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Штампање ове књиге  
финансијски је подржало  
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и људи који саосећају  

као да су и сами били тамо. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

О ОВОМ ИЗДАЊУ 
 

Основни текст ове књиге приређен је по рукописном 
Протоколу који је саставио прота Миливој Качик, а чува 
се у Темишвару у Библиотеци Православне српске епархије 
темишварске под инвентарским бројем 2.613.  

Првобитно на корици није било никаквог наслова, па 
је неко накнадно написао: „ Протокол умрлих прав. Срба 
на Барагану 1954. год.“, не проверивши да су ту садржани 
и уписи о венчањима и крштењима, и то до 1955. године. 
Под тим насловом је протокол унет у инвентар. Позније 
је, изгледа истом руком, дописано: „ крштених и венча-
них“, али година није  поправљена. 

Ова књига у целини темељи се на ишчитавању по-
менутога Протокола, као примарног извора, и на покушају 
тумачења чињеница које из њега произилазе; као допуна 
издвојено је и неколико података из секундарних извора, 
углавном из књига о Барагану које су састављали Миодраг 
Милин и Љубомир Степанов почев од 1996. године. 

Протокол је приказан фототипски и напоредо пре-
писан. При преношењу верно је испоштован рукописни 
текст, с тим што су скраћенице углавном разрешаване и 
понеке очевидне грешке исправљане. 

Надам се да сам, поступајући овако, допринео упот-
пуњавању опште слике о људском страдању у Барагану.  

Свестан сам да су и друкчији приступи били сасвим 
могући.    

 Стеван Бугарски 
 
 



 
 

Прота Миливој Качик 
1920-2006. 
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Сад неки дан ми каже неко: „Е, није Бараган 
робија“. Није. Знам да није... Нег је Рај, је л?! 
Pа хај ви мало тамо. Pет дана, не пет година. 

Pа да видите... 

Љуба Степанов, 
родом из Кетвеља 

po 

О Барагану нека пишу они који саосећају као да 
су и сами били тамо. 

Љубица Ранисав удата Ватаву, 
родом из Ђира 

 
Ја нисам био у Рају, а био сам у руском 

заробљеништву. 

Прота Миливој Качик 
родом из Наћвале 

 
Ја нисам био у Барагану, а био сам на робији. 
Четири године. У Жилави, на дизању долме 
код Калараша, на сечењу трске по залеђеном 
Dунаву, и у Dелти. Био па видео. Можда могу 

да осетим и Бараган. 

Стеван Бугарски 
родом из Српског Семартона 

 
 
 

  



 
                             

 
 
 

Бараган као заједничка именица. Бараган је власти-
та именица и означава источни део Румунске низије, оиви-
чен долинама река Дунав, Бузау, Моштиштеа и поткар-
патском облашћу. Тло је плодно, погодно за гајење жита-
рица, сунцокрета, шећерне репе, дувана, пиринча. 

У свести одређених нараштаја, међутим, Бараган је 
постао омоним, означавајући страдања Банаћана, који су 
1951. године тамо насилно одвезени и насељени.  

Познанство с Бараганом није било нимало пријатно: 
породице са старцима, одојчадима (знам случај детета ста-
рог не више од 15 дана, које је на мајчиним грудима терет-
ним вагоном стигло у Бараган и – хвала Богу – преживело), 
недораслом децом, трудницама и болесницима, истоварене 
су на голу ледину и остављене на милост и немилост бара-
ганске степске климе. Није било пресуде ни суда, ни пи-
сменог налога ни објашњења: речено ти је, повинуј се. 
Чудна су била времена: више од 40.000 људи брзо је 
схватило да се нема куда, повиновало се, и остало тамо све 
до 1955/56. године, док им опет живом речју није речено 
да могу да се врате. 

У свом значењу прогонства, Бараган није строго де-
финисан, или управо има онолико значења и виђења, коли-
ко га је људи доживело. У том значењу делује као народна 
песма: казује се, препричава, заобљује и испуњава људ-
ским страдањем и људским сналажењем у страдању. Пра-
вих научних радова још нема: нити се зна ко је састављао 
спискове за прогонство, ко их је одобравао, по којим кри-
теријумима, нити је цела повест систематски научно обра-
ђена с временског одстојања, нити су објективно сагледане 
све последице које су из Барагана проистекле. Многи писа-
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ни извори, колико их још има, нису доступни. И покушај 
да се састави списак свих који су доживели Бараган текао 
је заобилазним путем, распитивањем од места до места, и 
сигурно: резултат није потпун ни коначан. За сво време 
тема је била зазорна. Познајем човека који је као дваде-
сетогодишњак осуђен за велеиздају, само на основу тога 
што је на нечији предлог, по казивању, саставио прибли-
жне спискове Срба прогнаних у Бараган. И само дописи-
вање с Бараганцима прихватала је само најближа родбина, 
и то не без страховања од последица. 

 
Записивање матичних догађања код Срба у Бара-

гану. Видео сам да су неке инославне парохије по Банату 
бележиле у своје матичне протоколе рађања и смрти својих 
верника по Барагану о којима се на неки начин дознало. 
Наше парохије то нису чиниле, па ни у домовнике нису 
уписале ни расељавање, ни повратак. Није људима било 
тешко; бојали су се. Највише ако је когод записао понешто 
у Парохијски летопис, који је ионако мало ко читао, или на 
белинама црквених књига, па и то махом накнадно1. 

Бараган као заједничка именица трајао је строго до 
Стаљинове смрти 1953, затим све опуштеније, док се 1955. 
није већ почео осипати, да би наредне године био окончан. 

У то последње време, 1955, Управа Темишварске 
епархије (која је званичила као Српски православни вика-
ријат) упутила је српског православног свештника да сачи-
ни извештај о матичним догађањима међу Србима, који су 
у Барагану били већ од 1951. На челу те управе, у звању 
викара (то јест заменика, без назнаке чијег) од 1947. до 
1971. налазио се прота Стеван Томић. Он је био благе на-
рави, трпељив, попустљив, разуман; тим његовим одлика-
                                                 
1 Стеван Бугарски, Семартонски летописи, Књига прва и Књига друга, 
Темишвар, 2004, стр. 89, 109-110, 299-302, 339.  
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ма треба приписати заслугу што се црквени живот одржао 
колико се могло у тадањим приликама. Он се сигурно није 
осмелио да на своју руку упути изасланика у Бараган, али 
је можда неупутно тражити ко му је наложио или одобрио, 
с обзиром да је и то могло бити усмено, па и телефоном. 

Избор је пао на свештеника Миливоја Качика, тада 
администратора парохије у Рудни2.  

Као личност, он је био погодан за такав задатак. Сво-
јевремено је служио у румунској војсци, учествовао у рату, 
био заробљеник у Совјетском Савезу (до смрти је у сваки 
разговор уметао „две руске зиме“), добио румунско држав-
но одликовање, те је уживао поверење власти; уз то је био 
препреден и домишљат. Једино му се могло приписати у 
грех што му је таст био у Барагану, али се то некако про-
гледало кроз прсте. 

Међу Србима у Барагану боравио је 1955. у два маха: 
априла-маја, односно септембра-новембра. Том приликом 
је обишао места са српским живљем, чинодејствовао у им-
провизованим условима, обављао требе и посетио много 
српских породица. 

Мада више нико није био без крова над главом и без 
минималних материјалних услова за живот, с духовног 

                                                 
2 Миливој Качик је рођен у Наћвали 2. децембра 1920. Рат га је затекао 
у четвртој години Карловачке богословије. Школа је прекинула рад, па 
је дошао кући и накнадно, после рата, окончао школовање, полажући 
испите за пету и шесту годину пред епархијском, за то именованом, 
комисијом. На захтев Епархије, две године је обављао учитељску 
дужност у српским вероисповедним школама, а 1947. га је рукополо-
жио владика Иринеј (Ћирић), епископ бачки, администратор Епархије 
темишварске. Служио је у Торњи, Наћвали, Рудни, касније при Епар-
хијској канцеларији у Темишвару; по пензионисању повремено је оп-
служивао упражњене парохије. Био је унапређен у чин протојереја и 
одликован правом ношења напрсног крста. Умро је у Темишвару 
15/28. јуна 2006. 
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становишта стање је било поражавајуће. Само у једном на-
сељу, Маркулешту, постојала је каква-таква богомоља. За-
текао је крштену децу (крштавали су махом страни све-
штеници, махом наши који су такође били у некаквом про-
гонству – Радивој Фенлачки, Милорад Илић, или су слу-
чајно онуд путовали, као Георгије Томић), али и децу некр-
штену; особито је дошло до изражаја слабо верско и црк-
вено васпитање: у понеким породицама деца су остављана 
без крштења и по неколико година, и нигде се није прибе-
гло крштењу од мирјана. Затекао је дивље бракове који су 
чекали венчање, покојнике опојане од страног свештеника 
или сахрањене без опела, разуђене по гробљима старих 
или новоустановљених села. Он је изилазио у сусрет свим 
захтевима, и – које по обављеним требама, које пак по ка-
зивању – саставио матични протокол умрлих, венчаних и 
крштених током 1951-1955. године, и, по повратку, предао 
га Епархији.  

О својим посетама Барагану нама је много причао, а 
за јавност је проговорио тек 1990. године, и то смишљено 
и уздржано. Ево шта је, на захтев новинара, изјавио:  

Априла 1955. позове ме отац Викар из Темишвара. 
Каже ми да се спремим и отпутујем у Бараган, да тамо 
обиђем сва села у која су депортовани Срби и да опојим 
мртве и крстим рођене. Није ми рекао ко је дао иници-
јативу за то путовање, али уручио ми је дозволу власти, с 
тим што ме је упозорио да се свуда где допутујем јављам 
милицији и служби безбедности. 

Кренуо сам на југоисток Румуније, тамо где се Дунав 
повија према северу пре него што ће се делтом улити у 
Црно море. Успут сам се распитивао где су све насељени 
Срби. Нисам много могао да сазнам, али сам рачунао: кад 
одем у прво насеље, распитаћу се за друго најближе и 
тако даље. 
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Свештеник Миливој Качик с таштом Лепосавом и тастом 
Бором Петровићем, испред њихове куће у Валеа Вијилор 
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Прво сам свратио у Далгу. Тамо сам у насељу, које су 
на ледини подигли сами депортирци, нашао Малобечке-
речане. Као вредни Банаћани, после Танталових мука који-
ма су били изложени прве године, успели су да се некако 
скуће. Туговали су за родним крајем, за фамилијом која им 
је тамо остала, нису знали да ли ће им икад бити омо-
гућено да се врате. Обишао сам све породице: било је 
осамдесет и неколико српских3. У свима сам светио во-
дицу и пописао све чланове породице. То ми отац Викар 
није рекао да радим, али сам одлучио на своју руку да 
оставим траг о људима прогнаним у Бараган.  

После сам отишао у Какомјанку, па у Фетешти 
Ној... У Рубли су се у полицији изненадили кад су ме видели. 
Нису знали да треба да дођем, па су наредили да седим на 
клупи и не мрдам. Ја нисам био у Рају, а био сам у руском 
заробљеништву, па сам знао како треба поступити у 
оваквој ситуацији: нисам се бунио, а стрпљења имам до 
Божје куће. 

Тек после провере (телефоном су звали оца Викара у 
Темишвару) пустили су ме. Кад ме видео чика Душан, 
зачудио се: „ Откуд ти овде?!“ А ја сам део пута превалио 
пешице. Онда ме стигао један камион, шофер видео попа с 
коферчетом, па ме повезао. 

                                                 
3 Није јасно на које се породице односи ово позно казивање. Према 
књизи: Миодраг Милин, Љубомир Степанов, Бараганска Голгота Ср-
ба у Румунији 1951-1956, Темишвар, 1996 (у даљем тексту: Бараганска 
Голгота), стр. 215-219, у самој Далги су биле 24 српске породице, а у 
читавом Барагану 672; према румунском издању исте књиге (Темиш-
вар, 1996, стр. 187-191), у Далги су 24, а у читавом Барагану 673 срп-
ске породице; у потоњим српским издањима (Вршац, 2002, стр. 403-
407; Темишвар, 2002, стр. 374-378) наводи се за Далгу 29 српских по-
родица а за читав Бараган 735; у потоњем издању на румунском језику 
(Темишвар, 2003, стр. 293-297) Далга је записана са 30 српских поро-
дица, а целокупни број за Бараган је 746.  
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Био сам под присмотром милиције, па нисам могао у 
сваку кућу да уђем. Али за шест недеља, колико сам бора-
вио у Барагану, обишао сам осамнаест насеља у којима је 
било Срба. Све куће су сами подигли од набијене земље и 
покрили их углавном трском. 

Обреде сам одржавао у кућама или у дворишту. Са-
мо у Маркулешту наши Срби су направили цркву од греда и 
прућа и облепили је блатом4. У зидове су угурали стакло: 
то су били прозори. Иконе су им донели Румуни из суседних 
села. 

Све српске породице сам могао да посетим тек кад 
сам други пут дошао у Бараган. Тада сам остао седам не-
деља. Властима сам рекао да желим да се сретнем са 
свима, јер видим како су се средили и лепо живе, па да о 
томе причам по Банату, кад се вратим. Поверовали су у 
то, па сам могао слободно са појцима (а било их је у сва-
ком селу) да уђем у све куће и осветим водицу и попишем 
укућане

5. 

Да ли је у питању непрецизно изражавање или нови-
нарско несналажење тешко је рећи; у сваком случају, од 
проте Миливоја Качика није остао Домовник Срба у Бара-
гану, него већ поменути матични протокол. 

Тај његов спис, вођен не по каквим штампаним обра-
сцима, него исписиван ручно као некада у 18. веку, у обич-

                                                 
4 По казивању Велинке Жупунски из Варјаша, која је била депортована 
у Маркулешт, у питању је просторија стандардне бараганске двособне 
куће, коју је за богомољу уступила породица неког Румуна из Баса-
рабије, оставши са шесторо деце у другој просторији. Нису је, дакле, 
градили Срби. Иначе, у насељу је било свега 28 српских породица, а у 
другима по двапут, и по пет пута више, па ипак нису градиле цркву. 
5 Текст је објавио Јеврем Дамјановић у београдском часопису „Илу-
стрована политика“ од 13.02.1990. под насловом Саградили цркву од 
блата. 
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ном диктандо-регистру, сада је од прворазредног значаја, 
као једини наш оновремени објективни докуменат о живо-
ту српске заједнице која је на својим плећима осетила и 
носила Бараган. Из њега дознајемо ко нам је, када и где 
тамо рођен, ко венчан, ко умро и где је сахрањен; посредно 
нам се делимично очитује и састав тамошњег становни-
штва, јер су забележени, према случају, родитељи, супру-
жници, свештеници. 

Протокол је вођен уредно, уз бележење уобичајених 
података, али нити хронолошки, нити азбучно, него слу-
чајним редоследом, како се стизало у места и у тамошње 
српске куће. Према садржају протокола, произилази да је 
записивач путовао следећом трасом: Валеа Виилор (Фе-
тешт Ној), Деалу Галдау (Фетешт Ној), Росова, Олару (Ро-
сеци Ној), Салками (Жегалија Ноу), Какомјанка Ној, Фун-
дата (Переци Ној), Виишоара (Маркулешт Ној), Бумбакару 
(Дудешти Ној), Рубла Ној, Скеј (Станкуца Ној), Вадени 
Загна, Ракитоаса (Ђорђени Ној), Далга Ној, Фрумушица 
Ној, Летешти (Бордушани Ној)6. 

Према тврдњи проте Миливоја Качика да је најпре 
свратио у Далгу, изгледа да је матични протокол саставио 
након друге посете, када је ишао другим редоследом.  

Како су оба путовања по Барагану обављена орочено 
(први пут шест, други – седам недеља), импровизованим 
превозним средствима (највише пешице и колима с коњ-
ском или магарећом запрегом), и то по скоро непостојећим 
саобраћајницама, с главним циљем обављања богослуже-
ња, па још под присмотром власти, може се претпоставити 
да и записивање има својих слабости. 
                                                 
6 Насеља су овде наведена називом, графијом и редоследом из ма-
тичног протокола. Иначе, била су новоустановљена, а називи су мал-
тене до краја остали нестални; на то указују допунске одреднице у 
заградама. 
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Главна насеља Срба прогнаних у Бараган 
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Сам прота Миливој Качик каже да је обишао „осам-
наест насеља у којима је било Срба“, а матични догађаји су 
записани у свега 16 насеља; Срба је, међутим, било, где 
мање – где више, у 23 места, што опет не значи да је у сви-
ма било рађања или умирања. Затим, ма колико се трудио 
да, како је говорио, „уђе у све куће“, сасвим је људски 
допустити да му је понека и промакла. Мањи број догађаја 
записиван је када је настао, а велика већина накнадно, које 
по предоченим актима, које по казивању преживелих чла-
нова породице; за поједине чак и није било могуће доћи до 
свих потребних матичних података, па су неки, додуше ве-
ома малобројни, записи остали крњи.  

Бележећи накнадно и притиснут роковима, прота није 
увек смогао да сагледа поступност догађаја; рецимо, код 
неколико смртних случајева, по записаном узрасту, прои-
зилази да су особе и рођене у Барагану, а ипак нису обу-
хваћене у матичном протоколу крштених (искључена је 
вероватноћа да нису биле крштене, јер су их сахранили ру-
мунски православни свештеници). 

Стандардни регистри типа онога у којем су завођени 
матични догађаји Срба у Барагану имали су по 100 листо-
ва; у овом има свега 37 сачуваних листова, побројаних нак-
надно, ручно, оловком, од 1 до 37; ради тачнијег увида, ов-
де ће уписи бити разматрани по листовима, с тим што ће 
полеђина сваког листа бити условно назначена бројем ли-
ста и додатно натписаним словом „п“. 

Уписа има на страницама од 1. до 17 (матични прото-
кол умрлих, с насловном стр. 1), од 20п до 21п (матични 
протокол венчаних, без насловне странице) и од 29. до 37 
(матични протокол крштених, с насловном стр. 29). 

Писано је пером и мастилом, али је боја мастила иста 
на свим страницама и рукопис веома уједначен, па се може 
претпоставити да није у питању примарно бележење, него 
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уредни накнадни препис података записаних на путовању. 
Уосталом, да ли је и било могуће ићи по Барагану с реги-
стром под пазухом, с пером и мастионицом у руци, и уред-
но записивати у скоро немогућим условима по колибама, 
страћарама и кућерцима са импровизованим намештајем и 
осветљењем?! 

У део протокола умрлих прота је унео 119 редних 
бројева, али пошто је два редна броја (96. и 117) грешком 
употребио двапут, чињеница је да је уписао 121 смртни 
случај.  

У део протокола венчаних унео је 7 венчања, која је 
он обавио. 

У делу протокола крштених уписана су 63 крштења; 
пошто пак из дела протокола умрлих произилазе још 4 
сигурна рођења7, чињеница је да је уписано свега 67 
рођења.  

Када је састављана наша књига о Барагану8, на тере-
ну је, пропитивањем, без икаквих детаља записано још 13 
крштења и 16 сахрана које прота Миливој Качик није убе-
лежио; међутим, исто је тако пропуштено да се запише јед-
но крштење и 13 сахрана које је Прота убележио.  

