске функције, имала и 
ангажовану улогу у истицању националних идеала. Поред ових, истој групи до-
кумената припадају и многобројни расписи на основу којих се може сагледа-
ти социјално ангажована улога цркве и њено учешће у разним хуманитарним 
акцијама. Такође, ови извори указују на место и значај Српске православне 
цркве у свеопштој едукацији и креирању индивидуалног и колективног иден-
титета српског друш тва у периоду између два светска рата. Поред тога, свакако 
треба издвојити и документа која се односе на духовно и културно-историјско 
наслеђе, будући да је подизање и опремање цркава умногоме било одређено 
одговарајућим законским регулативама. 

Изворни документи публиковани у овој књизи исписани су српским језиком 
и правописом тог доба. Интерпункција и пунктуација у извесним позицијама 
недостају; знаци навода понекад изостају на почетку или на крају целине. 
Скраћенице типа др., бр. пишу се са једном тачком, две тачке а могу се срести 
и без икаквог знака скраћивања (понекад се и иницијали у потпису на крају до-
кумената пишу без тачке); иза броја који означава датум не стоји увек тачка; 
заступљена су различита правописна решења у исписивању истих секвенци (нпр. 
парохиске : парохијске, осуство : отсуство); иста лексема исписује се некад вели-
ким, некад малим словом (нпр. Црквеног Устава : Црквеног устава, Епархијски 
Архијереј : епархијског Архијереја); мало слово понекад је исписано и на почетку 
реченице; енклитике и проклитике се у извесном броју примера пишу заједно 
са речју уз коју стоје (неможе, неби, несме, досада, дали, какоће). У народном 
говору је често изостовљан глас х, па је и у овим документима, истина ретко, 
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примећено његово одсуство (одма, од главни речи). Конгруенција падежа није 
увек спроведена.

Текст изворних докумената доноси се у оригиналној графији, језику и право-
пису. Скраћеницу су дате у изворном облику, изворна интерпункција доследно 
се чува. Оштећени делови односно фрагменти докумената који недостају – лаку-
не – обележени су писањем три тачке у изломљеним заградама (<…>). Тамо где 
је могуће (хипотетички) разрешавају се таква места и стављена су у изломљене 
заграде. Поједине, по нашем мишљењу, очигледне грешке настале испуштањем 
слова или интерпункцијског знака, исправили смо стављањем испуштеног слова 
или знака на одговарајуће место и у косе заграде – //. На очигледне грешке пи-
сара (lapsus calami) такође смо указали – стављањем ознаке (sic!).

Један део ових докумената публикован је у Службеном Ве снику Православне 
Епархије Браничевске, који је као званично епархијско гласило излазио у пери-
оду између 1929. и 1932. године. Такође, треба нагласити и то да нису сви сачу-
вани документи из архиве Епархије браничевске ушли у састав књиге, зато што 
су поједини знатно оштећени, док је на другима мастило потпуно избледело. .

Документа публикована у књизи пре зен то ва на су хро но ло шким ре доследом, 
мада су извесну потешкоћу стварала поједина решења Архијерејског Сабора, 
која су прослеђивана у виду прилога уз расписе – који у многим случајевима 
нису сачувани – као и неусаглашеност у употреби календара. Ра ди боље пре-
глед но сти, сва ки препис документа има своју нумерацију, ис под ко је се на ла зи 
његов са др жај у ви ду сажетих ре ге сти. Приликом преписа трудили смо се да, 
што је више могуће, задр жимо изворну форму докумената, а ка ко би се сте-
као пот пу ни ји увид у аутен тич ни из глед гра ђе, је зик и пра во пис. Подвучене 
реченице у изворним документима у препису су дате у болд варијанти. Како 
би садржај публикованих извора био што прегледнији, на крају књиге на ла зи 
се општи ре ги стар.

