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Ову књигу посвећујемо породицама 

и млађим генерацијама нашег села, 

као трајно сведочанство о прошлом времену.





Предговор

Главни циљ нашег писања био је да кроз ову књигу прикажемо наше село

од његовог настанка до данас. У ову „авантуру” ушли смо свесни чињенице

да нам на том путу предстоји мукотрпан рад. Данима, месецима и годи-

нама обилазили смо многе институције трагајући за подацима који говоре

о разним  периодима нашег села. У овом послу много су нам помогли и наши

мештани од којих смо, такође, добијали корисне податке. Све што смо са-

знали сложили смо између корица ове књиге. То смо разврстали у једанаест

поглавља, описујући све области живота и рада у селу. У књизи, почев од

времена Турака па до данас, забележени су многобројни догађаји и имена.

Живот мештана села, као и у осталим селима, углавном је био  тежак.

Много се радило а тешко живело.

Батуловце има бурну историју. За време Турака, и њиховог насиља, меш-

тани села су два пута морали да беже, напуштајући своје огњиште. Неза-

довољни владавином бахатих Tурака, наши људи учествовали су и у бунама

и устанцима против Турака. Након тога, временoм су уследили балкански

ратови и Први и Други светски рат. Велики број житеља  села учествовао

је у свим тим ратовима, борећи се за  своју отаџбину. Страхоте рата осе-

тили су и они који нису били на бојиштима. У свим тим ратовима смртно

је страдао  и велики број наших мештана. Њима смо вечно захвални, на-

дајући се да ће сећање на њих бити трајно.

Они који су преживели све те страхоте ратова, а и остали житељи Ба-

туловца, наставили су после Другог светског рата да се боре за обнову села.

Из дана у дан радило се ударнички. Временом, село се опoравило. Добровољ-

ним радом наших људи подигнути су школа и задружни дом, а неки меш-

тани су учествовали и у радним акцијама у другим местима у земљи.

Међутим, ту се није стало. Захваљујући једном броју наших истакнутих и

ангажованих  људи, успели смо да међу првима, у нашем окружењу, добијемо

струју,телефонску линију и фиксне телефоне а касније и асфалтиране улице

и водовод. Са изградњом задружног дома и школе, створени су и услови за

активнији културни живот. Захваљујући нашем Бори Јовићу који је 1939.

године из Француске, где је радио, донео прву фудбалску лопту у Батуловце,

почела је да се пише историја спорта у  селу. Данас се са поносом сећамо

наших истакнутих спортиста.  

Део књиге посветили смо родословима батуловачких фамилија. Родо-

слови су богата изворна грађа за очување  српске породице. Они представ-
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љају једну врсту писаних споменика породичног стабла за претхoдних 250

година, од 1765. до 2019. године.

Због недостатка писаних извора, поједини подаци у књизи можда су по-

грешно записани, или нису тачни, али то нису намерне грешке. Захваљујемо

свим институцијама и људима који су нам својим казивањем  или на било

који други начин помогли у прикупљању података, јер без њих ова књига не

би била написана.

Братислав Ж. Тодоровић

Александар Ђ. Пешић
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О СЕЛУ

Село Батуловце је ратарско – виноградарско насеље збијеног типа које
припада општини Власотинце, у Јабланичком округу.   Налази се на простору
који је на северу омеђен реком Власином, а на  југу граница села пресеца
пут Лесковац – Власотинце и граничи се са селима Стајковце, Рајно Поље,
Конопница, Орашје, Кукавица, Ладовица, Прилепац и Гложане. На истоку
је удаљено три километра од Власотинца. Насељено становништво  већином
је из Власинског краја. 

Равничарски део атара села, површине од 375 хектара, се користи за ра-
тарство и повртарство. Пресецају га долине, потоци, путеви и путинке.  По-
теси атара су: Бачевиште, Бузeлaк, Бунарина, Брег, Гребуљке, Горњи пруд,
Големи луг, Гувниште, Дугмица, Друм, Зукар, Над чесму, Над насип, Над
друм, Над гробље, Језава, Кошутица, Кућиште, Код воденице Цекића-Пе-
шића, Код воденице Мецине (дугачка), Лативке, Микина дрвља, Марине ли-
ваде, Мунџике, Проваљеник, Прогон, Под село, Под друм, Под гробље,
Пункавица, Прудина, Сланиште, Селиште, Трлиште (код Записа Микина
дрвља), Ширина доња, Ширина горња, Шљивар. 

Десно од Власине је брдски крај под шумом, багремом и виноградима.
У Стајковачком риду су потеси Зли дол, Лапин луг, Преко рид, Танин бунар
и Свињарник, а у Конопничком риду су потеси  Кладанчино, Калуђерка,
Бели брег и Веркино лозје.

Батуловце припада призренско-тимочком дијалекту српског језика, од-
носно призренско-јужноморавском поддијалекту. И по старијим истражива-
њима академика Александара Белићa и по новијим проф. др Станислава
Станковића, село Батуловце припада јужноморавском говору. Последњих го-
дина тај говор је постао препознатљив захваљујући серијама Синише Па-
вића. Наиме, Павићеви јунаци Тика и Ђоша су из суседног села Стајковца,
које припада истом говорном типу. Не треба заборавити да су то јунаци ко-
медије, па је и њихов језик пре свега у служби комичне карактеризације. 

Село има дечји вртић, четвороразредну основну школу, дом културе,
фудбалски клуб и стадион ФК „Младост”.  

По административној подели из 1879. године, Власотиначки срез1, као
саставни део лесковачког округа, имао је следећа села (са показатељима ко-

9

______________
1 Olga R. Stankovi}, „Kozilo – ve~ita pesma u vremenu”– hronologija, Digital

dizajn d.o.o. Smederevska Palanka. 2014, str. 30/31.



лико мушких и женских, писмених и пореских глава):   

Број становника и домаћинстава

Година Број становника Број домаћинстава
1848/53.                              267                                      43
1890.                                   295                            48
1900 .                                  317                                      50
1910.                                   390                                      57
1948.                                    645                                      97
1953.                                    681                                    105
1961.                                    767                                    133
1971.                                    814                                    168
1981.                                    905                                    203
1991.                                    831                                    191
2002.                                    806                                    203

Батуловце2 је 2011.  имало 775 становника, од  тога  773 Срба,
по један Македонац и муслиман. Тада је у селу било 203 дома-
ћинства. 
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ku}e mu{kiwe `enskiwe
~ita{e i pi{e

mu{ki `enski

poreskih

glava

Vlasotince 519 1304 1322 432 22 622

Konopnica 53 153 148 2 73

Rajno poqe 32 104 91 44

Stajkovce 77 206 214 6 101

Batulovce 43 126 120 59

Glo`ane 25 86 84 38

Prilepac 25 86 84 39

Ladovica 53 335 305 94

Kukavica 39 114 112 49

Ora{je 76 248 239 108

______________
2 „Kwiga 9” Stanovni{tvo, uporedni pregled broja stanovnika  1948, 1953, 1961,

1971, 1981, 1991. i 2002. godine podaci po naseqima webrzs.stat.gov.rs Beograd: Re-

publi~ki Zavod za statistiku Beograd, maj 2004. 



11

Karta op{tine Vlasotince





2. ПРВИ ТРАГОВИ ЖИВОТА 
И НАСТАНАК СЕЛА

Први писани трагови о селу постоје из 1516. године, под називом Бабу-
ловац односно Батуловци. Историчарка Олга Зиројевић у Лесковачком збор-
нику XXIII од 1983. у тексту „Лесковац и његова нахија од 1455–1683.
године” наводи и описује прво име   села које се поклапа са садашњим име-
ном села Батуловце. 

Село под именом Бабуловац  не постоји. Међутим, постоји могућност да
је писар погрешно ставио дијакритичке тачке. У том случају ово име требало
би читати Батуловац, односно прикључити га истоименом селу. Наиме, није
редак случај да се једно село дели између два тимарника, као што постоји и
могућност да исто  име може да има више села. Ово село је 1536. године
имало једно муслиманско и 20 хришћанских домаћинстава. Неожењених је
било шесторица. Годишњи приход износио је 3300 акчи. 

Четрдесетак година касније стање је безмало било неизмењено: 18 хриш-
ћанских домаћинстава и 2 неожењена. Годишњи приход  је исти. 

Друго име Батуловци одговара данашњем селу Батуловце. Оно је 1516.
године улазило у састав тимара. У њему је тада било 9 обичних и једно удо-
вичко домаћинство. Неожењених је било двојица. Годишњи приход износио
је 1111 акчи. Двадесет година касније у том селу су живела 6 домаћинстава
и двојица неожењених. У осмој деценији истог века забележено је 7 обичних
и једно удовичко домаћинство. Приход је износио 3300 акчи. 

Легенда о имену села

Не постоји поуздано предање које би могло да објасни име села Бату-
ловце3. Према казивању мештана, постоје две верзије. По првом   казивању,4,
у селу је био неки ловац Бата и по њему је село добило име Батуловце. Ме-

13

______________
3  „Geografska enciklopedija naseqa Srbije I A – \” , pod rukovodstvom prof.

dr Srboquba Stamenkovi}a, Stru~na kwiga, Beograd, 2001, str. 355  
4 Kazivawe na{ih starih i Jovan Trifunoski, Leskova~ki zbornik XV, „Sela i

stanovni{tvo u dowem slivu Vlasine”,  Narodni Muzej Leskovac, 1975,  str. 4, 5. i
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ђутим, писаних података о томе нема. 
Према другој верзији, трговци-путници су терали стоку и робу на продају

путем кроз села Брод, Свође, Крушевица, Црнатово, Шишава, Батуловце,
Стајковце, затим римским путем, у народу познатим као „Нишки пут”.(О
томе је писао др Јован Трифуноски, у тексту о селу Конопница). Пут је дес-
ном обалом   водио до Ниша, преко моста на Морави код Дољевца. Трговци
су ишли  до Корвин града (курвина кафана) и назад према Власотинцу. Тај
правац се помиње 1838. године. Одмор им је био у Стајковцу код извора Би-
глик и у Батуловцу код извора   садашње чесме. Највише времена су ту про-
водили, јер су имали најбоље услове за одмор и пашу стоке. На том месту
су биле  колибе за коначење, направљене од дрвета, блата и шавара, тако-
зване бандучаре. Трговци су ту боравили а касније су појединци доселили и
своје породице. С обзиром да је ту била велика мочвара и блато, трговци су
то место назвали Блатанце. Касније је село по томе добило име Баталовце -
Батуловце.  

Према речима Бранка Димића, Стари каравански пут од Софије преко
Трна и Власине водио је до Великог Чемерника на чијој се површ рачвао.
На север се пружао преко површи Павлове грамаде и Чобанца и преко Би-
стрице и Јастрепца спуштао се у Власотинце. У Власотинцу се рачвао   за
Пирот и Лесковац.  Друм за Лесковац „пратио” је ток реке Власине све до
села Стајковца где је скретао на југ до границе атара села Гложана скрећући
на југозападу за Лесковац.

Стари  друм водио је кроз атар села Батуловца, и данас се користи. Има
локални значај  после изградње новог друма Власотинце-Лесковац са пра-
тећом инфраструктуром. Нови друм Власотинце–Лесковац био је пољски
пут за запрежна кола. Развојем саобраћаја између два светска рата указала
се императивна потреба за проширење пољског пута од Власотинца до реке
Јужне Мораве за Лесковац. 

После проширења пољског пута и насипања шљунком као коловозном
подлогом друм преко села Батуловце губи значај главног пута Власотинце –
Лесковац, назван „стари друм”. „Стари друм” био је главна спона   са трго-
вачким и духовним центром Лесковцем.

Главна „станица” за одмор каравана и путника кад су полазили из Вла-
сотинца за Лесковац по „старом друму”  била је  чесма , извор воде у данаш-
њем селу Батуловцу. Путници су пили воду на тој чесми и појили стоку на
кориту од камена у коме је падала вода са кладанца од камена на чесми.  Вода
са чесме је отицала према реци Власини око чијег тока је био   велики батлак
и ситно растиње. 

Премишљање да је село Батуловце названо по „батлаку” блату које је
било од чесме до реке Власине. Неки Турски караван који је пролазио дру-
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мом кроз Батуловце стали су поред чесме да се напију воде и да се одморе,
па да наставе пут према Лесковцу. Када су пошли од чесме заглибе им се
кола у блату и никако да се извуку.

Главни пратилац каравана Баша Турчин бесан због заглибљених запреж-
них кола нареди да се сви становници села саберу са својим воловима и да
их упрегну и да извуку кола из блата.

Кад су извукли кола из блата турски Баша нареди окупљеним становни-
цима села: „Ви Батуловчани, оћу кад се врнем сас караван, да очистите овај
батлак и да прочистите вода да тече према реку Власину. Ви Батуловчани
ако не очистите овија батлак има тешка глоба да ви снајде ћу вам запалим
село и ћу ви разбрзим несте заслужили да имате овуј чесму, а кмет има сас
главу да плати за непослушност”. Караван је “наставио” пут према Лесковцу
а остала је тешка турска претња, ако се не изврши, заповест турског Баше,
пратиоца каравана.

После скоро пола годину дана када је прошао исти караван у повратку
поред чесме, са истим пратиоцем био је „Батлак” са чесме према реку Вла-
сину очишћен. Турски караван је несметано прошао, Све је то остало забо-
рављена прошлост, коју више нико не памти. Само је остало име селу на
малом узвишењу јужно од чесме кога су назвали Батуловце како га је крстио
бесни турски Баша.

Веровало се да тај извор није природан, већ да је вода доведена водовод-
ним цевима, од печене глине из планине. На овакав закључак  наводи и то
што се дешавало да вода на чесми донесе лист од букве, кад падају обилне
кише. 

Претпоставља се да су водовод изградили Латини (Римљани), а повод за
то   је претпоставка   да је ту био мали кастел  који је обезбеђивао главни
царски друм који је повезивао   главне регије богате шумом, рудом, богатим
теренима за сточарство и плодном земљом. У близини је била  и површ Гра-
дац на којој је био римски кастел већих димензија са посадом бројној јачини
једне кохорте,  које је требало снабдевати водом.

Старешина села кога су звали Батул чије право име није упамћено, ње-
гови задругари, и стари и млади, звали су га Бато као знак посебног пошто-
вања што је успешно водио задругу која је имала око педесет чланова, a у
селу Броду  формирали су малу Сировичине. Чували су око хиљаду оваца
на Чобанцу и крупне стоке говеда и коње на десетине. 

Бата је својим ауторитетом у задрузи одржавао ред па се тачно знало чије
су које обавезе. Најхрабрије младиће из задруге водио је са собом да прате
и штите караване, преко несигурне Власинске површи и Чемерника, од
„ајдучких” дружина. Његов ауторитет, храброст и поштење били су гарант
да је кад он прати караван сигуран „еспап” који се носи на одредиште.
„Ајдуци” нису смели или нису хтели да нападају караване које је спроводио
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Бата. 
Вероватно због те његове способности звали су га Батул у значењу овог

аугментатива да је посебан карактер и веома храбар и праведан. Временом,
аугментатив Батул од надимка Бато прешао је у сталну употребу у свако-
дневној комуникацији са њим.

Када су се путници и каравани одмарали поред чесме са стоком коју су
појили, Бата је донео одлуку да подели своју задругу.

Повод за поделу била је многобројна задруга која физички не би могла
да опстане на простору посног земљишта и малих пашњака.

Задругари досељени на ново место под вештим руководством новог ста-
решине Бате  искористили су зидине недалеко од цркве и од чесме, материјал
камење за зидање кућа и помоћних зграда. Користили су близину чесме за
појење стоке  и за домаће потребе. Близина реке Власине била им је велика
погодност за прање и топљење конопље која је добро успевала на крчеви-
нама.

Становници суседних села ново насеље у непосредној близини чесме на-
звали су Батуловци, чију етимологију чини корен име или надимак Бата од
кога је  аугментатив Батул. Временом име новом насељу Батуловци ради лак-
шег изговора „добија” малу трансформацију у своју коначност Батуловце
које је и данас у говорној употреби.

Становници новог насеља   сахрањивали су своје умрле чланове задруге
на затеченом гробљу, источно од цркве, на коме су били надгробни споме-
ници у облику крста. Гробље је и данас на истом месту од његовог форми-
рања.                                         

У почетку, после поделе задруге у махали Сировичине села Брод биле су
чврсте везе, нарочито духовне и обичајне, са одсељеним задругарима. После
друге, треће генерације потомака слабили су међусобни контакти чланова
подељене задруге, нарочито после доласка нових генерација. Време и забо-
рав учинили су своје.  Од раздвојене задруге формирана су два насеља, једно
старо остало је са истим именом, а ново са новим Батуловци временом до-
било своју коначност Батуловце.

Доласком нових генерација   слабиле су крвне везе између две подељене
задруге у старом завичају. Мушки чланови задруге напуштају као примарно
занимање сточарство и земљорадњу и као примарну грану занимања при-
хватају печалбарство. Члановима задруге у новом завичају примарно зани-
мање је земљорадња, и то је дефинитивно постао фактор духовног
раздвајања задруге.

Преци данашњих фамилија одавно су  заборављени.  Остало је само
неко магловито сећање старина које још добро служи „акал” кад каже: „мене
је причаја деда да су наши дошли из Брод из неку малу Сировичине, а пре-
зивамо се по деду куј се населија овде куде је наше село, а да ли је такој куј
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га знаје баш како је ”.5

Етимолошко тумачење имена села

Према речима професора српског језика Саше Станковића, о пореклу
ојконима (насељено место) Батуловце не постоји поуздан одговор. Када се
упореде етимолошка сазнања са народним предањем, долази се до два мо-
гућа тумачења.

Што се тиче творбе речи, ствари су јасне. Присвојни суфикс -ов упућује
да је реч о антропониму Батул од кога је постао патроним Батуловци, а од
њега пак ојконим Батуловце. Сличне појаве постоје у многим ојконимима,
нпр. у суседном Стајковцу. По мушком имену Стајко добијено је село
Стајково, односно Стајковце. Суфикс -це је деминутивни суфикс за именице
средњег рода.

Пошто код Влаха постоји мушко име Батул, могуће да је тако село добило
име. У селу један од потеса назива се Бачевиште, што значи да је ту некад
била бачевина, односно пастирско насеље. Словени (Срби) су сточарску лек-
сику углавном усвајали од Влаха. Могуће да је оснивач бачевине био неки
влашки сточар Батул. То није ништа необично, јер називи влашког порекла
налазе се широм Балкана. Том тематиком су се бавили многи истраживачи
као што су Павле Ивић, Звездана Павловић, Славољуб Гацовић... Топонима
влашког порекла има доста на подручју југоисточне Србије, на пример   Вла-
сина, Тумба, Сурдулица и слично. Проблем код ове претпоставке је што су
имена данашњих батуловачких родова сва словенског порекла, а називи по-
теса Батуловца и околних села углавном су словенског и турског порекла.
Ако је село добило име по неком Влаху Батулу, онда је он ту живео повре-
мено, што и јесте одлика пастирског насеља, јер да се ту настанила његова
породица барем би неки од родова имао влашко име или би било упамћено
да су постојали. Најстарији помен села је Батуловци из турског дефтера 1516.
године, а током целог 16. века није било више од  десет домаћинстава. Реч
је о малом насељу које је врло лако могло бити расељено услед ратова или
болести. Постоји и потес Бузелак, што је турцизам у значењу имање без
власника или ничија земља. Дакле, ако је некад ту било  влашко село, ти
стари влашки становници немају ништа са садашњим српским мештанима,
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који су само сачували влашко име села не памтећи по коме је названо. Ова
претпоставка се заснива на значењу речи батал у Етимолошком речнику
српског језика. Батал на турском значи напуштен, а батала значи мочварно,
неупотребљиво земљиште. Занимљиво да се у речнику уз облик батала по-
миње варијанта батула, што може да укаже да је село Батуловце добило име
по мочварном терену поред реке Власине. Народно предање бележи да су
први становници били трговци стоком, који су најпре пролазили поред моч-
варног терена и повремено се одмарали, а касније одлучили да се ту настане.
Проблем ове теорије је што се не уклапа са творбом речи, по којој је село
добило име по патрониму, о чему је већ писано у претходном тумачењу.  Пре-
дања по којем је село добило име по изгубљеним овцама, односно да је неко
некад баталио овце, нема никаквог основа у етимологији. Објашњено је у
првом тумачењу како је добијен наставак -овце. Такође, неутемељено је пре-
дање да је добијено име по неком Бати ловцу, јер у основи је батул забеле-
жено још у турском дефтеру из 1516. године.

Србијанка и Милојко

Србијанка, девојка из угледну домаћинску кућу, загледала се у млого уба-
вог Милојка циглара. И удала се за њега, иако га родитељи на њума несу бе-
гендисали, што је бија голем мајач. Работија он на циглане, али вајде неје
било. Паре дома неје доносија. Свекрва  Божанка је стала да вика по снајку
како гу комшике оговарају по пут у село. „Да си добра жена, дошеја би ти
муж до с`г.”

Радела Србијанка такој по кућу и на њиву, а кад дома стигнула, муж негде
отишеја. Вратија се Милојко касно на ноћ, почеја да собува цокуле, али она-
кој пијан се отклизнуја и с`с главу ударија на басамак.  Свекрва гу викала:
„Упропстила си ми сина! Ти да си му родила децу, муж би ти си седеја дома,
а не да жмије у задругу.” 

Секирала се Србијанка млого и ће иде куде врачара Живорада да ву скине
мађије. Викала она на мајку да се тој заказује и у тој си време отишле куде
врачара. Пребајаја ву он јемпут и заказаја сутра да дође, али сама. Србијанка
се дотерала и стигнула куде врачара. Живорад је прегледаја – пребајаја ву и
она је после тога закачила.

На јесен се муж вратија од работу, а Србијанка га дочекује с`с стамак
до зуби. Обрадоваја се он и млого гу је после чуваја. Такој си му она изро-
дила више децу.
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3. СТАНОВНИШТВО

Турци су први пут извршили попис становништва 1516. године, ради на-
плате пореза - харача. По том попису у Батуловцу је било 10 домаћинстава6.
Међутим, тај народ који је тада живео и пописан  више не постоји. То је ве-
роватно било влашко становништво, које често наш народ назива Латини.
Бавили су се трговином, сточарством и стално су мењали места боравка.
Тачније, имали су једну махалу која је стално била у покрету и расељењу. 

Напасали су стада на Чемернику и Власинску висораван  а са својим ста-
дима су зимовали код извора на потесу атара Селиште. Кратко су живели у
месту Селиште поред извора где је подигнута спомен чесма 1929. године,
на свом имању Александру Михајловићу инж. из Власотинца. Имање је куп-
љено поступно након ослобођења од Турака
1877/78. године, од Турчина Латиф паше.
Породица Михајловић је имала своју воде-
ницу на левој страни реке Власине у правцу
извора удаљена стотинак метара од Кри-
стине (адвокатове) воденице. Воденица је
имала три „камена” (воденични точак). 

Тај народ се бавио трговином и ископи-
нама. Нису се задржавали дуже време на
једном месту. Већином су ишли од места до
места и то у планинске крајеве. Иселили су
се на брдо Стајковачки рид, на потес зван
Свињарник, како их Турци не би пљачкали,
узимали харач и силовали жене и ћерке. Од
данашњих батуловачких породица ни једна
није била на потесу Селиште. 

Батуловце је насељено за време турске
власти и то у већини народом из Власинског
краја, а мањим делом из околних села код
Грделице. Народ је српског порекла. Село је
младо   насељeнo лево од тока реке Власине,
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Спомен чесма подигнута 1929. го-
дине, Александру Михајловићу инг.
По завршетку II св.рата породица је

поставила плочу са уписаним именом
стрељаног брата Михајла Михајло-

вића „књижара” из Власотинца.