На основу тога још се не може процењивати потпу-
ност матичног протокола, него се мора имати у виду да су 
у питању два начелно сасвим различита приступа: аутори 
књиге су пратили све Србе (и Хрвате), а прота Миливој Ка-
чик само Србе православне вероисповести. Затим, књига 
иде до повратка последњег Србина Банаћанина (што је 
окончано негде 1956), а матични регистар је закључен ско-
ро годину дана раније: октобра 1955. До тада су неке поро-
дице већ биле отпуштене, и прота их није затекао, а неки 

                                                 
7 Редни бр. умрлих 32, 101[102], 117[119] и 118[120]. 
8 Миодраг Милин, Љубомир Степанов, наведено дело. 
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догађаји су уследили касније. И као што је могуће да је 
прота у оним неповољним условима понешто и по људској 
слабости пропустио, сасвим је извесно да су и аутори 
књиге могли дознати понешто крње или непрецизно, с об-
зиром да је људско памћење подложно заборављању; ево-
луција бројки по издањима о томе недвосмислено сведочи. 
Најзад, пошто се у књизи наводе само имена и места бо-
равка, а у матичном протоколу потпуни подаци, мора му се 
признати предност и само се према њему могу вршити 
анализе. 

У општој атмосфери отварања, прозрачности, када се 
многи, донедавно недоступни, архивски фондови уступају 
на истраживање и документи предочавају јавности, при-
марних докумената о Барагану, оних чувених спискова, 
још нема на виделу. Сећања прогнаних све су блеђа, а не-
кадањих прогнаника све је више под земљом. Због тога је 
сваки објективни докуменат добродошао и упутно је да и 
матични протокол проте Миливоја Качика буде одштам-
пан, које ради доступности података, које ради трајности, 
јер све што је у једном једином примерку може да буде 
угрожено на сто начина. 

За ово сам се спремао одмах по догађајима 1989/90. 
године, али сам препотентно замишљао да би се, као до-
пунска потврда, могли добити изводи из црквених матич-
них протокола за случајеве када су требе обавили страни 
свештеници. Позније ми се разбистрило: у условима када 
су сва некада новоустаљена села порушена, гробља изора-
на и читаво подручје преуређено, то би се могло остварити 
само вишемесечним путовањем трагом записа, па и тада 
без сигурног успеха, јер из записа проте Миливоја Качика 
не произилази ни ко су дотични свештеници, ни одакле, а 
може се догодити да они, из ко зна којих разлога, нису ни 
бележили обављене требе. Ту би се надометла допунска те-
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шкоћа око одређивања места за претрагу. Наиме, првобит-
на одредишта за депортовање чиниле су 14 насеобина са 
железничком станицом. Касније су расељене породице 
премештене на нових двадесетак одредишта, и ближе и да-
ље од првобитних. Тим новим одредиштима за прогнанике 
неколико пута је мењан назив и административно-тери-
торијална припадност, па би сналажење било скопчано с 
допунским путовањима, понављањем траса и губљењем 
времена. Све су то разлози који су ме нагнали да од прво-
битне намере одустанем, али и да постојећу документацију 
што верније и потпуније предочим. 

  
Језиком бројки. Као потпора језивостима толиких 

усмених сведочења, морамо се објективно, и на основу 
овога матичног протокола, суочити с неколико битних и 
непобитних чињеница: 

У Бараган је прогнано приближно 2.319 православ-
них Срба Банаћана9. 

Према матичном протоколу, у Барагану је, у српским 
православним породицама, рођено 67 деце (може се услов-
но додати још 13 рођене деце која нису у матичном прото-
колу; свега, дакле, 80 рођења); прво рођење било је 19. 
августа 195110 (у Валеа Вијилор, Аксенија Новаковић из 
Соколовца), а последње 12. октобра 1955 (такође у Валеа 
Вијилор, Лазар Бељин из Варјаша).  
                                                 
9 Миодраг Милин и Љубомир Степанов, наведено дело, у последњем 
српском издању (2002) бележе 2.378, а у последњем румунском издању 
(2003) – 2.368 Срба, Хрвата и Карашевака; од тога су за ову анализу 
одузети католици Хрвати и Карашевци, па је, условно, добијен број 
2.319, који је коришћен за анализе. 
10 Прота Миливој Качик је уписивао датум најпре по Јулијанском, за-
тим и по Григоријанском календару. Под претпоставком да ће неко по-
редити статистику са званичним државним прорачунима, у тексту 
Приступа наводе се датуми по Григоријанском календару. 
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У Барагану је умро 121 Србин православац (може се 
додати још 16 смртних случајева, који нису у протоколу; 
свега, дакле, 137 смрти); први смртни случај уследио је кад 
и прво рођење: 19. августа 1951 (у Валеа Вијилор, Арон 
Пејић из Варјаша), а последњи 8. октобра 1955 (у месту 
Летешти, Чедомир Живковић из Вења); најмлађа особа је 
умрла у узрасту 21 дана (у Скеју, Миливој Тодоров из Ди-
њаша, 19. новембра 1952), а најстарија у узрасту 95 година 
(у Скеју, Вата Вукојев из Српског Семартона, 1. новембра 
1953).  

Према протоколу, матични догађаји текли су овако: 
 1951. 1952. 1953. 1954. 1955.  

Сахране 11 31 38 27 12 11911 
Венчања     7 7 
Крштења 5 16 13 15 17 67 

Смртност је забележила врхунац треће године у про-
гонству, што је донекле објашњиво: током прве две године 
људство беше дошло од куће са извесним резервама хране 
и средстава и још не беше изнурено климом, условима и 
радом; после године 1953. смртност је опала, пошто су се 
људи поступно снашли и привикли на услове, а мање из-
држљиви умрли су у међувремену. 

Смртност по годинама и старосним групама била је: 
 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. Свега 

01 02 03 04 05 06 07 
до 1 г. 2 1 1 2 1 7 
2-4 г.  1    1 
5-9 г.       

10-19 г.   1    1 
20-29 г. 1 2    3 

                                                 
11 Код уписа бр. 69. и 89 није назначена година смрти, па су овде изо-
стављени.  
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01 02 03 04 05 06 07 
30-39 г.  1  1 1 3 
40-44 г.  1 2 1  4 
45-49. г.  1 2 2  5 
50-54 г.  1 5 1  7 
55-59 г. 2 1 1 1 1 6 
60-64 г.  3 4 2  9 
65-69 г. 1 5 5 6  17 
70-74 г. 3 7 8 4 3 25 
75-79 г. 1 4 4 5 2 16 
80-84 г.  1 2 1 4 8 
85-89 г. 1  1   2 
> 90 г.   2 1  3 
Свега 11 30 37 27 12 117 12 

Као иначе и у нормалним условима, највише су биле 
подложне умирању старосне групе преко 60 година; најве-
ћа смртност забележена је у старосним групама од 70 до 79 
година, а даље остају малобројни дуговечни. 

Нажалост, смртност одојчади је била висока: у првој 
години живота умрло их је седморо (5,79% од броја умр-
лих, 10,61% од броја рођених); даља смртност младих није 
изражена: у старосним групама од 2 до 19 година умрла су 
свега два детета, једно старо 2 и једно 10 година. Према 
томе, општа смртност деце до 10 година укључно износи 
6,61% од целокупног броја умрлих, односно 12,12% од 
укупног броја рођених.  

Из Барагана су се у Банат вратила или могла (да су 
хтела) вратити: 

2.319 – 121 + 67 = 2.265 повратника; 
у односу на рачунски број депортованих то износи 97,67%. 

                                                 
12 Код уписа бр. 40. и 91 назначена је година смрти (1952, односно 
1953), а није узраст, па су овде изостављени. 
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Процентуално демографско опадање у Барагану из-
носило је, дакле, 2,33%.  

Општа стопа смртности, као однос смртних слу-
чајева и броја становника за узорак, била је: 

121 : 2.319 х 1.000 = 52,18 ‰ 
Општа стопа наталитета, као однос броја рођења 

и броја становника за узорак, била је: 
67 : 2.319 х 1.000 = 28,89 ‰ 

Природни прираштај, као алгебарски збир броја ро-
ђења и броја смртних случајева, био је негативан: 

67 – 121 = - 54 
То даље условљава неповољну стопу природнога 

прираштаја: 
(67 – 121) : 2.319 х 1.000 = - 23,29‰ 

С погледом на опште бројно стање Срба у Румунији, 
Бараган је, једно на друго, током 5 година умањио српско 
становништво Румуније за 54 особе, а ако се поклони по-
верење и накнадним, непотпуно израженим подацима (то 
јест допунски дода 13 рођених незаписаних у протоколу и 
одузме 16 умрлих, такође незаписаних у протоколу) – за 
свега 57 особа.  

Нажалост, нису нам доступни подаци да бисмо изра-
чунали одговарајуће показатеље за српско становништво 
које је остало у Банату. Појединачни случајеви могу бити 
само оријентативни. У Српском Семартону је, рецимо, то-
ком пунога бараганског раздобља 1952-1954. записано 35 
рођења и 60 смрти на око 1.000 становника, што значи 
бројно опадање за 2,5%. Ипак, смртност одојчади у Бара-
гану далеко превазилази сваку нормалу, и нема сумње да 
такође далеко превазилази смртност забележену у истом 
раздобљу по местима одакле је вршено исељавање. 
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Наличје Барагана. Уосталом, ни становништво које 
је остало у Банату, иако није било лишено крова над гла-
вом (што јесте била велика предност), није имало нимало 
лагодан живот. 

Свако породично газдинство примало је такозвани 
сетвени план, то јест требало је да сеје што му је пропи-
сано (паприке, памука, конопље, патлиџана и слично), ма у 
томе немало искуства и за то услова. Свака породица је и 
даље имала прописану обавезну откупну квоту свих про-
извода, које је требало да предаје држави по смешно малој 
цени (по десет и више пута мањој од пијачне), чак ако би 
целокупна производња била и мања од прописане квоте.  

После су квоте замењене уговорима са изнуђеним 
потписима, који су такође имали обавезни карактер и не 
мање неповољно плаћање.  

Вршен је притисак за учлањивање у колективна по-
љопривредна газдинства; када и где то није ишло жељеним 
темпом, осниване су некакве пољопривредне задруге, које 
су затим аутоматски или припојене колективима или пре-
творене у колективе.  

Колективцима је прописан обим домаћинства: колика 
им башта следи, колико домаћих животиња (свиња, оваца, 
зечева па и кокошака) смеју држати.  

Измишљене су и разноразне политичке кривице и 
преступи, па је ноћно хапшење и одвођење људи црним ау-
томобилима, започето још 1948, сада настављено и постало 
мора. Свакој дојави је поклањано поверење, а осумњичени, 
по правилу, није могао да докаже своју невиност. Међу-
собно подозревање је расло, свако је од сваког зазирао, не 
знајући шта му мисли.  

Са својима из Барагана са страхом су се дописивали, 
писма су или уништавали или скривали, мада су знали да 
су већ читана и проверавана; с још већим страхом повреме-
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но су им слали понешто хране, кријући од деце и од сусе-
да, као да чине што недолично или недозвољено; додуше, 
званично није било недозвољено, али незванично се рачу-
нало као непрепоручљиво. 

И сврх свега, Бараган је висио као Дамоклов мач, јер 
је с времена на време и сугерисано, и казивано (а тешко се 
немушто потискивало из свести): да ће се све поновити, да 
се нови спискови управо састављају, да ће се колико скоро 
конвој оформити и послати, и свако се с правом грозио мо-
гућности да се у њему нађе. 

У Банату су се и даље башкарили, жарили су и пали-
ли они, који су својевремено саставили спискове за одво-
ђење у Бараган. 

На сву срећу, Бараган се није поновио.  
 
Општа разматрања догађања названих Бараганом. 

У вези са сврхом или циљем прогона у Бараган, аналити-
чари најчешће помињу измештање непожељних особа и за-
страшивање ради убрзавања социјалистичког преображаја 
пољопривреде, то јест оснивања колективних пољоприв-
редних газдинстава. Али, иако су ти разлози били опште-
важећи за целу државну територију, примењени су само на 
уском граничном појасу. 

Румунија се тада граничила са четири државе: Сов-
јетским Савезом, Маџарском, Југославијом и Бугарском. 
Прогон није изведен на традиционално проблематичној ру-
мунско-маџарској граници, него на граници Румуније са 
Југославијом, за коју се од Николаја Јорге наовамо до заси-
ћености понавља како је, уз Црно Море, једини сусед-при-
јатељ. Након доношења Резолуције Информбироа о стању 
у Комунистичкој партији Југославије крајем јуна 1948. 
године, одједном је једини пријатељ доживљаван као једи-
ни непријатељ. 
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Акција је спроведена на појасу ширине око 25 км, од 
места Беба Веке у тадањој Банатској области, до места 
Груја у области Олтенији, односно од првог до последњег 
насеља уз румунско-југословенску границу, чиме су обу-
хваћена 203 места у садањим жупанијама: Тамишкој, Ка-
раш-Северинској и Мехединц.  

Многи од нас дуго су били у заблуди, сматрајући да 
су Срби највише страдали и најгоре пострадали. Томе су 
допринели и неодговорни новински написи по Југославији, 
особито током 1990, када смо изненада постали медијске 
звезде, пошто се најзад југословенски новинарски кадар 
осмелио да дозна како и у Румунији има Срба (и није мо-
гао да се начуди како лепо говоре српски!) и начује нешто 
о некаквом Барагану, који је било лакше представити као 
Сибир, као сензацију, него као објективну анализу. Градио 
се привид да је Бараган измишљен посебно ради Срба, да 
су тамо протерани сви Срби из Румуније и да су тек срећни 
појединци оданде извукли живу главу. 

Од тада је прошло доста година, страсти су се слегле, 
за новинаре тема није више изазовна, појавило се код нас 
више књига о Барагану као заједничкој именици и произи-
шло је неколико кључних сазнања. 

Несумњиво, Бараган као заједничка именица има 
много различитих значења: на један начин ће га разматра-
ти који су тамо били прогнани, сасвим друкчије који су их 
прогнали; на неки начин савременици догађаја, сасвим 
иначе који о њима знаду само по чувењу; на неки начин 
који су се у њега удубили, сасвим иначе који су о свему 
само овлаш чули; и тако даље. Ипак, разумно се чини да су 
извесне чињенице постале општепризнатљиве:    

•  Бараган је, као појава и поступак, спадао у опште 
мере терора који је тадања власт са одређеним циљевима 
спроводила над становништвом, мада „још нико није пот-
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пуно расветлио, ни данас, димензије и реалне циљеве де-
портовања“13; може се окарактерисати као противправно 
колективно кажњавање, које није својствено само одређе-
ној власти, нити само Румунији: било га је, махом и у гру-
бљем виду, у Совјетском Савезу, Немачкој, Југославији, 
Маџарској, Турској, Бугарској,... 

•  У Бараган се ишло без осуде, па и без оптужбе, чак 
и без назнаке у коју си категорију сврстан; све се сводило 
на то да ти прочитају име с неког немуштог списка. То је 
терет с правног становишта. Али, тадање власти биле су 
мајстори за измишљање кривица и намештање судских 
процеса, па су и то могле решити, да су хтеле; а све и да се 
у Бараган стизало по судској пресуди, то ништа не би ума-
њило људску патњу и страдање; можда напротив. 

•  У Бараган су протериване читаве породице: људи, 
жене, труднице, дојиље, одојчад, деца, старци, немоћни и 
болесни, чак и непокретни болесници; такво групно, не-
људско кажњавање било је сасвим непримерено; не 
примењује се ни на тешке злочинце. 

•  Читав Бараган, почев од ноћног буђења, до утовара 
у теретне вагоне, истовара и даље, сем неких општих 
оквира из којих се није могло искорачити, много је зависио 
од људи који су га спроводили, можда ни сами не знајући 
тачно шта се догађа: од војника, официра, шофера, пра-
тилаца, надзорника... Некима је дозвољавано да понесу све 
што се може, некима није допуштено узети ни боцу воде за 
болесну децу; неки су дуго били без средстава за опстанак, 
неки су одмах упошљавани и слично.  

                                                 
13 Казивање Саве Стојанова, из Семартона и Дињаша; преузето из 
књиге: Срби из Румуније у Бараганској Голготи, (друго издање књиге 
Бараганска Голгота), Темишвар, 2002, стр. 218. 
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•  Најгори је био први додир с Бараганом, и то не гео-
графски, него по условима принудног насељавања на голо 
тле, како се одомаћило казивати: „на колац“, забоден у 
стрнику, житиште, кукурузиште или поље памука. Када је 
први удар прошао, остали су ћудљиви климатски и непо-
вољни друштвени услови; најболније се осећао недостатак 
воде, особито пијаће. 

•  За разлику од затвора, у Барагану се, истина на 
омеђеној територији и под отежаним условима, ипак живе-
ло колико-толико под слободним небом (мада у почетку то 
није доживљено као предност): није се носило затворско 
одело, радило се, зарађивало, састајало, веселило, свирало, 
играло, певало, славило, молило (ако и не у црквама), же-
нило се, рађало, умирало. „Животињски живот, без елемен-
тарне лекарске асистенције, без наде, али покушавајући да 
задржи главне ритуале живота: рођења, свадбе, сахране. 
Временом... појавили су се бицикли, основан је фудбалски 
тим... Затвор без зидова; логор без бодљикаве жице“14. 

•  Бараган је погодио 203 банатска насеља; Срба је 
било из 40 места, што чини 19,70%; ако се пак узме да 
Срби живе у свега 58 места Баната и Поморишја, произи-
лази да су погођени у 68,97% својих места.  

Нису били на удару Срби из Краљевца, Лукаревца, 
Малога Гаја, Моноштора, Мунаре, Надлака, Наћвале, Пар-
ца, Петрова Села, Печке, Станчева, Торње, Улбеча, Фен-
лака, мада је, разуме се, и у њима било набеђених Ти-
товаца, кулака, мрачњака и других разноразних „народних 
непријатеља“15. Нека од тих места леже изван дефиниса-

                                                 
14 Казивање Саве Стојанова; преузето из наведене књиге, стр. 214, 216. 
15 Андреј Милин, Миодраг Милин, ССКДУР или Срби из Румуније на 
барикадама хладног рата, Темишвар, 2009. 
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нога појаса ширине 25 км, а нека и не; дакле, акција није 
била усмерена против свих Срба, него само против Срба и 
против осталих народности које су се затекле на дефини-
саном подручју и потпале под одређене немушто дефини-
сане категорије. 

•  Бараган је погодио бар петнаестак категорија ста-
новника. Скраћени преглед расељених изгледао би овако: 

Свега 40.320 100% 
Кулаци 19.034 47,22% 
Румуни из Басарабије 8.477 21,02% 
Цинцари (Арумуни) 3.557 8,82% 
Припадници СС јединица 2.344 5,81% 
Титовци 1.045 2,59% 
Остали 5.863 14,54% 

•  Срби нису прогоњени по националној основи (као 
Басарабци и Цинцари, па и Немци); углавном су их свр-
ставали у Титовце и кулаке (однос тих двеју категорија 
међу Србима износио је отприлике пола – пола), а расе-
љено их је свега 2.319, односно 5,75%, дакле, после Румуна 
Банаћана (који су чинили највећи део међу кулацима), 
после Басарабаца, Цинцара и Немаца. 