Свакако треба истаћи и то да документа у књизи покривају период од 1931. 
до 1941. године по новом Грегоријанском календару, који је био званични 
државни календар. С друге стране, да ту ми ко ји се на во де у изворним до ку мен-
ти ма нису у потпуности нормирани. Иако је од стране надлежних црквених 
органа било прописано да се у црквеној администрацији обавезно наводе оба 
датума, то у пракси у није увек поштовано, мада се најчешће срећу оба датума 
али са различито наведеним распоредом.

У току рада на публиковању грађе помоћ су нам пружиле поједине инсти-
ту ције, пре свега, Епархија браничевска, као и већи број појединаца. Нај пре 
смо дужни да изразимо благодарност Његовом Преосвештенству Епископу 
брани чевском Господину др Игнатију, редовном професору Православног бого-
словског факултета, без чијег благослова и свесрдне помоћи реализација идеје 
да се епархијска грађа објави не би била могућа. Такође, на ро чи ту за хвал ност 
исказујемо и др Ми ро сла ву Ти мо ти је ви ћу, редовном професору на Одељењу за 
историју уметности Филозофског факултета у Београду, на дра го це ним са ве-
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ти ма и примедбама, као и под сти ца ју и по др шци, како то ком истраживачких 
радова, тако и приликом при пре ма пу бли ка ци је за штампу, ко ји је ујед но, по ред 
Ње го вог Пре о све штен ства, и њен ре цен зент.

По себ ну благодарност изражавамо протођа ко ну Злат ку Ма ти ћу, асистенту 
на Катедри за Основе римокатоличке и протестантске теологије Православног 
бого  словског факултета у Београду, на све срд ном раз у ме ва њу и по мо ћи током 
истраживања грађе и рада на припреми књиге, ко ји се истовремено несебично 
заложио да се библиотека Архива Епархије браничевске на ђе у окви ру из да ња 
Од бо ра за про све ту и кул ту ру Епар хи је бра ни чев ске. По ред то га, захваљујемо 
се и оста лом све штен ству пожаревачке Црквене општине, пре свих про то је ре ју 
Де ја ну Ив ко ви ћу, се кре та ру Управног одбора Епар хи је бра ни чев ске и ар хи је реј-
ском на ме сни ку по жа ре вач ком, про то је ре ју Де ја ну То ми ћу, ста ре ши ни Саборне 
цркве у Пожаревцу и ђакону Горану Илићу. По ред све ште них ли ца, по моћ су 
нам пру жи ли и по је дин и службеници Црквене општине и епар хи јских те ла.

Зна чај ну по др шку и ко ри сне примедбе до би ја ли смо од ко ле га и при ја те ља 
доцента др Вла ди ми ра Си ми ћа и асистента мр Иго ра Бо ро за на, са Одељења за 
исто рију уметности Филозофског факултета у Београду, и на томе им ве о ма за-
хваљујемо.

Такође су били драгоцени савети и сугестије историчара и теолога Радована 
Пили по вића, директора Архива Српске православне цркве, колегинице Алек-
сандре Илић и лектора Славице Јовановић, на чему смо им искрено захвални.

Поред поменутих колега, захваљујемо и Ивану Јовановићу из Института за 
теолошка истраживања, при Православном богословском факултету.

На кра ју, нарочиту за хвал ност из ра жа ва мо про то је ре ју Дра га ну Ла зи ћу, ње-
го вој, као и на шим по ро ди ца ма, на ви ше го ди шњој по др шци, не се бич ној по мо ћи 
и раз у ме ва њу.
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ПРЕПИСИ ДОКУМЕНАТА





Духовни Суд
Епархије Браничевске
Бр. 339.
3/16. јануара 1931. год.
У Пожаревцу. –

Окружним Протојерејима
и Среским Намесницима

Шаље Вам се потребан брoј формулара за прибирање статистичких података 
о стању парохије и цркве у току 1930. год. да их сваком подручном пароху 
доставите с тим, да овај формулар има чувати у парохијској архиви, па да на 
основу њега крајем сваке године шаље податке на новом формулару који да они 
израде.