ближе путу Лесковац – Власотинце. Потврда томе је и то да се у ниједном
историјском запису не помиње да је било одвођење деце у јаничаре. Прво-
битно старије становништво je током историје расељенo. Они су напустили
или протерани из села. На истом огњишту и темељима је обновљено насеље.
Казивање предака и истраживање показују исто7, да је Власински крај насе-
љен расељавaњем Срба под Арсенијем IV Шакабентом 1739. године са Ко-
сова из околине Призрена, а ту су дошли из Црне Горе и Македоније
(Кратово, Прилеп и Струмица).

У село Батуловце дошао је народ унутрашњом миграцијом, који је кренуо
у расељавање из Власинскога краја у више праваца из села: Црна Трава, Доб-
ровиш,  Црвена Јабука, Горње и Доње Гаре, Криви Дел, Дарковце, Брод и
Рупље. Путним правцем до раскршћа у село Свође, одатле током реке Вла-
сине и застајали су код села Батуловца, крај извора садашње чесме и ту су
се одмарали за даље кретање. Међутим, нема тачно наведених места одакле
су се доселили. 

Порекло становништва 

Претпоставља се да је прво насељавање Батуловца почело половином
XVIII века, 1765. године. Црнотравском миграцијом становништва насеља-
вала су се села у низији – равници. На основу најстаријег надгробног спо-
меника у батуловачком гробљу из 1780. године може се закључити да је од
те године почело и насељавање Батуловца.Такође, потврда томе је и рођење
најстаријег мештанина села Прокопија Станковића 1795. године. 

Називи првих породица досељених и њихове махале8: 
Дојчинци,     крсна слава   Св. Никола,  махала Дојчинска. 
Гребуљци,        крсна слава     Св. Ђорђе,     махала Гребуљска. 
Злаћуданци,       крсна слава     Св. Ђорђе,    махала Злаћуданска. 
Ничинци,        крсна слава    Св . Јован,     махала Ничинска. 
Крајем XVIII века дошло је још 7 породица. Више насељених породица
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вац, 1975, стр. 15. Према казивању Душана (Васиљко) Николића (1911), члана Црквеног
удружења из села Батуловца, породице су се настаниле око заветног крста који је био дрвен
и црвеном врбом привезан на храст, који се и сада налази на истом месту.Заветни крст је
постављен на сеоској утрини на којој су се населиле породице које  данас живе у селу.



у селу води порекло од истог претка. Први кумови у више од 10 фамилија,
од формирања села Батуловца, су Власотинчани. Власотинце и околина села
су већином насељена људима из  црнотравског краја. У Батуловце је из црно-
травског краја (село Добровиш) дошла фамилија Наћини, а било је и поједи-
начних насељавања. Имућни сточари били су Јуруци9. Они су населили део
напуштеног села. Мала група староседелаца села прихватила их је и звали
су их Шоплуци (Шопови). Њиховим доласком оживело је село Батуловце.
То је трајало кратко, јер се већина одселила према централној Србији, а мањи
део остао ту да живи.

Такође, у првој половини XIX века, опстанку села помогла је изградња
пута Власина – Козарачка река – Грделица. Ту се најбрже стизало долином
реке Јужне Мораве за Цариград. На изградњи тог пута ангажовани су и меш-
тани Батуловца. То је допринело и опстанку житеља села, јер је било зараде
и хране за живот породица. Према писању др Јована Трифуноског неки ста-
новници из села Дејана крај Власотинца „радили су пут” од Самокова до
Старог Села10. Тај пут се данас  зове Дејански пут. На изградњи пута радили
су Дејанци, Самокови, ћумурџије и ковачи. Самоковом су руководили турске
аге Јумер, Пајазит и Ајдар. Они су у то време убирали десетак од сељака.

Презимена

Кнез Александар Карађорђевић је 1842. године издао наредбу да свака
породица и фамилија узме и задржи једно презиме. До тада су се давала пре-
зимена по имену деде и оца. Батуловце  је 1884. године имало 44 куће и 257
житеља, а 1900. 35 кућа. И даље је настављено давање презимена по старом
обичају јер овај крај није био у саставу Србије. Тек 1920. је издата нова на-
редба и презимена се нису мењала без одобрења. 

Презимена фамилија у селу Батуловце од насељавања:
Алекса       Алексић
Банко         Банковић
Васиљко    Васиљковић
Величко     Величковић
Вукадин     Вучко            Вукадиновић  Вучковић  Вукић
Вељко        Вељковић
Горча          Горчић
Гмитар       Митар            Гмитровић   Митровић
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9 Риста Т. Николић, „Крајиште и Власина”, Српска краљевска академија, Београд, 1912,

стр. 315. Записано је да су се Здравковци и Јуруковци бавили сточарством.
10 Јован Трифуноски, књига 13. „Грделичка Клисура”, Народни Музеј Лесковац, 1964,

стр.147, казивање наших старих



Дојчин       Дојчиновић
Ђека           Ђекић
Ђока           Ђокић
Ђорђе         Ђорђевић
Здравко      Здравковић
Илија          Илијић         Илић
Јован          Јовић
Коста         Костић
Крста         Крстић
Марко        Марковић
Манча        Манчић
Мирко        Миша         Мишић
Нича          Ничић
Неша         Нешић
Петко         Петковић
Пеша          Пешић
Риста          Ристић
Станко       Станковић
Стојан        Стојановић   Тонић
Стоилко     Стоилковић   Стојлковић Стојиљковић
Станоја      Станојевић
Стојко        Стојковић 
Станча       Станчић
Тодор         Тодоровић
Цека           Цекић 
Цветан       Цветановић 
Цветко       Цветковић

Друго насељавање

Друго насељавање села Батуловца из Власинског краја почело је почет-
ком XIX века и трајало је све до ослобођења од Турака, јуна 1878. У тој групи
доселиле су се три највеће фамилије: 

Марковци (Марковић), 
Цекинци (Цветковић-Цекић),   
Пешинци (Пешић). 
Досељавањем ових фамилија у Батуловце, живело се у задрузи и свака

је бројала по 30 и више чланова11. Биле су најбројније од већ насељених фа-
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11 Казивање Светозара Тозе Пешића, (93 године) и Срећко Станковић, „Брод”, Културно

просветна заједница Србије, Београд, 2006.



милија. Након ослобођења од Турака (1878), балканских ратова и Првог свет-
ског рата ма(ха)ле су добиле друге називе које и данас носе и то: 

Марковска мала, 
Цекинска мала и 
Пешинска мала. 
После ослобођења од Турака, наредбом од 15. марта 1878. многе досе-

љене породице добиле су имовину и некретнине од државног фонда. Сељаци
су постали власници земље. Имућнији су куповали имања од турских ага
које су напустиле село и побегле. Било је дозвољено бирање поседа само да
би остали ту да живе. Пошто је дозвољена поделбина многе задруге су се
распале, а становници су напустили село и никада се нису вратили. Власт у
селу је испарцелисала земљиште, сеоске утрине и турска имања, и додељи-
вала их  је појединцима без накнаде како би остали да ту живе.   Почело је
обнављање села. На старим огњиштима су грађене нове куће. Од заосталих
турских ага делило се: покућство, земља, семе за усев и друго. Радило се код
имућнијих староседелаца у наполици. Почело је насељавање целе породице,
а било је и појединаца који су преко својих родбинских веза правили кон-
такте, женили се девојкама и ту остајали да живе. У селу и данас постоји
више породица заснованих на тај начин.  

Феликс Каниц (1829-1904), аустријски археолог и путописац јеврејског
порекла, оставио је запис о Батуловцу у књизи „Србија земља и станов-
ништво од римског доба до краја XIX века” (1895). Он наводи да је Лесковац
– Глубочицу посетио 1889. и кренуо у истраживање од Лесковца, уз Ветер-
ницу, ка Врању, преко Масуричког поља у област Власине. На овом пропу-
товању је прошао и кроз наше село12: „Код великог села Батуловца, које је
као и сва остала у околној равници збијено, прегазили смо надошлу Власину,
која се 7 километара северозападније улива у Мораву”. 

Након ослобођења од Турака 1878. године и припајања Србији, породице
у   Батуловцу су живеле у задрузи. Главну реч у породици је имао домаћин,
најстарији члан. Све финансије су биле у његовом „џепу“ и он је њима рас-
полагао.  У то време супружници су имали од 4 до 12 деце која су се уписи-
вала у матичне књиге по редоследу рађања. Отац је поред имена и презимена
уписиван  и као тежак. 

Пошто није било лекара и лекова, становништво се лечило мелемима,
али и уз помоћ врачара.  Просечан животни век је био око 65 година. Старост
преко 80 година се сматрала као дубока старост. Приликом пријаве смрти
свештеник је уписивао податке од чега је ко умро: од тифуса, јефтике,
дијареје, слабог састава, гушобоље, врућице, великог кашља, богиња, запа-
љења плућа и старости. За време балканских и Првог светског рата највише
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12 Феликс Каниц књига „Србија земља и становништво од римског доба до краја XIX

века”, друга књига, треће издање, СКЗ, Београд, 1987, стр. 275.



се умирало од тифуса и рана.
У матичним књигама венчаних13 поред имена и презимена, била  је и

рубрика писмени – неписмени. У Батуловцу међу рођенима до 1903. године
било је двадесет писмених мушкараца, а  писмених жена није било.

Аврам М. Пешић,                   рођ. 1891. г.        фам. Д. Пешинци 
Васиљко Н. Стоилковић,        рођ. 1890. г .       фам. Чучкинци 
Влајко С. Тодоровић,                 рођ.1901. г.           фам. Величковци  
Гаврил С. Стоилковић,             рођ.1868. г.         фам. Г. Пешинци 
Драгомир А. Митровић,           рођ.1896. г.          фам. Стеванини
Душан С. Младеновић,            рођ.1867 г.           фам. Марковци   
Јосиф Г. Вељковић,             рођ.1898. г.          фам. Горчини 
Јордан Г. Пешић,                     рођ.1900. г.         фам. Г. Пешинци 
Коста С. Цветановић,             рођ.1832. г.          фам. Илијинци 
Милутин Ц. Пешић,                 рођ.1887. г.         фам. Г. Пешинци 
Милан С. Пешић,                     рођ 1871. г.        фам. Д. Пешинци 
Милорад Т. Јовић,                рођ.1895. г.          фам. Јовинци 
Никола М. Пешић,               рођ.1899. г.     фам. Д. Пешинци
Стеван Н. Илић,                  рођ.1905. г.       фам. Недељкови 
Стојадин А. Митровић,          рођ.1895. г.       фам. Стеванини 
Симон Ц. Пешић,                рођ.1889. г.      фам. Г. Пешинци
Тодор Ц. Цекић,              рођ.1869. г.          фам. Цекић 
Ћирко В. Јовић,                   рођ.1899. г.          фам. Ћиркови 
Филип Ђ. Пешић,                    рођ.1894. г.       фам. Д. Пешинци   
Христифор М. Младеновић,            рођ.1872. г.                   фам. Банковци 

Крвна сродства и бракови 

Одлуку о женидби и удаји младих, после ослобођења од Турака, доно-
сили су родитељи. На основу одлуке Сабора Краљевине Србије, Нишки ду-
ховни суд донео је 1922. године одлуку да се после шестог степена крвног
сродства могу закључивати бракови. Званично, више се није плаћала же-
нидба и свадбарина. Пре 1878. године  младићи су се могли  женити са 15-
17 година живота и то са девојком старијом од себе више година. Женидбу
је плаћао турском аги, који је то одобравао. 

Многи  имућнији домаћини су за служење у породици доводили мушко
дете. Прихватали су и девојчице  да би их касније удали. Неке су призетиле
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13 Истражени подаци из МК венчаних (1) и умрлих (3) из Конопничке цркве од 1879.

до 1903. године, које се чувају у Историјском архиву у Лесковцу. МК рођених чува се у
Месној канцеларији у Конопници



мужеве и ту остале да живе. Преговоре између породица имућних и сиром-
шних водили су отац или деда. Многе породице, које нису имале мушку
децу, своје су слуге посиниле и тако је настављена лоза фамилије. Било је
доста супружника из фамилија који су имали близанце. За друго дете није
био исти кум већ је био из друге фамилије. Има случајева у којима је друго
дете крстио члан из породице исте фамилије. Крштење се овако одвијало
све до 1936. године.

Близанци рођени у селу Батуловцу од 1891. до 1936. и од 1976. до 2011.
године:

Фам. Станчини: Урош и Љубица (1891-1891) 
Фам. Петковци: Милош (1895-1897) и Милева (1895) 
Фам. Недељкови: Захарије (1902-1905) и Загорка (1902-1903) 
Фам. Величковци: Станка (1906-1970) и Стојанка (1906-1906) 
Фам. Гребуљци: Петар и Павле (1909-1912) 
Фам. Тошанци: Анђелија и Љубица (1910-1910) 
Фам. Денчини: Јелена (1936-1941) и Магдалена-Дена (1936) 
Фам. Доњи Пешинци: Данијела (1976) и Дејан (1976) 
Фам. Горњи Пешинци: Радивоје (1980) и Роберт (1980) 
Фам. Ничинци-Алексини: Дијана (1991) и Далиборка (1991) 
Фам. Кошаревци: Анђелка (1992) и Јелена (1992) 
Фам. Горњи Пешинци: Бранислав (1998) и Бранимир (1998) 
Фам. Злаћуданци: Ђорђе (2006) и Нина (2006) 
Фам. Банковци: Јелена (2010) и Милица (2010) 
Фам. Горњи Пешинци: Јован (2011) и Јулијана (2011) 

Миграције становништва

Mиграција становништа Батуловца била је нормална појава као и у мно-
гим другим селима и градовима широм земље. Разлози за одлазак или дола-
зак у село били су многобројни. Најчешће су долазили они који су свог
животног сапутника налазили у Батуловцу. У потрази за послом или даљег
школовања  село су напуштали углавном појединци. Ретки су примери да је
нека породица са свим својим члановима отишла из села.

Списак оних који су дошли у Батуловце и у њему остали је дуг, о чему
говоре и имена људи који су дошли.

Посињени-доведени: 
Душан Ђорђевић из Кукавице, рођени брат Ђуре Покиног је оженио Па-

раскеву Кеву из Орашја. Довели су их и посинили Стојча и Стана Ацић из
фам. Ацини. 
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Светозар Стојковић фам. Дојчинци и његова жена  Савета, родом из Ши-
шаве, су довели и посинили Владе (Бркића) Стојановића са женом  Радунком
из Кукавице.

Филипа Стаменковића-Пешића из Рајног Поља је довела мајка Стојанка,
која се преудала за Милана С. Пешића из Батуловца. Милан из фамилије
Доњи Пешинци је посинио Филипа. 

Љубомир Петковић из Кукавице је оженио Виду из Д. Пешинци. Посинио
их Тодор Костић из фам. Тошанци. Касније је довео Деску из Брезовице. 

Чедомира Стојановића из Горњег Губеревца је довела мајка Лепка, Сте-
ванова жена из фам. Илијинци - Недељкови. 

Доселили се:
Ранђел Стојановић Пунџа из Стајковца је оженио Наталију Талу, родом

из Ломнице, из фам. Комаричани. Дошли су да живе у Батуловцу на очевом
плацу.  

Апостол Стаменковић-Банковић из Кукавице је дошао да живи код бра-
танца Ђуре Покиног. 

Светислав Тиса Тасић из Гложана је оженио Јелку из фам. Трајчини, и
дошао да живи у Батуловцу. 

Младен Ивановић из Д. Губеревца је оженио Олгу Тасић од оца Тисе и
мајке Јелке и дошао да живи у Батуловцу  у фам. Трајчини. Касније се одсе-
лио за Лесковац.

Петар Нешић из Конопнице, зет у фамилији Лакини, оженио се Љубин-
ком Бубом. Преселили се са породицом из Конопнице у Батуловце 1969. го-
дине. 

Милован Радоичић из села Селиште код Куршумлије је оженио Ленку,
кћи Драгета Станковића из фам. Станчини. Доселили се да живе у Батуловцу. 

Зоран Златковић из Горњег Присјана је оженио Љиљану, ћерку Мила и
Загорке Јовић. Доселили се у Батуловце 1980. године. 

Борисав Бора Јовановић из Малог Боњинца је оженио Слободанку
Стојиљковић. Доселили су се у Батуловце 2004. године. Они су из фам. Ми-
левкини. 

Призетили се:
Димитрије Николић из Стајковца је оженио Петкану, кћи Стојана и Стане

Станковић из фам. Гребуљци – Николић. 
Драгутин (Цветко) Стојановић из Кукавице је оженио Наталију, ћерку

Станка Станковића и Анице из фам. Драгутинови.  
Станко Алексић из Злоћудова је оженио Анђелију. По њему је фам. до-

била име Злаћуданци.   
Димитрије Мика Стојановић, из Дарковца, је оженио Санду, кћи Мирка
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Мишића из фамилије Мишинци.
Тодор Тоша Шоп из Палојца је оженио Милеву – Милевку, кћи Кристе

Стаменковића из фам. Кошаревци.  
Војислав Ј. Коцић из Пертата је оженио Драгињу из фам. Вукинци – Ка-

лаџици. 
Светислав Тицко К. Цветковић из Стајковца се оженио Љубицом из фам.

Калаџици. 
Владимир Лака Младеновић из Шишаве је оженио Талу, жену покојног

Ранђела Стојановића из фам. Пунџинци – Лакини. 
Душан Младеновић из Шишаве је оженио Јану, ћерку Ђеке и Марије

Марковић из фам. Марковци. (Душан и Владимир Лака су два рођена брата).
Михајло Микаил Стојановић из Манкићева је оженио Милевку Петрову

из фам. Милевкини. 
Спасоје Ђорђевић из Прилепца је оженио Настасију Сику Банковић, и

наставио да живи у фам. Покини. 
Ђура Стаменковић-Ђорђевић из Кукавице је оженио Велику, кћи Спасоја

и Васке из фам. Покини. Након њене смрти из Конопнице је довео Десанку
и три њене ћерке. 

Љуба Горчић из Шишаве је оженио Јелену, кћи Сотира Пешића из фам.
Доњи Пешинци. 

Благоје (Стефановић) Стојановић из Крајинца је оженио Персу из фам.
Трајчини, и остао да живи у Батуловцу. 

Стојан Цоне Цветковић из Стајковца је оженио Славицу, од оца Зарија и
мајке Савке, и наставио да живи у Батуловцу у фам. Мишинци – Динкини. 

Бранко Костадиновић из Орашја је оженио Олгу, ћерку Љубе и Зоне
Стојановић и наставио да живи у Батуловцу, у фам. Мишинци-Динкини. 

Милорад Јовић из Губеревца је оженио Живку, ћерку Градимира и Мла-
денке Станковић из фам. Злаћуданци.  

Стојан Цоне Трајковић из Добротина је оженио Милицу, ћерку Петра и
Раде Илић из фам. Лилинци. 

Урош Николић из Власотинца је оженио Госпаву, ћерку Цветка и Ната-
лије Вељковић из фам. Горчини. 

Милија Мишко из Горњег Левића општина Брус. Оженио се ћерком
Данче и Латинке Стојиљковић из фам. Денчини. Тренутно живе и раде у
Салцбургу, у Аустрији. 

Сеад Достовић из БиХ је оженио Весну, ћерку Сретена и Олге Стојано-
вић. Живе у Батуловцу, у фам. Мишинци – Динкини. 

Мирослав Мике Антић из Горњег Буниброда је оженио Зорицу, ћерку
Цана и Бубе Стојановић и живи у Батуловцу, у фам. Манчинци. 

Негован Ђокић  из Палојца је оженио Ивану, ћерку Свете Циге из фам.
Станчини  и наставио да живи у Батуловцу. 
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Ненад Китановић из Мале Биљанице оженио је Слађану, ћерку Мике Џо-
нија и Ковиљке из фам. Кошаревци. 

Часлав Чале Стојановић  из Орашја фам. Ђокинци  је оженио Слађану,
ћерку Благоја и Живке Крстић из фам. Кошаревци.  

Цигани коритари су се доселили у село Батуловце 1950. године. Прво
су живели у напуштеној старој воденици (Цекинска-Пешинска). Затим у во-
деници Стевана Мециног из Конопнице. У летњем периоду су живели под
шатором код чесме у селу.  У време јесењих и зимских дана боравили су   у
казаници Благоја (Славко) Цекића и у плевњу код Живка Денчинога. Док су
били   у Батуловцу са њима је сарађивао ковач Благоја Величков. Он их је
возио са биволском запрегом за Неготинску Крајину. Повремено су тамо
ишли и остајали би по неколико месеци. Одселили су се из Батуловца за Не-
мачку 1963. године14. 

Расељавање и одлазак из села  почело је после Другог светског рата. На
списку оних који су отишли били су: 

Петар Б. Банковић из фам. Банковци се са породицом преселио у Власо-
тинце.  

Зоран Д. Тодоровић из фам. Величковци преселио се са породицом у
Стајковце. 

Мирко Б. Ристић из фам. Вукинци је отишао са породицом у Америку.  
Мирослав П. Вучковић из фам. Вукинци одселио се   са породицом у Лес-

ковац. 
Душан Д. Јовић из фам. Гребуљци се преселио  са породицом у Јагодину. 
Светозар Тоза Д. Јовић из фам. Гребуљци са женом Милунком се одселио

за Јагодину. Касније је и његов отац Миче  отишао да живи код њих. 
Братислав Ж. Тодоровић из фам. Гребуљци одселио се са породицом у

Лесковац 1980. године. Ненад Б. Тодоровић, његов син, преселио се из Лес-
ковца за Београд.

Миодраг П. Вељковић из фам. Горчини одселио се у Неготин.
Живојин Жика М. Стојиљковић из фам. Денчини одселио се у Аустра-

лију.
Петар Г. Стојиљковић из фам. Денчини преселио се у Прилепац. 
Божидар А. Стојиљковић из фам. Денчини одселио се у Власотинце. 
Младен С. Стојковић из фам. Дојчинци је оженио Симку из фам. Покини.

Одселио се за Српски Милетић. Њихова ћерка Дивна живи у Словенији. 
Радомир Донча С. Стојковић из фам. Дојчинци одселио се у Власотинце.
Драгољуб Драге С. Стојковић из фамилије Дојчинци одселио се у Вла-
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сотинце. 
Зоран Д. Стојковић из фам. Дојчинци преселио се  са породицом у Ладо-

вицу. 
Светозар Тоза Д. Стојановић из фам. Драгутинови одселио се у Ковин. 
Лазар Д. Стојановић из фам. Драгутинови одселио се са породицом у

Смедерево, место Царина. 
Витко (Ратко) Станковић из фам. Злаћуданци одселио се са породицом у

Књажевац, место Штипина. 
Светислав Диле (Ратко) Станковић из фам. Злаћуданци одселио се у Лес-

ковац.
Зоран Станковић (1944), син Градимира и мајке Младенке из фам. Злаћу-

данци одселио се у Лесковац. Радио је као диспечер у Југекспресу. 
Лазар (Влајко) Алексић из фам. Злаћуданци се одселио у село Стањево

Александровац Жупски.  
Владе (Влајко) Станковић из фам. Злаћуданци се одселио са породицом

у Суботицу.
Зоран М. Станковић из фам. Злаћуданци се преселио у Власотинце.  
Драган С. Станковић из фам. Злаћуданци се одселио у Горње Крајинце.
Ратко (Трајко) Ђекић из фам. Заркови се одселио у Лесковац. 
Милан С. Савић из фам. Илијинци се одселио у Лесковац.
Небојша Г. Илић из фам. Илијинци је отишо   у Горње Крајинце. 
Чедомир Чеда (Бора) Јовић из фам. Јовинци се одселио у Аустралију. 
Божидар (Воја) Јовић из фам. Јовинци се одселио у Дадинце. 
Томислав (Воја) Јовић из фам. Јовинци се одселио у Суботицу. 
Сретен Д. Јовић из фам. Јовинци се одселио у Власотинце. Са њим су се

одселили синови Миле и Гуте Јовић. 
Пера Б. Крстић из фам. Кошаревци се одселио у Орловац код Зрењанина. 
Станислав Тане Станојевић  из фам. Кошаревци се одселио у Власотинце. 
Живојин Жика Станојевић из фам. Кошаревци се одселио у Власотинце. 
Зоран М. Цветковић из фам. Калаџици је отишо у Гложане. 
Душан Дуне  С. Цекић из фам. Лилинци се одселио у Самобор, Р. Хрват-

ска. 
Цветко С. Марковић  из фам. Марковци се одселио у Војводину, у место

Лок. 
Дивна Стојановић  ћерка Антанаса и Василке из фам. Милевкини, живи

у Крагујевцу. Стојанка, Добрила и Душка, ћерке Божидара и Савке Стојано-
вић из фам. Милевкини живе у Крагујевцу. 