•  Тешко је сагледати право стање и због недостатка 
одговарајућих података. Државни пописи објављивали су 
податке за целу земљу, а приде су водили Србе, Хрвате и 
Словенце под истом рубриком16. Удео Срба погођених Ба-
раганом висок је и због тога што су највећим делом насе-
љени на југозападу Румуније. За праву анализу били би не-
опходни посебни демографски подаци за подручје из којег 
је вршено исељавање, али се до њих, засад, није дошло.  

                                                 
16 Љубомир Степанов, Статистички подаци о Србима у Румунији, Те-
мишвар, 2005, стр. 17-20. 
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•  При повратку из Барагана Србима је дата извесна 
предност: међу првима су отпуштени. Неки су се опреде-
лили да остану тамо. Неки су, међутим, које због упро-
пашћених домаћинстава, које због става месних власти у 
својим селима, повратак доживели као нов Бараган.   

•  Прогон у Бараган утицао је на Србе у Румунији 
психолошки и економски; демографски није утицао или је 
тај утицај, са статистичког гледишта, био занемарљив. С 
других тачака гледишта, демографија је подвргнута терору 
веома подмукло. Лепо је, мада без статистичких прора-
чуна, сажето: „Није се пратила... физичка екстерминација, 
већ уништење људске суштине, да би остали живи скелети, 
способни да раде и да одговарају на име и презиме... 
Притисак је био често психичке природе“; или: „Не знам 
да су људе убијали... Остављали су их да сами умиру“17. 

•  Из казивања већег броја Бараганаца проистиче да 
су им о глави радили наши људи из села, па и најближа 
родбина, да су им затим ти исти развукли домаћинства, 
уселили се у њихове куће или их упропастили предајући 
их колективима, војним јединицама и друштвеним устано-
вама, да су их потказивали чим би се који осмелио да свра-
ти у село, да су се такви тврдо надали како из Барагана 
нема повратка. По повратку стварали су им тешкоће и нису 
им дозвољавали да се уселе у своје куће. Другим речима, и 
при повратку, као и при депортовању, много је зависило од 
људи; тужно је што се страдало управо од својих.  

•  Ко је страдао више, ко ли мање? Нема мерне једи-
нице да се то изрази. Страдање није самерљиво; упоредиво 
јесте. Свако је страдао друкчије; Срби такође. 

                                                 
17 Казивање Саве Стојанова, односно Здравка Стојанова; преузето из 
наведене књиге, стр. 216-217, односно 46. 
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У својој повести: Један дан Ивана Денисовича, Алек-
сандар Солжењицин помиње разговор између двојице зат-
вореника: Ивана Денисовича Шухова и баптисте Аљошке. 
„Видиш, Аљошка – објашњава Шухов – за тебе су се ства-
ри сложиле некако добро. Христос ти је заповедио да бу-
деш у затвору и овде пребиваш Њега ради. А ја, зашто сам 
ја овде?“. 

Слично томе, пошто је главни разлог прогонства у 
Бараган била Југославија, коју смо ми и пре, и тада, и дуго 
после поистовећивали са Србијом, и волели, нису ли оста-
ли страдалници били у праву (или бар у положају) да нам 
упуте прекорно питање као Иван Денисович Шухов сапат-
нику Аљошки: „Па добро, браћо Срби, ваша матична зем-
ља и њена граница су постале сумњиве, њих ради стра-
дате, а ми, шта је нама до тога?“ 

И само претпостављено, и само реторско, такво пита-
ње је, свакако, наша допунска мука. 

•  Најзад, можда је право свакога да има сопствено 
виђење Барагана. На то многи полажемо право, али нас је 
мало који смо спремни да исто признамо инима.  

 
Стеван БУГАРСКИ 
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Бр. 1. 
Савета Ћерков, преминула 2. јануара 1954. год. у селу Ва-
леа Виилор (Фетешт Ној); супруг поч. Милан Ћерков; из 
Варјаша; српске православне вере; умрла од старачке изне-
моглости; стара 78 година; сахрањена на гробљу села Бу-
љиге; опело обавио румунски православни свештеник. 
Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански 20. априла 
1955. год. 
 

 
Бр. 2. 

Живко Марић, преминуо 1/14. октобра 1954. год.; родите-
љи Миша Марић и Милка; из Варјаша; српске православне 
вере; умро од срчане капље у старости од 46 година; сахра-
њен на гробљу села Буљиге; опело обавио румунски право-
славни свештеник дана 2/15. октобра 1954. год. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански 20. априла 1955. год. 
 

 
 

Бр. 3. 
Милица Цоцин, преминула 1/14. октобра 1953. год.; су-
пруг поч. Мита Цоцин; из Варјаша; српске православне ве-
ре; умрла од старачке изнемоглости у старости од 71 годи-
не у селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); сахрањена на гро-
бљу села Буљиге; опело обавио румунски православни све-
штеник дана 2/15. октобра 1953. год. Забележио јереј Ми-
ливој Качик, а. п. рудњански 20. априла 1955. год. 
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Бр. 4. 
Арса Ћирков, преминуо 7/20. јануара 1955. год. у селу Ва-
леа Виилор (Фетешт Ној); супруга Олга Ћирков; из Варја-
ша; српске православне вере; умро од старачке изнемо-
глости у 72. години; сахрањен на гробљу села Буљиге; дана 
8/21. јануара 1955. године; опело обавио румунски право-
славни свештеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански 20. априла 1955. год. 
 

 
 

Бр. 5. 
Арон Пејић, преминуо 6/19. августа 1951. год. у селу Ва-
леа Виилор (Фетешт Ној); супруга поч. Катица Пејић; из 
Варјаша; српске православне вере; умро од срчане капље у 
74. години; сахрањен на гробљу села Буљиге; опело обавио 
јереј Милорад Илић, а. п. старо-молдавски 7/20. августа 
1951. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

 
 

Бр. 6. 
Милан Павлишан, преминуо 21. новембра 1954 / 2. де-
цембра 1954. год. у селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); су-
пруга Ката Павлишан; из Варјаша; српске православне ве-
ре; умро од срчане капље у 66. години; опело обавио ру-
мунски православни свештеник; сахрањен на гробљу села 
Буљиге 22. новембра 1954 / 3. децембра 1954. год. Забеле-
жио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 7. 

Лаза Бељин, преминуо 12/25. марта 1953. год. у селу Ва-
леа Виилор (Фетешт Ној); супруга Видосава Бељин; из 
Варјаша; српске православне вере; умро од рака у стомаку 
у 54. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на гробљу села Буљиге 13/26. марта 
1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 

 
Бр. 8. 

Десанка Вишатовић, преминула 10/23. јуна 1953. год. у 
селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); супруг Жива Вишатовић; 
из Лесковице; српске православне вере; умрла од слепог 
црева у 42. години живота; накнадно опело обавио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански; сахрањена на гробљу села 
Буљиге. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 9. 
Урош Бушатовић, преминуо 8/21. маја 1953. год. у варо-
ши Ђурђу; супруга Тија Бушатовић; из Луговета; српске 
православне вере; врста болести непозната; 60 година ста-
рости; сахрањен без опела на варошком гробљу Ђурђуа 
9/22. маја 1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
 

Бр. 10. 
Јулијана Петровић, преминула 26. октобра / 8. новембра 
1951. год. у селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); супруг поч. 
Цветко Петровић; из Соколовца; српске православне вере; 
умрла од срчане капље у старости од 76 година; опело оба-
вио румунски православни свештеник; сахрањена 27. окто-
бра / 9. новембра 1951. год. на гробљу села Буљиге. Забеле-
жио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 11. 
Вукосава Радосављевић, преминула 23. јула / 5. августа 
1953. год. у селу Валеа Виилор; супруг поч. Јеремија Радо-
сављевић; из Соколовца; српске православне вере; умрла 
од болести стомака у 53. години живота; опело обавио ру-
мунски православни свештеник; сахрањена на гробљу села 
Буљиге 24. јула / 6. августа 1953. год. Забележио јереј Ми-
ливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 12. 
Иван Вулетић, преминуо 1/14. априла 1953. год. у селу 
Валеа Виилор (Фетешт Ној); супруга поч. Персида Вуле-
тић; из Соколовца; српске православне вере; умро од реуме 
у 68. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на гробљу села Буљиге дана 2/15. 
априла 1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
 

Бр. 13. 
Олга Вулетић, преминула 5/18. новембра 1953. год. у селу 
Валеа Виилор (Фетешт Ној); супруг поч. Младен Вулетић; 
из Соколовца; српске православне вере; умрла од реумати-
зма у 64. години живота; опело обавио румунски право-
славни свештеник; сахрањена на гробљу села Буљиге 6/19. 
новембра 1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
 

Бр. 14. 
Бора Ђуровић, преминуо 22. јуна / 5. јула 1952. год. у селу 
Валеа Виилор (Фетешт Ној); отац: Константин Ђуровић; 
мати: Живанка Ђуровић; из Луговета; српске православне 
вере; умро од пегавог тифуса у 10. години живота; опело 
обавио румунски православни свештеник; сахрањен на 
гробљу села Буљиге дана 23. јуна / 6. јула 1952. год. Забе-
лежио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 15. 

Ђурица Рајић, преминуо 20. марта / 2. априла 1953. год. у 
селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); супруга Марина Рајић; 
из Толвадије; српске православне вере; умро од рака на 
врату у 53. години живота; опело обавио румунски право-
славни свештеник; сахрањен на гробљу села Буљиге дана 
21. марта / 3. априла 1953. год. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 16. 
Јованка Ружић, преминула 23. јуна / 6. јула 1952. год. у 
селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); супруг Владимир Ружић; 
из Луговета; српске православне вере; умрла од старачке 
изнемоглости у 63. години живота; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањена на гробљу села Буљиге 
дана 24. јуна / 7. јула 1952. год. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 17. 
Мара Журж, преминула 22. августа / 4. септембра 1953. 
год. у селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); супруг Стојан 
Журж; из Старе Молдаве; српске православне вере; умрла 
од срчане капље у 58. години живота; опело обавио румун-
ски православни свештеник; сахрањена на гробљу села Бу-
љиге дана 23. августа / 5. септембра 1953. год. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 18. 
Радушка Попов, преминула 23. јануара / 5. фебруара 1952. 
год. у селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); супруг Васа 
Попов; из Ченеја; умрла од сушице у 42. години живота; 
опело обавио румунски православни свештеник; сахрање-
на на гробљу села Фетешт 24. јануара / 6. фебруара 1952. 
год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 19. 
Јани Вајнхепл, преминуо 18. фебруара / 2. марта 1954. 
год. у селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); супруга Даринка 
Вајнхепл; из Белобрешке; српске православне вере; умро 
од главобоље у 60. години живота; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањен на гробљу села Буљиге 
дана 19. фебруара / 3. марта 1954. год. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 20. 
Даница Алексић, преминула 8/21. новембра 1952. год. у 
селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); супруг Ђорђе Матеја-
шевић; из Дивића; српске православне вере; умрла од срча-
не болести у 71. години живота; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањена на гробљу села Буљиге 
дана 9/22. новембра 1952. год. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 21. 
Јоца Илић, преминуо 5/18. марта 1954. год. у селу Валеа 
Виилор (Фетешт Ној); супруга Стана Илић; из Старе Мол-
даве; умро од запалења плућа у 64. години живота; опело 
обавио румунски православни свештеник; сахрањен на 
гробљу села Буљиге дана 6/19. марта 1954. год. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 22. 
Разумена Томашевић, преминула 27. августа / 9. септем-
бра 1952. год. у селу Валеа Виилор; супруг Божа Влајић; из 
Луговета; српске православне вере; умрла од запалења 
плућа у 63. години живота; опело обавио румунски право-
славни свештеник; сахрањена на гробљу села Буљиге 28. 
августа / 10. септембра 1952. год. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 23. 
Мила Гуран, преминула 9/22. марта 1953. год. у селу 
Валеа Виилор; супруг поч. Милутин Гуран; из Варјаша; 
српске православне вере; умрла од старачке изнемоглости 
у 90. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањена на гробљу села Буљиге 10/23. марта 
1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 24. 
Тоша Николин, преминуо 20. августа / 2. септембра 1953. 
год. у селу Деалу Галдау (Петрој Ној); супруга Милка Ни-
колин; из Малог Бечкерека; српске православне вере; умро 
од запалења плућа у 45. години живота; опело обавио ру-
мунски православни свештеник; сахрањен на гробљу села 
Галдау Ново Село дана 21. августа / 3. септембра 1953. год. 
Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 25. 
Ленка Чутуран, преминула 28. децембра 1953. год. / 10. 
јануара 1954. год. у селу Деалу Галдау (Петрој Ној); супруг 
Танасије Чутуран; из Малог Бечкерека; српске православне 
вере; умрла од срчане капље у 68. години живота; опело 
обавио румунски православни свештеник; сахрањена на 
гробљу села Петрој дана 29. децембра 1953. год. / 11. јану-
ара 1954. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. руд-
њански. 

Бр. 26. 
Стефанида Милин, преминула 3/16. маја 1953. год. у селу 
Деалу Галдау (Петрој Ној); супруг поч. Среда Милин; из 
Малог Бечкерека; српске православне вере; умрла од 
старачке изнемоглости у 73. години живота; опело обавио 
румунски православни свештеник; сахрањена на гробљу 
села Петрој дана 4/17. маја 1953. год. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 27. 

Босиљка Недић, преминула 19. децембра 1954 / 1. јануара 
1955. год. у селу Деалу Галдау (Петрој Ној); супруг Милош 
Недић; из Малог Бечкерека; српске православне вере; умр-
ла од старачке изнемоглости у 82. години живота; опело 
обавио румунски православни свештеник; сахрањена на 
гробљу села Петрој дана 20. децембра 1954 / 2. јануара 
1955. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 

 
Бр. 28. 

Јулка Текијашки, преминула 5/18. јануара 1954. год. у 
селу Деалу Галдау (Петрој Ној); супруг поч. Лаза Теки-
јашки; из Иванде; српске православне вере; умрла од срча-
не капље у 65. години живота; опело обавио румунски пра-
вославни свештеник; сахрањена на Новом гробљу села 
Деалу Галдау 6/19. јануара 1954 год. Забележио јереј Ми-
ливој Качик, а. п. рудњански. 

 
Бр. 29. 

Прока Бузар, преминуо 22. марта / 4. априла 1954. год. у 
селу Деалу Галдау (Петрој Ној); супруга Анђелка Бузар; из 
Иванде; српске православне вере; умро од старачке изне-
моглости у 72. години живота; опело обавио румунски пра-
вославни свештеник; сахрањена на Новом гробљу села 
Деалу Галдау 23. марта / 5. априла 1954 год. Забележио је-
реј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 30. 
Десанка Николин, преминула 25. јула / 7. августа 1954. год. у 
селу Деалу Галдау (Петрој Ној); супруг поч. Милан Николин; 
из Иванде; српске православне вере; умрла од болести срца  
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у 52. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањена на гробљу села Петрој дана 26. јула 
/ 8. августа 1954 год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 

Бр. 31. 
Даринка Кнежев, преминула 15/28. фебруара 1952. год. у 
селу Деалу Галдау (Петрој Ној); супруг поч. Жива Кнежев; 
из Рудне; српске православне вере; умрла од старачке из-
немоглости у 78. години живота; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањена на гробљу села Петрој 
16/29. фебруара 1952. год. Забележио јереј Миливој Качик, 
а. п. рудњански. 

Бр. 32. 
Миленко Деђански, младенац, преминуо 1/14. марта 1953. 
год. у селу Росова (Добруџа); отац Среја Деђански и Маца; 
из Рудне; српске православне вере; умро од ненормалности 
у 2. месецу живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на гробљу села Росове 2/15. марта 
1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п.  

 

Бр. 33. 
Сима Петрин

18, преминуо (датум непознат) фебруара 
1954. год. у пољу између села Петрој и Жегалија; супруга 
поч. Катица Петрин; из Рудне; српске православне вере; 
нађен смрзнут у пољу у 68. години живота; опело обавио 
румунски православни свештеник; сахрањен на гробљу се-
ла Жегалија (датум непознат) фебруара 1954. год. Забеле-
жио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 34. 
Панта Јованов, преминуо 28. јануара / 10. фебруара 1953. год. 
у селу Деалу Галдау (Петрој Ној); супруга поч. Мара Кнежевић; 
из Сенђурђа; српске православне вере; умро од срчане болести 
                                                 
18 Позније оловком прецртано Петрин и натписано: (Радован). 
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у 72. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на гробљу вароши Чернавода 29. 
јануара / 11. фебруара 1953. год. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 35. 
Милан Козаров, преминуо 27. септембра / 10. октобра 
1952. год. у вароши Чернавода; супруга Персида Козаров; 
из Сенђурђа; српске православне вере; умро од старачке 
изнеоглости у 70. години живота; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањен на гробљу вароши Чер-
навода 28. септембра / 11. октобра 1952. год. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 36. 
Тома Миленковић, преминуо (датум непознат) у селу 
Деалу Галдау (Петрој Ној); супруга Тина Миленковић; из 
Дивића; српске православне вере; умро од старачке изне-
моглости у 76. години живота; опело обавио румунски пра-
вославни свештеник; сахрањен на гробљу села Деалу Гал-
дау (датум непознат). Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 

Бр. 37. 
Урош Мишковић, преминуо 25. маја / 7. јуна 1954. год. у 
селу Олару (Росеци Ној); супруга Ружица Мишковић; из 
Семартона; српске православне вере; умро од запалења 
плућа у 77. години живота; опело обавио румунски право-
славни свештеник; сахрањен на гробљу села Росеци 26. 
маја / 8. јуна 1954. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. 
п. рудњански. 

Бр. 38. 
Војислав Петрин, преминуо 21. јуна / 4. јула 1952. год. у селу 
Олару (Росеци Ној); супруга Стана Петрин; из Рудне; српске 
православне вере; умро од срчане капље у 69. години живота; 
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опело обавио румунски православни свештеник; сахрањен 
на гробљу села Росеци дана 22. јуна / 5. јула 1952. год. За-
бележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 39. 
Ђока Унгуреану, преминуо 25. фебруара / 9. марта 1952. 
год. у селу Олару (Росеци Ној); отац: Миливој Петрин; из 
Рудне; српске православне вере; умро од запалења мозга у 
2. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на гробљу села Росеци дана 26. фе-
бруара / 10. марта 1952. год. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
  

Бр. 40. 
Драга Радован, преминула 1/14. фебруара 1953. год. у 
селу Олару (Росеци Ној); супруг поч. Мита Радован; из 
Рудне; српске православне вере; умрла од [непопуњено]; 
опело обавио румунски православни свештеник; сахрање-
на на гробљу села Росеци дана 2/15. фебруара 1953. год. 
Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 41. 
Јулка Арађанин, преминула 22. децембра 1951 / 4. јануара 
1952. год. у селу Олару (Росеци Ној); супруг Никола 
Арађанин; из Рудне; српске православне вере; умрла од 
старачке изнемоглости у 73. години живота; опело обавио 
румунски православни свештеник; сахрањен на гробљу се-
ла Росеци дана 23. децембра 1951 / 5. јануара 1952. год. 
Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 42. 
Шпира Радован, преминуо 17/30. новембра 1953. год. 
у затвору; супруга му Јана Радован;  из Рудне;  српске  
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православне вере; умро од изнемоглости у 50. години 
живота; сахрањен без опела на гробљу села Поарта Алба, 
датум непознат. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
 

Бр. 43. 
Агница Кићескулов, преминула 21. децембра 1952 / 3. 
јануара 1953. год. у селу Олару (Росеци Ној); супруг поч. 
Вељко Кићескулов; из Рудне; српске православне вере; 
умрла од старачке изнемоглости у 76. години живота; опе-
ло обавио румунски православни свештеник; сахрањен на 
гробљу села Росеци дана 22. децембра 1952 / 4. јануара 
1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 44. 
Жива Кнежев, преминуо 4/17. октобра 1951. год. у селу 
Олару (Росеци Ној); супруга поч. Даница Кнежев; из Се-
мартона; српске православне вере; умро од болести сто-
мака у 72. години живота; опело обавио румунски право-
славни свештеник; сахрањен 5/18. октобра 1951. год. на 
гробљу села Росеци. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
 

Бр. 45. 
Рада Петров, преминуо 4/17. октобра 1953. год. у селу 
Салками (Жегалија Ноу); супруга Милица Петров; из Гада; 
српске православне вере; умро од старачке изнемоглости у 
73. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на гробљу села Салками 5/18. окто-
бра 1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. руд-
њански. 
 