Ово је Духовни Суд сад учинио изузетно, а у будуће ће само очекивати по-
датке до конца јануара и не буду ли подаци на време стигли свакога ће кривца 
доставити Архијерејској власти. –

Кад будете све податке од свију пароха добили, средите их у један опширан 
формулар па њега с Вашим потписом пошаљете овоме Духовном Суду, а свеш-
теничке (парохове) формуларе задржите код Вас у архиви. –

Имаћете можда мало више посла, али ће те имати и у Вашој архиви потребне 
податке.

Овакве је извештаје Суд добијао сваке године једино од намесника ресавског 
и показало се да је најбоље, најпрактичније и најпрегледније.

Пазите на рок. –

Секретар,
Душ. Благојевић

За
Председника Духов. Суда

Члан – Протојереј
Драг. А. Поповић

Бр. 1
О потраживању статистичких 
података о стању парохија
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Духовни Суд
Епархије Браничевске
Бр. 635.
23. I (5. фебруара) 1931. год.
Пожаревац. –

Окружним Протојерејима Среским Намесницима и
Манастирским Управама Епархије Браничевске. –

Његово Преосвештенство Епископ Захумско-Херцеговачки и Администр. 
Браничевске Епархије Господин Јован под Е. Бр. 137. од 13./26. I–1931. год. из-
волео је овом Суду доставити одлуку Св. Архијереја Синода Син. бр. 32./Зап. 58. 
од 21. XII (3. I) 1930/31 год. која гласи:

„Поводом молбе Чортомића Стевана, Краљевског Дворског фотографа, 
којим моли Св. Архијер. Синод да може продавати портрет Његове Светости 
Патријарха Српског Господина Варнаве, Свети Архијер. Синод у данашњој 
својој седници, под горњим бројем, донео је следећу одлуку:

Препоручити Г. Г. Архијерејима да изволе набавити слике Његове Свето-
сти Патријарха Српског Господина Варнаве за своје канцеларије и уједно изво-
ле исте препоручити подручном им свештенству да их набаве за цркве, одно-
сно манастире, с напоменом да су слике у следећем ставу, ручни рад и има их 
две врсте: веће (формат 97/65. с. м. по цени 450. – динара један комад и мање 
(50./60. с. м.) по цени 250. – динара комад. Поменуте слике, по жељи, треба на-
ручити код Краљевског дворског фотографа Чортомића Стевана у Београду. – 
Богојављенска улица 6.“

О предњој одлуци Св. Архијерејског Синода окружни протојереји и срески 
намесници обавесте подручно им свештенство и препоручити да по могућство 
набаве слику Његове Светости Патријарха Српског Господина Варнаве.

Ово важи и за манастирске Управе. –

Секретар,
Душ. Благојевић

Председник Духовног Суда
Протопрезвитер,

Душан Милановић

Бр. 2
О набавци портрета патријарха Варнаве
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Духовни Суд
Епархије Браничевске
Бр. 1022.
1/14. фебруара 1931. г.
Пожаревац.

Свему свештенству и свима управама манастира.

Његово Преосвештенство Епископ Захумско-Херцеговачки Господин Јован, 
као Администратор Епархије Браничевске, изволео је под ЕБр. 226. од 29/I–(11/
II)–1931. г. овом Духовном Суду доставити следећи акт Његовог Преосвештен-
ства Епископа Нишког и члана Светог Архијерејског Синода Господина Доситеја:

„Свети Архијерејски Синод приређује и ове као и прошле године за побожне 
синове и кћери српске Православне Цркве о ускршњим празницима заједничку 
посету и поклоњење живоносном гробу Господњем и осталима светињама 
Јерусалима и других светих места у Палестини. Поћи ће се на овај поклонички 
пут између 20. и 22. (7–9.) марта возом из Београда. На путу би се провело око 
40 дана.

Извештавајући Вас о овоме Ми Вас молимо да о истом а преко духовенства 
Ваше Богом-чуване епархије известите цео православни народ. Најподесније је 
ово учинити у дане, када народ у највећем броју посећује Божији храм – за вре-
ме примања светог причешћа.