Симка Стојановић, жена Војислава Стојановића из фам. Мишинци-Дин-
кини је  са  кћерком Јагодом отишла у Македонију. 

Јовица Р. Стојановић из фам. Мишинци-Динкини се одселио и живи у
Лесковцу. 
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Благоје В. Ничић Јовић из фам. Ћиркови се одселио са породицом у На-
талинце. 

Ранђел (Драгутина) Станковић из фам. Прокопови се одселио у Аустра-
лију. 

Живојин Жика (Наћин) Здравковић из фам. Наћини се одселио са поро-
дицом у Власотинце. 

Петар Б. Цекић из фамилије Цекић се одселио и живи у Власотинцу. 
Бранко Ц. Пешић се одселио   са породицом у Велику Плану. 
Зоран А. Пешић живи у Лесковцу са породицом. 
Драган А. Пешић се одселио у Стајковце и живи са породицом. 
Благоје Љ. Горчић се одселио у Власотинце са породицом. 
Јован Б. Пешић се одселио и живи у Лесковцу са породицом. 
Јован Л. Пешић се одселио у Власотинце са породицом. 
Милорад Мицко Д. Пешић се одселио у Власотинце и живи са породи-

цом. 
Велимир С. Митровић се одселио за Ниш са породицом. 
Градимир С. Митровић се одселио за Ниш са породицом. 
Ружа, Војина са ћерком Славицом из фам. Стеванини се одселила у Лес-

ковац. 
Александар Лека Ч. Николић, из фамилије Станчини, се одселио у Вла-

сотинце са породицом. 
Борко В. Станковић из фам. Станчини се одселио за Елемир код Зрења-

нина.  
Цветан Т. Костић (1891), трећи син Тодора и Тошане Костић из фам. То-

шанци је завршио столарски занат у Сегедину. По причи Душана Љ. Ко-
стића, одселио се за Македонију. 

Пера Ц. Цекић се одселио и живи са породицом у Лесковцу.  
Јован Б. Цекић се одселио са породицом у Власотинце. 
Драган М. Цекић се одселио и живи у Власотинце са породицом. 
Неша М. Цекић се одселио и живи са породицом у Нишу. 
Марко Д. Цекић се одселио у Ниш и тамо живи са породицом. 

Гастарбајтери

После Другог светског рата међу првима који су из Батуловца отишли на
рад у Француску су Стеван и Цветко Цекић, Благоје Б. Пешић и Мија Мит-
ровић. 

Марта месеца 1967. у град  Лил отишли су Бора и његов син Чеда Јовић,
Божа В. Јовић и Младен Дека Тодоровић. 

Крајем 1967. године код Боре Јовића у Лил су отишли Рајко Пешић, Мла-
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ден Дене Ристић, Новица Ноша Митровић и Пера Ц. Цекић. 
Маја 1968. у Француску су отишли Петар Б. Јовић и Божа С. Цекић. Кас-

није на рад у Француску ишао је велики број Батуловчана. Неки су остали,
и данас тамо живе са својим породицама. 
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4. ДРУШТВЕНО–ЕКОНОМСКЕ ПРИЛИКЕ 
И КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТА У СЕЛУ

Насељавањем Батуловца мештани су необрадиво земљиште  постепено
претварали у обрадиво. Са већим приносом су се обезбеђивали бољи услови
за живот и опстанак. Становништво се у другој половини 19. века  бавило
земљорадњом, сточарством и виноградарством, а средства за рад су била мо-
тика, ашов и срп. Углавном се живело од земљорадње и сточарства, али било
је и  надничарења, рад на туђој земљи за дневницу. Надничило се код имућ-
них породица, у њивама и виноградима. Радило се по цео дан за килограм
брашна. Многе фамилије нису могле од тога да преживе.  Поједини мушки
чланови породице су у рано пролеће одлазили да раде  ван места боравка а
у касну јесен су се враћали кући. Земља се обрађивала помоћу биволске и
воловске запреге. Било је и удруживања јер није свака породица имала мо-
гућност да сама обрађује земљу. Једни су имали по једно говече, алат, плуг,
други дрвена, шинска кола и тако су се узајамно помагали. 

После ослобођења од Турака земља се обрађивала дрвеним ралом и плу-
гом. Није било необрађене земље. Чувала се већином теглећа стока и биволи,
коња је било врло мало. Скоро свака кућа је имала пар оваца, свиње и по које
крупно говече. У то време је било доста сеоских утрина и стока се напасала
свуда. После 1960. сточни фонд се смањивао. Тако да је данас реткост да
неко чува краве, овце или козе. Остало је неколико пољопривредних дома-
ћинстава која се баве сточарством. У тову стоке посебно се истичу Сава М.
Тодоровић и Томислав Ђ. Пешић, Раде С. Манчић у овчарству и Братислав
Т. Пешић у преради млека.

Жетва се обављала ручно помоћу српова, касније се косило један постад
до подне а други по подне. Снопове су везивали раженом сламом и одвозили
их у двориште на гумно где је спахија узимао десетак, односно сваки десети
сноп жита.   Вршидба се обављала  са стоком везаном за дрвени стуб стожер,
која је    кружила око њега и газила жито. Тако  је било све до Другог светског
рата. Вршалице, вејалице, ветрењаче и тријери су се појавили касније. 

Кукуруз се сејао ручно, није било вештачког ђубрива и принос је био
слаб. Многе породице и брачни парови одлазили су у Војводину да беру ку-
куруз, по двадесетак дана. Вагоном је кукуруз из Војводине  стизао на же-
лезничку станицу Ђорђево, а касније на станицу у Лесковцу. Од Ђорђева и
Лесковца до села кукуруз је превожен запрежним колима. Данас је у ра-
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тарству заступљена   производња пшенице и кукуруза, а најбоље резултате
у овој производњи постиже Милан Мића Станковић   који има највеће по-
вршине под овим културама у Батуловцу. Такође, он има сву потребну по-
љопривредну механизацију за обраду земље. 

Скоро свака породица је имала кочину, свињац, обор где је чувала свиње.
Имали су кошару, шталу за говеда, замет, трле за овце и козе. Стока се терала
на испашу и чувала   на сеоским утринама Ширина, Зукар, Друм, Бузелак,
Прудина и поред реке Власине. Било је организовано чување на недељу и
више дана. После поплаве 1948. године село је остало без утрине. Тада су
утрине Доња Ширина и Бузелак испарцелисане и подељене поплављеним
породицама.   Део утрине је узела  Општина Власотинце. 

У недостатку радне снаге, у селу су се организовале мобе. Реч  је о испо-
моћи комшија, рођака и пријатеља у пословима за које је потребна већа радна
снага. Мобе су углавном организоване   у време пољских радова: косидбе,
копања, брања, љупење кукуруза, сакупљање сена, брања и слагања дувана
и грађења кућа. У току мобе организовани су већи обеди и послужења.
Поједини имућнији мештани   доводили су свираче  из циган мале из Вла-
сотинца.  Газда им је наређивао да свирају „да се чује на други брег не само
у нашем селу”. Весеље се организовало при крају посла како би се млади
између себе боље упознали. Исплата свирачима, фрулашима  и гајдашима
била је у храни и пићу. 
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Чувари поља  

Сеоски кмет и мештани су за чување поља сваке године ангажовали од-
ређен број људи. Они су тај посао обављали  од пролећа до касне јесени. За
тај рад,   капару су добијали одмах, а преосталу договорену суму новца
после завршетка посла и сакупљања летине.

Пољаци у селу Батуловцу били су15: 
Миленко Ничић, најстарији и први чувар 
Душан Младеновић Ђекин 
Петар Николић Петканин  
Воја Јовић Цар 
Ћирко Јовић Ничин 
Драгољуб Тодоровић Сикин 
Радивоје Дика Пешић 
Драге Алексић Чилац 

Раднa задругa

Прве сељачке радне задруге обрађивале су земљу примитивно. Орало се
дрвеном ралицом и запрежном стоком. Копало са дрвеним мотикама. Након
завршетка Другог светског рата, 1946. године у Батуловцу се приступило
формирању Сељачке радне задруге, колективизацији пољопривреде, званој
колектива16. Задруга је основана на предлог Власотиначког среза, и она је
постојала све до 1953. године, када је држава донела Уредбу о ликвидацији
сељачких радних задруга. 

Стеван Недељков Илић је био изабран за начелника „Колективе” која је
формирана у Батуловцу. Као угледан домаћин и човек из богате фамилије,
Илић  је био повереник за пољопривреду у ослобођеном Власотинцу 1944.
и почетком 1945. године. Током рада у „Колективи” је помогaо свим њеним
члановима. Залагао се за рад, ред, бољи живот, заштиту радника и чланова
њихових породица. Многи чланови су ушли у задругу да би породица оп-
стала и могла да живи, јер су у њој добијали храну.  То је била велика помоћ
за опстанак. Добијали су и храну за стоку. После распада задруге 1953. го-
дине многи су откупили део земље од задруге. Појединци су после распада
„Колективе” постали сиромашнији него што су били. 

„Колектива“ је имала своје имање у Бузелaку и ту су садили бостан. Ту
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Општински одбор СУБНОР-а, Власотинце, 1979, стр. 155



је било диња и лубеница које и данас
памте многи мештани17. У Прудини
се садио кромпир. Принос је био ве-
лики и квалитетан. Многи сиро-
машни мештани који нису били
чланови „Kолективе” снабдевали су
се храном, јер је у то време кромпир
био основна храна за породицу. По
одобрењу начелника „Kолективе”
Стевана Илића, радили су помоћне
послове, помагали су у чишћењу и
сређивању земљишта, за узврат су
добијали кромпир. 

У Горњој Ширини су биле на-
прављене велике шупе за смештај
хране за стоку и штале у којима су
чували коње за рад на имању (где се
сада налази плац Лазе Стојиљковића). Такође, били су направљени и  обори
у којима су се чувале свиње. Наталија Тала, рођена сестра Милорада Миме
Ђориног, била је задужена за чување свиња. Као награду за залагање и при-
меран рад је добила шиваћу машину. Деска Ђорина, ћерка Жике Јанкинога,
била је помоћна радница за рад на чувању свиња и одржавању просторија.
На том делу имања је био ископан бунар од кога је жица за воду ишла ди-
ректно где је кућа Стевана Цекића, за садашњу чесму у Батуловцу. Бунар се
налазио десетак метара десно од садашње куће судије Мирослава  Илића.
Бунар је имао велики ђерам и цело село је користило воду из њега. 

Чланови „Колективе”   
Стеван Илић, начелник „Колективе”, 
Славко Манчић, књиговођа, благајник,
Тоза (Мичин) Јовић  је био књиговођа, мањи временски период,
Драгољуб Тодоровић–Илић, бригадир, референт за пољопривреду, 
Тодор Тоша шоп Станојевић, радник,
Жика Јанкин Стојковић, радник, 
Жика Зарков Стојковић, радник, 
Жика Наћин и његова жена Дацка, радници,
Ваце Кевин Ђорђевић, радник курир, обавеза му је била да обавештава

чланове „Kолективе”. Носио је пошту члановима и представницима Власо-
тиначког среза.

Божа Зарков Ђекић је радио у „Колективи” на чувању и одржавању
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17 Казивање Деске Јовић, ћерке Жике Јанкинога, Живојина (Драгољуб) Тодоровића,

Миме Јовић и других мештана села



штала, у којима су чували коње. Радио је са коњима и био одређен да превози
материјал, када је почела изградња школе 1946. године. Тај рад се одвијао
радним акцијама.

Сеоске утрине
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Утрине и пашњаци били су на потесу Горња и Доња Ширина, Бузелак,
Село, Пункавица и  Прудина. Одлуком о додељивању пашњака и утрина Ко-
нопничкој општини 1954. године, мештани Батуловца нису више могли да
чувају стоку на тим поседима. Утрине и пашњаци Конопничке општине до-
дељени су Земљорадничкој задрузи у Власотинцу, 1961. године. Задруга је
извршила разоравање и користила их као своје. Касније је укњижила све те
утрине на своје име и постала њихов власник. На утрини Прудина, поред
реке Власине, где су некада биле засађене сеоске тополе, постојало је игра-
лиште које су мештани   направили. Ту се играо фудбал током целе године,
нарочито преко лета док су се мештани купали у Власини код „Бацковог
врбака”. 

Општина Власотинце је мимо договора са Месном заједницом села Ба-
туловца посекла све тополе и продала, а од тих пара ништа није дала месној
заједници. Након тога,  испарцелисала је то земљиште и поделила га влас-
ницима из Власотинца којима је одузета земља. Месна заједница је покушала
да врати утрину Горње Ширине али у томе није успела. Та утрина и данас је
запуштена и необрађена.  Још једна неправда погодила је житеље Батуловца.
Општинска власт је од мештана   по неекономским ценама и насилно откуп-
љивала обрадиво земљиште на коме је власотиначко предузеће ИГМ „Рад”
изградило циглану.  

Виноградарство

Власотиначки крај је данас познат по свом грожђу и вину. Први засади
винове лозе у Батуловцу датирају од 1886. године18. Скоро свака фамилија
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18 Казивање Јована Д. Илића (1946), пољопривредног агронома из села Батуловца 20.
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је имала своје „лозје” (виноград). Од лозе црнина и глибовица правило се
црно вино, комињак или шиљер, а од комина се пекла ракија. Удруживање
виноградара у Винарску задругу  Власотинце, која је основана на ини-
цијативу групе грађана, почело је 1928. године. Из Батуловца је у почетку
било неколико чланова који  су касније одустали. Први подрум у Власотинцу
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саграђен је 1929. године. Многи меш-
тани су своје грожђе продавали под-
руму, и то им је била зарада за
опстанак породице. Други задружни
подрум основан је 1938. године а
трећи задружни подрум основан је
1946. Тада су се појавиле нове сорте
винове лозе прокупац и пловдина.
Почело је да се производи бело и
црвено вино. 

За време Винског бала у Власо-
тинцу одржава се такмичење винара
и виноградара. Братислав Тодоровић
је учествовао више пута на том балу.
Дирекција Винског бала доделила му
је 1997. године Повељу за квалитет
вина. Такође, Братислав је освојио и
друго место на такмичењу винара и
виноградара на Другом сајму вина и
привреде, у оквиру Винског бала,
2006. године.  

Интензивнији развој виногра-
дарства почео је 1980. године са израдом пројекта за комасацију земљишта

Berba gro`|a, potes Sviwarnik, Stajkova~ki rid 1973. 

S leva: Kruna Pavlina, Drage Gocin iz Stajkovca, Micko Pe{i}, Goce,

Bratislav Todorovi}, u pozadini Mira `ena Jovana Ili}a

Takmi~ewe vinara odr`ano 1997. g.

Vinski bal Vlasotince



на површини од 20 хектара. Он је обухватао уређење земљишта, путне мреже
и подизање плантажних винограда са винским сортама у комплексу.   Стари
виногради на потесу Зли Дол Земљорадничке задруге „Винарска” – Власо-
тинце замењени су садњом нових плантажних винограда.  Било је око 80
власника винограда. Сви који су хтели добили су кредит за набавку калема
и, са  роком отплате од осам година,   за садњу црних винских сорти вранац,
бургундац и гаме, и белих винских сорти смедеревка, ркацители, ризлинг и
жупљанка. Такође, добили су вештачко ђубриво, бетонске стубове, жицу и
други материјал за садњу. 

Пољопривредни стручњак из Батуловца Јован Д. Илић19,   руководио је
комасацијом.   Његово присуство, као пољопривредног техничара у стручној
служби, доста је помогло у сарадњи са Земљорадничком задругом у Власо-
тинцу. Та помоћ се посебно огледала приликом одобравања повољних кре-
дита за куповину репроматеријала, ђубрива, семенског материјала и
хемијских средстава, као и при набавци механизације, трактора и мотокул-
тиватора. 

Јован Илић је најзаслужнији за садњу плантажних винограда.  Он је
својим стручним радом на терену саветовао пољопривредне произвођаче
који су подизали засаде винограда. Виногради су били на врхунском нивоу
и принос је увек био добар. Међутим, због неодржавања путне мреже, цео
комплекс винограда данас је  покривен коровом и израслим  багремом. Нико
више   не обрађује винограде у том делу. 

Ратари и повртари 

У ратарству је заступљено узгајање пшенице и кукуруза,  најбољи у Ба-
туловцу је Милан Мића Станковић, који под овим засадима има највеће по-
вршине.

Скоро свако домаћинство у Батуловцу има башту,  најчешће у оквиру
окућнице и производи поврће за своје потребе. Повртарском производњом
за тржиште баве се Ђорђе М.  Јовић, Драган С. Марковић, Јовица Б. Николић
и Драган Ж. Тодоровић.

Сточари

По ослобођењу од Турака свако домаћинство имало је по неко грло
крупне и ситне стоке.  На руку сточарима тада је ишло и доста сеоских ут-
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рина за испашу стоке. После 1960. године сточни фонд полако опада.
Данас се у селу само неколико домаћинстава бави сточарством. У тову

стоке посебно Сава М. Тодоровић и Томислав Б. Пешић, у овчарству Раде
С. Манчић, док се Братислав Т. Пешић истиче у производњи млека.

Занимања Батуловчана 

Бољи живот за становништво Батуловца и околних села почиње од 1903.
године. Мештани су   поред   сточарства и виноградарства почели да се баве
и разним занатима. Било је печалбара, ћеримиџија, циглара, шнајдера, ко-
вача, колара, млинара, качара, пинтера, каменорезаца, пекара, опанчара, об-
ућара, брашнара, молера, трговаца, дрводеља и рудара. 

У Власотинцу и Козару је заживела фабрика гајтана. У Грделици је фаб-
рика штофова основана 1893, а гумара 1938. У селу Рупље је већ радио руд-
ник Добра срећа. Mлин у Власотинцу је подигнут на реци Власини 1890.
године. Циглана у Власотинцу је почела да ради. Све ово је утицало на ста-
новништво које је почело да функционише и могло да зарађује за живот. 

Становништво Власотинца почело је да се удружује у синдикалне под-
ружнице и радничка друштва. Социјал-демократска странка формирана је
1908. године. У време прославе Првог маја 1913. поворка је кренула из Вла-
сотинца и зауставила се у селу Конопница. Ту је одржан кратак говор као
обележје празника. Кмет села Батуловца је одредио многе мештане да при-
суствују прослави20. 

Циглари

После ослобођење од Турака у Батуловцу су се појавили први цигларски
мајстори ручне производње. Организована израда сирове цигле почела је
1892. године. У печалбу се ишло од раног пролећа до касне јесени. Понеки
печалбар је долазио кући преко лета, обично за вашар у Власотинцу и доно-
сио новац породици. Печење цигли било је на отвореном и сазиданом бан-
кету. Тада су се појавили отреситији мајстори циглари, звани груповође или
предузимачи, који су налазили   раднике и чираке за рад на изради цигле.
Разговор  с будућим радницима, или „пазарни дан”, је био петком у кафани
„Земун” у Власотинцу. Почетком 19. века циглане су биле озидане и покри-
вене тако да се производња повећала и радило се дуже. И данас у   селу има
печалбара али је њихов број мањи.

Антанас Стојановић (1909), син Милевке и Михајла Стојановића је радио
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на циглани Јужна Морава у Лесковцу 1930. године21. Био је први признати
груповођа који је водио раднике на циглани. Проглашен је за најбољег пекача

цигле. У то време није се
могао замислити рад на ци-
глани без Батуловчана. То су
били пекачи, слагачи, фуру-
наши, пепељари и сироваши. 

По казивању Милоша и Ра-
дивоја Гавриловића, Драго-
мира Живковића и Мирка
Цветковића из Гложана,
Уроша Тасића и Драгутина
Стојиљковића из Кукавице,
Звездана Илића и Велимира
Матића из Ладовице, као и
других из Орашја, на састанку
у месној канцеларији у Орашју
21. септембра 1979.  

Mладен  С. Станковић из
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21 Радомир Костадиновић, „Црна Трава и Црнотравци”, Напредак, Лесковац,  1968, стр.

117

Ciglari: Kole, Mi{a i Jova na ciglani u Paulovcu kod Bjelovara 1963. 

Ciglari: S leva stoje prvi red: Cvetko

Nikoli}, Cvetko Pe{i}, Mile Jovi}, drugi

red: Branko iz Skrape`a,  Pera C. Ceki} 

podigao crep i Rode R. Ceki}, slikano 

na ciglani Grubi{no Poqe, Hrvatska



фамилије Злаћуданци се бавио
цигларским послом. Међу
првима је шездесетих година
био груповођа22. Циглана је
пословала преко „Трудбеника”
из Охрида. Младен је органи-
зовао и водио групу радника
из власотиначког краја. Са
њим су радили Батуловчани:
Борко и Божидар Станковић,
Душан Тодоровић, Илија
Ђекић, Павле Пешић, Петар
И. Станковић, Света Илић ...

Милан Влајков Стојиљковић (1914) из фамилије Чучкинци бавио се ци-
гларским послом међу првима у селу и радио је на циглани у Чуругу,   затим
на цигланама у Жабљу и Рачи Крагујевачкој. Био је бригадир и руководилац
посла. Батуловчани су у то време радили са њим на циглани. 

Благоја Влајков Стојиљковић (1923) из фамилије Чучкинци се бавио ци-
гларским послом. Обезбеђивао је раднике на државној циглани у Кљајићеву.
Радио је као организатор посла и водио евиденцију радника као књиговођа. 

Душан Дуне Мирков (1922) из фамилије   Величковци се бавио циглар-
ским послом од педесетих година. Водио је раднике на циглане у Невесиње

45

______________
22  Казивање Илије Б. Ђекића (1948) и других мештана села

Petar @. Stojkovi} na ciglani Veliki
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Ciglari: S leva: Laza, Blagoja Desankin, Jova Lazin, n.n, n.n, n.n. Mome

Stankovi}, Kole Tozin, @ika Stojmirovi}, direktor ciglane u Dobanovcima

1966.  



(БиХ) и Милошево код Приштине.
Један је од првих самосталаца који је
у то време водио раднике нашег и
околних села на рад у државним ци-
гланама. 

Сретко Јовић Мичин (1926) из фа-
милије  Гребуљци је радио на држав-
ној циглани у месту Глина, у
Хрватској од 1968. до 1971. Био је
предузимач груповођа23. Водио је око
двадесетак радника из Батуловца и
околних села. Такође, од 1972. до
1980. године је водио раднике на КиМ,
на циглане у Ђаковици. Био је посред-
ник између директора фирме и рад-
ника. 