Бр. 46. 
Милица Петров, преминула 7/20. октобра 1954. год. у 
селу Салками (Жегалија Ноу); супруг поч. Рада Петров;  
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из Гада; српске православне вере; умрла од старачке изне-
моглости у 73. години живота; опело обавио румунски пра-
вославни свештеник; сахрањена на гробљу села Салками 
8/21. октобра 1954. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. 
п. рудњански. 
 

Бр. 47. 
Чедомир Милошев, преминуо 28. августа / 10. септембра 
1954. год. у селу Салками (Жегалија Ноу); супруга Пава 
Милошев; из Гада; српске православне вере; умро од рака 
у 47. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на гробљу села Салками 29. августа / 
11. септембра 1954. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. 
п. рудњански. 

Бр. 48. 
Тереска Вукојев, преминула 5/18. јуна 1953. год. у селу 
Салками (Жегалија Ноу); супруг поч. Стева Вукојев; из 
Рудне; српске православне вере; умрла од старачке из-
немоглости у 85. години живота; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањена на гробљу села Сал-
ками 6/19. јуна 1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, 
а. п. рудњански. 

Бр. 49. 
Лина Јашин, преминула 27. септембра / 10. октобра 1951. 
год. у селу Салками (Жегалија Ноу); супруг Божидар Ја-
шин; из Гада; српске православне вере; умрла од болести 
стомака у 55. години живота; опело обавио румунски пра-
вославни свештеник; сахрањена на гробљу села Салками 
дана 28. септембра / 11. октобра 1951. год. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 50. 
Милка Филиповић, преминула 1/14. маја 1953. године 
у селу  Какомјанка Ној;  супруг  Јосиф Филиповић; из  
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Доње Љупкове; српске православне вере; умрла од ста-
рачке изнемоглости у 72. години живота; опело обавио ру-
мунски православни свештеник; сахрањена на гробљу села 
Какомјанке дана 2/15. маја 1953. год. Забележио јереј Ми-
ливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 51. 
Александар Петровић, преминуо 25. септембра / 8. 
октобра 1951. год. у селу Какомјанка Ној; супруга поч. Ма-
рица Петровић; из Доње Љупкове; српске православне ве-
ре; умро од старачке изнемоглости у 85. години живота; 
опело обавио румунски православни свештеник; сахрањен 
на гробљу села Какомјанка дана 26. септембра / 9. октобра 
1951. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 52. 
Ковинка Арсин, преминула 13/26. јуна 1952. год. у селу 
Фундата (Переци Ној); супруг поч. Душан Арсин; из Вар-
јаша; српске православне вере; умрла од живчаног напада 
у 70. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањена на гробљу села Переци дана 14/27. 
јуна 1952. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
 

Бр. 53. 
Светозар Цоцин, преминуо 26. августа / 8. септембра 
1952. год. у селу Фундата (Переци Ној); супруга Косана 
Цоцин; из Варјаша; српске православне вере; умро од 
живчаног напада у 79. години живота; опело обавио ру-
мунски православни свештеник; сахрањен на гробљу села 
Переци дана 27. августа / 9. септембра 1952. год. Забе-
лежио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 54. 
Даринка Росић, 20. јануара / 2. фебруара 1953. год. у селу 
Фундата (Переци Ној); супруг Милутин Росић; из Варјаша; 
српске православне вере; умрла од срчане болести у 60. го-
дини живота; опело обавио румунски православни свеште-
ник; сахрањена на гробљу старог села Переци дана 21. 
јануара / 3. фебруара 1953. год. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 55. 
Милева Степанов, женски, преминула 20. марта / 2. 
априла 1954. год. у селу Фундата (Переци Ној); супруг поч. 
Љубомир Степанов; из Кетвеља; српске православне вере; 
умрла од старачке изнемоглости у 75. години живота; 
опело обавио румунски православни свештеник; сахрање-
на на Новом гробљу села Фундате 21. марта / 3. априла 
1954. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 56. 
Милина Царан, женски, преминула 9/22. јануара 1953. 
год. у селу Фундата (Переци Ној); супруг †Васа Милошев; 
из Дежана; српске православне вере; умрла од старачке 
изнемоглости у својој 82. години живота; опело обавио ру-
мунски православни свештеник; сахрањена на гробљу ста-
рог села Переци 10/23. јануара 1953. год. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 57. 
Паулина Шољмошан, женски, преминула 26. новембра 
/ 9. децембра 1954. године у селу Фундата (Переци 
Ној); супруг почивши Александар Шољмошан; из 
Варјаша; српске православне вере; умрла од срчане 
болести у 68. години живота;  опело обавио румунски  
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православни свештеник; сахрањена на гробљу новог села 
Фундате 27. новембра / 10. децембра 1954. год. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 58. 
Јаша Пејић, мушки, преминуо 23. марта / 5. априла 1952. 
год. у селу Фундата (Переци Ној); супруга Јелена Пејић; из 
Варјаша; српске православне вере; умро од срчане болести 
у 66. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на гробљу старог села Переци 24. 
марта / 6. априла 1952. год. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 59. 
Ана Поповић, женски, преминула 6/19. јануара 1954. год. 
у селу Фундата (Переци Ној); родитељи: Стеван Поповић; 
из Дежана; српске православне вере; умро од срчане бо-
лести у 65. години живота; опело обавио румунски право-
славни свештеник; сахрањена на гробљу села Фундате 
7/20. јануара 1954. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. 
п. рудњански. 
 

Бр. 60. 
Милан Лукин, мушки, преминуо 11/24. маја 1953. год. у 
селу Виишоара (Маркулешт Ној); супруга Соса Лукин; из 
Варјаша; српске православне вере; умро од водене болести 
у 73. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на старом гробљу села Маркулешт 
12/25. маја 1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 

Бр. 61. 
Бранко Давидовић, мушки, преминуо 30. септембра / 13. окто-
бра 1952. год.; супруга Смиљана Давидовић; из Чакова; срп-
ске православне вере; умро од сипње у 55. год. живота; опело  
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обавио румунски православни свештеник; сахрањен на 
гробљу старог села Маркулешт 1/14. октобра 1952. год. За-
бележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 62. 
Петар Негру, мушки, преминуо 5/18. августа 1953. год. у 
селу Виишоара (Маркулешт Ној); супруга Пијада Негру; из 
Соке; српске православне вере; умро од срчане капље у 69. 
години живота; опело обавио румунски православни све-
штеник; сахрањен на гробљу старог села Маркулешт 6/19. 
августа 1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 

Бр. 63. 
Зорица Главан, женски, преминула 13/26. јула 1953. год. у 
селу Виишоара (Маркулешт Ној); супруг поч. Љубомир 
Главан; из Сенђурђа; српске православне вере; умрла од 
срчане капље у 77. години живота; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањена на гробљу старог села 
Маркулешт 14/27. јула 1953. год. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 64. 
Улијана Попов, женски, преминула 29. октобра / 11. 
новембра 1952. год. у селу Виишоара (Маркулешт Ној); 
супруг поч. Мита Попов; из Соке; српске православне ве-
ре; умрла од болести срца у 76. години живота; опело оба-
вио румунски православни свештеник; сахрањена на гро-
бљу старог села Маркулешт 30. октобра / 12. новембра 
1952. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 65. 
Лазар Уверић, мушки, преминуо 12/25. фебруара 
1954. године у селу Виишоара (Маркулешт Ној); 
супруга Ката Уверић; из Сенђурђа; српске правосла-
вне вере; умро од рака у стомаку у 56. години живота; 
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опело обавио румунски православни свештеник; сахрањен 
на гробљу старог села Маркулешт 13/26. фебруара 1954. 
год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 66. 
Мара Обичан, женски, преминула 25. октобра / 7. но-
вембра 1953. год. у селу Виишоара (Маркулешт Ној); су-
пруг Драгутин Обичан; из Соке; српске православне вере; 
умрла од старачке изнемоглости у 68. години живота; 
опело обавио румунски православни свештеник; сахрање-
на на гробљу старог села Маркулешт 26. октобра / 8. но-
вембра 1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 

Бр. 67. 
Паја Прву, мушки, преминуо 22. септембра / 5. октобра 
1951. год. у селу Виишоара (Маркулешт Ној); супруга Ме-
ланија Прву; из Сенђурђа; српске православне вере; умро 
од старачке изнемоглости у 68. години живота; опело оба-
вио румунски православни свештеник; сахрањен на гро-
бљу старог села Маркулешт 22. септембра / 5. октобра 
1951. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 68. 
Живко Јаношев, мушки, преминуо 28. јануара / 10. 
фебруара 1955. год. у вароши Галац; супруга Даринка Ја-
ношев; из Сараволе; српске православне вере; умро од 
старачке изнемоглости у 77. години живота; опело обавио 
румунски православни свештеник; сахрањен на гробљу ва-
роши Галац 29. јануара / 11. фебруара 1955. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 69. 
Грфина Стојков, женски, преминула у селу Бумбакару (Ду-
дешти Ној); супруг Божидар Стојков; из Сараволе; српске пра-
вославне вере; умрла од срчане болести у 46. год. живота; опело 
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обавио румунски православни свештеник; сахрањена на 
гробљу старог села Жијану. Забележио јереј Миливој Ка-
чик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 70. 
Јоца Глоговчан, мушки, преминуо 7/20. октобра 1951. 
год. у селу Бумбакару (Дудешти Ној); супруга Паулина 
Глоговчан; из Сараволе; српске православне вере; умро од 
болести срца у 23. години живота; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањен на гробљу старог села 
Жијану 8/21. октобра 1951. год. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 71. 
Сава Суботић, мушки, преминуо 19. новембра / 2. 
децембра 1952. год. у селу Бумбакару (Дудешти Ној); су-
пруга Јустина Суботић; из Сараволе; српске православне 
вере; умро од старачке изнемоглости у 69. години живота; 
опело обавио румунски православни свештеник; сахрањен 
на гробљу старог села Жијану 20. новембра / 3. децембра 
1952. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 72. 
Акса Петров, мушки, преминуо 11/24. фебруара 1955. год. 
у селу Бумбакару (Дудешти Ној); супруга поч. Ленка Пет-
ров; из Кетвеља; српске православне вере; умро од ста-
рачке изнемоглости у 75. години живота; опело обавио ру-
мунски православни свештеник; сахрањен на гробљу ста-
рог села Жијану 12/25. фебруара 1955. год. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 73. 
Сава Басараб, мушки, преминуо 5/18. септембра 1953. год. у 
селу Рубла Ново Село; супруга Наталија Басараб; из Пожежене; 
срп. православне вере; умро од срчане капље у 49. год. живота;  
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опело обавио румунски православни свештеник; сахрањен 
на гробљу старог села Визиру 6/19. септембра 1953. год. 
Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 74. 
Влада Стојковић, мушки, 4/17. септембра 1952. год. у 
селу Рубла Ново Село; супруга Катица Стојковић; из По-
жежене; српске православне вере; умро у 46. години 
живота од болести стомака; опело обавио румунски пра-
вославни свештеник; сахрањен на гробљу старог села Ру-
бла Ново Село 5/18. септембра 1952. год. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 75. 
Зоран Басараб, мушки, преминуо 12/25. августа 1951. год. 
у селу Рубла Ново Село; отац: поч. Сава Басараб; из 
Пожежене; српске православне вере; умро од запалења 
плућа у 1. години живота; опело обавио румунски право-
славни свештеник; сахрањен на гробљу старог села Рубла 
Ново Село 13/26. августа 1951. год. Забележио јереј Ми-
ливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 76. 
Ђока Тодоров, мушки, преминуо 30. септембра / 13. окто-
бра 1951. год. у селу Скеј (Станкуца Ној); отац: Урош То-
доров и Богданка рођ. Радован; из Дињаша; умро од за-
палења плућа у 4. месецу живота; сахрањен на гробљу села 
Скеј (Станкуца Ној), без опела, 1/14. октобра 1951. год. 
Накнадно опело обавио јереј Миливој Качик, а. п. рудњан-
ски, 19. априла / 2. маја 1955. год. 
 

Бр. 77. 
Љубица Команов, женски, преминула 31. маја / 13. јуна 1954. 
год.; супруг почивши Светозар Команов; из Дињаша; у селу 
Скеј (Станкуца Ној); срп. прав. вере; умрла од срчане болести 
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у 72. год. живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањена на гробљу села Скеј 1/14. јуна 1954. 
год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 78. 
Павле Силин, мушки, преминуо 14/27. априла 1953. у 
селу Скеј (Станкуца Ној); супруга Даринка Силин; из 
Дињаша; српске православне вере; умро од срчане болести 
у 67. год. живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на гробљу села Визиру 15/28. априла 
1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 79. 
Средоја Средојев, мушки, преминуо 5/18. децембра 1952. 
у селу Скеј (Станкуца Ној); супруга Софија Средојев; из 
Великог Семиклуша; српске православне вере; умро у 72. 
години од старачке изнемоглости; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањен на гробљу села Визиру 
6/19. децембра 1952. год. Забележио јереј Миливој Качик, 
а. п.  

Бр. 80. 
Вата Вукојев, женски, преминула 19. октобра / 1. 
новембра 1953. год. у селу Скеј (Станкуца Ној); супруг 
Ђока Вукојев; из Српског Светог Мартона; српске право-
славне вере; умрла од старачке изнемоглости у 95. години; 
без опела сахрањена на гробљу села Скеј (Станкуца Ној) 
20. октобра / 2. новембра 1953. год. Накнадно опело обавио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански, 18. априла / 1. маја 
1955. год. 

Бр. 81. 
Светозар Тодоров, мушки, преминуо 5/18. фебруара 
1952. године у селу Скеј (Станкуца Ној); супруга Сте-
ванка Тодоров; из Дињаша; српске православне вере; 
умро од срчане болести у 66. години живота; без 
опела  сахрањен  на гробљу села Скеј (Станкуца Ној) 
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6/19. фебруара 1952. год. Накнадно опело обавио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански, 18. априла / 1. маја 1955. 
год. 
 

Бр. 82. 
Стеванка Тодоров, женски, преминула 3/16. децембра 
1953. год. у селу Скеј (Станкуца Ној); супруг поч. Светозар 
Тодоров; из Дињаша; српске православне вере; умрла од 
старачке изнемоглости у 72. години живота; опело обавио 
румунски православни свештеник; сахрањена на гробљу 
села Скеј (Станкуца Ној) 4/17. децембра 1953. год. Забе-
лежио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 83. 
Миливој Тодоров, мушки, младенац, преминуо 6/19. но-
вембра 1952. год. у селу Скеј (Станкуца Ној); отац: Сла-
вољуб Тодоров; из Дињаша; српске православне вере; 
умро од запалења плућа од 21 дана живота; сахрањен без 
опела на гробљу села Скеј (Станкуца Ној) 6/19. новембра 
1952. год. Накнадно опело извршио јереј Миливој Качик, а. 
п. рудњански, дана 18. априла / 1. маја 1955.  
 

Бр. 84. 
Маца Николин, женски, преминула 14/27. јануара 1952. 
год. у селу Скеј (Станкуца Ној); супруг поч. Орестија Ни-
колин; из Иванде; српске православне вере; умрла у 76. 
години живота од старачке изнемоглости; опело обавио ру-
мунски православни свештеник; сахрањена на гробљу 
15/28. јануара 1955. [!1952] год. села Скеј (Станкуца Ној). 
Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 85. 
Круна Живанов, женски, преминула 29. јула / 11. августа 
1954. год. у селу Скеј (Станкуца Ној); супруг поч. Жива Жива-
нов; из Дињаша; срп. прав. вере; умрла од старачке изнемогло- 
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сти у 74. години живота; опело обавио румунски право-
славни свештеник; сахрањена на гробљу села Скеј (Стан-
куца Ној) 30. јула / 12. августа 1954. год. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 86. 
Ната Илић, женски, преминула 18/31. децембра 1953. у 
селу Скеј (Станкуца Ној); супруг поч. Јова Илић; из Диња-
ша; српске православне вере; умрла од болести стомака у 
66. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањена на гробљу села Скеј (Станкуца Ној) 
19. децембра 1954 [!1953] / 1. јануара 1954. год. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 87. 
Богдан Милованов, мушки, преминуо 14/27. фебруара 
1954. год. у селу Скеј (Станкуца Ној); супруга Мара Мило-
ванов; из Дињаша; српске православне вере; смрзао се у 
42. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на гробљу села Скеј (Станкуца Ној) 
15/28. фебруара 1954. год. Забележио јереј Миливој Качик, 
а. п. рудњански. 
 

Бр. 88. 
Ника Стојанов, мушки, преминуо 18/31. јануара 1954. 
год. у селу Скеј (Станкуца Ној); супруга поч. Савета Сто-
јанов; из Дињаша; српске православне вере; умро од ста-
рачке изнемоглости у 79. години живота; опело обавио 
румунски православни свештеник; сахрањен на гробљу 
села Скеј (Станкуца Ној) 19. јануара / 1. фебруара 1954. 
год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 89. 
Бора Бугарски, мушки [даље непопуњено]. 
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Бр. 90. 

Сава Думитрашков, мушки, преминуо 14/27. децембра 
1953. год. у селу Вадени Ново Село; отац: Богдан Думи-
трашков и мати Милева рођ. Ружић; из Велике Чанади; 
српске православне вере; убијен на путу Браила – Галац у 
44. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на гробљу села Вадени Ново Село 
15/28. децембра 1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, 
а. п. рудњански. 
 