Желети је да што већи број духовенства, оба реда, буде у броју поклоника 
овогодишњих само одмах напомињемо да свако духовно лице мора бити снаб-
девено од стране епархиског Г. Архијереја уверењем да оно није под судом нити 
канонском забраном.“

Упућује се свештенство да предње сходним начином што пре објави народу 
своје парохије. За ближе информације о свему ваља се обратити на Његово Пре-
освештенство Епископа Нишког и члана Светог Архијерејског Синода, Господи-
на Доситеја у Београд, Патријаршија.

Секретар,
Душан Благојевић

Председник Духовног суда
Протопрезвитер,

Душан Милановић

Бр. 3
О поклоничком путовању у Јерусалим 
и друга света места у Палестини
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Духовни Суд. –
Епархије Браничевске
Бр. 1537.
17. II (2. марта) 1931. год.
Пожаревац. –

Окружним Протојерејима, Среским намесницима и Управама 
манастира. Епархије Браничевске. –

Министарство Правде под бр. 17040./XII. од 18. II. 1931. год. доставило је 
овом Духовном Суду следеће:

„Поводом једног конкретног случаја где је Управа цркве тражила обавештење 
како ће се управљати искоришћења репарац. бона за ратну штету, отсек за 
Православну Цркву прибавио је објашњење Министарства Финансија оделење 
државних дугова Бр. 7173. од 13. II–1931. год. које гласи:

„Према предњем тражењу Оделење има част известити да у овом случају 
треба водити рачуна, да ли је потврда или бон за репарацију из чл. 11. Закона о 
исплати ратне штете у износу од хиљаду или преко хиљаду или у износу испод 
хиљаду динара.

Потврду или бон у износу од хиљаду или преко хиљаду динара треба у року 
од деведесет дана од дана обнародовања односног Закона, актом доставити 
Оделењу државних дугова и државног кредита на начин како се шаље новац и 
новчане вредности. По провери Оделење ће извршити исплату у обвезницама 
преко надлежне Пореске Управе.

Потврду или бон за репарацију испод хиљаду динара треба у року од сто 
осамдесет дана од дана обнародовања Закона предати општинском Суду дотич-
ног места, а Суд је дужан да на потврду или бон изда реверс.

У законом остављеном року општински суд дужан је да прими те потврде и 
бонове доставити овом Оделењу ради даљег законског поступка.

У исто време Оделење извештава, да је Закон о извлачењу и употреби пот-
врда и бонова за репарацију издатих на основу чл. 11. Закона о исплати ратне 
штете обнародован у „Службеним новинама“ бр. 26. од 5. фебруара ове године.“

Изволите све управе цркава свога подручја хитно упутити, ако која има 
потврду или бон за репарацију из чл. 11. Закона о исплати ратне штете да по 

Бр. 4
О исплати репарационог бона за ратну одштету

26



предњем упутству одмах поступи како јој не би вредност потврде однос. бона 
по истеку у распису означеног времена пропали.

Ово важи и за манастирским управама, па ако која манастирска управа има 
потврду или бон за репарацију из чл. 11. Закона о исплати ратне штете да по 
предњем упутству одмах поступи.

Секретар,
Душ. Благојевић

Председник Духов. Суда
Протопрезвитер,

Душан Милановић
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Духовни Суд
Епархије браничевске
Бр. 4965.
6/19. VI. 1931. год.
Пожаревац.

ОКРУЖНИМ ПРОТОЈЕРЕЈИМА И СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА

Његово Преосвештенство Епископ Захумско-Херцеговачки и Администратор 
Епархије браничевске под ЕБр. 828. од 4/17. јуна т. г. наређује да се од парохијског 
свештенства прикупљају подаци о појави, раду и кретању адвентиста (суботара) 
и о томе подноси извештај ради обавештења Светог Архијерејског Синода.