Душан Јовић Мичин (1921) из фа-
милије Гребуљци је био предузимач
груповођа на циглани „Поморавље” у
Јагодини од 1942. до 1960. године.
Водио је раднике из села Батуловца, Свођа и Боњинца. 

Светозар „Тоза Мичин” Јовић (1930)  из фамилије Гребуљци, бавио се
цигларским послом. Водио је раднике из околине Власотинца: Модра Стена,
Боњинце Мало и Велико, Мезграја и Батуловце, на рад у циглани „Помо-
равље” у Јагодини. 

Цигларским послом се бавио и Лазар С. Пешић (1922) од 1965. године.
Његов син Крста Пешић (1944) је отворио цигларску радњу 1972. у Хрват-
ској, у месту Грубишно Поље. Други син Јован Пешић (1946) је отворио при-
ватну радњу 1975. Сви су они   најпре радили на цигланама у Хрватској као
обични радници, а касније су постали груповође, предузимачи и послодавци.
Имали су своје циглане у више места у Хрватској све до рата 1991. У то
време и ћерка Лазара Пешића, Мирјана (1950) удата у фамилију Гребуљци
за Јована Илића (1946), је била власник циглана на неколико места. Касније
су то преузели њихови синови, који и данас имају циглане у Србији.  

Чувени мајстор пекач Бора  П. Јовић (1906) из фамилије Јовинци из Ба-
туловца супротставио се Чеди и Пери, браћи из Орашја. Они су имали ци-
глане у време када је Бора радио код њих. Пошто им није дозволио да му
наређују и шефују, јер је цигларски посао познавао боље од њих, он је напу-
стио циглану. Они су га  после тога прогањали, али је успео да се избори и
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23 По казивању Милорада  Миме  Јовића, Новице Стојковића и  Бранка Јовића из Јаго-

дине, 20. 02. 2018.



спаси, иако су они били најјачи у власотиначком крају.  
У атару села Батуловца, на потесу Прудина, Пункавица, Друм, Бузелак

и Горња Ширина била је сеоска утрина. Ту су најсиромашнији мештани села
риљали и копали земљу на јесен да би измрзла преко зиме и на пролеће пра-
вили циглу ручно, дрвеним калупима. 

Костадин Коста Васиљковић Николић је 1949. године добио новчану на-
граду од 300 динара за свестрано залагање као помоћник пекача цигле. Њега
је тада наградило Градско предузеће за израду цигли и црепа у Крагујевцу. 

Надничарење

Надничарење се највише одвијало у пролеће, у време резидбе и копања
винограда у власотиначком атару. Рано ујутру док још није свануло газде су
на одређена места долазиле и бирале надничаре. Храну су давале једном
дневно. Увече би се пешке после напорног рада враћали из Власотинца кући
и то је трајало све док је било посла. Жене су биле најоптерећеније јер су,
поред редовног посла у кући, са мушкарцима ишле у надницу. Оне које су
остајале   кући бавиле су се пољопривредним  послом на свом имању. У ви-
ноград „Зли Дол” се ишло пешке, газећи реку Власину и носећи на „грбину
мало дете у лулејку” а на рамену копач. 

Рабаџије

Рабаџије су на пазарни дан у петак у Власотинце ишле са стоком и за-
прегом. Многи мештани Батуловца су се бавили тим занатом. Рабаџијски
посао је био тежак, али није било других зарада и морало је да се ради због
очувања породице. Рабаџије су ишле за робу чак у Солун. Били су форми-
рани каравани са биволском запрегом, а из других села је била и коњска за-
прега. То путовање је трајало дуго. Ишло се дању и ноћу по блатњавим
путевима, али и зими по снегу и леду. Ноћивало се по друмским меанама уз
кола покривеним покровцима из дућана Тодора Цекића, уз рабаџијске ватре. 

Дуванџије

Многе породице у   селу су гајиле дуван. Седиште дуванске станице било
је у Власотинцу. Саветник за производњу дувана и највећи произвођач ду-
вана у Батуловцу био је Граде Милевкин, који је уједно био веза сељацима
у вези садње дувана. У рано пролеће произвођачима се давао зајам, мате-
ријал, алат и прибор, семе и разне хемикалије за прскање, који се на крају
године, након продаје, одбијао произвођачима. Они су откупној станици пре-
давали исушен, калупиран и класиран дуван24. 
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24  Казивање Божидара Бошка Митровића (1953) из фамилије Стеванини и других меш-

тана села Батуловца



Ковачи

Благоје С. Величковић (1904) се ковачким послом бавио дуго година. Ра-
дионица му је била у Марковској улици, поред ограде до пута, где сада живи
Жика Влајков. Имао је алат за потребе обављања ковачких послова. Увек је
био услужан и прави мајстор. 
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Благоје С. Митровић (1925) је био ковач. Имао је своју радионицу опрем-
љену ковачком ватром и другим алатом потребним за обављање ковачких
послова. Већином се у то време радило са одуживањем радом, „ти мени ја
теби”. 

Небојша Ничић, звани Џулов је завршио ковачки занат у селу Губеревац.
Имао је своју ковачку радионицу. Бавио се израдом запрежних гумених кола.
У том послу помагао му је рођени брат Јован Ничић. У Батуловцу су се   пра-
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вила запрежна гумена кола.  
Благоје Николић Ковач (1930), син Чедомира Николића (1901), је ковачки

занат завршио 1952. године у селу Бадинце. Имао је ковачку радњу и радио
је   на клепању раоника за плугове, копаче, мотике, секире и друге алате.
Правио је шинска и гумена запрежна кола. Први је у селу имао своје чезе.
Сам их је направио. Исте такве је израдио за мештанина села Липовица. У
послу му је помагао син Света Николић звани Цига. 

Електричари

Благоје Б. Пешић (1939), самоуки мајстор је изучио електричарски занат
док је радио на циглани у Војводини са Душаном Банковићем из Батуловца.
Посао електричара га је интересовао од малена. По причи Младена Вучко-
вића, као млад човек Благоје је читао књиге и сам је изучио и усавршио
занат. Године 1967. отишао је у Француску, у град Сежерме, и тамо се запос-
лио. Благоје  је радио, водио посао и постао бригадир. Касније је радио у
Паризу, где је обављао посао бригадира. Имао је тада осму највећу платну
групу. Вратио се из Француске након осам година рада. Запослио се у пред-
узећу „Беско”  у Власотинцу, као електричар, у коме је радио до пензије. Бла-
гоје је био један од најбољих   мајстора електричара у власотиначкој
општини. 

Младен Б. Ристић – Вучковић (1945) изучио је занат електро-инсталатера
радећи у Француској са Благојем и постао је мајстор електричар. Из Фран-
цуске се вратио након дванаест година рада и запослио се у предузећу
„Беско”. Радио је заједно са Благојем и Гаврилом Пешићем. Младен је након
повратка из Француске положио мајсторски занат у Власотинцу. Председник
комисије је био Луте из Манастиришта. 

Слободан Ц. Цекић (1944) је у Француској радио у истој фирми са Бла-
гојем. Он је тамо изучио занат, како каже Младен Ристић, и постао мајстор
електричар. Након пензионисања вратио се кући у Батуловце. 

Божидар (Војислав) Јовић (1934) је радио у друштву са Благојем као елек-
тричар и остао до пензије у Француској. Сада живи у селу Дадинце. 

Гаврило Ј. Пешић (1933), самоуки мајстор је по завршетку школе и војног
рока изучио занат и постао мајстор електричар. Као електричар је до пензије
радио заједно са Благојем Б. Пешићем у „Беску”25. 

Зидари

Јоса Горчин (1898), Влајко Чучкин (1890), Тодор Тоша Миленков (1905)
и Драгутин Прокопов (1886) су најстарији зидарски мајстори у Батуловцу.
Касније су им се придружили: Илија Генин (1924), Жика Зарков (1922) и
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25  Казивање Младена Вучковића из Батуловца, 7. 6. 2018.



Бацко Врањин (1928). 
Зидарски занат је поред оца Јосе изучио Павле Вељковић (1936), који је

годинама радио и зидао зграде у селу Батуловцу и шире. Такође, његов други
син Крста Вељковић (1939) је повремено радио зидарски посао.

Александар Лека (1945), син Тоше Шопа је почео да се бави зидарским
послом са својих 14 година. Са њим је радио и његов брат Станислав Тане
(1939), који живи у Власотинцу. Бавили су се зидарским послом до пензије.
Изградили су много кућа и зграда у Батуловцу, широј околини и на целој те-
риторији бивше СФРЈ. Мајстор Лека је имао мешалицу за бетон 1970. го-
дине, међу првима у селу, коју је бесплатно користило  цело село.  

Сретен Петковић Микичин (1933) је изучио зидарски занат док је радио
са Дунетом Миљковим из Конопнице. Постао је мајстор зидар. У селу је
мештанима сазидао много зграда. Његовом заслугом и ангажовањем изгра-
ђени су мостови на долини Проваљеник. Тиме је омогућио мештанима села
да лакше дођу до својих најмилијих који почивају на Батуловачком гробљу26. 

Саша Митровић (1971), унук Стојадина Гмитровића (1895), живи у Ба-
туловцу са својом породицом. Ради у Београду као грађевинар на изради
стамбених зграда. Има своју фирму и ангажује грађевинске  раднике.

Бравари

Живојин Жика Сандин  Стојиљковић (1941) је као бравар радио у фаб-
рици „Милош Диманић” у Власотинцу. Правио је капије и ограде од метала.
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Међу првима се бавио истраживањем воде у атару села Батуловце. Вршио
је побијање цеви по њивама за поливање баште и у двориштима мештана. 

Раде П. Митровић (1947) је радио као бравар у предузећу „Милош Ди-
манић” у Власотинцу. Једино су  Жика Сандин и он ту радили заједно. Радио
је на постављању хидрофора за воду за кућне потребе, пре довођења градске
воде у село. 

Бошко Митровић (1953), унук Драгомира Митровића (1896) је изучио
браварски занат у Власотинцу и прави је мајстор у свом послу. Живи са по-
родицом у Батуловцу. 

Душан Ђорђевић (1956) са осамнаест година је почео приватно да ради
браварију. Касније је отворио фирму „ФАКОМ”, бравар-аутолимар-фарбар,
која и данас постоји. 

Славољуб  Б. Станковић (1957) је завршио браварски занат. Био је запос-
лен у фабрици „Милош Диманић”. За време изградње металног моста 2003.
године на реци Власини својим радом се исказао као добар и вредан мајстор.
Организатор изградње моста је био Јовица В. Јовић, тадашњи благајник у
МЗ. Постављени метални мост је надошла вода реке Власине срушила маја
месеца 2006.  Мост и данас лежи на дну реке Власине27.

Металостругари

Томислав Петковић и његов син Мицко су изврсни мајстори стругари и
водоинсталатери. Имају свој струг и други алат. Велика је предност  мештана
што они обављају тај посао у селу. Увек су ту да отклоне сваки квар. 
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27 Казивање Вите Пешића, председника МЗ, дао је име мосту „Шепоњин мост”

Изградња металног моста, Славољуб  Б. Станковић, први с лева, Горан В. Тодоровић, 
Сретко Микичин и Јова Јелкин



Аутопревозници

Петар Б. Јовић (1947), син Боре Јовића, је био први аутопревозник у селу.
Почео је да ради 1974. године. Услугу превоза је вршио трактором. Затим је
наставио камионом све до 1994. године. 

Ђорђе Јовић, звани Ђора Ћирков (1935) је био међу првим аутопревоз-
ницима у Батуловцу. Касније је са породицом отишао на привремени рад у
Француску. У помоћној згради његовог дворишта према Кошаревској улици
била је отворена кафана у којој је радио Вујица Пешић из Власотинца. 

Новица Д. Стојковић (1953) је почео да се бави послом аутопревозника
1978. и радио је до 2017.  Касније је отворио своју приватну фирму “АТР”.
Његови синови наставили су да раде исти посао и имају своје фирме: Дејан
Н. Стојковић је отворио фирму „DEMAKI”, Бобан Н. Стојковић је отворио
фирму „PTIAR BOKAS PLUS”. 

Миодраг Мија Пешић (1955) је почео да се бави послом аутопревозника
од 21. 3. 1979. Делатност на експлоатацији шљунка, песка и другог грађе-
винског материјала започео је 2006. године и сада се бави истим послом. 

Новица М. Цветковић (1955) је био аутопревозник од 1980. до 1992. го-
дине. После тога је почео да се бави зидарским пословима. Ради као пред-
узимач, послодавац и води раднике на рад у Црну Гору. 

Синиша К. Николић (1959) је био приватник, самостални аутопревозник.
Овим послом се бавио од 1982. до 1989. године. Продао је свој камион и на-
пустио тај посао. Сада се бави цигларским занатом (пекач цигли).

Возачи

Професионални  возачи путничког саобраћаја  Аутотранспортног пред-
узећа „ЈУГЕКСПРЕС” Лесковац, из села Батуловца били су:

Крста В. Пешић Џинин 
Рајко В. Пешић Џинин
Чедомир Стојановић  Стеванов
Велибор М. Илић Мирков
Божидар М. Илић Мирков

Кондуктер-диспечер

Зоран Станковић Градимиров радио је у предузећу  „ЈУГЕКСПРЕС” Лес-
ковац, прво као кондуктер а онда као диспечер до пензије.

Привредници

Бранислав Јовић је рођен 1. новембра 1953. у Батуловцу, од оца Светозара
и мајке Милунке. Четири разреда основне школе завршио је у Батуловцу. Го-
дине 1964. са родитељима и сестром Верицом селе се у Јагодину, где за-
вршава основну школу и гимназију. Економски факултет у Крагујевцу

53



завршава 1977. Кратко време је радио у фирми „Помо-
равље”, а затим у фабрици каблова до 1987. Затим као
генерални директор у фабрици конфекције „Ресава” у
Јагодини до 1990. године

Фебруара месеца 1990. године отвара приватну
фирму „TREND-COMPANY” у Јагодини.

У власништву има рудник у Кривој Феји код
Врања, Брестовачкој бањи код Лесковца, део Летекса,
у Јагодини Морава трговина, конфекцију у Рековцу и
др. Запошљава преко 400 радника.

Ожењен, из првог брака са Љиљаном има сина и
ћерку, и има 5 унучади, у другом браку је са Маријом.
У пензији је од новембра 2018. године, живи у Јагодини.

Драган А. Пешић (1972) је постао приватни послодавац. Има сопствену
производњу заједно са супругом у Стајковцу, фирма се зове „Агромашина
плус” . 

Вулканизери

Јовица (Урош) Стојановић је отворио самосталну вулканизерску радњу
1992. године. И данас ради у Батуловцу. Такође је отворио тепих сервис и
перионицу 2002. године. Од 2014. ради са ПВЦ столаријом. Власник фирме
је његова супруга Марина Стојановић. 

Столари

Миливоје Ж. Стојковић (1946), Бошко М. Илић (1947), Милисав Б.
Пешић (1953). 

Живојин Жика М. Тодоровић (1951) је завршио столарски занат28. Ишао
је у школу ученика у привреди, на пракси је био код Божидара Поповића -
Боже Лицка из Власотинца (1966-1969). Прво је радио у Дрвном комбинату
у Лесковцу (1969–1981), затим у Школском центру „Милентије Поповић” у
Власотинцу. Радио је као мајстор на одржавању Техничке школе и Гимназије
(1981–1994). У Беску је радио (1994–2006), а потом отишао у пензију. 

Сајџије

Александар Аца Ђ. Пешић је почео да се бави сајџијским занатом   1966.
године. Отворио је приватну радњу и радио је самостално. Купио је локал у
Лесковцу и данас ради, с тим што сада посао води његов син. Зоран А.
Пешић (1975) је предузетник од 2009. године. Отворио је часовничарско-
златарску радњу и мењачницу „Пешић Плус” у Лесковцу. 
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28 Казивање Живојина Жике М. Тодоровића, 3.7. 2018.

Бранислав Јовић



Шнајдери

Вукадин „Вучко” из фамилије Вукинци је најстарији шнајдер у селу.
Имао је бојаџијску радњу у Власотинцу. Био је путник-трговац. Добривоје
Добе Вучковић  је наставио шнајдерски занат. Вукадин је његов чукундеда. 

Душан Дуне М. Тодоровић (Дуне Мирков) из фамилије Величковци. 
Младен С. Стојковић из фамилије   Дојчинци живи у Српском Милетићу,

у Војводини. 
Урош С. Стојковић из фамилије   Дојчинци, брат Младенов. 
Новица В. Пешић из фамилије  Марковци, Ђеке Марковића.  
Зоран Златковић из Горњег Присјана шнајдерским занатом се бави од

1979. године. Доселио се и живи са породицом у Батуловцу. Повремено иде
на рад у Француску и ради као шнајдер. 

Вера Николић, Лекина супруга из фамилије  Станчини. 
Бранка Марковић, ћерка Роде Јеленинога је удата у Великој  Плани. 
Наталија Тала, Цветкова супруга из фамилије   Горчини.
Верка, ћерка Илије Гениног је удата у Конопницу, фамилија   Прокопови.
Христина Вера, супруга Благоја Јордановoг из фамилије Пешинци. 
Василка Васка, супруга Предрага Илића из фамилије Илијинци. 

Молери

Мајстори у селу су: 
Јован М. Пешић из фамилије Пешинци је радио у фабрици Беско у Вла-

сотинцу као молер-фарбар-фасадер. Покојни Јова звани Туња је био велики
мајстор и међу првима у селу је почео да се бави овим послом. Остао   је у
сећању као велики друг и пријатељ.  

Новица У. Стојковић Дешин из фамилије  Дојчинци, молер-фарбар-
фасадер је занат изучио и почео да ради 1985. године. Доказао се својим
радом и постао врхунски мајстор фасадер. Радећи у Пожаревцу и Великом
Градишту добио је надимак Поезија. Кроз рад је писао разне песме које је
поклањао Николи, власнику радија „Галеб” из Великог Градишта.

Трговина

Први трговац у Батуловцу био је Тодор Цекић (1861), отац Славка Цекића
и деда Благоја и Јована Цекића. Он је 1889. године имао дућан и откупно
место. Ту се највише радило са кожом од домаћих и дивљих животиња. Про-
давао је рогове за чешљеве, јужарију и друге ситнице. Свака роба је имала
свога купца. Такође је вршио откуп конопље од мештана који су је гајили.
Могла се наћи грнчарија, вунени покровци за коње, разна ужарија, бисази
за превоз робе на коњима. Након ослобођења од Турака, 1878. године у Ба-
туловцу и околини одвијала се   трговина житом и разним дрвеним алатима.
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У то време на прелазу према Бугарској шверцовали су се дуван, гајтан, вреће,
кесе и фишеци. Многи путници и трговци су то доносили код њега у дућан. 

Матрапазлук

После Првог и почетком Дргог светског рата многи мештани су се бавили
трговином стоке. На пијацама и вашарима у Власинском крају јефтиније су
куповали а у Власотинцу и Лесковцу на пијаци су продавали скупље. Први
матрапази су били: Душан Николић из фамилије  Чучкинци (1911) био је
први откупљивач. Све се   вртело око њега. Без његовог учешћа ниједан се
матрапазлук није могао завршити. У његовом друштву били су Војислав Ни-
колић Калавуче (1920) из фамилије   Гребуљци, Светозар Тоза Станковић
(1926) из фамилије  Злаћуданци, Тома Вучковић (1914) из фамилије   Ву-
кинци и Ђорђе М. Пешић (1912) из фамилије Пешинци. Он  је ишао пешице
у трговину за Бугарску. Куповао је клинце за потков стоке, шамије (мараме)
за жене и другу робу.  Слободан  Ц. Цекић (1944) прикључио им се   1965.
године. 

Томислав Тома Пешић (1943) је кратко време радио у друштву са Нико-
лићем. Онда се одвојио и сам је почео да се бави откупом стоке са Власине
и КиМ, место Липљан. Он је био једини званични накупац за трговину сто-
ком. Имао је регистровану радњу за откуп стоке: Решење бр.313-370/90 од
31.03.1990. које је издала Скупштина општине Власотинце29. 

Oфицири, подофицири и професионални  војници

Добривоје Добе (Благоје) Тодоровић
(1927) из фамилије Величковци је син За-
горке, прве жене Благоја Тодоровића. Био је
прво подофицир а касније официр ЈНА у Ин-
тедантској служби, са чином поручника.
Радио је у Ријеци и Делницама од 1947. го-
дине као шеф централног магацина. Напустио
је ЈНА 1962. године и вратио се кући. У селу
Батуловцу је као резервни поручник после
рата имао своје одељење за цивилну заштиту.
Ишао је у Никинце на обуку за наоружање. 

Ђура (Александар-Алекса) Јовић (1923) из
фамилије Ничинци је у рат отишао 1944. го-
дине. Био је са јединицом у Нишу а одатле на
више места у централној Србији до краја Дру-
гог светског рата. Остао је да ради у војсци као
подофицир са чином старијег водника у пеша-
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29 Казивање Томе Пешића и решења показаног на увид, 28. 6. 2018.

Dobrivoje kada je postao

oficir 1960. 



дији. Крајем 1947. је напустио
ЈНА и вратио се кући по наго-
вору жене.

Светозар Тоза (Милутин-
Мила) Станковић (1926) из фа-
милије Злаћуданци је отишао у
рат 1943. године. По завршетку
рата остао је и радио у Македо-
нији као подофицир, са чином
старијег водника. Напустио је
војску крајем 1946. и вратио се
кући својој породици. 

Предраг Драге (Вељко)
Станковић (1924) из фамилије
Станчини је отишао у војску
1944. у Скопље. Похађао је
школу за подофицире. Радио је
у Скопју као подофицир са

чином старијег водника све до краја 1947. го-
дине. Напустио је ЈНА и вратио се кући да
обрађује пољопривреду и дочува родитеље. 

Небојша (Славко) Николић (1969) из фа-
милије Чучкинци је радио при војсци као по-
дофицир и отишао је у пензију 2011. са
чином ст. вод. I кл. Био је учесник рата 1999.
године на КиМ. У ШРО у Задру завршио је
школу резервних официра, смер артиљерија,
у периоду од 23. 06 – 09. 12. 1988. 
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Братислав (Живојин) Тодоровић (1957) из фамилије Гребуљци је подо-
фицир, заст. I класе у пензији. 

Нешко (Радомир) Стојковић (Дончин син) из
фамилије Дојчинци био је подофицир, напустио
је ЈНА и сада живи и ради у Италији. 

Никола (Михајло) Цекић (1976) из фамилије
Цекинци је радио као професионални војник у
Војсци Србије од (2000-2004). Сада ради као по-
дофицир са чином ст. вод. I класе. Био је на курсу
за подофицире СВШ. 

Братислав (Јован) Цекић (1982) из фамилије
Цекинци је Војну академију уписао 2001. Након
завршетка 2007. радио је при ВС као официр, са
чином капетана. Напустио је ВС 2017. године.  

Надица (Братислав) Тодоровић (1981), ћерка Братислава Тодоровића је
радила при  ВСЦГ у војној амбуланти у Лесковцу као професионални војник
– медицински техничар, са чином десетара (2001-2012) Напустила је и сада
ради у Општој болници у Лесковцу. 

Мирољуб (Петар) Вучковић (1976) из фамилије Вукинци ради као про-
фесионални војник у Војсци Србије од 1998. године. Живи са породицом у
Лесковцу. 
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Зоран (Јован) Петковић (1970) из фамилије Петковци је радио при војсци
као подофицир по уговору (2000-2004) са чином старији водник. Напустио
је ВС. 

Зоран (Војислав) Николић (1947-2012) из фамилије Гребуљци био је ре-
зервни подофицир са чином старијег водника. 