Бр. 91. 
Никола Унчански, мушки, преминуо 27. фебруара / 12. 
марта 1952. год. у селу Вадени Ново Село; супруга Дарин-
ка Унчански; из Велике Чанади; српске православне вере; 
умро од срчане болести; опело обавио румунски право-
славни свештеник; сахрањен на гробљу „Константин“ ва-
роши Браиле 28. фебруара / 13. марта 1952. год. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 92. 
Јоца Недељков, мушки, преминуо 20. марта / 2. априла 
1953. год. у Браили; супруга Мара Недељков; из Велике 
Чанади; српске православне вере; умро на операцији у 63. 
години живота; опело обавио румунски православни све-
штеник; сахрањен на гробљу Светог Константина вароши 
Браиле 21. марта / 3. априла 1953. год. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 93. 
Стојанка Живић, женски, преминула 13/26. фебруара 
1952. год. у селу Вадени Ново Село; супруг Злата Живић; из 
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Велике Чанади; српске православне вере; умрла од болести 
стомака у 28. живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањена на гробљу Свете Марије вароши 
Браиле 14/27. фебруара 1952. Забележио јереј Миливој Ка-
чик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 94. 
Јованка Живић, женски, преминула 3/16. јула 1952. год. у 
селу Вадени Ново Село; супруг Паја Живић; из Велике Ча-
нади; српске православне вере; умрла од рака у 54. години 
живота; опело обавио румунски православни свештеник; 
сахрањена на гробљу села Вадени Ново Село 4/17. јула 
1952. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 95. 
Живка Угљешић, женски, преминула 28. марта / 10. апри-
ла 1954. год. у селу Скорцари; супруг Наум Угљешић; из 
Велике Чанади; српске православне вере; умрла од старач-
ке изнемоглости у 80. години живота; опело обавио румун-
ски православни свештеник; сахрањена на гробљу села 
Скорцари 29. марта / 11. априла 1954. год. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 96. 
Сока Унчански, женски, преминула 22. октобра / 4. но-
вембра 1952. год. у селу Вадени Ново Село; супруг Милу-
тин Унчански; из Велике Чанади; српске православне вере; 
умрла од срчане болести у 68. години живота; опело оба-
вио румунски православни свештеник; сахрањена на гро-
бљу села Вадени Ново Село 23. октобра / 5. новембра 1952. 
год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 96 [97]. 
Јоца Лацић, мушки, преминуо 8/21. марта 1952. године  
 



 
86                           МАТИЧНИ ПРОТОКОЛ СРБА У БАРАГАНУ 

 

 
Стр. 14 



 
                               МАТИЧНИ ПРОТОКОЛ СРБА У БАРАГАНУ                                             87 

у селу Ракитоаса (Ђорђени Ној); супруга Евица Лацић; из 
Српског Светог Петра; српске православне вере; умро од 
срчане болести у 71. години живота; опело обавио ру-
мунски православни свештеник; сахрањен на гробљу села 
Ракитоаса (Ђорђени Ној) 9/22. марта 1952. год. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 97 [98]. 
Јоца Вук, мушки, преминуо 6/19. октобра 1953. год. у селу 
Ракитоаса (Ђорђени Ној); супруга Катица Вук; из Српског 
Светог Петра; српске православне вере; умро од срчане бо-
лести у 50. години живота; опело обавио румунски право-
славни свештеник; сахрањен на гробљу села Ракитоаса 
(Ђорђени Ној) 7/20. октобра 1953. год. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 98 [!99]. 
Маца Саблић, женски, преминула 6/19. новембра 1953. 
год. у селу Ракитоаса (Ђорђени Ној); супруг Живко Са-
блић; из Српског Светог Петра; српске православне вере; 
умрла од старачке изнемоглости у 76. години живота; опе-
ло обавио румунски православни свештеник; сахрањена на 
гробљу села Ракитоаса (Ђорђени Ној) 7/20. новембра 1953. 
год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 99 [100]. 
Соса Попов, женски, преминула 5/18. јуна 1953. год. у 
селу Ракитоаса (Ђорђени Ној); супруг Реља Попов; из Не-
мета; српске православне вере; умрла од старачке изне-
моглости у 82. години живота; опело обавио румунски пра-
вославни свештеник; сахрањена на гробљу села Ракитоаса 
(Ђорђени Ној) 6/19. јуна 1953. год. Забележио јереј Мили-
вој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 100 [101]. 
Пера Филипов, мушки, преминуо 28. октобра / 10. новембра 
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1951. год. у селу Ракитоаса (Ђорђени Ној); супруга Тина 
Филипов; из Немета; српске православне вере; умро од 
старачке изнемоглости у 71. години живота; опело обавио 
румунски православни свештеник; сахрањен на гробљу се-
ла Ракитоаса (Ђорђени Ној) 29. октобра / 11. новембра 
1951. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 101 [102]. 
Невенка Стојанов, женски, преминула 3/16. марта 1954. 
год. у селу Ракитоаса (Ђорђени Ној); отац: Драгомир Сто-
јанов и Бодинка; из Немета; српске православне вере; 
умрла од ненормалности од 6 месеци живота; опело обавио 
румунски православни свештеник; сахрањена на гробљу 
села Ракитоаса (Ђорђени Ној) 4/17. марта 1954. год. Забе-
лежио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 102 [103]. 
Богдан Мурар, мушки, преминуо 7/20. августа 1951. год. у 
селу Ракитоаса (Ђорђени Ној); супруга Катица Мурар; из 
Немета; српске православне вере; умро од слабости у 58. 
години живота; опело обавио румунски православни све-
штеник; сахрањен на гробљу села Ракитоаса (Ђорђени Ној) 
8/21. августа 1951. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. 
п. рудњански. 
 

Бр. 103 [104]. 
Вељко Мурар, мушки, преминуо 18. априла / 1. маја 1952. 
год. у селу Ракитоаса (Ђорђени Ној); отац †Богдан Мурар 
и Катица; из Немета; српске православне вере; умро од 
тровања крви у 20. години живота; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањен на гробљу села Раки-
тоаса (Ђорђени Ној) 19. априла / 2. маја 1952. год. Забе-
лежио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 



 
90                           МАТИЧНИ ПРОТОКОЛ СРБА У БАРАГАНУ 

 

 
Стр. 15 



 
                               МАТИЧНИ ПРОТОКОЛ СРБА У БАРАГАНУ                                             91 

Бр. 104 [105]. 
Жива Дуцин, мушки, преминуо 20. децембра 1953. / 2. ја-
нуара 1954. год. у селу Далга Ново Село; супруга Даница 
Дуцин; из Кнеза; српске православне вере; умро од ста-
рачке изнемоглости у 90. години живота; опело обавио ру-
мунски православни свештеник; сахрањен на гробљу села 
Далга Ној 21. децембра 1953 / 3. јануара 1954. год. Забе-
лежио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 105 [106]. 
Васа Онулов, мушки, преминуо 1/14. септембра 1952. год. 
у селу Далга Ној; супруга поч. Кристина Онулов; из Малог 
Бечкерека; српске православне вере; умро од старачке и-
знемоглости у 81. години живота; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањен на гробљу села Далга 
Ној 2/15. септембра 1952. год. Забележио јереј Миливој Ка-
чик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 106 [107]. 
Радинка Николичин, женски, преминула 15/28. фебруара 
1954. год. у селу Далга Ној; супруг поч. Благоје Нико-
личин; из Малог Бечкерека; српске православне вере; умро 
од срчане болести у 34. години живота; сахрањена без опе-
ла на гробљу села Далга Ној 16. фебруара / 1. марта 1954. 
год. Накнадно опело обавио јереј Миливој Качик, а. п. руд-
њански, 6/19. октобра 1955. год. 
 

Бр. 107 [!108]. 
Живојин Станисав, мушки, преминуо 16/29. јуна 1955. 
год. у селу Фундата (Переци Ној); супруга Даница Стани-
сав; из Дежана; српске православне вере; умро од старачке 
изнемоглости у 80. години живота; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањен на гробљу села Фундата 
(Переци Ној) 17/30. јуна 1955. год. Забележио јереј Мили-
вој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 108 [109]. 
Мирко Ћирић, мушки, преминуо 28. јула / 10. августа 
1955. год. у селу Фундата (Переци Ној); супруга Даница 
Ћирић; из Варјаша; српске православне вере; умро на опе-
рацији у 84. години живота; опело обавио румунски пра-
вославни свештеник; сахрањен на гробљу села Фундата 
(Переци Ној) 29. јула / 11. августа 1955. год. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 109 [110]. 
Душан Попов, мушки, преминуо 29. јула / 11. августа 
1955. у селу Виишоара (Маркулешт Ној); супруга Велинка 
Попов; из Соке; српске православне вере; умро од сипње у 
55. години живота; опело обавио румунски православни 
свештеник; сахрањен на гробљу села Виишоара (Марку-
лешт Ној) 30. јула / 12. августа 1955. год. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 110 [111]. 
Рада Прокић, мушки, преминуо у селу Бумбакари Ној 
(Дудешти) 25. априла / 8. маја 1955. год.; супруга поч. 
Милева Прокић; из Српског Светог Петра; српске право-
славне вере; умро од запалења плућа у 82. години живота; 
опело обавио румунски православни свештеник; сахрањен 
на гробљу села Жијану 26. априла / 9. маја 1955. год. 
Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 111 [112]. 
Богдан Милосав, мушки, преминуо датума непозната у 
1952. год. у селу Фрумушица Ној; из Кече; српске право-
славне вере; умро у старости од 70. година; опело обавио 
румунски православни свештеник; сахрањен на гробљу се-
ла Фрумушица Ној датума непозната у 1952. год. Забе-
лежио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 112 [113]. 
Лаза Арађан, мушки, преминуо датума непозната у 1952. 
год. у селу Фрумушица Ној; српске православне вере; из 
Кече; умро од болести плућа у 36. години живота; опело 
обавио румунски православни свештеник; сахрањен на 
гробљу села Фрумушица Ној датума непозната у 1952. год. 
Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 113 [114]. 
Мирна Пантин, женски, преминула датума непозната у 
1953. год. у селу Фрумушица Ној; српске православне ве-
ре; из Кече; умрла од старачке изнемоглости у 70. години 
живота; опело обавио румунски православни свештеник; 
сахрањена на гробљу села Фрумушица Ној датума непо-
зната у 1953. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
 

Бр. 114 [115]. 
Жива Журж, мушки, преминуо 14/27. јула 1955. год. у 
селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); отац: Стојан Журж и 
поч. Мара Журж; из Старе Молдаве; српске православне 
вере; умро од крволиптања у 37. години живота; сахрањен 
са опелом од румунског православног свештеника на гро-
бљу села Буљиге 15/28. јула 1955. год. Забележио јереј Ми-
ливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 115 [116]. 
Чедомир Живковић, мушки, преминуо 25. септембра / 8. 
октобра 1955. год. у селу Летешти (Бурдушани Ној); су-
пруга Нера Живковић; из Вења; српске православне вере; 
умро од срчане капље у 73. години живота; опело обавио 
румунски православни свештеник; сахрањен на гробљу се-
ла Летешти (Бурдушани Ној) 26. септембра / 9. октобра 
1955. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 116 [117]. 
Александар Поповић, мушки, преминуо 15/28. августа 
1955. год. у селу Летешти (Бурдушани Ној); супруга Јелена 
Поповић; из Денте; српске православне вере; умро од боле-
сти стомака у 71. години живота; опело обавио румунски 
православни свештеник; сахрањен на гробљу села Летешти 
(Бурдушани Ној) 16/29. августа 1955. год. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 117 [118]. 
Цветко Јелин, мушки, преминуо 28. марта / 10. априла 
1953. год. у селу Летешти (Бурдушани Ној); супруга поч 
Маца Јелин; из Денте; српске православне вере; умро од 
старачке изнемоглости у 78. години живота; сахрањен без 
опела на гробљу села Летешти (Бурдушани Ној) 29. марта / 
11. априла 1953. год. Накнадно опело обавио 22. октобра / 
4. новембра 1955. год. јереј Миливој Качик, а. п. рудња-
нски. 
 

Бр. 117 [119]. 
Дорина Станковић, младенац, женски, преминула дана 
непозната фебруара 1954. год. у селу Летешти (Бурдушани 
Ној); отац: Стева Станковић и Флорика; из Денте; српске 
православне вере; умрла од 3 месеца; опело обавио румун-
ски православни свештеник; сахрањена на гробљу села 
Летешти (Бурдушани Ној) фебруара 1954. год. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 118 [120]. 
Жарко Станковић, младенац, мушки, преминуо 28. марта 
/ 10. априла 1955. године у селу Летешти (Бурдушани Ној); 
отац: Стева Станковић и Флорика; из Денте; српске 
православне вере; умро од запалења плућа од 6 месеци 
живота; опело обавио румунски православни свештеник; 
сахрањен на гробљу села Летешти (Бурдушани Ној)  
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29. марта / 11. априла 1955. год. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 119 [121]. 
Катица Бирђанин, женски, преминула 20. јануара / 2. 
фебруара 1952. год. у селу Летешти (Бурдушани Ној); су-
пруг поч. Танасије Бирђанин; из Денте; српске православ-
не вере; умрла од срчане болести у 64. години живота; опе-
ло обавио румунски православни свештеник; сахрањена на 
гробљу села Летешти (Бурдушани Ној) 21. јануара / 3. 
фебруара 1952. год. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
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Бр. 1. 
Првобрачни жених Борислав Марић, син Лазара Марића 
и Меланије рођ. Ћирков, ратари из Варјаша; 
Првобрачна девојка Милена Константиновић, кћи Радо-
вана Константиновића и Десанке рођ. Павлишан, ратари из 
Варјаша; 
Дан венчања: 9/22. априла 1955. год. у Валеа Виилор (Фе-
тешт Ној); 
Српске православне вере; 
Старост жениха: од 28 година; девојке: од 27 година; 
Првоженство и девојаштво; 
Кумови: Витомир Аћимов из Варјаша и Атанасија Росић из 
Варјаша. 
Ослобођени трикратног оглашења. 
Венчање обавио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 2. 
Првобрачни жених Паја Ђукић, син Мирослава Ђукића и 
Јане рођ. Стојанов, ратари из Дињаша; 
Првобрачна девојка Милица Живковић, кћи Матеје Жив-
ковића и Јелене рођ. Кићескулов, ратари из Рудне; 
Дан венчања: 19. априла / 2. маја 1955. год. у Скеј (Стан-
куца Ној); Српске православне вере; 
Старост жениха: 29 година; девојке: 26 година; 
Првоженство и девојаштво; 
Кумови: Чеда Стојанов из Дињаша и Ђура Мартинов из 
Дињаша. 
Ослобођени трикратног оглашења. 
Венчање обавио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 3. 
Првобрачни жених Славољуб Тодоров, син поч. Свето-
зара Тодорова и поч. Стеванке рођ. Недељков, ратари из 
Дињаша; 
Првобрачна девојка Катарина Лазић, кћи Јове Лазића и 
Стане рођ. Исаков, ратари из Дињаша; 
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Дан венчања: 19. априла / 2. маја 1955. год. у Скеј (Стан-
куца Ној); 
Српске православне вере; 
Старост жениха: 35 година; девојке: 33 године; 
Првоженство и девојаштво; 
Кумови: Ђока Мирков из Дињаша и Урош Тодоров из Ди-
њаша. 
Ослобођени трикратног оглашења. 
Венчање обавио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 4. 
Првобрачни жених Стадеја, син Луке Мирковог и Стане 
рођ. Бундевин, ратари из Дињаша; 
Првобрачна девојка Јагода Поповић, кћи Живе Поповића 
и Милеве рођ. Илић, ратари из Дињаша; 
Дан венчања: 19. април / 2. мај 1955. год. у Скеј (Станкуца 
Ној); 
Српске православне вере; 
Старост жениха: 28 година; девојке: 24 године; 
Првоженство и девојаштво; 
Кумови: Иванка Ђирин из Дињаша и Бранка Мирков из 
Дињаша. 
Ослобођени трикратног оглашења. 
Венчање обавио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 5. 
Првобрачни жених Урош Тодоров, син Ђоке Тодорова и 
Агнице рођ. Команов, ратари из Дињаша; 
Првобрачна девојка Богданка Радован, кћи Нике Радо-
вана и Милке рођ. Жебељан, ратари из Рудне; 
Дан венчања: 19. април / 2. мај 1955. год. у Скеј (Станкуца 
Ној); 
Српске православне вере; 
Старост жениха: 30 година; девојке: 31 година; 
Првоженство и девојаштво; 
Кумови: Вукосава Станков из Дињаша и Славољуб Тодо-
ров из Дињаша. 
Ослобођени трикратног оглашења. 
Венчање обавио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 6. 
Првобрачни жених Душан Бељин, син поч. Лазара 
Бељина и Видосаве, ратари из Варјаша; 
Првобрачна девојка Милица Павлишан, кћи Живка 
Павлишана и Круне, ратари из Варјаша; 
Дан венчања: 19. октобар / 1. новембар 1955. год. у Валеа 
Виилор (Фетешт Ној); 
Српске православне вере; 
Старост жениха: 26 година; девојке: 19 година; 
Првоженство и девојаштво; 
Кумови: Симеон Жупунски и Ђура Лукин из Варјаша. 
Ослобођени трикратног оглашења. 
Венчање обавио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 7. 
Првобрачни жених Светислав Скјаушан, син Драге Скја-
ушана и Меланије рођ. Писарев, ратари из Ченеја; 
Првобрачна девојка Олга Павлишан, кћи Љубомира Па-
влишана и Јелене рођ. Кузманов, ратари из Варјаша; 
Дан венчања: 20. октобар / 2. новембар 1955. год. у Валеа 
Виилор (Фетешт Ној); 
Српске православне вере; 
Старост жениха: 21 година; девојке: 22 године; 
Првоженство и девојаштво; 
Кумови: Веселин Мартинов и Бранислав Ћирин из Ченеја. 
Ослобођени трикратног оглашења. 
Венчање обавио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Прота Миливој Качик 

 у Барагану међу депортованим Србима 

 
Александар Попов: Кућа породице Бранка Попова у насељу 

Олару,  под налетом ветра 
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Бр. 1. 
Радојка, женски, небрачни, рођена 20. октобра / 2. новем-
бра 1954. год.; крштена и миропомазана 8/21. априла 1955. 
год.; родитељи: Радислав Рајић и Грозда рођ. Попов; из 
Толвадије; српске православне вере; рођена у селу Валеа 
Виилор (Фетешт Ној); кум Душан Рајић из Толвадије; бака 
Радованка Рајић из Толвадије; крстио и миропомазао јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 2. 
Амалија, женски, небрачни, рођена 30. јуна / 13. јула 1952. 
год.; крштена и миропомазана 8/21. априла 1955. год.; ро-
дитељи: Миодраг Јовановић и Кајка рођ. Вулетић; из Со-
коловца; српске православне вере; рођена Варјаша; бака 
Даница Лепојев из Варјаша; крстио и миропомазао јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 3. 
Вера (Горица), женски, брачни, рођена 22. августа / 4. 
септембра 1952. год.; крштена и миропомазана 8/21. 
априла 1955. год.; родитељи: Михајле Стојановић и Мара; 
из Старе Молдаве; српске православне вере; рођена у селу 
Валеа Виилор (Фетешт Ној); кум Младен Стојковић из 
Старе Молдаве; бака Милица Стојановић из Старе 
Молдаве; крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 

Бр. 4. 
Драган, мушки, небрачни, рођен 4/17. фебруара 1955. год.; 
крштен и миропомазан 8/21. априла 1955. год.; родитељи: 
Мирча Херца и Мирјана рођ. Росић; из Варјаша; српске 
православне вере; рођен у селу Валеа Виилор (Фетешт 
Ној); кум Атанасије Росић из Варјаша; бака Даница 
Лепојев из Варјаша; крстио и миропомазао јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 5. 
Слађана, женски, брачни, рођена 15/28. октобра 1952. 
год.; крштена и миропомазана 9/22. априла 1955. год.; 
родитељи: Рада Жигум и Даница; из Златице; српске 
православне вере; рођена у селу Валеа Виилор (Фетешт 
Ној); кум Радомир, син Ђоке Стојковића; бака Мира Адам 
из Златице; крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, а. 
п. рудњански. 
 