Зато Вам Духовни Суд препоручује, да од подручног свештенства приберете 
податке о овоме и пошаљете Суду.

Нарочито се на ово скреће пажња проти Округа Моравског за варош Ћуприју 
и Вел. Поповићску парохију.

За секретара – писар,
Дим. Франк

Председник Духовног Суда
Протопрезвитер,

Душан Милановић

Бр. 5
О прикупљању података 
о активностима адвентиста
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Духовни Суд
Епархија браничевске
Бр. 4967.
6/19. VI. 1931. год.
Пожаревац.

ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА И СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА

Свети Архијерејски Синод препоручује од протопрезвитера г. Јовановића 
Боже професора Богословије у пензији, превод „Лекције из Пастирског 
Богословља“ од Архимандрита Бориса ректора Петроградске Духовне Академије.

Књига кошта 15. – динара.
Могу је набавити свештеници за своју личну употребу а цркве за своје би-

блиотеке.
Известите о овоме подручно свештенство и претплату од њих прикупите, па 

спискуално пошаљите непосредно манастирској штампарији у Срем. Карлов-
це, која ће по показаној тачној адреси непосредно свакоме претплатнику слати 
књигу.

За секретара–писар,
Дим. Франк

Председник Духовног Суда,
Протопрезвитер,

Душан Милановић

Бр. 6
О препоруци књиге 
Лекције из пастирског богословља
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Духовни Суд
Епархије Браничевске
Бр. 6370; Т–9.
17/30. јула 1931. год.
Пожаревац.

Протопрезвитеру окр. пожаревачког
Пожаревац.

Његово Преосвештенство Епископ Захумско-Херцеговачки и Администра-
тор Епархије Браничевске Господин Др. Јован под ЕБр. 994. од 7/20–VII–т. г. из-
волео је доставити распис Светог Архијерејског Синода Син. Бр. 2056/зап. 857. 
од 19/VI–2/VII–931. г. а који гласи:

„Господин Министар правде актом Бр. 76036. од 26. јуна о. г. доставио је Све-
том Архијерејском Синоду акт следеће садржине:

„Да бих имао прегледано стање имовине Српске Православне Цркве по-
требни су ми подаци о томе: колико која црква и манастир има земљишта у 
хекторима одвојено по културама: зиратне њиве, ливаде, пашњаци, виногради, 
воћњаци, шуме под зрелом гором за експлоатацију и у одгоју.

Стога на основу чл. 2. и 3. Закона о уређењу Врховне Државне Управе и чл. 
2. Закона о Српској Православној Цркви имам част умолити Св. Архијерејски 
Синод за потребно наређење да ми се у року за месец дана од пријема наредбе 
било непосредно, било преко Синода, доставе потребни спискови из којих ће 
се горњи подаци моћи видети. У списку под засебном рубриком – треба истаћи 
има ли црква–манастир законску исправу (тапију) о својини имања и ако нема, 
какви су узроци били да до данас није убаштињење извршено као и то шта је 
Суд, Конзисторија – предузимала у томе смеру.

Списак треба да садржи и рекапитулацију т. ј. износ у х. по културама 
земљишта, ради бржег сређивања датих извештаја. О овом издао сам наређење 
и судовима – конзисторијама.

Молим Свети Синод да ову ствар изволи сматрати хитном.
Свети Архијерејски Синод у седници својој под горњим бројем и датумом 

одлучио је, с предњеом (sic!) садржином акта Господина Министра Правде 
упознати Вас, с тим, да изволите доставити тражене податке Св. Арх. Синоду 

Бр. 7
О потраживању спискова са подацима 
о имовинском стању цркава и манастира
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у два примерка, с примедбом колико који објекти плаћају порез, да би Свети 
Архијерејски Синод на основу Закона и Устава о Српској Православној Цркви 
могао преговарати с Нашом Државом о отштети коју од наше Државе има да 
прими Српска Православна Црква.“

Предње се достављам (sic!) Наслову, с тим, да Управа у року од 20 дана по-
ступи по горњем тражењу и тачан извештај достави овом Духовном Суду на 
даљи рад.