Томислав (Ђорђе) Пешић (1943) је завршио ШРО у Билећи, смер пеша-
дија. Био је питомац 33. класе и остао да ради као потпоручник. Извео је и
испратио 34. класу. У тој класи био је професор Цека из Шишаве. Тома је
изашао из Билећке школе као потпоручник 1968. године. Много пута је био
на војним вежбама све до пензије. Има чин кап. I класе у резерви. Први је
из села био у Билећкој школи. 

Светомир (Младен) Станковић (1968) из фамилије Злаћуданци је завршио
ШРО. Био је прави војник и други човек из нашег села Билећке школе.  Ре-
зервни је потпоручник. Имао је такав војнички стил и став да када стане ис-
пред строја свако му је позавидео. Био сам присутан у Бујановцу када га је
генерал Милосав Симовић, командант Копнених снага у Нишу, похвалио и
наградио за командовање стројем. Имао је такав глас да смо се дивили ње-
говој команди. Било је задовољство слушати га. Радио је код војске као по-
дофицир у чину водника I класе. Напустио војску 2000. године.

Ђорђе (Алекса) Станојевић (1970) из фамилије Кошаревци је радио при
војсци као професионални војник 1992. године. Напустио је ВСЦГ. 

Новица (Божидар) Стојановић (1961-2005) из фамилије Пунџинци је
радио при војсци као професионални војник. Напустио је ВСЦГ. 

Драган (Благоје) Пешић (1962) из фамилије Пешинци је радио при војсци
као професионални војник, а касније као цивилно лице на служби у ВС. 

Зоран (Јован) Пешић (1968) из фамилије Пешинци је радио при војсци
као професионални војник. Напустио је ВСЦГ. 

Братислав (Томислав) Пешић (1971) из фамилије Пешинци је радио при
војсци као професионални војник у периоду (1992-1993). Напустио је ВСЦГ. 

Горан (Власта) Костић (1969-1995) из фамилије Тошанци је радио при
војсци као професионални војник. Погинуо је у саобраћајној несрећи на путу
Лесковац – Власотинце, код Стајковца. 

Припадници полиције

Миодраг (Живојин) Тодоровић (1985) из фамилије Величковци је за-
вршио средњу Пољопривредну школу у Лесковцу, на смеру ветеринарски
техничар. Касније је завршио курс за полицајца. Радио је у Београду као по-
лицајац на обезбеђењу председника Народне скупштине Србије. Сада ради
као полицајац опште надлежности у ПУ Лесковац. 

Јовица (Миливоје) Стојковић (1968) из фамилије Заркови ради као поли-
цајац у ПУ Власотинце од 1992. године. 
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Ненад (Братислав) Тодоровић (1983) из фами-
лије Гребуљци ради као полицајац саобраћајне по-
лиције у ПУ Београд од 2006. године (у чину
поручника од 2018. године).  

Горан (Илија) Стојиљковић (1969) из фамилије
Чучкинци ради као полицајац у ПУ Власотинце од
1992. године. 

Зоран (Јован) Петковић (1970) из фамилије Пет-
ковци је радио као полицајац у Београду (1992-
1993) и као комунални полицајац на КиМ у
Приштини (1994-2000).

Милија Мишко Јовановић (1963) је рођен у Гор-
њем Левићу, СО Брус. Радио је као полицајац
(1983-1986) у Новом Београду, у станица број 9.

Напустио је службу.
Томислав (Војислав) Јовић

(1937-1972) из фамилије Јовинци је
био полицајац у Суботици. 

Радивоја Јовић, син Лепосаве,
из фамилије Јовинци, мајка је до-

вела са собом из Стајковца код Воје Јовића. Одселио се за Ивањицу и тамо
живи са породицом. Радио је као саобраћајни полицајац и остварио пензију
коју и данас ужива.
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Река Власина и Батуловчани

Први дрвени мост (ћуприја) на реци Власини у Батуловцу је  изграђен
пре почетка Другог светског рата, 1938-1939 године. Налазио се на месту
где је сада Душков отпад, у правцу стајковачког извора Биглик, и преко реке
излазио је на стари нишки војни пут. Ћуприју су изградили   мештани села
Батуловца и Стајковца. Међутим, мост није био дугог века јер га је у пролеће
после отапања снега велика вода у Власини порушила. Након тога, мештани
Батуловца  су се организовали и од лета до јесени су дотерали греде и баскије
из Зеленичја и поново су направили пешачки мост који је издржао многе ве-
лике воде.  

Ћуприју са батуловачке стране су чували мештани Батуловца које је од-
редио кмет. Било је много  напада на чуваре јер некима није одговарало што
се чува мост. Обавеза чувара била је да прате рад на сакупљању, слагању и
чувању дрва које је река Власина доносила. Та дрва су се касније на лицита-
цији, коју  је организовао кмет села, делила неспособним и сиромашним по-
родицама. У то време било је у селу много незадовољних имућних мештана.
Они су своје незадовољство испољавали према чуварима моста који су во-
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дили евиденцију ко и зашто прелази
мост. Било је ту застрашивања, туче,
крађа и других догодовштина.

Једном приликом чуваре моста
(Перу и Ђоку) ноћу на стражи напала
су четворица мештана30. Они су по-
бегли   преко моста на стајковачку
страну да би се спасили. Нападачи су
тада покрали дрва и воће, али стајко-
вачка стража их је препознала.  По
пријави сеоске власти, милиција их је
привела и одређен им је притвор који
се налазио у авлији Ђуре Покинога. Да
не би били осуђени њихови родитељи
су дошли и понудили да им купе одела
и друге ствари. Они нису прихватили
понуду. Дали су изјаву да не желе да се
починиоцима суди па су они ослобо-
ђени.  

Мештани Батуловца су  два пута недељно, запрежним колима превозили
веш на прање у Власини. Вода се грејала у котлу поред реке, а за одржавање
ватре  користило се суво грање које је доносила река. Место где се  прао веш
звало се Растока. 

Батуловчани памте Власину и по једном тужном догађају.  Александар
Цане Марковић настрадао је у катастрoфалној поплави  26. јуна 1988. године,
која је погодила општину Власотинце. Тога  дана он је био у гостима код
кћерке у Стајковцу. Приликом повратка кући, на преласку преко моста вода
га је однела. На велику жалост, спаса му није било, утопио се у реци Вла-
сини. 

Воденице

Стотинак метара од села према реци Власини, на месту званом Вада, била
је воденица коју су заједно изградили Цекићи и Пешићи 1923. године. Во-
деница је имала 5 камена, довежених из села Дарковца. Четири су стално
радила, а један је био резервни. У тој воденици млинарина се наплаћивала
радом на имању газде, власника воденице, јер пара није било. Обавеза меш-
тана је била да дају ујам (ушур, десетак) који се претварао у товаре. Паре су
имали само поједини мештани, или кад наиђе караван са трговцима који су
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свраћали у дућан покојног Тодора Цеке Цекића. У то време воденица је била
од велике помоћи за сиромашне мештане у селу. Било је тешко наћи посао
и зарадити паре да се прехрани породица. Било је веома тешко да се дође до
кукурузног или јечменог брашна. За један килограм кукурузног брашна на
имању Цекића и Пешића радило се два дана. На њиховим имањима радили
су надничари које они одаберу. За воденицу је коришћена вода са реке Вла-
сине и потока Кошутица. Воденица Цекића-Пешића је старија од конопничке
а Кристина је старија од Мецине. Све оне су у једном периоду радиле исто-
времено. Мецина је била изграђена близу старог конопничког игралишта у
Прудини. Те две воденице су користиле воду са Власине а повремено са по-
тока Кошутица. Стално је било свађа где ће, када и у ком правцу вода са Ко-
шутице бити пуштена. Све три воденице су у исто време престале да раде
1958. године. Тада је Власина променила ток и све је запустело око њих31. 

Воденица далапара је била саграђена на реци Власини, на прелазу где је
Јова Јелкин постављао метални мост. Ту воденицу су ортачки саградили Три-
фун Илић, Тоша Миленков, Миле и Петар Лакин. Ноке, син Петра Лакиног
је радио у тој воденици. Далапара је радила све до 1961/62. године32. 

Воденица у Стајковцу је била власништво Кристидора Тасића из Лес-
ковца. У тој воденици воденичари су били Ђора Мичин, Жика Јанкин и
Славко  Манчић из Батуловца, као чланови Колективе. На тој воденици је
касније уграђен генератор. Турбина је продужена и село Батуловце је 1955.
године први пут добило струју из Стајковца. У то време направљен је једно-
полни точак тако да је уз струју био и млин. Електричар који је то урадио
звао се Света Домуз, од оца Леке из Стајковца. Он је друговао са Николом
Цекићем и стално је долазио у Батуловце. Седели су код Перине продавнице
и пили црно вино. Његов сарадник био је Веља из Стајковца, а чирак Бацко
Јовић Мичин из Батуловца33. Власник Кристидор Тасић је имао у Стајковцу
поред реке Власине саграђену фабрику 1934. године. У почетку је израђивао
кашике, а калајисао их Воја звани Кијамет, који се бавио израдом ситних ме-
талних предмета. Радови су обустављени након поплаве 1948. године. 

Извори, чесме, бунари и долине

Први извор је био у атару Горња Ширина, где је касније изграђен колек-
тивски бунар. Ту је вода сама извирала и каналом ишла кроз село. Једна од
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три жице је правац за садашњу чесму. Та жица је ишла у правцу куће Томе,
сина Стевана Цекића34. Извор је преуређен и саграђена је чесма 1928. године,
а реновирана је 6. 10. 1957.  

Други извор који је коришћен у то време био је према потесу Селиште,
на утрини Зукар, иза батуловачког гробља. Он је према народном веровању
коришћен и као лековити извор. Ту протиче поток Кошутица из кога су ра-
није воду користили за воденицу Цекићи-Пешићи и Кристини Конопничани.
Поток Кошутица улива се у Власину. 

Трећи извор или кладенац био је у „Марине ливаде” и користили су га
пастири који су чували стоку, а по народном веровању и као лековит извор.  

По казивању Рада Рајнопољца и Тозе  Пешића кладенац на потесу Ма-
рине ливаде назван је по лепој девојци  „Мари„  која је била из богате поро-
дице. Заволела је убавог момка Гидију сиромаха и њени нису дозволили да
се уда за њега. До краја живота је живела у саграђеној колиби, бандучари
крај кладенца.
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Кроз атар села Батуловца протичу две долине. Долина Проваљеник иде
из орашачког атара. Ток и правац долине је поред садашње циглане и тече
испод моста на путу Власотинце – Лесковац. На даље иде кроз потес имања
Пункавица са десне стране села, према реци Власини у коју се улива. Голема
долина иде из ладовачког атара. Зовемо је Дугмица зато што протиче преко
тог потеса имања. Иде поред села са леве стране и улива се у реку Власину.

Трећа долина звана „Злидолска долина” потиче у подножју Калуђерке и
Злидолског  брда. Раздваја потес атара Стајковачки и Конопнички рид и
улива се у реку Власину.

На потесу атара Зли Дол (Стајковачки рид) пре комасације 1981. године
је било више извора и бунара. Мештани села Батуловца користили су ту воду
за пиће и за појење стоке. Такође је вода коришћена и за прскање винове
лозе. 

Извори у Стајковачком риду (Зли Дол) 
Извор Свињарник код старих винограда, фамилија   Гребуљци 
Извор Цекинска лозја 
Извор звани Калаџиско кладанче (потес Лапин луг) 
Извор у потоку лозја фамилија Заркови  и Марковци 
Извор  код лозја, фамилија Величковци 
Извор „Танин” на потесу Лапин Луг,  фамилија Милевкини, увек је имао

воду и користили су га сви власници винограда. 

Бунари у атару села

Бунар у Горњој Ширини, који су користили колективци не постоји више. 
Бунар у улици Ново насеље ископала су браћа Мирко, Лука и Чедомир

Илић 5. 2. 1944. г.  на међи плаца и сеоске утрине. Из овог бунара воду су
користили и данас могу да користе сви мештани села. 

Бунар који је ренови-
рао Бошко Митровић, ис-
копан је 1895/96. године
на сеоској утрини, где је
данас Марковска улица,
која се првобитно звала
Дојчинска улица. Копа-
њем бунара руководила је
и радове финансирала
Стевана, жена Арсенија
(Гмитра-Митра) Величко-
вића. Због тога се зове
Стеванин бунар. И даље је
у функцији. 
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Стари обичаји

Традиција која још и данас траје у вези печења ракије на селу, увек је
била и остала у тренду. Једна од првих казаница (озидани казан од глине са
чабарком и дрвеном кацом) у селу је била у Гребуљској фамилији35. Сагра-
ђена је крајем 19. века. Изградио је Илија (1849) до своје куће, према ком-
шијама Тошанци, поред великог старог дуда. Касније је Драгољуб казаницу
пребацио до улице у склопу капије и ограде. Ту су мештани села пекли ра-
кију преко целе године, а највише комовицу и шљивовицу. И данас се то
ради, али на савременији начин. 

Имена власника првих казаница: 
Стеван Илић-Недељков, Благоја Стеванин, Мика Манчин, Драгољуб

Сикин, Душан Ђекин, Славко Цекић, (била је до утрине поред заветног
крста).

Бадње вече

Бадње вече се славило у кругу породице, уз бадњак, сламу и чесницу која
се ломила пре вечере. Чланови породице те вечери су остајали код куће са
породицом. Није се ишло у госте. Спремала су се разна посна јела, пасуљ

66

Bunar iskopan 1944. Bunar iskopan 1895/96. 

______________
35 Казивање Сретена Петковића Микичиног, Живојина Д. Тодоровића, Душана Љ. Ко-

стића и Јована Д. Илића.



запечен на тепсију, жито, колачи, воћке, ораси, смокве, све то уз црно вино
и ракију коју спрема домаћин. 

Божић

Божић је дан који се обележава ручком коме присуствују сви чланови по-
родице. Прасетина је обавезна. У госте долазе синови, снаје, ћерке и зетови
са унуцима. Тога дана ујутру се носи крст у њиву која је најплоднија. Оба-
везно уз то иде и грејана ракија. Најстарији у кући ставља ражену сламу на
родно дрво у воћњаку. 

Лазарице

На дан Лазареве суботе уочи Ускрса ишле су лазарице. Групу су чиниле
девојчице које су играле, певале и махале звончићима. Било је од шест до
осам девојчица у групи. Домаћица куће их је даривала јајима. 

Коледа

Коледари су ишли у групи до пет дечака закићених босиљком. Вођа је
носио штап и торбу за дарове. Обилазили су куће и благосиљали домаћин-
ства. Говорили су да буде више порода, деце, да су амбари пуни са житом,
замети и штале са стоком. Домаћица би их даровала храном, орасима и
воћем. 
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Devojke sa narodnom no{wom, slikano 1953. godine

S leva: Javorka Du{ana ^u~kinoga, Slavica Man~i}, Dan~e Qup~ino, 

Mira Mileta Stojanovi}a, Lenka Dragetova i Mira M. Todorovi}



Додоле

Додолице су девојке окићене цвећем које иду пољем, певају додолске
песме и моле се за бољи род на њиви призивајући кишу у току летњег пе-
риода када су велике суше. Овај ритуал се одржавао за време Спасовдана,
сеоске славе. Ишло се по кућама и под крст. 

Подлажња

У раним јутарњим сатима ишло се код домаћина у кућу и говорило се да
му је година родна и берићетна, да му буде напредак у кући, да му је кућа
пуна деце, да су сви живи и здрави, у шталама стока, у торовима свиње. 

Прела

Прела, односно седењке у селу су се одржавале у летњем периоду. Већи-
ном су заказиване ноћу одређивањем домаћина по редоследу. То је било дру-
жење жена које су преле и ткале платно од конопље и клашње од кога су
касније кројиле и шиле одећу. На тим седењкама окупљали су се и стари и
млади. Обично је организовано у кући у којој има девојака за удају. Ту су се
уговарале женидбе и удаје младих између фамилија. Уколико се не сложе
родитељи, није било женидбе, односно удаје. Седењке су се завршавале око
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Slika iz 1945. godine ispred kapije ograde dvori{ta ku}e Mikailovi,  gde je

ostao da `ivi Mika Bulixa. Stoji Mara dete ispred ~ekrka, sede: s leva Rada 

Desankina, Dana Dikina, Du{ka Sovikina, Vida Jordanova i dr.



поноћи. Најпре би ишле кући младе удате жене, а онда за њима би момци
испраћали девојке. 

Одржавале су се организоване мобе за љупење кукуруза. То се догова-
рало и одржавало увече код домаћина који сазове скуп. На тим седењкама
се износило и пило најбоље вино које је домаћин имао. Људи су се так-
мичили ко ће више и боље да уради посао. Такође, млади су се у летњем и
јесењем периоду сакупљали увече код чесме. Ту су проводили време, то им
је била забава, разонода и корзо до касно у ноћ.  

Испраћај у војску

Приликом одласка младих у војску родитељи су организовали весеља.
Раније се то одржавало под шаторима (бараке) па онда у кафанама, рестора-
нима и кафићима. Одлазак сина у армију у то време је била права радост и
задовољство за породицу. 
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Prelo-sedewka iz 1948. godine ispred ograde dvori{ta ku}e 

Coki~kini-Mikailovi, sada{wi plac Miке Bulixе. U sredini 

prede na ~ekrk Vida Jordanova, desno do we Dana Dikina, Mara sedi do vitlo i

Du{ka Sovikina udata u Ora{je. U prvi red s leva sedi @ivka Gradimirova i

Jagoda Man~i}. Nada, sestra Slavka Man~i}a do Vide Jordanove levo. Gore prvi

red sa {ajka~om Dika, Dragoqub  Sikin i dr.



Свадбе

Удаје и женидбе су договарале проводаџије.
Они су за свој труд у то време најчешће до-
бијали на дар кожух. Проводаџија је посредник
између пријатеља. Он уговара, помаже, органи-
зује прошевину, заказује свадбу и прави договор
са пријатељима. Кондирџија (младожењски) је
обично зет у фамилији. Он носи оканицу са
вином или кондир са ракијом облепљен парама,
а на глави тепсију са даровима за младу невесту
и одржава везу са младиним родитељима. У
току свадбе је на челу када се иде по младу,
кума и старојка. Свадбе су трајале од четвртка
до уторка, шести дан  на вечеру долазе слушачи.
Свадбарина се плаћала све до ослобођења од
Турака (1878).

Литије

Литије су славе у летњим месецима. То је народни обичај који је црква
спојила са неким хришћанским празницима и одредила дан славе. Батуловце
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Mladen Kostin, 

kondirxija na svadbi код
Bo{ka Arsinoga

Spasovdan, Me{tani Batulovca sa u~enicima, proslava  u {kolskom dvori{tu

nakon zavr{etka izgradwe {kole 1948. 



слави Спасовдан и он је увек у четвртак. Увече, уочи Спасовдана народ је
излазио испод крста. Ту је било музике, игре и весеља. Мушкарци су водили
коло. Девојке су бирале младића до кога ће се ухватити да играју. Свирали
су власотиначки Цигани. Плаћање је било „кој колко да”. Пре славе се
вршила припрема. Кречила се кућа, чистила се авлија. Мела се улица испред
капије. На дан славе би долазили рођаци из околних села. Јело се и пило, а
онда се ишло насред села на игранку. Оро се водило у школском дворишту.
Коловође су били отменији, силни младићи и нико није смео да им кида коло.
Више пута је долазило до разних свађа, препирки и туча. 

Крсна слава

Свака кућа у селу има своју крсну славу коју слави од постојања поро-
дице. Славило се увече, уочи славе и на сам дан. Позивани су рођаци из села
са кондиром. Обично је госте ишао да зове најмлађи члан, који је преносио
поздрав од најстаријег у кући. Гости са стране су знали када је слава и сами
су долазили увече запрежним колима. Преспавали би код рођака па сутрадан
ишли кући. Обичај је био да се прво смести и нахрани стока па онда се иде
у кућу. Знало је да се слави до зоре. 

Крсне славе у Батуловцу: Св. Димитрије Митровдан, Св. Ђорђе, Св. Ар-
ханђел Михаило, Св. Никола, Св. Петка, Св. Јован и Св. Стеван.

Сабор
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Sabor u Konopnici Velika Gospojina - Gospo|indan, 28. avgust 1962. 

@ika Sandin sedi na motoru iza wega Sini{a Stojkovi}. S leva Jova Bo{kov,

Drage ^ilac, Mile Bo{kov i dr.



На сабор Светог Илију Громовника, који се слави 2. августа, Батуловчани
су ишли у Ладовицу. Успут су у долини Дугмица брали крушке чеклике.
Ишло се Путинком поред старих записа „Микина дрвља” која и данас по-
стоје. 

Ускрс

Ускрс је познат по мастеним црвеним јајима. Највећа радост деце при
кљоцању је била ко ће имати најјаче јаје. То се обично одвијало за време
ручка. На Велигден се народ сакупљао насред села и у школском дворишту.
Млади су играли, певали и водили коло. Игранка и весеље су трајали по три
дана. 

Постеља

Рагоже и черге изаткане од конопља су служиле за намештање кревета
приликом спавања. Јастука није било него се одећа стављала испод главе
приликом спавања.

Исхрана и покућство

Посуђе је било земљано или дрвено. Црепуље са вршњиком су служиле
за печење хлеба на огњишту. Правио се пресан хлеб од кукуруза, овса и ме-
шавине јечма и ражи, без квасца. Имућнији су имали кукурузно, пшенично
брашно и чувало се у наћвама које су стајале у кухињи. Правиле су се разне

72

Sabor u Konopnici, Gospo|indan, slikano na Trap 28. avgust 1963. 

S desna: Dena Sandina, Persa Bo{kova, N.N. N.N. Verica Gradimirova i N.N.



каше од брашна и кравајчићи. Јела су била незачињена. 
Основна храна били су кромпир, купус и гра (пасуљ), месо само у изу-

зетним приликама, ако га је уопште било. Мешени и пројани хлеб користио
се свакодневно, а пшенични за славља и празнике. 

Повише огњишта биле су вериге на којима је стајало котле за кување.
Храна се чувала у врчвама. Котлајка, оканица, каната-тестија за воду, соларче
за со, кадилниче за кађење. Глад је увек била пратилац народа у време суш-
них година и ратова. Тада се користило дивље воће и поврће: зеље, коприва,
лист винове лозе, трава киселица, купина, шипак, глогиње, трњине, печурке,
крушке и јабуке. Од воћа у то време највише је било дивљих сорти и крушка
караманка. У многим домаћинствима јело сe „на тањур”. Знао се ред, прво
сипа најстарији члан па онда остали. Понекад није било за све. 

Ношња

Мушкарци су носили чакшире на брич, фермене са белим гајтаном и
астраган шубарче, а на ногама опанке са кљуном. Жене су носиле вунене
футарке са извезеном кецељом. На глави се носила шамија. На ногама пле-
тене чарапе и опанци од свињске коже, касније попке и зепе. 
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S desna: Zagorka Mitina majka 

Jove Mende i  Mira Sini{ina

Narodna no{wa s leva: Petar 

i Du{an Bankovi}



Пиће

Ракију и вино је имала свака кућа. Пили су и мушкарци и жене. Та тра-
диција и данас траје. Од вина је био шиљер или комињак који се пио уместо
воде. Вино се служило из бокала од два или четири литра.  Када се заседне
и почне да се пије код многих мештана су се закључавале капије и врата.
Пило се све до зоре, обично када се славила крсна слава. 

У Задружном дому је била „задруга”, продавница у којој је радио Миле
магационер. На басамаку (степенику) испред врата вршио се откуп млека.
Власник приватник је био Пироћанац Звонимир Звонко. То је било 1956/57.
године36. 