Бр. 6. 
Радоје, мушки, небрачни, рођен 6/19. августа 1953. год.; 
крштен и миропомазан 9/22. априла 1955. год.; родитељи: 
Сима Новаковић и Живка рођ. Радосављевић; из 
Соколовца; српске православне вере; рођен у селу Валеа 
Виилор (Фетешт Ној); кум Бранислав Радовановић из 
Соколовца; бака Цвета Којчић из Соколовца; крстио и 
миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 7. 
Озрен, мушки, брачни, рођен 29. децембра 1951 / 11. 
јануара 1952. год.; крштен и миропомазан 9/22. априла 
1955. год.; родитељи: Мирко Томашевић и Драгица; из 
Луговета; српске православне вере; рођен у селу Валеа 
Виилор (Фетешт Ној); кум Озрен Никшић из Луговета; 
бака Грозда Вулетић из Соколовца; крстио и миропомазао 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 8. 
Мита, мушки, брачни, рођен 18/31. октобра 1954. год.; 
крштен и миропомазан 9/22. априла 1955. год.; родитељи: 
Мирко Томашевић и Драгица; из Луговета; српске 
православне вере; рођен у селу Валеа Виилор (Фетешт 
Ној); кум Озрен Никшић из Луговета; бака Грозда Вулетић 
из Соколовца; крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, 
а. п. рудњански. 
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Бр. 9. 
Јоца, мушки, небрачни, рођен 28. децембра 1953 / 10. јану-
ара 1954. год.; крштен и миропомазан 9/22. априла 1955. 
год.; родитељи: Димитрије Суру и Горица рођ. Стама-
товић; из Луговета; српске православне вере; рођен у селу 
Валеа Виилор (Фетешт Ној); кум Станимир Радосављевић 
из Пожежене; бака Босиљка Вуку из Луговета; крстио и 
миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 10. 
Аксенија, женски, небрачни, рођена 6/19. августа 1951. 
год.; крштена и миропомазана 9/22. априла 1955. год.; 
родитељи: Сима Новаковић и Живка рођ. Радосављевић; из 
Соколовца; српске православне вере; рођена у селу Валеа 
Виилор (Фетешт Ној); кум Бранислав Радосављевић из 
Соколовца; бака Цвета Којчић из Соколовца; крстио и 
миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 11. 
Станка (Живка), женски, небрачни, рођена 3/16. сеп-
тембра 1954. год.; крштена и миропомазана 9/22. априла 
1955. год.; родитељи: Едуард Вајнхепл и Ружица рођ. 
Крстић; из Белобрешке; српске православне вере; рођена у 
селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); кум Бранко Секулић из 
Златице; бака Даринка Вајнхепл из Белобрешке; крстио и 
миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 12. 
Гордана, женски, небрачни, рођена 26. јануара / 8. 
фебруара 1952. год.; крштена и миропомазана 9/22. априла 
1955. год.; родитељи: Цветко Милетић и Нада рођ. 
Шарунац; из Старе Молдаве; српске православне вере; 
рођена у селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); кум Мита 
Малошевић из Старе Молдаве; бака Анка Милетић из 
Старе Молдаве; крстио и миропомазао јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 13. 
Јован, мушки, брачни, рођен 24. јануара / 6. фебруара 
1955. год.; крштен и миропомазан 9/22. априла 1955. год.; 
родитељи: Иван Милетић и Љуба; из Старе Молдаве; 
српске православне вере; рођен у селу Валеа Виилор 
(Фетешт Ној); кум Јова Нешић из Старе Молдаве; бака 
Анка Милетић из Старе Молдаве; крстио и миропомазао 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 14. 
Слободанка, женски, небрачни, рођена 11/24. јуна 1952. 
год.; крштена и миропомазана 9/22. априла 1955. год.; 
родитељи: Сава Добросављевић и Александра рођ. 
Лазаревић; из Старе Молдаве; српске православне вере; 
рођена у селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); кума Зорка 
Гавриловић; бака Невенка Балеа из Старе Молдаве; крстио 
и миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 15. 
Биљана, женски, небрачни, [рођена] 20. марта / 2. априла 
1955. год.; крштена и миропомазана 9/22. априла 1955. 
год.; родитељи: Сава Добросављевић и Александра рођ. 
Лазаревић; из Старе Молдаве; српске православне вере; 
рођена у селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); кума Зорка 
Гавриловић; бака Невенка Балеа из Старе Молдаве; крстио 
и миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 16. 
Мирјана, женски, брачни, рођена 5/18. марта 1953. год.; 
крштена и миропомазана 9/22. априла 1955. год.; 
родитељи: Веселин Мартинов и Милица; из Ченеја; рођена 
у селу Валеа Виилор (Фетешт Ној); српске православне 
вере; кум Драга Бачван; бака Катица Плавушев из Ченеја; 
крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
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Бр. 17. 
Младен, мушки, небрачни, [рођен] 18. фебруара / 3. марта 
1952. год.; крштен и миропомазан 9/22. априла 1955. год.; 
родитељи: Слободан Томашевић и Даринка рођ. Крстић; из 
Луговета; српске православне вере; рођен у [селу] Валеа 
Виилор (Фетешт Ној); кум Крста Ружић; бака Косана 
Томашевић из Луговета; крстио и миропомазао јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 18. 
Драга, женски, небрачни, [рођена] 28. јануара / 10. 
фебруара 1955. год.; крштена и миропомазана 9/22. априла 
1955. год.; родитељи: Слободан Томашевић и Даринка рођ. 
Крстић; из Луговета; српске православне вере; рођена у 
[селу] Валеа Виилор (Фетешт Ној); кум Крста Ружић; бака 
Косана Томашевић из Луговета; крстио и миропомазао 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 19. 
Илија, мушки, небрачни, рођен 30. августа / 12. септембра 
1953. год.; крштен и миропомазан 9/22. априла 1955. год.; 
родитељи: Глигорије Угарковић и Даница Гладован; из 
Лесковице; српске православне вере; рођен у [селу] Валеа 
Виилор (Фетешт Ној); кум Васа Вишатовић; бака Радинка 
Гладован из Лесковице; крстио и миропомазао јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 20. 
Делија, женски, брачни, рођена 10/23. августа 1951. год.; 
крштена 1/14. фебруара 1953. год.; родитељи: Среја 
Деђански и Маца; из Рудне; српске православне вере; 
рођен у [селу] Деалу Галдау (Петрој Ној); кум Среја 
Вукојев из Рудне; бака Марта Деђански из Рудне; крстио и 
миропомазао румунски православни свештеник. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 21. 
Сава, мушки, небрачни, рођен 9/22. јануара 1954. год.; кр-
штен и миропомазан 19. априла / 2. маја 1954. год.; роди-
тељи: Кузман Ђурђев и Иванка рођ. Грујић; из Сенђурђа; 
српске православне вере; рођен у [селу] Деалу Галдау (Пе-
трој Ној); кум Ђорђе Грујић из Великог Омора; бака Сида 
Ђурђев из Сенђурђа; крстио и миропомазао румунски пра-
вославни свештеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 

Бр. 22. 
Верица, женски, небрачни, [рођена] 9/22. децембра 1951. 
год.; крштена и миропомазана 12/25. априла 1955. год.; ро-
дитељи: Сава Ненадов и Зорка рођ. Раданов; из Семартона; 
српске православне вере; рођена у [селу] Олару (Росеци 
Ној); кум Илија Грубачки; бака Славна Ненадов из Семар-
тона; крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
 

Бр. 23. 
Аврам, мушки, небрачни, [рођен] 4/17. марта 1954. год.; 
крштен и миропомазан 12/25. априла 1955. год.; родитељи: 
Сава Ненадов и Зорка рођ. Раданов; из Семартона; српске 
православне вере; рођен у [селу] Олару (Росеци Ној); кум 
Илија Грубачки; бака Славна Ненадов из Семартона; 
крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 

Бр. 24. 
Совра, мушки, брачни, рођен 12/25. децембра 1952. год.; 
крштен и миропомазан 12/25. априла 1955. год.; родитељи: 
Јоца Паункић и Хермина; из Семартона; српске православ-
не вере; рођен у [селу] Олару (Росеци Ној); кум Сава Бу-
гарски из Семартона; бака Славна Паункић из Семартона; 
крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
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Бр. 25. 
Петар, мушки, брачни, рођен 7/20. септембра 1954. год.; 
крштен и миропомазан 12/25. априла 1955. год.; родитељи: 
Јоца Паункић и Хермина; из Семартона; српске православ-
не вере; рођен у [селу] Олару (Росеци Ној); кум Сава Бу-
гарски из Семартона; бака Славна Паункић из Семартона; 
крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. руд-
њански. 

Бр. 26. 
Миодраг, мушки, небрачни, рођен 30. децембра 1954 / 12. 
јануара 1955. год.; крштен и миропомазан 11/24. априла 
1955. год.; родитељи: Лука Милојков и Радованка рођ. Гав-
рилов; из Гада; српске православне вере; рођен у селу Сал-
ками (Жегалија Ној); кум Милева, кћи Јове Милошева, из 
Гада; бака Лепосава Милојков из Гада; крстио и миропо-
мазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 27. 
Илија, мушки, небрачни, рођен 13/26. маја 1952. год.; 
крштен и миропомазан 24. маја / 6. јуна 1952. год.; родите-
љи: Јосиф Михајловић и Ема рођ. Јеремић; из Доње Љуп-
кове; српске православне вере; рођен у селу Какомјанка 
Ној; кум Илија Пауновић из Доње Љупкове; бака Лепојка 
Станојловић из Доње Љупкове; крстио и миропомазао 
румунски православни свештеник. Забележио јереј Мили-
вој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 28. 
Александар, мушки, небрачни, рођен 1/14. септембра 
1953. год.; крштен и миропомазан 12/25. септембра 1953. 
год.; родитељи: Мита Петровић и Јованка рођ. Петровић; 
из Доње Љупкове; српске православне вере; рођен у [селу] 
Какомјанки Ној; кум Милан Борна из Доње Љупкове; бака 
Живка Несторовић из Доње Љупкове; крстио и миропо-
мазао румунски православни свештеник. Забележио јереј 
Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 29. 
Љубица, женски, брачни, рођена 10/23. маја 1952. год.; кр-
штена и миропомазана 25. маја / 7. јуна 1952. год.; роди-
тељи: Љубомир Степанов и Лукреција; из Кетвеља; српске 
православне вере; рођена у [селу] Переци Ној (Фундата); 
кум Злата Жикић из Кетвеља; бака Катица Степанов из 
Кетвеља; крстио и миропомазао румунски православни 
свештеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 30. 
Душица, женски, небрачни, рођена 29. јуна / 12. јула 1954. 
год.; крштена 20. јула / 2. августа 1954. год.; родитељи: 
Бранко Ђорђевић и Зорка рођ. Витомир; из Сенђурђа; срп-
ске православне вере; рођена у [селу] Виишоари (Марку-
лешт Ној); кум Радојка Панић; бака Иванка Ђорђевић, из 
Сенђурђа; крстио и миропомазао румунски православни 
свештеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. руд-
њански. 

Бр. 31. 
Живко, мушки, брачни, рођен 2/15. октобра 1951. год.; 
крштен и миропомазан 16/29. октобра 1951. год.; 
родитељи: мати Радојка Кнежевић; из Сенђурђа; српске 
православне вере; рођен у [селу] Виишоари (Маркулешт 
Ној); кум Вела Попов; бака Мила Кнежевић, из Сенђурђа; 
крстио и миропомазао румунски православни свештеник. 
Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 32. 
Милица, женски, брачни, рођена 27. априла / 10. маја 
1952. год.; крштена 15/28. априла 1955. год.; родитељи: 
Милан Марковић и Паулина; из Кетвеља; српске 
православне вере; рођена у [селу] Виишоари (Маркулешт 
Ној); кум Ђула Петровић; бака Софија Лукин, из Варјаша; 
крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
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Бр. 33. 
Драга, мушки, брачни, рођен 22. децембра / 4. јануара 
1953. год.; крштен и миропомазан 8/21. јануара 1953. год.; 
родитељи: Ника Уверић и Олга; из Сенђурђа; српске пра-
вославне вере; рођен у [селу] Виишоари (Маркулешт Ној); 
кум Паја Витомир, из Сенђурђа; бака Ката Уверић, из 
Сенђурђа; крстио и миропомазао румунски православни 
свештеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 34. 
Лина, женски, брачни, рођена 24. априла / 6. јуна [!маја] 
1952. год.; крштена 24. новембра / 7. децембра 1952. год.; 
родитељи: Александар Драгић и Љубинка; из Сараволе; 
српске православне вере; рођена у [селу] Бумбакару 
(Дудешти); кум Лина Капетанов; бака Емилија Драгић из 
Сараволе; крстио и миропомазао румунски православни 
свештеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 

Бр. 35. 
Златинка, женски, брачни, рођена 28. јула / 10. августа 
1953. год.; крштена и миропомазана 5/18. августа 1953. 
год.; родитељи: Александар Јованов и Александра; из 
Иванде; српске православне вере; рођена у [селу] 
Бумбакару (Дудешти); кум Живко Станојев; бака Анка 
Милованов из Иванде; крстио и миропомазао румунски 
православни свештеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. 
п. рудњански. 

Бр. 36. 
Братислав, мушки, брачни, рођен 24. марта / 6. априла 
1955. год.; крштен и миропомазан 16/29. априла 1955. год.; 
родитељи: Славко Јованов и Десанка; из Иванде; српске 
православне вере; рођен у [селу] Бумбакару (Дудешти); кум 
Живко Станојев; бака Слатинка [!Златинка] Јованов из Иванде; 
крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 37. 
Љиљана (Браилеанка), женски, брачни, рођена 20. јула / 
2. августа 1952. год.; крштена и миропомазана 28 јула / 10. 
августа 1952. год.; родитељи: Миша Колунџин и Добринка; 
из Српског Светог Петра; српске православне вере; рођена 
у [селу] Бумбакару (Дудешти); кум Север Веселиновић; 
бака Ирина Колунџин из Српског Светог Петра; крстио и 
миропомазао румунски православни свештеник. Забележио 
јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 38. 
Пера, мушки, брачни, рођен 12/25. јуна 1953. год.; крштен 
и миропомазан 27. јуна / 10. јула 1953. год.; родитељи: 
Пера Стојковић и Радмила; из Пожежене. српске 
православне вере; рођен у [селу] Рубљи Ново Село; кум 
Жива Милетић; бака Добренка Стојковић из Пожежене; 
крстио и миропомазао румунски православни свештеник. 
Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 39. 
Мирослав, мушки, небрачни, [рођен] 5/18. априла 1954. 
год.; крштен и миропомазан 7/20. маја 1954. год.; роди-
тељи: Чеда Ђукић и Милица рођ. Живковић; из Дињаша; 
српске православне вере; рођен у [селу] Скеј (Станкуца 
Ној); кум Мара Стојанов; бака Јана Ђукић из Дињаша; 
крстио и миропомазао румунски православни свештеник. 
Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 40. 
Снежана, женски, небрачни, рођена 12/25. маја 1953. год.; 
крштена и миропомазана 25. маја / 7. јуна 1953. год.; 
родитељи: Урош Тодоров и Богданка рођ. Радован; из Ди-
њаша; српске православне вере; рођена у [селу] Скеј 
(Станкуца Ној); кум Вукосава Станков; бака Агница Тодо-
ров из Дињаша; крстио и миропомазао румунски право-
славни свештеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
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Бр. 41. 
Миливој, мушки, небрачни, рођен 20. јануара / 2. фебру-
ара 1952. год.; крштен 3/16. фебруара 1952. год.; ро-
дитељи: Славољуб Тодоров и Катарина рођ. Лазић; из Ди-
њаша; српске православне вере; рођен у [селу] Скеј (Стан-
куца Ној); кум Ђока Мирков; бака Агница Тодоров из 
Дињаша; крстио и миропомазао румунски православни 
свештеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 42. 
Десанка (Споменка), женски, небрачни, рођена 9/22. фе-
бруара 1954. год.; крштена и миропомазана 30. марта / 12. 
априла 1954. год.; родитељи: Стеван Николин и Милена 
рођ. Фењац; из Иванде; српске православне вере; рођена у 
[селу] Скеј (Станкуца Ној); кум Никола Лешу; бака Маца 
Николин из Иванде; крстио и миропомазао румунски 
православни свештеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. 
п. рудњански. 

Бр. 43. 
Милан, мушки, брачни, [рођен] 1/14. фебруара 1955. год.; 
крштен и миропомазан 15/28. марта 1955. год.; родитељи: 
Мирослав Арађанин и Јелена; из Дињаша; српске право-
славне вере; рођен у [селу] Скеј (Станкуца Ној); кум Сте-
ван Бундевин; бака Марина Арађанин из Семартона; кр-
стио и миропомазао румунски православни свештеник. 
Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 44. 
Персида, женски, небрачни, рођена 19. јануара / 1. фебруара 
1952. год.; крштена и миропомазана 1/14. фебруара 1952. год.; 
родитељи: Здравко Бугарски и Смиља рођ. Курјачки; из 
Семартона; српске православне вере; рођена у [селу] Скеј 
(Станкуца Ној); кум Секула Стојанов; бака Љубица Бугарски 
из Семартона; крстио и миропомазао румунски православни 
свештеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 45. 
Жива, мушки, брачни, рођен 30. маја / 12. јуна 1953. год.; 
крштен и миропомазан 13/26. јуна 1953. год.; родитељи: 
Славољуб Тодоров и Катарина; из Дињаша; српске право-
славне вере; рођен у [селу] Скеј (Станкуца Ној); кум Жива 
Мирков; бака Агница Тодоров; крстио и миропомазао ру-
мунски православни свештеник. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 

Бр. 46. 
Миодраг, мушки, небрачни, рођен 9/22. јуна 1954. год.; кр-
штен и миропомазан 20. јула / 2. августа 1954. год.; роди-
тељи: Жива Мирков и Софија рођ. Кокош; из Дињаша; 
српске православне вере; рођен у [селу] Скеј (Станкуца 
Ној); кум Бранка Петров; бака Десимира Живанов из Ди-
њаша; крстио и миропомазао румунски православни све-
штеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 47. 
Видосава, женски, небрачни, рођена 6/19. септембра 1953. 
год.; крштена и миропомазана 1/14. новембра 1953. год.; 
родитељи: Љубомир Унчански и Евгенија рођ. Стругар; из 
Велике Чанади; српске православне вере; рођена у [селу] 
Вадени Загна; кум Ангелина Миличић; бака Видосава Ун-
чански из Велике Чанади; крстио и миропомазао румун-
ски православни свештеник. Забележио јереј Миливој Ка-
чик, а. п. рудњански. 