Хитно је /./

Писар,
Дим. С Франк.

Дежурни члан
Протопрезвитер,

Драгољуб А. Поповић
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Духовни Суд
Епархије браничевске
Бр. 6334; И/28
20/VIII (2. IX) 1931. г.
Пожаревац.

ОКРУЖНИМ ПРОТОЈЕРЕЈИМА И СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА

На основу наређења Његовог Преосвештенства Епископа Захумско-Херце-
говачког и Администратора Епархије браничевске изволите у року од 15 дана 
(закључно 20. IX. тек. год.) поднети извештај о предавању веронауке у прошлој 
школској години за сваку школу односно разред и оделење и то:

1)  Ко је предавао веронауку месни парох или разредни учитељ?
2)  Какав је успех постигнут и ко је оценио рад и успех: школски надзорник 

или срески намесник?
3)  Је ли у свима разредима предавана веронаука а ако није, зашто?
4)  Јесу ли сви пароси предавали веронауку, ко није а ко се у том одликовао?
5)  Мишљење и предлози.
6)  Како су ђаци посећивали цркву, је су ли сви одржавали посте, исповеди-

ли се и причестили? Да ли ђаци певају у цркви?

За секретара – писар,
Дим. Франк

Председник Духовног Суда
Протопрезвитер,

Душан Милановић

Бр. 8
О потраживању извештаја о предавању веронауке
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Духовни Суд. –
Епархије Браничевске
Бр. 7946.
16/29. септембра 1931. год.
Пожаревац

Окружном Протојерејима и среским намесницима Епархије 
Браничевске. –

Духовни Суд је под Ебр. 1383. од 12/25. септембра тек. год. добио распис од 
Св. Архијер. Синода С. Бр. 2412/Зап. 1111. тек. год. који гласи:

„Ради благовремено израде Уредаба и Правилника које проистичу из Зако-
на о Српској Православној Цркви и Устава Српске Православне Цркве, а које 
чине сплет целокупног новог законодавног система и нове организације Српске 
Православне Цркве, Свети Архијерејски Синод у вези своје одлуке Син. бр. 
2055/856. из 1931. год. на данашњој седници – решио је: умолити Вас за наређење 
подручном Вам духовном суду епарх. конзисторији:

Да хитно доставе Канцеларији Светог Архијерејског Синода – извештај о 
парохијском свештенству, по тачним подацима које има а са овим рубрикама за 
сваког свештеника:

А.) Активно парохијско свештенство:
1.) текући број, 2) име и презиме, 3) звање; 4.) парох (које место), има ли у 

месту цркву и парохијски дом, ако нема где станује, и шта ужива од своје цркве 
односно црквене општине. 5.) година, дан и месец рођења; 6.) жењен (када, с 
којом, рођеном – када?/)/, 7.) осим жене, које малолетне чланове, и од колико 
година сваки, има у породици? – 8.) које је школе, када и где свршио; 9.) је ли по 
свршетку школе, где и у каквим дужностима службовао, и јели и колико имао 
прекида у служби; 10.) каквог је здравља, и дали може дужности вршити; 11.) 
дан, месец и година кад је рукоположен за ђакона а потом и за свештеника; – 
12.) каква је парохија (у равници, брдска, раштркана и т. даље.); 13.) колико села 
сачињавају парохију, колико пореских глава има, и колико душа у парохији; 14.) 
колико бира даје парохија годишње; 15.) колико просечно годишње, парох има 
приходе од епитрахиљских наплата.

Бр. 9
О потраживању извештаја 
о парохијском свештенству
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Напомена. – код свештеника, који су били државни или аутономни чи-
новници, означити величину њихове годишње пе/н/зије или др. специјалних 
бенефиција које уживају.

Б. Пензионисано свештенство односно свештенство које има капелане /
помоћ. администр. – исте рубрике под 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. и 16.) шта 
ужива годишње, од кога и у коликом износу у име пензије, накнаде или помоћи.