Први пут је продаван качкаваљ у селу који је до тада видело само пар
људи. У почетку је власник просипао сурутку. Касније су сиромашни меш-
тани почели да узимају сурутку и користе је за јело да би прехранили поро-
дицу. То су видели богатији појединци који су грабили да узму иако им није
требало. Због велике потражње власник је почео да продаје по два динара
за литар. Поново су сиромашни остали кратких рукава. Све се то одвијало
због љубоморе богатих појединаца. 
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Deska Qup~ina dr`i }erku Dan~e sa

ro|akom iz Brezovice, slikano 1946.  

Devojke u narodnoj no{wi: 

Tala \orina, Dan~e Stevanovo 

i Divna Jordanova

______________
36 Казивање Петра Б. Јовића и других мештана села Батуловца, 24. 4. 2018.



5.  БАТУЛОВЧАНИ  У   УСТАНЦИМА,  
БАЛКАНСКИМ И СВЕТСКИМ РАТОВИМА

Крајем XVII века становништво Батуловца било је изложено удару тур-
ских силника и морало је да напусти своја огњишта и побегне преко реке
Власине на потес Зли Дол37. У то време је било много исељавања и пусто-
шења села власотиначког краја. После  Аустроугарско-турског рата 1688. и
1689. многа села остала су без становништва.   Она су била зарасла у коров,
трње, шуме и друго растиње. Према неким истраживањима, Батуловце је
после тог рата остало без становништва све до средине 18. века, око 60  го-
дина.

Стрељина пљачка 

У власотиначком крају, под вођством  Илије Стреље из села Градишта,
1807. године подигнут је устанак против Турака. Тада су турском Шашит-
паши, који је владао Глубочицом-Лесковцем (1790-1828), у помоћ пристигли
протерани бегови, аге и ерлије из Крушевачке жупе и угушили устанак.
Највећу освету над нејаким становништвом у селима извршиле су аге по
имену Јумер, Пајазит и Ајдар са Исмаил пашом (1828-1842), сином покојног
Шашит-паше. Освета је извршена након изгубљених борби у Крушевачкој
жупи. Спаљено је Власотинце са околним селима. Батуловце је тада спаљено
и уништена је сва имовина али није било људских жртава. Мештани села су
све оставили и побегли су у брда Зли Дол, Конопнички брег и Стајковачки
рид. У Власотинцу су ту народну буну назвали Стрељина пљачка. 

Бојаџијска  пљачка 

За време Бојаџијске пљачке 1841. године, у знак одмазде после Ћурлин-
ске битке, Турци и Арнаути су по други пут запалили Батуловце. Устанак је
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37 Zli Dol - brdski predeo koji se nalazi preko reke Vlasine. Tu su na{i stari

prvi put zasadili lozje 1890. godine. To je bio atar sela Batulovca, a kasnije je pri-

pao Stajkov~anima. Oni su bili u to vreme jaki, imali su para da plate krvninu

leskova~kom agi za ubijenog Tur~ina, koga je ubio me{tanin sela Batulovca. I danas

se na{a imawa nalaze tu, ali ga zovu Stajkova~ki rid.



почео на Томину недељу, а организатор устанка био је Станко Атанацковић
Бојаџија. Устанак је угушен поразом српских устаника код Грделице, а кас-
није на ушћу реке Власине у Јужну Мораву, мало ниже од садашњег моста
на реци Морави. 

Ћурлинска битка се одиграла у време Нишке буне 1841.  између устаника
лесковачке нахије и тур-
ске војске, код некадаш-
њег села Ћурлинца, које
је лежало на десној обали
Јужне Мораве, код места
где се улива река Власина
у Јужну Мораву. Битка је
била крвава и страшна
како је описују историчар
др Драгољуб Трајковић и
академик Владимир
Стојанчевић. Она је
значила крај устанка у
власотиначком крају. Ту је пало доста Турака, али и српских устаника. 

За време битке 7. априла 1841. како пише др Трајковић, устаници су на-
пали Турке источно из дубодолина, испред села Батуловца, које су биле об-
расле густом шумом и врло погодне за одбрану и напад. Сачувана документа
говоре да је тада Власотинце запаљено по трећи пут, а Батуловце и околна
села по други пут. Село је тада до темеља изгорело. Уништено је мате-
ријално, али није било људских жртава. Мештани Батуловца су побегли у
брдо Зли Дол.   

Становници   Батуловца учествовали су у оба балканска   и оба светска
рата. Многи су погинули, умрли, нестали и интернирани. За неке постоје по-
даци  на интернету и на  надгробним споменицима на батуловачком гробљу,
а према казивању  старих мештана  неке су одвели Бугари и о њима више ни
трага нема. У то време, 1912. године, позивање војних обвезника вршио је
добошар, који је обавештавао да се јаве сви првопозивци, другопозивци, при-
времено неспособни и неспособни да иду у Војну команду у Врање. 

Бугари су чинили велика зверства у нашем крају38. У Стајковцу су Ристи
Марковићу горели руку на ватри да би му изнудили пушку иако је није имао.
Морао је да иде у Бугарску да купи оружје и преда Бугарима како би   за-
штитио своју породицу. У Батуловцу није забележен ниједан такав драстичан
случај. Бугари су 1916/17. године пљачкали храну, одећу, стоку и одводили
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жене и девојке на силу.

Балкански ратови

Први балкански рат трајао је од 8. октобра 1912. до 30. маја 1913. го-
дине. Водиле су га Србија, Грчка, Бугарска и Црна Гора против Турске. Меш-
тани Батуловца су били мобилисани   у Моравску дивизију која је припадала
Првој aрмији. Командант је био регент Александар Карађорђевић, а начел-
ник штаба пуковник Петар Бојовић. 

Михајило  Стојановић  фамилија  Милевкиних, рођен 1890. године живео
је 22 године.  Редов  допуњујућег батаљона, умро је од тифуса  у Дебру, у
Македонији, 29. 11. 1912.  у Првом балканском рату. Записано по акту Оп-
штинског суда бр.1770. од 1913. године. 

Милутин Мила Т. Тодоровић, фам. Кошаревци, рођен 1884. године, син
Тодора Крстића и мајке Марије је мобилисан   за време Првог балканског
рата 1913. године. Умро је од тифуса. Његов син Живојин Жика Крстић је
тада имао шест месеци живота. 

77

Споменик: Недељко (Илија) Илијић и син Борисав Илијић



Други балкански рат трајао је од 29. јуна 1913. до 10. августа 1913. го-
дине између српске и бугарске војске. Из тог рата позната је Брегалничка
битка. Мобилисани мештани села, као другопозивци, припадали су Морав-
ској дивизији.  

Тодор  И. Стојановић је рођен 1877. године у фамилији Гребуљци, живео
је 36 година. Редов I чете, III батаљона, I пука, II позива, Моравске дивизије.
Погинуо је у Кочану 6. јула 1913. године у време Брегалничке битке у Другом
балканском рату. Записано у акту Општинског суда бр.1770 од 1913. године. 

Душан С. Банковић је рођен 1880. године у фамилији Банковци, живео
је 33 године. Редов I чете, III батаљона, I пука, II позива, Моравске дивизије.
Умро је од тифуса у Гопешу код Битоља 1913. године у Другом балканском
рату. Записано по акту Општинског суда бр.1770 од 1913. године. 

Велимир С. Цекић је рођен 1888. године у фамилији Цекинци, живео је
27 г. Редов коњичког одреда I позива, I пука. Умро је од тифуса након по-
вратка кући по завршетку Другог балканског рата 7. марта 1915. године. 

Живко С. Цекић је рођен 1893. године у фамилији Цекинци, живео је 22
године. Редов I чете, III батаљона, I пука. Умро је од тифуса након повратка
кући по завршетку Другог балканског рата 8. фебруара 1915. године. 

Филип (Јован) Цекић је рођ.1888. године (из фамилије Лилинци), живео
је 25 година. Погинуо је у Другом балканском рату 1913. године у борби са
Бугарима. Био је ожењен Јевросимом (1887) из Стајковца. Имали су сина
Војислава (1912-1914). Након погибије жена се вратила са сином Војиславом
у Стајковце. Син је након две године умро и сахрањен је на стајковачком
гробљу. 

Недељко (Илија) Илијић је рођен 1867. године (из фамилије Недељкови),
живео је 55 година. Умро је од тифуса у Штипу 1915. године. Био је моби-
лисан за време Другог балканског рата. 

Борисав Илијић (син Недељка) рођен је 1900. године (из фамилије Не-
дељкови) живео је 16 година. Интерниран је у Аустрију  и умро је у зароб-
љеништву за време Првог светског рата 1915. године. Претпоставља се да
су га Немци одвели јер му је отац већ био мобилисан и налазио се у рату. 

Први светски рат

Први светски рат је трајао од 28. јула 1914. до 11. новембра 1918. године.
Повод је био атентат Гаврила Принципа, Србина из Босне, на   Франца Фер-
динанда у Сарајеву 28. јуна 1914. године. Аустроугарска је одмах објавила
рат Србији. Мобилисани Батуловчани припадали су Коњичкој и Моравској
дивизији II позива. 

Гаврило (Стоилко) Пешић је рођен 1868. (из фамилије Горњи Пешинци),
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живео је 46 година. Био је писмен. Рањен је у Првом светском рату током
Церске битке између 15. и 24. августа. Био је у јединици Коњичке дивизије,
каплар пешадијске батерије, I чета, III батаљон.  Умро је у болници, и сах-
рањен је у Пожаревцу 15. 12. 1914. године. 

Васиљко (Никола) Стојиљковић је рођен 1890. године (из фамилије Чуч-
кинци), живео је 24 г. Био је писмен. Погинуо је између 15. и 24. августа
1914. године током битке на Церу. Био је у јединици Коњичке дивизије за
време Првог светског рата. 

Душан (Тодор) Јовић је рођен 1893. из фамилије Јовинци. Живео је 22
године. Мобилисан је за време Првог светског рата. Био је у јединици са Ва-
сиљком Н. Стојиљковићем из фам. Чучкинци. Његов брат од стрица Стојадин
Р. Јовић (1896) је био стари сват када се Васиљко женио. Душан се у току
рата разболео, вратио се кући 1915. године и убрзо умро. Постоји надгробни
споменик на батуловачком гробљу. Један од повратника са бојишта који је
потврдо  да је Васиљко погинуо. 

Миладин Мила (Младен)  Младеновић Стоилковић (1884-1918) (из фа-
милије Денчини). Умро је у заробљеништву у Темишвару за време Првог
светског рата 1918. године. Његова жена Савка примала је инвалиду од та-
дашње власти за погибију мужа. 

Ранђел (Гаврил) Стојановић Пунџа рођен је 1885. године (из фамилије
Пунџинци), живео је 33 године. Мобилисан за време Првог светског рата.
Погинуо је или нестао  1917. или 1918. године на Солунском фронту. 

Димитрије (Тодор) Костић рођен је 1887. године (из фамилије Тошанци),
живео је 29 година. Мобилисан је за време Првог светског рата. Погинуо је
или нестао на Солунском фронту. 

Милан (Стојан) Стојановић Пешић рођен је 1871. године (из фамилије
Доњи Пешинци), живео је 45 година. Мобилисан је за време Првог светског
рата. Погинуо је или нестао 1915. године. Никад се ништа није сазнало о
његовом нестанку. 

Благоје (Крста) Стаменковић Крстић рођен је 1878. године (из фамилије
Кошаревци), живео је 37 година. Мобилисан је за време Првог светског рата.
Погинуо је или је убијен од стране Бугара 1915. године. 

Ђорђе (Васиљко) Петковић (1883) ожењен,  и  Драгутин  рођ. око 1887.
године, неожењен, браћа рођена. Мобилисани  1914. године,  учесници су у
Првом св. рату.  Нестали на Солунском фронту, из фамилије Петковци. 

Злочини  Бугара

Тодор (Цеке Ивановића) Цекић је рођен 1861. године (из фамилије Це-
кићи), живео је 55 година. Стрељан је иза тунела Манајле код Грделичке кли-
суре, на Божић 7. јануара 1916. у Првом светском рату. 

Ставра (Стојан) Величковић је рођен 1899. године (из фамилије Велич-
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ковци), живео је 17 година. Стрељан је у Сурдулици  у Дубокој долини 1916.
године, у Првом Светском рату. 

Александар (Глигорије) Вељковић рођен је 1895. године (из фамилије
Горчини), живео је 21 годину. Стрељан је у Сурдулици у Дубокој долини
1916. године. 

Богољуб (Милан) Савић Илић је рођен 1898. године (из фамилије
Илијинци), живео је 18 година. Стрељан је у Сурдулици у Дубокој долини
1916. године. 

За време Првог светског рата, на Божић 1916. године, Бугари су их ухап-
сили и одвели за Лесковац. Одатле су са групом ухапшених отерани за Сур-
дулицу на стрељање. Бугари су тада убили између 80 и 220 грађана Лесковца
и околине, у Дубокој долини у Сурдулици39. 

Већина наведених бораца мобилисана је за време Првог балканског рата.
Период од завршетка Првог балканског рата био је кратак, појединци нису
стигли ни да се демобилишу, а већ је почео Други балкански рат. Тако да су
наставили да ратују све до завршетка Првог светског рата 1918. године.  

Први светски рат „оставио” је  српском народу стравичне последице.
Поред разарања земље и пљачкања, највећи губици су у људству. Наталитет
је опао.   Село Батуловце за време ратовања од 1912. до 1918. године изгу-
било је скоро половину пунолетних и борбено способних мушкараца. Многе
удовице су добијале помоћ од државе, на име погинулих.

Интернирани у Бугарску и Аустрију

Обрад (Тодор) Илијић рођен је 1899. године у фамилији Гребуљци, живео
је 19 година. Интернирали су га Бугари 1917. године, за време Првог светског
рата. Поједини мештани који су се вратили из заробљеништва причали су
да су га видели да ради на неком имању. Ништа се више није сазнало о њему. 

Димитрије (Тодор) Тодоровић, син Тодора Крстића рођен је 1886. године
(из фамилије Кошаревци), живео је 32 године. Интерниран је 1917. године,
умро је у ропству, у Бугарској у Првом светском рату. 

Криста (Јован) Стоиков рођен је 1889. године (из фамилије Манчинци),
живео је 28 година. Интерниран од стране Бугара 1917. године. Умро је у за-
робљеништву. Отац Јован Манчић је био у заробљеништву заједно са њим
у Бугарској. Јован је након повратка из заробљеништва испричао својима у
фамилији да је Криста умро. 

Борисав (Недељко) Илијић  рођен је 1900. године. Живео је 16 година.
Интерниран је и умро је у заробљеништву у Аустрији за време Првог свет-
ског рата 1915. г. Претпоставља се да су га Немци интернирали јер му је отац
већ био мобилисан и налазио се у рату. 
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Током 1917. године су интернирани многи сељаци из нашег краја за Бу-
гарску40 у места: Сливен, Видин, Варну и др. Многи су депортовани на из-
градњи тзв. „Кичевске пруге” где су умрли од тешког рада и глади. 

Учесници Шпанског рата 

Светозар (Ђорђе) Алексић-Станковић, каплар, (1892-1945) фамилија
Злаћуданци, учесник је Шпанског рата   од 1936. до 1939. године. Вратио се.

Други светски рат

Други светски рат је трајао од 3. септембра 1939. до 2. септембра 1945.
године. Повод је био напад Немачке на Пољску 1. септембра 1939. Силе Осо-
вине напале су Краљевину Југославију 6. априла 1941. године, што означава
почетак Другог светског рата на територији наше државе.

Немци су ушли из Бугарске у Власотинце 10. априла 1941. године. Пре-

дају Власотинца извршио је председник општине Христивоје Пејић, уз
учешће полиције и цркве41. Код Батуловца је изведена акција сечења теле-
фонско-телеграфских веза и ломљење путних знакова. Према речима Све-
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тозара Тозе Пешића (1920), многи мештани села били су укључени у ту ак-
цију. Прекид везе поновљен је 1. новембра 1942. године. Пресечена је теле-
фонска линија али је прекид кратко трајао. 

У току Другог светског рата у Батуловцу су биле разне војске42; парти-
зани, четници, недићевци, љотићевци, Бугари и Немци. Одреди Недићеве
српске државне и пољске страже били су у Власотинцу крајем 1941. године.
У Конопници су били од августа 1942.  па до протеривања 1944. године. У
Батуловце су повремено долазили.

Штабови одреда Српске државне граничне страже били су у Грделици,
Козару, Дадинцу и Великом Боњинцу 1944. године43. Седишта државне и
пољске страже формирана су 1942. године у Лесковцу, Лебану и Власотинцу.
Српски добровољачки корпус формиран је 1943. године и бројао је 3.680
војника, да би се што успешније водила борба против партизана. У Бату-
ловцу није било  штабова Српске државне граничне страже.

У Батуловцу није било четничких одреда и других јединица. Било је
појединаца, младих људи, који су необавештени и из незнања залутали у
разне војне формације. 

У селу су Немци били на више места, у периоду од септембра до друге
половине октобра 1944. године44. На плацу Петра и Ђоре Ћирковога су
имали постављен агрегат за струју. У то време ту је била само стара кућа
Вучка Вукадина Ничића. Били су  у кући Димитрија Мике Петковића (Ми-
кичини). Били су смештени и у кући Сотира Пешића, где   им се налазио
Главни штаб. Такође,   били  су на ливади где сада живе Доњи Пешинци, од
Илије С. Пешића до старе куће Филипа Пешића. Немци су поштовали меш-
тане.   Куповали су ракију и вино од сељака. Они се у Батуловцу нису дуго
задржали, јер су партизанске јединице кренуле у ослобађање територије.
Немци нису ништа уништили у селу. Међутим, током дејства совјетске
авијације више пута је, од 7. до 10. октобра 1944. године, бомбардована кућа
Стевана Недељковог. Дојава да се Немци налазе у тој кући била је погрешна.  

Срески народни одбор, Одсек за трговину и снабдевање бр.1782 од
21.9.1945. године, Власотинце, позива представнике села да подигну одоб-
рену робу. ХИТНО! 
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Учесници Другог светског рата  

Божидар (Захарије-Зарко) Ђекић је рођен 1926. године (из фамилије За-
ркови). Као малолетан младић је отишо у Лопушњу, где су били партизани,
почетком 1943. године. Брат Жика му није дозвољавао да иде, побегао је
преко Ширине кроз трње. Са њим је кренуо Драге Стојковић Дојчински
(1928), такође малолетник. Њега су вратили кући јер је био много мали. Божа
је са јединицом из Лопушње отишао за Ниш. Ту су били кратко време, а онда
су отишли за Крушевац (чували су мост), где су партизанске јединице биле
помешане, а он је не знајући упао у јединицу која је кренула за БиХ. Ратовао
на Мајевици и Семберији. Команда његове јединице била је лоцирана у селу
Лопаре. Скоро три године је био у рату, у истој јединици. Звали су га „Бу-
гарче”. Са њим је из тих крајева био Ђуро Шкондрић, који је по завршетку
рата живео у Тузли, код термоелектране. Душан Дуле Костић је радио у
месту Живинице, у БиХ и упознао је Божиног друга Ђуру са ким је био у
рату. При крају рата 1945. је учествовао у највећој борби која се водила за
село Вукосавци у БиХ између партизана и четника. Божа Зарков није оства-
рио пензију, нити било каква друга примања или повластице, а имао је права
на то. Родитељи му нису дозволили да иде на службу у милицију после рата,
иако су га звали. 

Радивоје Дика (Љубомир) Пешић (1925)  из фамилије Горњи Пешинци
је мобилисан маја 1944. Био је са јединицом у Нишу, а онда у Ђаковици, у
Другом батаљону, у 13. српској бригади.

Драгољуб (Обрад) Илић (1917)  из фамилије Гребуљци  је мобилисан маја
месеца 1944.  Био је са јединицом у Нишу, а онда у Ђаковици, у Другом ба-
таљону, у 13. српској бригади. Са њим је био Дика Пешић. У рату су се по-
братимили.
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Допис: Месном Народном одбору  Батуловце, 21. септембра 1945.



Благоја (Влајко) Стојиљковић (1923) из фамилије Чучкинци је био моби-
лисан и отишао је у партизане 1944. Са Божом Ђекићем су били заједно у
Нишу. Ту су кратко остали и онда су их раздвојили. Благоја је касније отишао
са јединицом на КиМ. 

Тома (Милутин-Мила) Вучковић (1914) из фамилије Вукинци је био
учесник Другог светског рата. Мобилисан је маја 1944. и био је са јединицом
у Пећи на КиМ. 

Сретен (Димитрије-Миче) Јовић (1926) из фамилије Гребуљци  мобили-
сан је маја 1944, био је са јединицом у Пећи. 

Милорад Миле (Димитрије) Костић (1915) и  Милош (Гаврило) Костић
(1928)  из фамилије Тошанци су мобилисани 1944. године, јавили се у једи-
ницама у Лопушњи и Брезовици. Ту су кратко били и отишли са јединицом
за  Ниш. 

Миодраг Миле (Живко) Стојиљковић (1924) из фамилије Денчини је био
учесник Другог светског рата. Мобилисан је маја месеца 1944. године и са
јединицом био је у околини Пирота. У рату је обављао посао пекара.  

Владимир (Војислав-Воја-Цар) Јовић (1923) из фамилије Јовинци моби-
лисан је маја месеца 1944. године. Био је са јединицом у Нишу, а одатле је
по потреби јединице, распоређен у централну Србију. 

Добросав Д. Стоилковић, (1904) фам. Денчини, син Драгутина и мајке
Милке и жена Стана из села Шарлинце били су учесници  у Другом  св. рату
и постали су народни хероји. Живели су
и сахрањени  у село Шарлинце.

Младен (Милутин-Милан) Станко-
вић, (1914) из фамилије Злаћуданци. Мо-
билисан је маја 1944. Био је са
јединицом у Нишу, а одатле распоређен
на КиМ, у околини Пећи. 

Сретен (Драгутин) Јовић (1918) из
фамилије Јовинци, био је редов (војник)
Краљевине Југославије. Заједно са њим
је био Драгољуб (Обрад) Тодоровић
(1917) из фамилије Гребуљци. Најпре су
били на Бледу у Словенији 1939, а онда
у Хрватској (Бјеловар). 

Сретко је мобилисан за време Другог
светског рата маја 1944. Отишао је у
Пирот са још неколико мештана из села.
Одатле је са јединицом стигао у  Ниш, а
затим је отишао на Сремски фронт.
Рањен је у борби у Срему 1945, околина
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Сретен Јовић  десно и  Драгољуб 
Тодоровић на Бледу 1939/40. године



места Босут. Био је у болници у Зрењанину. 
Звездан (Глигорије-Гига) Стојановић (1925) из фамилије Мишинци мо-

билисан је 22. маја 1944. Најпре је био у Нишу а онда је са јединицом отишао
у Пећ.

Божидар Бошко (Пејче) Николић, Петканин, мобилисан је 22. маја 1944.
из фамилије Гребуљци, био је заједно у јединици са Звезданом Стојанови-
ћем. 

Миодраг (Глигорије-Гига) Стојановић (1927) из фамилије Мишинци је
рођени Звезданов брат. Мобилисан је маја 1944. и био је са јединицом у цент-
ралној Србији. 

Благоја (Стојадин) Митровић (1925) из фамилије Стеванини, 
Мирко (Трифун) Илић (1917) из фамилије Илијинци и 
Благоја (Славко) Цекић,  (1923) из фамилије Цекићи, су били учесници

Другог светског рата. Отерани су за Пирот у затвор. По причи мештана Ба-
туловца, Чеда из Орашја од Гудачкиних, помогао им је да се врате живи и
здрави. 