Бр. 48. 
Велинка, женски, брачни, рођена 15/28. децембра 1951. 
год.; крштена и миропомазана 28. јула / 10. августа 1954. 
год.; родитељи: Пера Лацић и Ирина; из Српског Светог 
Петра; српске православне вере; рођена у [селу] Ракитоаси 
(Ђорђени Ној); кум Велинка Јездимир; бака Евица Лацић 
из Семпетра; крстио и миропомазао јереј Ђура Томић, а. п. 
дињашки. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 



 
132                           МАТИЧНИ ПРОТОКОЛ СРБА У БАРАГАНУ 

 

 
Стр. 35п 



 
                               МАТИЧНИ ПРОТОКОЛ СРБА У БАРАГАНУ                                             133 

Бр. 49. 
Будимир, мушки, брачни, рођен 22. августа / 4. септембра 
1952. год.; крштен и миропомазан 29. јула / 11. августа 
1954. год.; родитељи: Јован Лацић и Даница; из Српског 
Светог Петра; српске православне вере; рођен у [селу] 
Ракитоаси (Ђорђени Ној); кум Сима Бајински; бака Миле-
на Лацић из Српског Светог Петра; крстио и миропомазао 
јереј Ђура Томић, а. п. дињашки. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 50. 
Влада, мушки, небрачни, рођен 25. априла / 8. маја 1954. 
год.; крштен и миропомазан 30. јула / 12. августа 1954. 
год.; родитељи: Милан Попов и Миланка рођ. Беленцан; из 
Немета; српске православне вере; рођен у [селу] Ракитоаси 
(Ђорђени Ној); кум Влада Радулов; бака Параскева Попов 
из Немета; крстио и миропомазао јереј Ђура Томић, а. п. 
дињашки. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 51. 
Иван, мушки, небрачни, рођен 11/24. јануара 1955. год.; 
крштен и миропомазан 21. априла / 4. маја 1955. год.; 
родитељи: Слободан Мићин и Даринка рођ. Паункић; из 
Немета; српске православне вере; рођен у [селу] Ракитоаси 
(Ђорђени Ној); кум Авакум Филипов; бака Видосава Ми-
ћин из Немета; крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, 
а. п. рудњански. 

Бр. 52. 
Томислав, мушки, небрачни, рођен 5/18. априла 1953. 
год.; крштен и миропомазан 5/18. маја 1953. год.; роди-
тељи: Сима Лацић и Јелка рођ. Шијану; из Варјаша; српске 
православне вере; рођен у [селу] Валеа Виилор (Фетешт 
Ној); кум Арса Арсин из Варјаша; бака Зорка Пејић из Вар-
јаша; крстио и миропомазао румунски православни свеште-
ник. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 53. 
Грозда, женски, небрачни, рођена 29. новембра / 12. де-
цембра 1954. год.; крштена 6/19. октобра 1955. год.; роди-
тељи: Живко Нађ и Ружица рођ. Пејић; из Малог Бечке-
река; српске православне вере; рођена у [селу] Далга Ној; 
кум Јулка, кћи Лазе Онулова; бака Милосава Нађ из Ма-
лог Бечкерека; крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, 
а. п. рудњански. 

Бр. 54. 
Жива, мушки, брачни, рођен 21. марта / 3. априла 1955. 
год.; крштен и миропомазан 9/22. октобра 1955. год.; ро-
дитељи: Милован Негру и Невенка; из Соке; српске право-
славне вере; рођен у [селу] Виишоари (Маркулешт Ној); 
кум Светислав Шовар; бака Меланија Рајков из Сенђурђа; 
крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 55. 
Станко, мушки, небрачни, рођен 26. септембра / 9. 
октобра 1955. год.; крштен и миропомазан 10/23. октобра 
1955. год.; родитељи: Станимир Радосављевић и Маргита, 
рођ. Бохачек; из Пожежене; српске православне вере; ро-
ђен у [селу] Рубља Ној; кум Божа Обрадовић из Белобре-
шке; бака Миланка Радосављевић из Пожежене; крстио и 
миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 56. 
Лаза, мушки, небрачни, рођен 24. маја / 6. јуна 1955. год.; 
крштен и миропомазан 27. јуна / 10. јула 1955. год.; роди-
тељи: Живојко Зарић и Олга, рођ. Томић; из Велике Ча-
нади; српске православне вере; рођен у [селу] Вадени Заг-
на; кум Јелена Цветков из Велике Чанади; бака Јулка За-
рић из Велике Чанади; крстио и миропомазао руски 
православни свештеник. Забележио јереј Миливој Качик, а. 
п. рудњански. 
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Бр. 57. 
Милан, мушки, небрачни, рођен 23. септембра / 6. октобра 
1955. год.; крштен и миропомазан 13/26. октобра 1955. 
год.; родитељи: Љубомир Унчански и Евгенија, рођ. 
Стругар; из Велике Чанади; српске православне вере; 
рођен у [селу] Вадени Загна; кум Ангелина Миличић; бака 
Видосава Унчански из Велике Чанади; крстио и 
миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 58. 
Светозар, мушки, небрачни, рођен 24. јула / 6. августа 
1955. год.; крштен и миропомазан 16/29. октобра 1955. 
год.; родитељи: Здравко Бугарски и Смиља, рођ. Курјачки; 
из Семартона; српске православне вере; рођен у [селу] Скеј 
(Станкуца Ној); кум Јеца Стојанов; бака Љубица Бугарски 
из Семартона; крстио и миропомазао јереј Миливој Качик, 
а. п. рудњански. 
 

Бр. 59. 
Матеја, мушки, брачни, рођен 24. јула / 6. августа 1955. 
год.; крштен и миропомазан 16/29. октобра 1955. год.; 
родитељи: Чедомир Ђукић и Милица; из Дињаша; српске 
православне вере; рођен у [селу] Скеј (Станкуца Ној); кум 
Спаса Стојанов; бака Јана Ђукић из Дињаша; крстио и 
миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 60. 
Мирјана, женски, небрачни, рођена 21. јула / 3. августа 
1955. год.; крштена и миропомазана 17/30. октобра 1955. 
год.; родитељи: Драгомир Стојанов и Будинка рођ. Ми-
клушев; из Немета; српске православне вере; рођена у [се-
лу] Ракитоаси (Ђорђени Ној); кум Душан, син Ћире Ми-
ћина из Немета; бака Јелица Стојанов из Немета; крстио и 
миропомазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
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Бр. 61. 

Лазар, мушки, брачни, рођен 29. септембра / 12. октобра 
1955. год.; крштен и миропомазан 19. октобра / 1. новембра 
1955. год.; родитељи: Душан Бељин и Милица рођ. Павли-
шан; из Варјаша; српске православне вере; рођен у [селу] 
Валеа Виилор (Фетешт); кум Симеон Жупунски из Вар-
јаша; бака Видосава Бељин из Варјаша; крстио и миро-
помазао јереј Миливој Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 62. 
Александар, мушки, небрачни, рођен 20. децембра 1954 / 
2. јануара 1955. год.; крштен и миропомазан 23. маја / 5. 
јуна 1955. год.; родитељи: Василе Гица и Ружица рођ. Па-
пин; из Денте; српске православне вере; рођен у [селу] 
Летешт (Бурдушани Ној); кум Мирјана Бирђанин из Денте; 
бака Дивна Папин из Денте; крстио и миропомазао 
[свештеник] Радивој Фенлачки. Забележио јереј Миливој 
Качик, а. п. рудњански. 
 

Бр. 63. 
Гордана, женски, брачни, рођена 3/16. децембра 1954. 
год.; крштена и миропомазана 2/15. маја 1955. год.; роди-
тељи: Славољуб Бугарски и Јелена рођ. Средојев; из Денте; 
српске православне вере; рођена у [селу] Летешт (Бурду-
шани Ној); кум Гордана Поповић из Денте; бака Звезда 
Поповић из Денте. Забележио јереј Миливој Качик, а. п. 
рудњански. 
 
 
 
 
 
 



 
Александар Попов: Спасовдан,  

храмовна слава Семартонаца у Барагану 1952. 



 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЗИ 
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ПРИЛОГ 1 

 
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД МАТИЧНОГ ПРОТОКОЛА  

СРБА УМРЛИХ У БАРАГАНУ 
 
Р.бр. Презиме и име Узраст Год. Место 
01 02 03 04 05 
20 Алексић Даница 71 1952 Дивић 
112 Арађан Лаза 36 1952 Кеча 
41 Арађанин Јулка 73 1952 Рудна 
52 Арсин Ковинка 70 1952 Варјаш 
75 Басараб Зоран 1 1951 Пожежена 
73 Басараб Сава 49 1953 Пожежена 
7 Бељин Лаза 54 1953 Варјаш 

119 Бирђанин Катица 64 1952 Дента 
89 Бугарски Бора    
29 Бузар Прока 72 1954 Иванда 
9 Бушатовић Урош 60 1953 Луговет 
19 Вајнхепл Јани 60 1954 Белобрешка 
8 Вишатовић Десанка 42 1953 Лесковица 
97 Вук Јоца 50 1953 Вел. Семпетар 
80 Вукојев Вата 95 1953 Ср. Семартон 
48 Вукојев Тереска 85 1953 Рудна 
12 Вулетић Иван 68 1953 Соколовац 
13 Вулетић Олга 64 1953 Соколовац 
63 Главан Зорица 77 1953 Шенђурац 
70 Глоговчан Јоца 23 1951 Саравола 
23 Гуран Мила 90 1953 Варјаш 
61 Давидовић Бранко 55 1952 Чаково 
32 Деђански Миленко 1 1953 Рудна 
90 Думитрашков Сава 44 1953 Чанад 
104 Дуцин Жива 90 1954 Кнез 
14 Ђуровић Бора 10 1952 Луговет 
85 Живанов Круна 74 1954 Дињаш 
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01 02 03 04 05 
94 Живић Јованка 54 1952 Чанад 
93 Живић Стојанка 28 1952 Чанад 
115 Живковић Чедомир 73 1955 Вењ 
114 Журж Жива 37 1955 Ст. Молдава 
17 Журж Мара 58 1953 Ст. Молдава 
21 Илић Јоца 64 1954 Ст. Молдава 
86 Илић Ната 66 1953 Дињаш 
68 Јаношев Живко 77 1955 Саравола 
49 Јашин Лина 55 1951 Гад 
117 Јелин Цветко 78 1953 Дента 
34 Јованов Панта 72 1953 Шенђурац 
43 Кићескулов Агница 76 1953 Рудна 
31 Кнежев Даринка 78 1952 Рудна 
44 Кнежев Жива 72 1951 Ср. Семартон 
35 Козаров Милан 70 1952 Шенђурац 
77 Команов Љубица 72 1954 Дињаш 

96/97 Лацић Јоца 71 1952 Вел. Семпетар 
60 Лукин Милан 73 1953 Варјаш 
2 Марић Живко  46 1954 Варјаш 
36 Миленковић Тома19 76 1954 Дивић 
26 Милин Стефанида 73 1953 М. Бечкерек 
87 Милованов Богдан 42 1954 Дињаш 
111 Милосав Богдан 70 1952 Кеча 
47 Милошев Чедомир 47 1954 Гад 
37 Мишковић Урош 77 1954 Ср. Семартон 
102 Мурар Богдан 58 1951 Немет 
103 Мурар Вељко 29 1952 Немет 
62 Негру Петар 69 1953 Сока 
92 Недељков Јоца 63 1953 Чанад 

                                                 
19 У матичном протоколу није забележена година смрти, али његов 
унук, прота Тома Стојшић, који му је походио гроб у селу Галдау, оп-
штина Жегалија, сведочи да на надгробном белегу стоји датум смрти 
15. новембар 1954. 



 
144                           МАТИЧНИ ПРОТОКОЛ СРБА У БАРАГАНУ 

01 02 03 04 05 
27 Недић Босиљка 82 1955 М. Бечкерек 
30 Николин Десанка 52 1954 Иванда 
84 Николин Маца 76 1952 Иванда 
24 Николин Тоша 45 1953 М. Бечкерек 
106 Николичин Радинка 34 1954 М. Бечкерек 
66 Обичан Мара  68 1953 Сока 
105 Онулов Васа 81 1952 М. Бечкерек 
6 Павлишан Милан 66 1954 Варјаш 

113 Пантин Мирна 70 1953 Кеча 
5 Пејић Арон 74 1951 Варјаш 
58 Пејић Јаша 66 1952 Варјаш 
38 Петрин Војислав 69 1952 Рудна 
33 Петрин Сима 68 1954 Рудна 
72 Петров Акса 75 1955 Кетвељ 
46 Петров Милица 73 1954 Гад 
45 Петров Рада 73 1953 Гад 
51 Петровић Александар 85 1951 Љупкова 
10 Петровић Јулијана 76 1951 Соколовац 
109 Попов Душан 55 1955 Сока 
18 Попов Радушка 42 1952 Ченеј 
99 Попов Соса 82 1953 Немет 
64 Попов Улијана 76 1952 Сока 
116 Поповић Александар 71 1955 Дента 
59 Поповић Ана 65 1954 Дежан 
67 Прву Паја 68 1951 Шенђурац 
110 Прокић Рада 82 1955 Вел. Семпетар 
40 Радован Драга  1953 Рудна 
42 Радован Шпира 50 1953 Рудна 
11 Радосављевић 

Вукосава 
53 1953 Соколовац 

15 Рајић Ђурица 53 1953 Толвадија 
54 Росић Даринка 60 1953 Варјаш 
16 Ружић Јованка 63 1952 Луговет 
98 Саблић Маца 76 1953 Вел. Семпетар 
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01 02 03 04 05 
78 Силин Павле 67 1953 Дињаш 
79 Средојев Средоја 72 1952 Вел. Семиклуш 
107 Станисав Живојин 80 1955 Дежан 

117/118 Станковић Дорина 1 1954 Дента 
118 Станковић Жарко 1 1955 Дента 
55 Степанов Милена 75 1954 Кетвељ 
101 Стојанов Невенка 1 1954 Немет 
88 Стојанов Ника 79 1954 Дињаш 
69 Стојков Грфина 46  Саравола 
74 Стојковић Влада 46 1952 Пожежена 
71 Суботић Сава 69 1952 Саравола 
28 Текијашки Јулка 65 1954 Иванда 
76 Тодоров Ђока 1 1951 Дињаш 
83 Тодоров Миливој 1 1952 Дињаш 
81 Тодоров Светозар 66 1952 Дињаш 
82 Тодоров Стеванка 72 1953 Дињаш 
22 Томашевић Разумена 63 1952 Луговет 
1 Ћерков Савета  78 1954 Варјаш 

108 Ћирић Мирко 84 1955 Варјаш 
4 Ћирков Арса 72 1955 Варјаш 
65 Уверић Лазар 56 1954 Шенђурац 
95 Угљешић Живка 80 1954 Чанад 
39 Унгуреану Ђока 2 1952 Рудна 
91 Унчански Никола   1952 Чанад 
96 Унчански Сока 68 1952 Чанад 
100 Филипов Пера 71 1951 Немет 
50 Филиповић Милка 72 1953 Љупкова 
56 Царан Милена 82 1953 Дежан 
3 Цоцин Милица 71 1953 Варјаш 
53 Цоцин Светозар 79 1952 Варјаш 
25 Чутуран Ленка 68 1954 М. Бечкерек 
57 Шољмошан Паулина 68 1954 Варјаш 
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СМРТНОСТ СРБА У БАРАГАНУ  
ПО ГОДИНАМА И ПОЛОВИМА

20 

 Свега м ж Редни бројеви  
у матичном протоколу 

9 - 5, 44, 51, 67, 70, 75, 76, 100[101], 
102[103] 1951. 11 

- 2 10, 49 
17 - 14, 35, 38, 39, 58, 61, 53, 71, 74, 79, 

81, 83, 91, 103[104], 105[106], 
111[112], 112[113] 1952. 31 

- 14 16, 18, 20, 22, 31, 41, 52, 64, 84, 93, 
94, 96, 96[97], 119[121] 

17 - 7, 9, 12, 15, 24, 32, 34, 42, 45, 53, 60, 
62, 73, 90, 92, 97[98], 117[118] 

1953. 39 - 22 3, 8, 11, 13, 17, 23, 25, 26, 40, 48, 50, 
54, 56, 63, 66, 78, 80, 82, 86, 98[99], 

99[100], 113[114] 
14 - 2, 6, 19, 21, 29, 33, 36, 37, 47, 65, 87, 

88, 104[105], 117[119] 
1954. 26 - 12 1, 28, 30, 46, 55, 57, 59, 77, 85, 95, 

101[102], 106[107] 
11 - 4, 68, 72, 107[108], 108[109], 

109[110], 110[111], 114[115], 
115[116], 116[117], 118[120] 

 

1955. 12 
- 1 27 

Свега: 119 68 51  

 
 
 

 

                                                 
20 Изостављени случајеви под редним бр. 69. и 89, код којих нема 
назнака о години смрти. 
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СРБИ У БАРАГАНУ ПО ГРОБЉИМА 

Гробље у месту Бр. Редни број у матичном протоколу 
01 02 03 

Браила 3 91, 92, 93 
Буљига 22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 114[115] 
Вадени НГ 3 90, 94, 96 
Визиру 3 73, 78, 79 
Галац 1 68 
Далга Ној 3 104[105], 105[106], 106[107] 
Галдау 1 36 
Галдау Ново Село 3 24, 28, 29, 
Ђурђу 1 9 
Жегалија 1 33 
Жијану 5 69, 70, 71, 72, 110[111] 
Какомјанка 2 50, 51 
Летешт (Бурдушани 
Ној) 

6 115[116], 116[117], 117[118], 
117[119], 118[120], 119[121] 

Маркулешт  8 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 
Маркулешт Ној 1 109[110] 
Переци  5 52, 53, 54, 56, 58 
Пјетрој 5 25, 26, 27, 30, 31 
Поарта Алба 1 42 
Ракитоаса  
(Ђорђени Ној) 

8 96[97], 97[98], 98[99], 99[100], 
100[101], 101[102], 102[103], 103[104] 

Росеци 7 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 
Росова 1 32 
Рубља Сату Ноу 2 74, 75 
Салками 5 45, 46, 47, 48, 49 
Скеј (Станкуца Ној) 11 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 
Скорцари 1 95 
Фетешт 1 18 
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01 02 03 
Фрумушица Ној 3 111[112], 112[113], 113[114] 
Фундата НГ 5 55, 57, 59, 107[108], 108[109] 
Чернавода 2 34, 35 
Непознато 1 89 

Свега: 121  
 

 
ВЕНЧАЊА СРБА У БАРАГАНУ 

ПО МЕСТИМА ПОРЕКЛА ЖЕНИКА 
 

Место порекла 
женика 

Година 
венчања 

Број 
венчања 

Редни број  

Варјаш 1955 2 1, 6 
Дињаш 1955. 4 2, 3, 4, 5 
Ченеј 1955. 1 7 

 Свега: 7  
 

 
АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД МАТИЧНОГ ПРОТОКОЛА  

СРБА РОЂЕНИХ У БАРАГАНУ 
 

Р. бр. Презиме и име Год. Место порекла 
01 02 03 04 
43 Арађанин Милан 1955 Дињаш 
61 Бељин Лазар 1955 Варјаш 
63 Бугарски Гордана 1954 Дента 
44 Бугарски Персида 1952 Српски Семартон 
58 Бугарски Светозар 1955 Српски Семартон 
11 Вајнхепл Станка (Живка) 1954 Белобрешка 
62 Гица Александар 1955 Дента 
20 Деђански Делија 1951 Рудна 
У32 Деђански Миленко 1953 Рудна 
15 Добросављевић Биљана 1955 Стара Молдава 
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01 02 03 04 
14 Добросављевић 