Достављајући предње част Нам је умолити Вас, да изволите издати хитно 
наређење подручном Вам Духовном Суду, да у што краћем року по могућству 
за десет дана испошљу тражене податке, чинећи одговорнима за неизвршење 
овог наређења лично председника суда односно најстаријег члана суда – 
конзисторије.“

Кад окр. проте и намесници буду добили овај распис, по један примерак 
послаће сваком свештенику у своме подручју да по њему сваки свештеник у 
року од пет дана попуни тражене податке и врати натраг своме протојереју – 
намеснику.

Протојереји и намесници ће све податке прикупити преконтролисати и пре-
ма распису тачно направити, па затим потпуно тачне и исправне послати овоме 
Духовном Суду најдаље до шест дана по пријему овог расписа од Духов. Суда.

Сем тога проте и намесници ће код свакога свештеничког извештаја са 
својим потписом ставити: појединачне своје опаске о појединим свештеницима 
односно вршења парохијске дужности, како их врши, је ли способан за службу, 
какав углед ужива и т. д.

Нека ово не само окр. проте и намесници но и свештенство сматра као 
најхитније, те да се посао на заказано време обави.

Свака немарност и небрижљивост подвргнуће се законским мерама. –

За Секретара
Писар,
Дим. Франк.

Председник Духов. Суда
Протопрезвитер,

Душан Милановић
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ДУХОВНИ СУД
Епархије браничевске
Бр. 9146–Р/46.
28/X–10/XI–1931. год.
Пожаревац.

Окружном протојереју
Среском намеснику

Пожаревац.

Његово Преосвештенство Господин Епископ Захумско-Херцеговачки као Ад-
министратор Епархије браничевске под ЕБр. 1699 од 6. новембра т. г. благоизво-
лео је доставити овом Суду распис Светог Архијерејског Синода Син. Бр. 3405/
зап. 1650 од 16/3 октобра т. год. који гласи:

„Пошто је примећено да се на многим местима не читају јектиније (sic!) 
које се односе на гоњење Православне Цркве у Русији сходно одлуци Светог 
Архијерејског Сабора АСБр. 27/зап. 248 из 1930. године, а које су достављене 
свима Г. Г. Епархијским Архијерејима расписом Син. Бр. 3711/зап. 1693 из 1930. 
године, Свети Архијерејски Синод у својој седници данашњој, под горњим 
бројем, одлучио је понова умолити Вас да изволите предузети потребне ко-
раке и наредите подручним Вам црквама и манастирима да се чита нарочито 
састављена јектенија врши редовно како је то у горе поменутој одлуци нагла-
шено.“

Овим се најозбиљније наређује свима црквено-манастирским управама да се 
напред цитираног расписа Светог Архијерејског Синода имају стриктно прид-
ржавати.

Има везе са актом Суда Бр. 632 од 18/31. I. 1931.

Секретар,
Мих. Недељковић

За Председника Духовног Суда
Члан

Протопрезвитер,
Добр. М. Лучић

Бр. 10
О редовном читању јектенија
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ДУХОВНИ СУД
Епархије браничевске
Бр. 9756
19. XI. (2. XII) 1931. г.
Пожаревац.

ОКРУЖНИМ ПРОТОЈЕРЕЈИМА И СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА

Његово Преосвештенство Господин Епископ високом својом одлуком под 
ЕБр. 1778/31. год. изволео је ослободити окружне протојереје и среске намес-
нике предавања веронауке у колико је то могуће но с тим да су дужни вршити 
надзор, обилазити предавања, оценити рад и поднети годишњи извештај.

На основу предњег изволите овом Суду што пре доставити извештај–пред-
лог, који би Вас свештеник или учитељ могао заменити у предавању веронауке 
у школи у којој сте исту Ви до сада предавали.