Бранко М. Цекић, (1920) фам. Цветковци, служио је војску у Битољу, у II
батаљону, XXII дивизије. Био је мобилисан маја месеца 1944. за време  Дру-
гог светског рата. Јединица је ратовала у околини Санџака, Нове Вароши, на
Голији, Пештеру и Бијелом Пољу. Са Бранком у јединици из Батуловца били
су Тоза и Благоја.

Погинули током бомбардовања 

Списак жртава45 Другог светског рата у Југославији 1941-1945. Општина
Власотинце, село Батуловце: 

Христивоје (Светозар) Цекић је рођен 1908. године (из фамилије Це-
кинци), погинуо је 10. октобра 1944. током бомбардовања Батуловца. 

Наталија Илић је рођена 1905. године (из фамилије Недељкови), жена
Стевана Илића. Погинула је у својој кући током бомбардовања Батуловца
10. октобра 1944. године. 

Живојин (Ђорђе) Петковић је рођен 1914. године (из фамилије Петковци),
погинуо је 10. октобра 1944. године у кући Стевана Недељковог приликом
бомбардовања Батуловца. 

Сима из Пирота је радио као економ у расаднику Винарске земљорад-
ничке задруге у Власотинцу. Затим је као економ са женом Наталијом из Вла-
сотинца прешао на имање Стевана Недељковог у Батуловце. Погинули су на
дан када је бомбардована Стеванова кућа од стране совјетске авијације. Са-
храњени су на батуловачком гробљу.
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45 Музеј жртава геноцида, Београд, попис спроведен 1964. године, стр.1353,

http://www.muzejgenocida.rs/images/ZrtvePub/Srb.pdf



Погинули у току Другог светског рата 
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@ivojin (\or|e) Petkovi}, vojnik Hrista (Svetozar) Ceki}

Венчање 1942.  Александар Лека
Стојановић и млада Савка

Споменица: Александар Лека Стојановић



Александар Лека (Драгутин) Стојановић  је рођен 1923. године (из фа-
милије Драгутинови). Погинуо је 12. априла 1945. године у Липовцу у Срему
у борби са Немцима. 

Добросав (Никола) Станковић је рођен 1915.из фамилије Станчини.
Живео је 29 година. Погинуо је у рату 20. августа 1944. године. Добросав је
рођени брат Вељка Станчиног. 

Драгомир (Ратко) Станковић је рођен 1925. године (из фамилије Злаћу-
данци),  убијен је у Другом светском рату 1944. године у директном терору,
у селу Турјаковац –Турековац. 

Стрељани у  Пироту  
Божидар  (Петар) Ристић је рођен 1911. године

(из фамилије Вукинци), живео је 33 године. Стре-
љан је у Пироту 17.10.1944. године код Костиног
моста, у близини Нова Мала у Пироту. Сахрањен је
у масовној гробници на фарми Завода за пољопри-
вреду као припадник Југословенске војске у от-
аџбини. Божидар је рехабилитован од стране
Вишег суда у Лесковцу, 17. 6. 2016.

Светозар (Аврам) Пешић је рођен 1914. године
(из фамилије Доњи Пешинци), живео је 30 година.
Стрељан је у Пироту, 17.10.1944. године, на фарми
Завода за пољопривреду као припадник Југосло-
венске војске у отаџбини. Светозар је рехабилито-
ван од стране Вишег суда у Лесковцу, од 9. 2. 2018.

Добривоје (Захарије Зарко) Ђекић је рођен 1924.
године (из фамилије Заркови), живео 20 година. Присилно мобилисан у
Српску државну стражу, тј. Недићевце. Био је на дужности пољског стра-
жара када су га заробили у Власотинцу и одвели за Пирот, где је стрељан 17.
10. 1944. године.46

Преживели учесници ратова   од 1912. до 1945.

Михајло (Дојчин) Дојчиновић (1878) из фамилије Дојчинци био је на Со-
лунском фронту. По завршетку Првог светског рата вратио се са наоружањем
натовареним на коњу (пони) и торбом од животињске коже са златницима. 

Драгутин (Цветко) Стојановић (1881) из фамилије Драгутинови -Грава-
љанови је био на Солунском фронту. По повратку са Солунског фронта, у
току борбе са Немцима, бацио се низбрдо и котрљао (граваљао се) да би се
спасио. Тада су га назвали Граваљан, а фамилију Граваљанови. 
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46 Сајт у име народа,, http://www.otvorenaknjiga.komisija1944.mpravde.gov.rs



Славко  (Тодор)  Цекић  (1896)  из фамилије Цекић је
био мобилисан и учесник је Првог светског рата. У току
борбе и пробоја Солунског фронта  је био рањен. Про-
нашао га је саборац  н.н.  у трњу где је беспомоћно
лежао. Помогао му је тако што је позвао Француски
војни санитет који га је преузео и одвезао на лечење у
Северну Африку где је био смештен у објекте „Алжира”.

Петар (Димитрије) Николић Петканин  (1888) из фа-
милије Гребуљци био је мобилисан и учесник је Првог
светског рата (1914-1918). У пробоју Солунског фронта
је био рањен. 

Трифун (Сава) Илић (1889) из фамилије Илијинци,
био је мобилисан у току Првог светског рата. Учесник је
у пробоју Солунског фронта 1918. године.

Мирко (Стојан) Тодоровић Солунац (1896-1976)
мобилисан је за време Првог светског рата. У пробоју
Солунског фронта рањен је. Остао је без десног ока.
Није остварио никаква примања од државе, само је
имао повластицу за јавни превоз. 

Стојан (Тодор) Тодоровић (1868) из фамилије Ве-
личковци преживели је ратник Првог светског рата.
Учесник Солунског фронта.

Цветко (Стоилко) Пешић (1865) мобилисан је у
Првом балканском рату, наставио је ратовање све до
завршетка Првог светског рата 1918. 

Милутин Мирко (Цветко) Пешић (1887) био је учесник Првог светског
рата. Вратио се са Солунског фронта. Одликован је Карађорђевом звездом
за храброст.

Симон (Цветко) Пешић (1889) мобилисан је у Другом балканском рату.
Учествовао је у бици код Куманова. Цветко, Мирко и Симон су из фамилије
Горњи Пешинци.

Повратници из заробљеништва

Филип (Ђорђе) Пешић (1894) био је заробљен од стране Бугара у Првом
светском рату и одведен у Скопље. Тамо је радио у болници а касније је од-
веден у Бугарску, у логор Пловдив. По завршетку рата вратио се кући.

Душан (Тодор) Костић (1893) из фамилије Тошанци је био у заробље-
ништву у Бугарској за време Првог светског рата. Провео је три године у бу-
гарским логорима од 1915. до 1918. године.47
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Африци , Алжир
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Славка Т. Цекића

______________
47 Казивање Душана  Костића, дана 11. 06. 2018. године, који нам је дао његову

слику из времена проведеног у логору
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Душан (Тодор) Костић, заробљеник 
у логору у Бугарској 

Љубомир Љупча Петковић Костић,
војничка из Вараждина 1940. 

Други с лева Љубомир Љупча из заробљеништва у Немачкој,
заробљен  као војник 1941. године



Љубомир Љупча Петковић Костић (1919) из фамилије Тошанци служио
је војску 1940. године у Вараждину. Као војник је од стране Немаца заробљен
1941. године за време Другог светског рата. Одведен је у Немачку, у Салц-
бургу је пет (5) година провео у заробљеништву. 

Ставра (Дојчин) Стојковић (1885) из фамилије Дојчинци је био у Бугар-
ској у заробљеништву  за време Првог светског рата. 

Захарије Заре (Дојчин) Стојковић (1903) из фамилије Дојчинци је био у
заробљеништву у Немачкој за време Другог светског рата. 

Јован (Стојко) Манчић (1862) из фамилије Ман-
чинци је био у Бугарској  у заробљеништву за време
Првог светског рата.  

Стеван (Драгомир-Љуба) Цекић (1913) из фами-
лије Цекинци заробљен је као војник 8. априла 1941.
у Новом Селу код Пирота. Био је у заробљеништву
у немачком логору „STALAG XI-A, ANTE-
GRABOVO”. 

Димитрије Миче (Стоилко) Јовић (1898)  из фа-
милије Гребуљци био је мобилисан за време Првог
светског рата. Заробили су га Бугари и одвели у зароб-
љеништво. У Бугарском логору је провео три месеца
и по завршетку рата вратио се кући.
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Стеван (Драгомир)
Цекић, заробљен као

војник и одведен у логор
у Немачку      



6. ОРГАНИЗАЦИЈА ВЛАСТИ

У време владавине Турака, новим Хатишерифом 1846. године свако село
је бирало кмета, старешину села. Први кмет у селу Батуловцу био је Коста
Цветановић48 из фамилије Илијинци, рођен 1832. године. Цветановић  је са
још тројицом земљака потписник изјаве49 којом је тражено да Власотиначки
срез уђе у састав Србије, што је и потврђено јуна месеца 1878. Берлинским
конгресом. 

Власт кмета је трајала од шест месеци до годину дана. Бирали су га меш-
тани и морао је да буде најмање  полуписмен и старији од 30 година. Бирани
су људи   из виђенијих породица, одани власти, угледни сеоски домаћини,
честити и правични. Кмет је представљао село и пресуђивао у сеоским спо-
ровима. Обавезе кмета биле су да суди по души, по памети и по правди. У
селу је после ослобођења од Турака саграђена просторија за сеоски притвор
у авлији Ђуре Покинога. Одговоран за то је био кмет са својим помоћни-
цима. Кмету су у то време за рад били придодати помоћник, писар и служи-
тељ. Кмет је плаћао 100 гроша царски данак а пунолетни бирачи су са 18
година плаћали најмање 50 гроша. Кмет је могао више пута да буде биран,
али не узастопно више од три године. Посао пресуђивања по ослобођењу од
Турака 1878. године је вршио кмет са помоћницима. У селу је кметовање
трајало и после завршетка Другог светског рата, до 1946. године. 

Списак сеоских кметова50 од 1864. до 1948. године:

Коста Цветановић (1832) 
Крста Стаменковић (1827)
Величко Стоилковић (1811)
Илија Цветковић-Цветановић (1822) 
Петар Стојановић Милевкин (1850) 
Петар Николић Петканин (1888) 
Симон Пешић (1889) 
Тодор Ничић (1905) 
Јован Ђорђевић Ваце Кевин (1920) 
Миладин Мила Стојиљковић (1884) 
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48 Казивање наших старих и истражени подаци из МК умрлих бр.1 Конопничке

цркве, која се чува у Историјском архиву у Лесковцу
49 Казивање наших старих, запис проф. историје Велимира Стаменковића Лиме.

Србија 1878, Документи Београд 1978, СКЗ, књ. 473, 255-259 
50 Казивање Илије Б. Ђекића и Душана Костића,  24. 4. 2018.



Вељко Станковић (1889) је био кмет и одборник у селу за време Другог
светског рата. 

Филип Пешић (1894) је био кмет и одборник у току Другог светског рата. 
Цветко Цекић (1850) је био кмет и заменик председника Конопничке оп-

штине (1889) 
Душан Костић (1893) је био кмет у току Другог светског рата и током по-

четка рада на изградњи школе у селу Батуловцу. Одређивао је људе за рад
на кулуку.

Општина Батуловце

Од 17. децембра 1878. и Указом министра просвете од 6. фебруара 1879.
године одређени су простори и границе срезовима51. Власотиначки срез при-
пао је Лесковачком округу, па је онда ушао у састав Нишког округа. Бату-
ловце је тада први пут проглашено за општину и припало је Власотиначком
срезу. Пар година касније, 1884. године дошло је до измене закона и групи-
сања мањих у веће општине. Батуловце је припало Орашачкој општини. Тада
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Станчић Станковић

______________
51 Видосава Стојанчевић, Лесковачки зборник XXIV, „Власотинце после ослобо-

ђења од Турака (1878-1890)”,  Народни Музеј Лесковац, 1984, стр. 269-272



је имало 39 кућа.

У Орашачкој општини Батуловце је било кратко, а онда је крајем 1878.
припало Конопничкој општини52. Тада су у Конопничкој општини били:   Ко-
нопница, Батуловце, Стајковце и  Рајно Поље. 

Доношењем Устава 1888. године и Закона о административној подели
Краљевине Србије, Ниш је добио посебан статус и престао да буде седиште
округа. Власотиначки срез је 1892. године ушао у Пиротски округ, а 1899. је
ушао у Врањски округ где је био  све до априла 1922. 

Председници Месне заједнице

Јордан Г. Пешић 1948. 
Велимир Вељко Станковић 1963/64.  
Тома М. Вучковић 
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______________
52 Видосава Николић Стојанчевић, Лесковачки зборник VII, „Етничке карактери-

стике лесковачког краја у време ослобођења од Турака 1877/78. године”,   Народни музеј
Лесковац, 1967, стр. 30. и Борислав П. Димић,   „Ладовица код Власотинца”,  Културно-
просветна заједница Републике Србије, Београд, 1998, стр. 27.



Миливоје Костић Миле Шарко 
Сретко Јовић Мичин 
Тодор Станојевић Тоша Шоп 
Миле Пешић, магационер 
Чедомир Стојановић, био председник МЗ 1973. и (1982-1986) 
Предраг Драге Станковић (1975-1979) 
Бранко Костадиновић 
Миодраг Пешић (1986-1988)
Петар Стојановић, учитељ (1988-1990)
Новица Ноша Митровић 
Божидар Н. Цекић Божа Кула 
Божидар Бошко Трајчин 
Зоран Т. Вучковић 
Витомир Р. Пешић 
Јовица В. Јовић 
Петар Б. Јовић 
др Јасмина Јовић 
Мирослав Ч. Илић  
Бобан Пешић

Благајници у МЗ

Благоја С. Цекић (1946-1950) 
Јордан Г. Пешић (1950-1953)
Велимир Н. Станчић (1960-1966) 
Ђорђе Ф. Пешић (1967-1973) и   (1977-1982) 
Петар Б. Јовић (1973-1976) 
Благоја В. Стојиљковић, 1982. 
Јовица В. Јовић (1986-1990)
Драган Ж. Тодоровић (1990-2000) 
Горан И. Стојиљковић, више мандата 

Председници омладине 

Петар Б. Цекић  1961.  
Лазар В. Стојиљковић 1970.   
Петар Б. Јовић 1972.   
Небојша Т. Ничић 1974.  
Божидар Н. Цекић (1976-1978) 
Братислав Ж. Тодоровић 1978.  
Витомир Р. Пешић 1980.  
Зоран Ј. Цекић 1983.  
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Позивари или викачи

Позивари или викачи за одржавање збора, ударачи у звечку били су:
Драге Зоркин Чилац, Цоне Црквењак и Драге Стојковић Доктор. 

Угледни  батуловачки активисти

Ђорђе Ф. Пешић (1927-2014)

Рођен је у Батуловцу, од оца Филипа и мајке Роске. Завршио је четири
разреда основне школе у Конопници. Оженио се 1950.   Јелком из Доњег Бу-
ниброда. Радио је у МЗ као благајник са прекидима од 14-16 година. Обав-
љао је и друге послове у селу. Био је члан ССРН Југославије од 1953. г. За
време првог мандата благајника Ђорђа Пешића, од 1967-1973. г. у МЗ ура-
ђени су многи послови. Изграђена је сеоска трафо станица 10/0,4 KV. У ре-
жијском одбору су били Божидар А. Пешић и Ђорђе Ф. Пешић, који су
потписали уговор и дали сагласност за електрификацију Батуловца.Тада је
у селу извршена замена дотрајалих дрвених бандера бетонским. Остварио
је пољопривредну пензију. Водио је списак пензионера у селу Батуловцу и

95

Породица Ђорђа Пешића



организовао путовања по целој Србији. Учланио је пензионере у Дунав оси-
гурање. Први пензионер у Батуловцу је био Живко Стојиљковић из фам. Ден-
чини, други Градимир П. Станковић из фам. Злаћуданци и трећи Димитрије
Мика Петковић из фам. Петковци. 

Божидар А. Пешић (1914 – 1980)

Божидар је рођен 1914. године у селу Бату-
ловцу, од оца Арсенија С. Стојилковића и мајке
Анице. Био је писмен, завршио је четири раз-
реда основне школе у Конопници.Војску је
служио у Краљевој гарди у Београду. Као при-
меран војник  био је одликован.  Оженио се
Јелицом (1910) из Горњег Буниброда и изро-
дили су две кћерке и два сина. Био је члан ре-
жијског одбора у МЗ Батуловце 1970. године и
заменик благајника Ђорђа Пешића. Био је
укључен у активности електрификације Бату-
ловца  која је почела 1970. године, а завршена
1973.  Мештани села су имали поверење у њега
и поверили су му да води посао око изградње
трафостанице и замене дрвених и постављања
бетонских бандера. Посао је водио одговорно,
квалитетно и под његовом контролом је за-
вршен у року. Село је у то време добило јаку и
квалитетну струју међу првима у општини
Власотинце.  
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Драган Ж. Тодоровић (1965)

Драган је био благајник у МЗ (1990-2000). У то време председници МЗ
били су Јован В. Јовић и Петар Б. Јовић. Био је потпредседник МЗ (2012-
2017), за време мандата председника МЗ др Јасмине Јовић, а одборник у СО
Власотинце (2004-2016). За време његовог рада у МЗ Батуловце реновиран
је кров зграде фудбалског клуба и изграђена је трафо станица код те зграде.
У селу је уведена вода са градског водовода. Очишћена је долина Проваље-
ник, од насипа према реци Власини и постављено је прстење на њој, ради
преласка долине према гробљу. Реновирано је улично осветљење у селу. Ура-
ђена је шкарпа у Прудини поред реке Власине за одлагање смећа. Драган је
био активан омладинац и члан фолклора (1980-1995). Играо је фолклор, када
се ишло на такмичење у Шабац. Обављао је функцију благајника и секретара
док су председници омладине били Зоран Цекић и Витомир Пешић. Био је
учесник рата 1999. године са ратном јединицом 4356/57 на Кошари, на КиМ.
Са њим је у јединици био и Јован (Божидар) Станковић из Батуловца. У
истом рату у то време био је и Драганов рођени брат Братислав.  

Благоје С. Цекић (1923 – 1993)

Благоје С. Цекић је био један од најписменијих и најуспешнијих мештана
села Батуловца  до 1970. године. Рођен је у Батуловцу 1923. Четворогодишњу
школу је завршио у Конопници, а осмогодишњу у Власотинцу. Касније је
ванредно завршио средњу економску школу у Лесковцу. Студирао је ван-
редно на Правно-економском факултету у Нишу. Завршио је Вишу правну
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школу и запослио се у Винарску земљорадничку задругу у Власотинцу 1949.
године, где је радио све до 1970. као имовинско- правни референт. Његов од-
говоран посао састојао се у решавању имовинско правних односа пољопри-
вредних произвођача. Радио је на уређењу земљишта, груписању у
комплексе, на подизању власотиначких винограда, а посебно се истакао у
подизању плантажних винограда у Дубрави, Шишави и Белом камену у Вла-
сотинцу. У Батуловцу је радио као друштвено-политички радник. Био је
главни организатор свих акција на инфраструктури у МЗ, почев од рекон-
струкције прве електричне мреже од Стајковца до Батуловца. Био је бла-
гајник у одбору за електрификацију села и изградњу школе и задружног
дома. У Зеленичју је боравио више дана и водио евиденцију, док су мештани

Батуловца разрезом превозили греде за покривање школе и задружног дома.
Предао је благајну Јордану Пешићу 7. јануара 1950. Био је друштвено поли-
тички радник у свим органима СО Власотинце. Док је радио у Винарској
земљорадничкој задрузи, организовао је учешће грађана МЗ Батуловце у
жетви, што је мештанима омогућило да зараде и купе први телевизор за село
марке Мајор. Телевизор је био постављен у малој сали задружног дома и
служио је свима у Батуловцу (1960). Оснивач је фудбалског клуба БСК
(1948). Учесник је подизања спомен чесме у селу. После 1970. године је на-
пустио посао и отишао да се бави цигларским послом. Био је предузимач са
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ортаком Миланом Стојиљковићем из фам. Чучкинци, али није имао успеха
у том послу. Продао је доста свога имања. Затим је отишао у Скопље, где се
бавио трговачким послом све до пензије 1990. године. Вратио се у Батуловце
као пензионер и умро 1993.53

Десанка Стојковић

Десанка Стојковић (девојачко
Јовановић) је рођена марта 1938. го-
дине у селу Доњи Буниброд, од оца
Антонија и мајке Анастасије. Удала
се у Батуловцу за Аранђела Стојко-
вића 1960. године. Родила је две
кћерке Светлану и Валентину. Де-
санка је вредна домаћица и као млада
укључила се у рад месне заједнице.
Била је сеоски одборник у једном
мандату. Од 1976. до 1988. године је
била општински одборник у СО Вла-
сотинце. Данас живи сама у породич-
ној кући у Батуловцу. 

Славиша Ј. Пешић

Славиша Ј. Пешић (1966) је почео
да се бави фотографијом 1996. г. Пред-
узетник је постао две године касније и
данас се бави овим послом са својим
синовима Стефаном (1990) и Алексан-
дром (1993). Члан је Општинског већа
Општине Власотинце од 2016. године.
Од настанка села до данас   нико није
био на већој политичкој функцији.
Ово је највећа функција од настанка
села до сада. Славиша је породичан
човек и примеран домаћин у селу.
Међу првима је понудио помоћ за пи-
сање  монографије села.  Такође, и ње-
гови синови су се придружили у
помоћи за књигу.  
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Slavi{a J. Pe{i}, sa sinovima 

Stefanom i Aleksandrom

______________
53 Казивање Јована Д. Илића, мештанина села Батуловца 23. 2. 2018. 



Јордан Г. Пешић (1900  – 1990)

Јордан Пешић је рођен 3.11.1900. у   Батуловцу, од оца Гаврила и мајке
Костадине Дине из Дадинца. Без оца Гаврила, мобилисаног за време Првог
светског рата (1914) остао је у четрнаестој години живота. Отац му је био
рањен у ногу у борби на Церу и ам-
путирана му је у болници у Пожа-
ревцу.  Касније је умро и сахрањен
је у Пожаревцу и ту му се губи сваки
траг. То је била велика трагедија за
Јордана и целу породицу. Посебно
што посмртне остатке свога оца није
успео никада да пронађе. Увек је био
тужан, а посебно када би на радију
чуо песму „Марш на Дрину”, која је
настала за време битке на Церу. Јор-
дан је завршио основну школу у Ко-
нопници и био је један од
писменијих мештана нашег села.
Оженио се Загорком (1904) из
Мрштана са којом је имао два сина
и две кћерке. Био је скроман човек,
педантан и велики радник. Обављао
је више функција у селу и ниједна се
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акција није могла замислити без његовог присуства. За време његовог ман-
дата у селу су изграђени задружни дом и основна школа. У току изградње
школе изабран је за члана режијског одбора. Био је главни организатор и
надзорник посла. Водио је евиденцију свих послова који су обављани око
школе од почетка до завршетка. Водио је књигу улазака и излазака свих
рачуна тако читко и педантно да се и сада види сваки моменат промене
стања. Тај посао је радио професионално на високом нивоу. Био је делегат
сеоског одбора Народног фронта среза Власотиначког на Другом конгресу
1948. године. Када је Љубомир Пешић (1885) исправио садашњи пут од
школе према насипу, Јордан је засадио дуд са леве и десне стране пута. До-
терао је 26.10.1948. један кубни метар дрва из Зеленичја као помоћ школи у
Батуловцу. Као режијски члан комисије у време изградње школе изборио се
код среске власти у Власотинцу за 10.000 кг цемента портланд од француско-
српске индустрије Поповац. Цемент је стигао 30. септембра 1946. Добили
смо по разрезу три пута више од Црнатова, а од Крушевице пет пута више.
За све ово постоји документација, коју ми не можемо сву приказати у књизи.
Уколико неко од читалаца ове књиге жели да види ову документацију, она је
увек доступна и може се добити на увид. Јордан је био поштен човек, гос-
подствено и домаћински се понашао и свакога би саслушао и посаветовао54. 