Слободанка 
1952 Стара Молдава 

34 Драгић Лина 1952 Саравола 
30 Ђорђевић Душица 1954 Шенђурац 
59 Ђукић Матеја 1955 Дињаш 
39 Ђукић Мирослав 1954 Дињаш 
21 Ђурђев Сава 1954 Шенђурац 
5 Жигум Слађана 1952 Златица 
56 Зарић Лаза 1955 Чанад 
36 Јованов Братислав 1955 Иванда 
35 Јованов Златинка 1953 Иванда 
2 Јовановић Амалија 1952 Соколовац 
31 Кнежевић Живко 1951 Шенђурац 
37 Колунџин Љиљана 

(Браилеанка) 
1952 Велики Семпетар 

49 Лацић Будимир 1952 Велики Семпетар 
48 Лацић Велинка 1951 Велики Семпетар 
52 Лацић Томислав 1953 Варјаш 
32 Марковић Милица 1952 Кетвељ 
16 Мартинов Мирјана 1953 Ченеј 
12 Милетић Гордана 1952 Стара Молдава 
13 Милетић Јован 1955 Стара Молдава 
26 Милојков Миодраг 1955 Гад 
46 Мирков Миодраг 1954 Дињаш 
51 Мићин Иван 1955 Немет 
27 Михајловић Илија 1952 Љупкова 
53 Нађ Грозда 1954 Мали Бечкерек 
54 Негру Жива 1955 Сока 
23 Ненадов Аврам 1954 Српски Семартон 
22 Ненадов Верица 1951 Српски Семартон 
42 Николин Споменка 

(Десанка) 
1954 Иванда 

10 Новаковић Аксенија 1951 Соколовац 
6 Новаковић Радоје 1953 Соколовац 
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01 02 03 04 
25 Паункић Петар 1954 Српски Семартон 
24 Паункић Совра 1952 Српски Семартон 
28 Петровић Александар 1953 Љупкова 
50 Попов Влада 1954 Немет 
55 Радосављевић Станко 1955 Пожежена 
1 Рајић Радојка 1954 Толвадија 

У117[119] Станковић Дорина 1953 Дента 
У118[120] Станковић Жарко 1954 Дента 

29 Степанов Љубица 1952 Кетвељ 
60 Стојанов Мирјана 1955 Немет 

У101[102] Стојанов Невенка 1953 Немет 
3 Стојановић Вера (Горица) 1952 Стара Молдава 
38 Стојковић Пера 1953 Пожежена 
9 Суру Јоца 1954 Луговет 
45 Тодоров Жива 1953 Дињаш 
41 Тодоров Миливој 1952 Дињаш 
40 Тодоров Снежана 1953 Дињаш 
18 Томашевић Драга 1955 Луговет 
8 Томашевић Мита 1954 Луговет 
17 Томашевић Младен 1952 Луговет 
7 Томашевић Озрен 1952 Луговет 
33 Уверић Драга 1953 Шенђурац 
19 Угарковић Илија 1953 Лесковица 
47 Унчански Видосава 1953 Чанад 
57 Унчански Милан 1955 Чанад 
4 Херца Драган  1955 Варјаш 
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РОЂЕЊА СРБА У БАРАГАНУ  
ПО ГОДИНАМА И ПОЛОВИМА 

 
Год. Свега м ж Редни број у протоколу 

2  7, 31 1951. 6  4 10, 20, 22, 48 
7  17, 24, 27, 37, 41, 44, 49 1952. 15  8 2,3,5,12,14,29,32,34 
10  6, 9, 19, 28, 33, 35, 38, 45, 52, 

У32 1953. 15 

 5 16, 40, 47, У101[102], 
У117[119] 

8  8, 21, 23, 25, 39, 46, 50, 
У118[120] 1954. 14 

 6 1, 11, 30, 42, 53, 63 
14  4, 13, 26, 36, 43, 51, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 61, 62 1955. 17 
 3 15, 18, 60 

Свега: 67 41 26  

 
 

РОЂЕЊА СРБА У БАРАГАНУ  
ПО МЕСТИМА ПОРЕКЛА 

Год. Свега м ж Редни број у протоколу 
01 02 03 04 05 

Белобрешка 1  1 11, 
Варјаш 3 3  4, 52, 61 
Гад 1 1  26 
Дента 4 2 2 62, 63, У117[119], 

У118[120]  
Дињаш 8 6 2 39, 40, 41, 43, 45, 46, 59, 

У101[102] 
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01 02 03 04 05 
Златица 1  1 5 
Иванда 3 1 2 35, 36, 42 
Кетвељ 2  2 29, 32 
Лесковица 1 1  19 
Луговет 5 4 1 7, 8, 9, 17, 18 
Љупкова 2 2  27, 28 
М. Бечкерек 1  1 53, 
Немет 3 2 1 50, 51, 60 
Пожежена 2 2  38, 55 
Рудна 2 1 1 20, У32 
Саравола 1  1 34 
Семартон 6 4 2 22, 23, 24, 25, 44, 58 
Семпетар 3 1 2 37, 48, 49 
Сока 1 1  54 
Соколовац 3 1 2 2, 6, 10 
Ст. Молдава 5 1 4 3, 12, 13, 14, 15 
Толвадија 1  1 1 
Чанад 3 2 1 47, 56, 57 
Ченеј 1  1 16 
Шенђурац 4 3 1 21, 30, 31, 33, 

Свега: 67 38 29  
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ПРИЛОГ 2 

 
 

АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД СРБА УМРЛИХ У БАРАГАНУ, 
НЕЗАПИСАНИХ У МАТИЧНОМ ПРОТОКОЛУ 

 
Име Место порекла Место смртги 

Васић Арса  Саравола Бумбакар 
Влајков Ђока  Семартон Станкуца 
Миленковић Милојко  Дивић Буљига 
Милошев Драгомир  Гад Салкам 
Мирков Деса  Дињаш Шкеј 
Недић Босиљка  Мали Бечкерек Пјетроју 
Недић Светозар  Мали Бечкерек Далга 
Петровић Лека млд. Љупкова Езер 
Петровић Фемка  Љупкова Езер 
Рајић Лаза  Ђир Бордушани Ној 
Станисав Глиша  Дежан Перијеци Ној 
Стојановић Цвета  Радимна Валеа Вијилор 
Стојков Божа  Саравола Бумбакар 
Стојковић Шандор  Пожежена Инсурацеји Ној 
Тоза Ђурица  Дента Латешт  
Томић Захарије  Лесковица Валеа Вијилор 
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АЗБУЧНИ ПРЕГЛЕД СРБА РОЂЕНИХ У БАРАГАНУ, 
НЕЗАПИСАНИХ У МАТИЧНОМ ПРОТОКОЛУ 

 
Име Место порекла Место рођења 

Вуксановић Киш Боса  Луговет Валеа Вијилор 
Деђански Миленко  Рудна Добруџа 
Јовановић Чеда  Дента Латешт  
Мандруц Драги  Лесковица Валеа Вијилор 
Пантић Миомира  Ченеј Валеа Вијилор 
Пашић Јованка  Дента Латешт  
Пашић Мира  Дента Латешт  
Ранисав Тихомир  Ђир Бордушањ Ној 
Ранисав Тугомир  Ђир Бордушањ Ној 
Стојанов Невенка  Немет Ракитоаса 
Тодоров Властимир  Дињаш Шкеј 
Урош Брацика  Дента Латешт  
Филиповић Илија  Љупкова Езер 
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ПРИЛОГ 3 
Како се умирало у Барагану 

•  Као човек који је имао појма о медицини, правио 
сам и давао инекције, чак и интравенозно, кад је живот био 
о концу. Сећам се једног малог детета које је умирало од 
напора на путу за Бараган и врелине сунца. Није му било 
помоћи. Многи су се смрзли, нестали у вејавици једне 
окрутне зиме. Многи су умирали зато што није било леко-
ва. Не знам да су људе убијали... Остављали су их да сами 
умиру

21.  
•  Али за старе људе је било погибељно... Разболи се 

деда Ива, Јани, баба Олга, баба Веза...22 

К бр. У 10 

 
Са сахране Јулијане Петровић из Соколовца 

                                                 
21 Казивање Здравка Стојанова из Дињаша; преузето из књиге: 
Бараганска Голгота, стр. 43. 
22 Казивање Живе Белодедића из Соколовца; исто, стр. 115. 
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К бр. У 11 

 
Са сахране Вукосаве Радосављевић из Соколовца 

 
К бр. У 17 

 
Са сахране Маре Журж из Старе Молдаве 
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К бр. У 19 

 
На гробу Јована (Јанија) Вајнхепла у Буљиги 

 
К бр. У 21 

Како је умро Јоца Илић из Старе Молдаве 

•  Мој свекар је био један од највиђенијих у Стару 
Молдаву. А тамо – чуво свиње. Морало од нечег да се жи-
ви. И чувао свиње на ферму. И ту је јако назебо, и био и у 
болници, и тамо је умро23. 

•  Деда Јоца. Па ја мислим да је другу јели трећу го-
дину умро. Дошла баба Стана... Она дошла код нас и каже: 
„Цветко, љуби те баба Стана, ће да идемо сутра, ћу да идем 
за Јоцу, добро му. Ми рекао да правим проју и да правим 
сарме...“  
                                                 
23 Казивање Гордане Илић рођ. Николић, из Старе Молдаве; Бара-
ганска голгота, стр. 132. 
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А он, црник, није ни видио то. 
Сутрадан онда пођу у Фетешт у болницу. Командова-

ли кола. Жива Журжев, тај наш, опет с нама је био. Кад су 
отишли тамо, Пера Нешић, све био подигнут као и ми, он 
каже: „Еј, нина-Стано, умро чика Јоца.“ – „Како да умре?! 
Хајд, немој да ме плашиш!“ – „Да ти кажем: како му дали 
инекцију и легао, тако смо га нашли: мртав.“ 

Ишао је, радио, био је држећи човек, само су погре-
шили, ја мислим, сас медикаментима; само то: су погреши-
ли, сас инекцијама24. 

 
 

К бр. У 87 

Како је умро Богдан Милованов из Дињаша  
и где му је гроб25 

По том завејаном путу и јакој зими мој отац враћао се 
са још једним комшијом из Цибанешта, и носили су вино 
на леђима, зато што су 28. фебруара 1954. биле задушнице, 
и по нашем обичају давало се за спокој душе мртвима. 

Под теретом вина на леђима и путем покривеним де-
белим слојем снега, отац је изгубио снагу и на пола пута 
остао сам у пољани. Његов сапутник био је јачи, наставио 
пут даље и обећао мом оцу да ће послати људе из села, да 
га спасе. 

Сећам се и данас мештана који су у ноћ 27. фебруара 
1954. године пошли да траже оца... Путоказ им је био траг 
којим је чика Урош Лазић стигао кући, а после неколико 
сати трагања на температури од око минус 30 степени, која 

                                                 
24 Казивање Живке Ђорђевић рођ. Милетић, из Старе Молдаве; Бара-
ганска голгота, стр. 37-38. 
25 Казивање Софије Банду рођ. Милованов, из Дињаша; Бараганска 
Голгота, стр. 75-76. 
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је била те ноћи као никада, нашли су оца у несвестици, 
смрзнутог и скоро мртвог. Око 12 у ноћ стигли су код куће, 
али било је узалуд. Многи мештани, не само Срби, већ и 
Румуни и Немци, остали су да помогну, доносили су пени-
цилин, али помоћи није било. На саме Задушнице... мој 
отац је преминуо. 

Остале смо саме, мати и ја; брат ми је служио војни 
рок у Букурешту, није ни могао доћи да испрати оца до 
вечне куће... 

Кад смо се вратиле у Дињаш 1956, нису нам дозво-
лили да узмемо посмртне остатке мога оца и сахранимо у 
Дињаш. Оставиле смо његов гроб тужна срца и никада ви-
ше нисмо могле ставити један цвет на његовом гробу и 
исплакати се. У пролеће 1956, после доласка кући, тамо-
шњи мештани са тракторима ушли су у гробље и узорали 
нам свете гробове. 

 

 
Са гроба Богдана Милованова из Дињаша 
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К бр. У 97 [98] 

 
Са гроба Јоце Вука из Великог Семпетра 

 
К бр. У 102 [103] 

Како је сахрањен Богдан Мурар из Немета26 

У лето 1951. године умро је Немећанин Богдан Му-
рар. Пошто у породици нису имали кућног намештаја, са-
марицу са мртвацем су ставили на грабље. 

 
К бр. У 103 [!104] 

Како је умро Вељко Мурар из Немета27 

Годину дана касније умро је и Вељко Мурар, због 
тровања крви од ране коју је задобио на послу.  

                                                 
26 Казивање Владе Радулова из Немета; Бараганска Голгота, стр. 108. 
27 Казивање Владе Радулова из Немета; Бараганска Голгота, стр. 108. 
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К бр. У 113 [114]. 

Како је умрла Мирна Пантин из Кече28 

Тражила сам да бар понесем флашу воде за децу, али 
није дао... Обоје деце су од рођења непокретни и неми... 
Бацили су нас у мочвару, где је трска била висока три 
метра и показивали парцелу од око 250 квадратних метара, 
да ту под отвореним небом направимо шта нам је воља. 
Шест месеци сам провела са породицом у скрпљеној 
колиби. Праг нам је био јастук, а рогожина јорган. Тако и 
деци. Свекрва је пресвисла од муке и прва умрла.  

 
К бр. У 114 [115] 

Како је умро Жива Журж из Старе Молдаве 

•  Од млађих, за све време док смо били депортирци, 
умро је само Жива из Молдаве. Косио детељину, па угре-
јан прилегао. Неки су причали и да је умро и због изва-
ђеног зуба29. 

•  А Жива, смо радили у Цигали, тамо. Ми смо купи-
ли детелину: ја, Мара, Жива, чика Стока и Мила и Ми-
хајле. И он пошао за ручак да ни донесе. Време је било 
лепо. Он угрејан, журио, ишао пешке да ни донесе ручак. 
Кад се вратио одонуд, тако је страшна киша била, да нисмо 
недељу дана могли да радимо. Он је дошао сав мокар, 
угрејан тако. Ја му кажем, кад смо сели да ручамо: „Живо, 
скини то мокро и обучи макар шта на тебе“ – „Нећу, се-
стро, тако ми баш добро“. Каква је то болест само Бог зна. 
Само тако, му ишла крв... Није одма, него трећи дан почела 

                                                 
28 Казивање Маре Пантин из Кече; Бараганска Голгота, стр. 44. 
29 Казивање Живе Белодедића из Соколовца; Бараганска Голгота, стр. 
115. 
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крв та да иде. А ја не могу више да га гледам, тако фурт 
пљује. А ја отиднем и чупам тај памук, му дам у уста; то се 
напуни, и он отури. Ја кажем: „Живо, и ти Мило, гледајте 
идите тамо, имамо доктора Божина Новака у наше село, 
идите да видите...“ Кад су отишли, то је био уфторник. Ми, 
у суботу хајде ће да идемо и ми. Кад смо дошли, одма пи-
там: „Шта је с Живом?“ Моја мама каже: „Неваљало... Крв 
фурт иде... Неваљало...“  

 

Са сахране Живе Журжа из Старе Молдаве 

Сутрадан осване недеља, онда га одведу у болницу. 
Онда му извади доктор један зуб, и то је још горе било. 
Жена његова, Анка, свуче њојзину, како кажу код нас: 
унтрук, свуче то; је дошла: само врпце оне што је везано 
били – чисто, ово друго све пуно крви. И дође и плаче код 
мојега Бате: „Цветко, ће да изгубимо Живу! Седи на 
бецикле и иди у Фетешт да видиш; доктор мене не да 
каже“. Мој Бата седне на бицикле, отидне у Фе-тешт код 
доктора. Он каже: „Ce sunteŃi cu Jurj Jiva?” – „Suntem 
verişori. Ево смо дезлокирани”. Каже: „Uite, dragă, scăpare 
nu e! Хиљаду један ако скапира!” Он дође с бици-клом 
натраг и узме кола, једнога Швабу, и отидну и узму га. И 
преко ноћи је умро.  
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Имао је 37 година. 
У велику тугу је умро: три ћерке је имао које су тре-

бале да се удају, а он је морао тамо да седи30. 
 

К бр. У 17 и 114 [115] 

На којем су гробљу Жива Журж и Мара Журж31 

Кад је дошла црна Анка32, навалиле заове на њу... 
Свекар јој препише кућу, и она прода краву и дође код 
мојега Бате: „Цветко, ја сам се решила: идем у Бараган“ – 
„Анка, па зашто?“ – „Морам, Цветко. Еве сам продала 
краву и идем сас унуком, сас Смиљом, да донесем Живу и 
моју свекрву“. 

И тако је и радила: била је у Бараган и донела их.  
Ја сам радила у Аутосервире33 тунака код нас, и дође 

Горда и каже: „Ајде, Тето, сви су тамо; донела Матера и 
Живу и баба-Мару. Тамо је попа – кума Милорад, и баба 
Стана, и кума Горда, сви смо били тамо. Њега донела у 
један ђамантан34, а њу у џак од најлона, свекрву, у торби. И 
правили те, тако мало као обреда. Њега лепо, метула му 
кошуљу и шешир, облик лика си могао да познајеш, ал... 
кости све.  

То је било после три године. И после његова жена 
правила крстове и споменик. 

Страшно је било... 
 

                                                 
30 Казивање Живке Милетић удате Ђорђевић, из Старе Молдаве; Бара-
ганска голгота, стр. 38. 
31 Казивање Живке Милетић удате Ђорђевић, из Старе Молдаве; Бара-
ганска голгота, стр. 38-39. 
32 То јест кад се Живина супруга вратила из Барагана у Стару Молдаву. 
33 Румунска реч; означава самоуслугу. 
34 Румунска реч; означава кофер. 
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ПРИЛОГ 5 
К бр. К 12 

 
Трогодишња Гордана Милетић, домаћица у Валеа Вијилор 

К бр. К 48 
О рођењу Велинке Лацић из Великог Семпетра35 
Пошли смо као и сви остали: деда и баба, муж Пера и 

ја са сином Васом. Тамо нас је дочекала велика јад: ми и 
Бог. После пет месеци добијемо девојчицу Велинку. Срећа 
је била готова наша кућа, а да није, би морала да седим у 
фермине свињце, као и оне друге мајке; па пошто није 
било светла, ноћу кад плачеду деца, не знаду чије је. 

О рођењу Миомире Пантић из Ченеја36 
Дигли су све нас: мене и Перу, мужа, и двоје деце: 

Ивана и Иванку... Ови мали, шта су они знали? Су се 
играли у жито. Јако је било тешко: треба да и купаш, деца 
су, мали. И кроз годину дана родило се треће, Миомира се 
зове. 
                                                 
35 По казивању њене мајке Ирине; Бараганска Голгота, стр. 85-86. 
36 По казивању њене мајке Стојанке; Бараганска Голгота, стр. 125. 
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Спомен-обележје Бараганаца у Великом Семпетру. 

Хоће ли трајати запис на камену, у књигама и у људским 
душама? 
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Спомен-обележје Бараганаца у Великом Семиклушу. 

Хоће ли трајати запис на камену, у књигама и у људским 
душама? 
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