Секретар,
МихНедељковић

Председник Духовног Суда
Протопрезвитер,

Душан Милановић

Бр. 11
О ослобађању окружних протојереја 
и среских намесника од предавања веронауке

36



ДУХОВНИ СУД
Епархије браничевске
Бр. 99; Е/5
29/XII–11/I–1932. год.
Пожаревац.

Окружном Протојереју
Пожаревац

Његова Светост Патријарх Господин Варнава под П. Бр. 19. од 4. јануара 
1932. године известио је овај Духовни Суд о следећем:

„Указом Његовог Величанства Краља од 1. јануара 1932. године потврђен је 
избор Преосвећеног Епископа Браничевског Господина Јована. Устоличење ће 
бити 24/11. јануара 1932. године, у Саборној цркви у Пожаревцу, које ће изврши-
ти члан Светог Синода Преосвећени Епископ Тузлански Господин Нектарије.“

Његово Преосвештенство Епископ Господин Др. Јован са изасланством 
приспеће у град Пожаревац 23/10. јануара 1932. године по подне кога ће дана ће 
бити и свечан дочек.

По извршењу устоличења Његово Преосвештенство ће примати у двору из-
асланства и корпорације а у подне биће у сали хотела „Српска Круна“ у Пожа-
ревцу заједнички ручак – банкет.

Духовни Суд извештавајући о овоме препоручује да се ово објави свему свеш-
тенству ради знања како би онај који жели да учествује у овој нашој заједничкој 
свечаности могао, без уштрба црквене и парохијске службе, доћи у Пожаревац.

Онај који може и хоће да дође морао би се јавити писмом Духовном Суду 
најдаље до 20/7. јануара 1932. године до 10 часова, како би се могао потребан 
распоред учинити.

Не би било излишно, да сваки свештеник–свештеномонах, који за ову свеча-
ност пође, понесе са собом и одејање.

Секретар,
Мих. Недељковић

За Председника Духовног Суда
Члан – Протопрезвитер,

Добр. М. Лучић

Бр. 12
О устоличењу епископа браничевског Јована
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Духовни Суд. –
Епархије Браничевске
Бр. 598.
16/29. јануара 1932. године
Пожаревац

Окружним протојерејима
Пожаревац

У вези расписа овога Духовног Суда бр. 2725. од 13/26. марта 1930. год. при-
купите тачне податке: које су цркве или парохије кад и колико у току 1931. год. 
прикупиле и послале прилоге Одбору Госпођа „Књегиња Љубица“ – Београд 
Југовића улица бр. 10?

Ове извештаје прикупите и код Вас средите па једним општим списком из-
вестите овај Духовни Суд најдаље до 1. марта 1932. год.

Примите знању, да ће Духовни Суд сваки појединачни извештај враћати на-
траг.

Духовни Суд жели и хоће, да у извештају окр. прота или ср. намесника буду 
уведене све подручне цркве цркве (sic!) које су послале или нису послале при-
логе те ће се према томе знати, да су све цркве благовремено одговориле својим 
окружним протама односно среским намесницима по овоме захтеву. –

Секретар,
Мих. Недељковић

За
Председника Духов. Суда
Члан – Протопрезвитер,

Драг. А. Поповић.

Бр. 13
О прикупљању прилога за Одбор књегиње Љубице
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ПРАВОСЛАВНИ
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ
Е. Бр. 97.
16/29. јануара 1932. г.
Пожаревац.

Окружним протојерејима и Среским намесницима.
Пожаревац

Како је кратак рок да би могли наредити да се по свима храмовима Ваше-
га подручја изврши у недељу 31. ов. месеца после Свете Литургије молебствије 
за одржање светског мира то Вам се овим препоручује, да се ово молебствије 
одржи пом. дана само по храмовима у седишту окружног протојереја односно 
среских намесника.

У овом смислу изволите издати потребно наређење.

По овлашћењу
Преосвећеног Г-на Епископа

Председник Духовног Суда
Протопрезвитер,

Душан Милановић

Бр. 14
О служењу молепствија за одржање мира у свету
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