Тодор М. Ничић (1905 – 1983)

Рођен је 1905. године у Батуловцу од оца Миленка и мајке Наталије.
Ишао је у школу у Конопници. Оженио се Јевросимом Роском из Тупаловца.
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______________
54 Казивање унуке Бисерке Пешић Пајевић, 10. 6. 2018.

Потврда  делегата конгреса НФР-а Србија



Био је човек од поверења и један од
организатора и покретача свих акција
у селу после Другог светског рата.
Био је члан одбора за одређивање до-
маћинстава за радне акције. У то
време предњачио је у ангажовању и
залагању за рад на сеоским обаве-
зама. Више се посветио радовима у
селу него ли својој кући, кажу многи
мештани и његови наследници. Био
је сеоски кмет у току Другог светског
рата. За време почетка изградње
школе и задружног дома руководио је
разним пословима као члан одбора.
Постоје записници o одржаним сед-
ницама 1948. године када је Тодор
био члан одбора и учесник у доно-
шењу важних одлука. Био је поштен
човек и из домаћинске породице.
Посао који му је додељен од стране
одбора са вољом је извршавао и све
на време.  

Предраг Драге В. Станковић (1924 – 2001)

Драге  је рођен 5. 5. 1924. у Батуловцу од оца Вељка и мајке Милеве,
друге Вељкове жене. Био је један од писменијих мештана у то време. Оженио
се Јелком и изродили су четири ћерке. По одслужењу војног рока и за-
вршетка Другог  светског рата завршио је курс у Скопљу и примљен је у
војну службу. Радио је при војсци као подофицир у Скопљу, у чину старијег
водника. Напустио је војску крајем 1947. године и вратио се кући да ради
пољопривреду и чува родитеље. Био је активан члан у селу и у свакој акцији
је учествовао као примеран омладинац. Драге и Благоја Цекић су оснивачи
фудбалског клуба БСК (1948). Такође је учествовао у изградњи спомен-чесме
палим борцима села од фашистичког терора. Ниједна акција у селу није
могла да се замисли, а да Драге не учествује. Касније се запослио у Ловачком
друштву у Власотинцу, где је радио све до пензије. Био је члан Савеза ре-
зервних војних старешина. Дуго година је био члан МЗ, а од 1975. до 1978.
године и председник МЗ села Батуловца. За време његовог мандата заведен
је месни самодопринос за реновирање задружног дома. Постоје признанице
о уплатама новца по домаћинству, које је он читко водио. Документација по-
стоји и доступна је на увид сваког момента уколико неко од читаоца ове
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књиге то жели. Сеоске тополе које су се налазиле на утрини Прудина про-
даване су на лицитацији. Драге је водио евиденцију и тај новац је књижен
на рачун МЗ, а користио се за потребе школе и задружног дома. По казивању
мештана села Батуловца толико је био везан за село да обавезу коју прихвати
он до краја и заврши. Многе своје кућне послове  је запостављао због сео-
ских обавеза55. 

Филип Ђ. Пешић (1894  – 1979)

Филип  је рођен 1894. године у Рајном
Пољу. Када је имао годину дана, умро му је
отац Ђорђе (1868-1894). Мајка Стојанка
(1872-1938)  преудала се   за Милана Пешића
(1871-1915) из Батуловца. Филип је остао у
Рајном Пољу, чували су га стрине и
стричеви. Када је имао десетак година, се-
стре које су се родиле у Батуловцу тражиле
су од мајке да им доведе брата. Тако је и
било. Очух Милан га је посинио и он је
остао да живи са њима у Батуловцу. За време
Првог светског рата   Бугари су га одвели   у
заробљеништво у Скопље, где је радио у
болници са Бугарима. Ту је био неко време,
а онда су га пребацили у Бугарску, у логор
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Драге Станковић, ловочувар први с лева на прослави у друштву ловаца

______________
55 Казивање Сретка Микичиног и унука Милоша  24. 5. 2018. 

Филип Ђ. Пешић
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Уговор о куповини њиве Филипа Пешића од 9. марта 1927.



Пловдив. Радио је на пољопривредној економији као и други заробљеници
и ту је срео рођеног ујака Стојадина Дина Петковића (1867) из Рајног Поља,
који му је  доста помагао и више пута га заштитио. Након повратка из роп-
ства, Филип је радио у жандармерији у Новом Пазару. Када му је истекао
уговор, вратио се кући. Оженио се 1923. године Роском (1901) из Ладовице
и имали су шесторо деце. За време Другог светског рата, од краја 1942. до
1944. године,  био је кмет у селу. Сеоске обавезе је извршавао и за време
свог мандата заштитио је мештане од разних војски које су ту боравиле. Био
је писмен. Ишао је у школу у Конопници. Филипова кућа из 1926. године
најстарија је у селу. Данас у њој живе син Милорад (1935) и унук Саша
(1973) са породицама56.

Драгољуб О. Тодоровић (1917 – 1968)

Драгољуб  је остао сироче са годину дана, јер су му Бугари интернирали
оца Обрада за време Првог светског рата (1917). Мајка Савка (1892-1919)
умрла је годину дана након одвођења мужа. Драгољуба је очувала баба На-
стасија Сика чији је супруг Тодор (1877-1913) погинуо у Кочану за време
Другог балканског рата, у борби на Брегалници. Трагедија која је задесила
породицу је оставила страшне последице и болне успомене. Изгубљена су
два живота у цвету младости. Драгољуб је био писмен, ишао је у школу у
Конопници. Био је ожењен Љубицом (1912) из фам. Вукинци и са њом је
имао четири сина и једну кћерку. У војсци је био са Сретком Јовићем из фам.
Јовинци. Војни рок су служили на Бледу у Словенији и Хрватској (Бјеловар).
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______________
56 Казивање Томе Пешића (1943), Ђурђе Стојковић (1939) и других мештана села

Батуловца, 15.3.2018.

Породична кућа Филипа Ђ. Пешића, сазидана 1927.
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Записник о одржаној седници 18. септембра 1948. г. у канцеларији ОШ у Батуловцу.



Презиме Тодоровић је имао до мобилиза-
ције 22. маја 1944. током Другог светског
рата. Прво је припадао VI српској бри-
гади. Командант бригаде је био Драгољуб
Петковић Столе. Касније је та бригада
прерасла у XII бригаду XXII дивизије. У
Нишу, где је био у јединици, прозивали
су га да се јави по презимену Илић, али
он то није знао, јер је Тодоровић. У по-
четку је ћутао док није схватио да је то у
ствари он. Тада су му рекли да је у војну
евиденцију уписан по имену деда Илије
као Илић. У току рата био је са јединицом
у Ђаковици, у 2. батаљону XIII српске
бригаде. Након завршетка рата остало му
је то презиме Илић и син Јован (1946).
Кад је дошао из војске пред крај Другог
светског рата, одмах су га ангажовали као
активисту за рад у селу. Драгољуб је био
трећи човек у задрузи Колектива. Био је
одређен за управника. Обављао је посао
референта и био је бригадир. На предлог
Власотначког среза, завршио је   курс за
пољопривреду у Краљеву. Био је члан За-
дружног одбора и повереник за село. Одр-
жао је прву седницу Просветно културног одбора 12. априла 1948. у
канцеларији школе у Батуловцу. Учесник је у изградњи школе и задружног
дома57. 

Славко  Ј. Манчић (1922 – 2007)

Славко је рођен 25. 2. 1922. у Батуловцу. Завршио је четири разреда ос-
новне школе у Конопници (1929-1933). Био је добар ученик. Имао је школске
другове из Стајковца, Рајног Поља и Конопнице. Као младић први је у селу
имао фото-апарат. Оженио се Вером (1927) из фам. Цекић. У војску је оти-
шао 1944. године. Служио je у пешадији у I власотиначкој бригади, VIII стре-
љачкој бригади и XII бригади. Одликован је Орденом за храброст и заслуге
за народ. Био је командир одељења као млађи водник. Преведен је у чин вод-
ника (подофицир у резерви). Учесник је Другог  светског рата (1944-1946).
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Драгољуб О. Тодоровић Илић, 
мобилисан 1944. 

______________
57 По причи и казивању Живојина Тодоровића, Јована Илића и Светозара Тозе Пе-

шића. Истражени подаци из документације Јордана Пешића и Драгета Станковића, од 01.
05. 2006. до 10. 06. 2018. године.



У току рата се разболео и био у болници у Об-
реновцу. По опоравку  поново се прикључио
јединици на Голији, Пештеру и Бијелом Пољу.
Учествовао је у ослобађању Власотинца. Демо-
билисан је 11. 11. 1946. и уписан под ред. бр.855
у Војном одсеку у Власотинцу. По завршетку
Другог светског рата више пута је позиван на
прославе које су организоване у Власотинцу. Са
њим у друштву били су  Ваце Кевин, Божа За-
рков, Миле магационер, Тоза, Драге  и др.
Славко је био члан Колективе. Радио је као
књиговођа, водио књиге и обављао финансијске
послове (благајник) од 1949. до 1953. Био је од-
говоран и врло поштен човек. Послове књиго-
вође и благајника је водио тако добро и толико
прецизно да се и за најмањи динар знало где је
и ко га је потрошио. Међу првима је у то време
почео активно да се бави земљо-
радњом58. 

Светозар Тоза Пешић 

(1920 – 2014)

Тоза је рођен у Батуловцу, од
оца Симона и мајке Јованке. Ишао
је у школу у Конопници. Водио га
је Драгољуб Сикин који је старији
од њега три године. Тозина мајка
Јованка спремала је храну за
обојицу. Оженио се Зорком (1919)
из фам. Кошаревци. Имали су две
кћерке Савку и Павку и сина Ни-
колу (хармоникаша). Тоза је био
активан омладинац. Међу првима
у селу је примљен у чланство
СКЈ. Касније је био секретар пар-
тијске организације СКЈ. Прошао
је кроз све друштвено политичке
организације. Укључивао се у
сваку акцију која је вођена у селу.

108

Десно, Тоза са пиштољем у руци, у средини
седи Благоја С. Цекић, лево, Бранко М. Цекић,
сликано у Битољу за време служења војске у

јединици  12. батаљон,  22. дивизија

Славко Ј. Манчић,  сликано 
18. 10. 1942.  у Батуловцу

______________
58 Казивање Тозе Пешића (1920), Миме Јовића (1945) и Живојина Тодоровића (1937)



Бавио се ловом и то му је било задовољство. Заједно са Благојем Цекићем и
Драгетом Станковићем је учествовао у оснивању фудбалског клуба. Као мла-
дић је прво радио у фабрици у Стајковцу, чији власник је био Кристидор
Тасић из Лесковца. Када је фабрика пропала, био је портир. После тога је
почео да ради у комуналном предузећу у Власотинцу и ту је остао све до
пензије. Служио је војску у Битољу, у II батаљону, XXII дивизије. Био је мо-
билисан маја месеца 1944. за време Другог светског рата. Јединица је рато-
вала у околини Санџака, Нове Вароши, на Голији, Пештеру и Бијелом Пољу.
Са Тозом су у јединици из Батуловца били Миле Пешић, Славко Манчић,
Бранко Цекић, Благоја Цекић и Ваце Кевин. Такође, са њим је у јединици
био  Миодраг Миличић  (1925) из Ниша. 2018. Миодраг је имао 93 године и
становао у Нишу59. 

Јован Ваце Ђорђевић (1920-1997)

Ваце Кевин је рођен у Батуловцу. Завршио је че-
тири разреда основне школе у Конопници. Био је
мобилисан за време Другог светског рата маја ме-
сеца 1944. Јавио се на зборно место у Лопушњу где
су били лоцирани партизани. Одатле је отишо са
јединицом за Ниш, а касније је распоређиван у Сан-
џак, на Голију и Пештер, у Бијелом Пољу. У току
Другог светског рата од стране Власотиначког среза
био је ангажован  као активиста у селу. Био је кмет
у селу 1946. године, у време почетка изградње
школе, као и члан Колективе од 1948. Ваце је после
завршетка рата био и магационер. Радио је кратко
време у продавници која се налазила у задружном дому. Заменио га је мага-
ционер Миле Пешић. Такође је радио у милицији као жандар и био на
служби у Власотинцу. Заједно са њим био је Драгољуб Сикин. Због малих
новчаних примања напустили су посао у милицији и ушли у Колективу. Ваце
Кевин је после распада Колективе (1953) радио у фабрици за прераду коже
у Стајковцу. Остварио је пољопривредну пензију60. 

Миливоје Миле Пешић (1922 – 2006)

Рођен је 1922. године у селу Батуловцу од оца Љубомира и мајке Ната-
лије. Завршио је основну школу у Конопници. Био је активан члан у селу и
прошао је кроз све друштвено политичке организације. Оженио се   Стојан-
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Јован Ваце (Кевин)
Ђорђевић

______________
59 Казивање Миодрага Миличића, са њим је обавио разговор Велиша Веља Пајевић,

10.3.2018 г. Веља живи у Нишу. Он је зет у фам. Пешинци. 
60 Казивање ћерке Руже Вучковић и ћерке Слободанке Данче Митровић, 15. 6. 2018.



ком из Винарца и изродили су сина Илију
Пешића. Миле је био учесник Другог
светског рата. Мобилисан је маја месеца
1944. Био је са јединицом у Нишу, а
одатле је јединица била распоређена по
централној Србији. Касније је са једини-
цом био у Санџаку, на Голији, Пештеру и
Бијелом Пољу. По завршетку рата радио
је у задрузи као магационер. Помагао је
свим мештанима села колико је био у мо-
гућности. Ниједна акција у селу није се
могла замислити без њега. Уложио је
доста труда и рада на изградњи школе и
задружног дома. Свој приватни посао је
више пута   запостављао због сеоских
обавеза. Бавио се ловом и доста је учинио
за ФК Младост из Батуловца.   

Стеван Д. Николић (1933 – 2005)

Рођен је 1933. године у Батуловцу,
од оца Добривоја и мајке Цвете Нико-
лић. Основну школу је започео у Коно-
пници, а завршио је у Батуловцу. Био
је активан омладинац и укључен у рад
свих друштвено-политичких организа-
ција у селу. Оженио се Смиљом из
Прилепца са којом има кћерку Весну и
сина Горана. Стеван је био председник
ССРНЈ 1978. године и члан СКЈ. Радио
је као помоћни радник у школи у Бату-
ловцу. Био је поштован од стране уче-
ника и њихових родитеља, јер је добро
одржавао инвентар и просторије
школе. Учионице су зими биле за-
грејане. Школско двориште је било
сређено и увек чисто како би се ђаци
боље осећали и играли. Одржавао је
живу ограду и дрвеће у школском дворишту. Једном речју био је одговоран
и тачан човек. Осветљење у новоизграђеној школи где је Стеван радио у по-
четку је било на гас. Постоји рачун од 28. IV 1950. за куповину три литра
гаса по цени од 28 динара. Примио Стеван Николић. 
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Миле магационер држи говор  на
свечаности отварања Дома културе,

1977. г.

Венчање: Стеван и млада Смиља, лево
седи: Сретен Илић, побратим, и десно

Влајко Милић из Власотинца



Лазар Стојиљковић Чкаља (1946)

Рођен је 8. 11. 1946. у Батуловцу, од оца
Велимира и мајке Радулке Раде Стојиљко-
вић. Основну школу до четвртог разреда је
завршио у Батуловцу. Надимак Чкаља добио
је тако што је глумио на приредбама у школи
познатог глумца Чкаљу. Био је активан ом-
ладинац. Од малена се бавио културним
радом у селу. Председник омладине у селу
био је 1970. године. Члан ССРНЈ био је од
1971. године, а председник је постао 1973.
Био је члан СКЈ. Прошао је кроз све друшт-
вено-политичке организације у селу. Добит-
ник је златне значке на војној вежби у Власотинцу. Организатор је такмичења
певача аматера. Организовао је довођење воде од старе чесме до центра
доњег села 1980. године. Главни је учесник изградње бетонске плоче за по-
стављање чепова чесме за воду. Руководио је акцијом прикупљања новца,
по 15,00 динара, од мештана тог дела села за куповину црева за чесму и це-
мента. Био је председник ловачке секције у Батуловцу. 

Радне акције

Након завршетка Другог свет-
ског рата у коме је наша земља из-
губила многобројно људство и била
разорена, целокупно радно спо-
собно становништво, и млади и
стари,  укључило се у радне акције
за обнову земље. Ницали су нови
индустријски објекти, градили су се
путеви, пруге, обнављале уништене
школе и болнице и још много дру-
гих објеката.У то време почела је и
обнова девастираних села. Поред
градова, живот је требало вратити и
у села широм земље.

Већ четвртог јануара 1948. го-
дине   Срески савез  за изградњу за-
дружних домова из Власотинца

111

Лазар Стојиљковић Чкаља

Петар Ж. Стојковић враћање запрегом 
са кулука



писмено је обавестио
Управу за изградњу за-
дружног дома у Бату-
ловцу да је службеник
грађевинског одсека
Ћира Раденковић њихов
представник у Коми-
сији за изградњу дома у
Батуловцу. Комисија је
одлучила да се дом
гради у близини школе
јер то место највише од-
говара будућем развоју
села. Комисија је пред-
ложила Месном одбору

да се одмах приступи обезбеђивању материјала, завођењу месног самодо-
приноса и разреза на нивоу домаћинства. Тај посао обављали су већином
исти људи који су водили радове на изградњи школе. Сваки радно способан
члан домаћинства радио је добровољно на изградњи дома. Такође, сва  до-
маћинства, сходно својим могућностима, учествовала су у прибављању ма-
теријала, грађе, црепа и цигле. Имућније породице давале су помоћ и у
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Синиша Ж. Стојковић, превоз шљунка из реке Власине
за насипавање пута

Zadru`ni dom pre po~etka renovirawa 2006. godine



новцу. Задружни дом се градио   радном акцијом  мештана села. Камен се
довозио из мајдана Благоја Пешкића и Десанке Ђорђа  Нешића из Власо-
тинца са места званог Ман-
чина долина и из ладовачког
каменолома, који се налазио
испод Косовице и Равњака у
власништву мештана села
Ладовице. Користио се и ма-
теријал који је остао од
градње школе. Градња дома
завршена је 1949. године. У
њему се налазила просто-
рија за задругу, магацин,
канцеларије, сала са бином и
припремна радна просто-
рија. Дом је био власништво
Земљорадничке задруге
Власотинце61.

Приликом рада на покри-
вању крова задружног дома
посебно су се истакли     Сте-
ван Љ. Цекић и Ђора М.
Пешић. Ови младићи  су за
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Месној управи ради заштите зграде Дома 1948. године

______________
61 Истражени подаци из евиденције Јордана Пешића и Записника са прве седнице,

одржане 18. септембра 1948. од стране повереника села Драгољуба Илића 
Казивање Тозе Пешића, Живојина Д. Тодоровића и Сретена Петковића Микичиног.

Сретко је као младић имао ту част да он први постави камен темељац
62 Казивање Томислава Пешића, 28. 6. 2018.

Повратак са радне акције, стоје:  Мара, 
ћерка Драгољуба Сикиног лево, до ње Синиша

Стојковић, Ружа Вацина и Јова Бошков. Клече: Данче
Стеваново и Рушка Ђорина



један радни дан, са дрвеним лопатама, избацили сав цреп са земље на кров.
Сви су се тада чудили њиховој способности и захвалили су им.  Дом је тако
био покривен62. 
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Радна акција са ауто пута Брод – Црна Трава, 1960, стоје с десна: Ранђел Стојковић,
н.н, н.н, Ружа Ђорина, клече с лева: н.н, Данче Стеваново, н.н. и н.н.

Са радне акције 1960, с лева: Мирјана – Мара, н.н, н.н, Ружа  Вацина, доле клече с
лева: н.н, Рушка Ђорина и н.н.

______________
62 Казивање Томислава Пешића, 28. 6. 2018.



Чланови месног одбора:

Јордан Г. Пешић, председник МО и уједно надзорни орган испред села 
Благоја С. Цекић, заменик председника
Славко Ј. Манчић, књиговођа 
Предраг Драге В. Станковић, члан 
Драгољуб О. Тодоровић Илић, члан задружног одбора, повереник села 
Тодор М. Ничић, члан одбора 
Тома М. Вучковић, члан одбора 
Стојанча Илић из Власотинца,  надзорни је орган испред Среске управе 
Ружа Ђорђевић, ћерка Вацета Кевинога, удата Вучковић је била на радној

акцији 1960. године. Са њом су биле њене другарице Рушка Јовић, ћерка
Ђоре Тижинога из фам. Гребуљци, удата у Орашју, Даница Данче Илић
Стојановић, Чедина сестра из фам. Недељкови, Мирјана Мара Д. Илић из
фам. Гребуљци, удата за Лазара Алексића из фам. Злаћуданци и Ранђел Ж.
Стојковић из фам. Јанкини-Манчинци. Радна акција се одвијала на путу:
Свође - Брод - Црна Трава. 

Ружа Ђорђевић је након 17 дана по завршетку радне акције позвана да
ради у фабрици „Власинка” у Власотинцу. Радила је 43 године до одласка у
пензију63. 

Модернизација села
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______________
63 Казивање Руже Вучковић, 7. 6. 2018.

Асфалтирање улице код чесме



Прва акција увођења фиксног телефона у селу покренута је   1983. го-
дине. Да би се добио број фиксног телефона, требало је да се уплати 11.931
динар. Уз помоћ СО Власотинце и ООУР ПТТ саобраћаја - Лесковац сви су
потписали уговоре о учешћу у финансирање пројекта за изградњу кућице,
телефонске  станице, телефонских  каблова, ископа и мреже која пролази
кроз Батуловце. Тада је требало уплатити 1.200 ДМ (немачких марака). Ак-
ција је вођена врло споро и тешко. Режијски одбор и чланови Месне зајед-
нице радили су на организацији овог пројекта доста дуго, јер учесници нису
могли да уплате овај новац у целости,  већ на рате. Чланови који су први
уплатили су најзаслужнији за увођење телефона у село, јер је тада било врло
битно да почне акција. 

Организатори ове акције су били: Бранко Костадиновић, Јован Д. Илић,
Новица Д. Стојковић, Небојша Ч. Ничић, Петар Б. Стојановић, Ђорђе Ф.
Пешић и Младен К. Пешић. 

Први потписници уговора и уплате за финансирање овог објекта били
су: Бранко Костадиновић, Јован Д. Илић, Новица Д. Стојковић, Братислав
Ж. Тодоровић, Небојша Ч. Ничић, Бошко Д. Митровић, Новица Ј. Ђорђевић,
Илија Б. Стојиљковић. Друга акција покренута је 1986. године. Тада су се
прикључили многи мештани. Укупно је било 48 учесника. У то време при-
кључак и број телефона коштао је 1.500 ДМ. Многи мештани из села су про-
дали краву и теле да би увели фиксни телефон. 
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Постављање главне водоводне цеви у улици испод Дома културе 
код Симине продавнице



За ову акцију заслужни су: Миодраг Ђ. Пешић, председник  МЗ (1986-
1988), Петар Б. Стојановић, учитељ и председник режијског одбор, је примио
дужност председника МЗ од Мије Пешића 1988. године, Бранко Костадино-
вић, Новица Д. Стојковић, Јован Д. Илић и Младен К. Пешић били су чла-
нови. Трећу акцију увођења фиксног телефона у    Батуловце предводили су:
Новица Б. Николић, Драге П. Пешић, Јован В. Јовић и Томислав С. Петковић.
Радови на проширењу мреже почели су почетком марта, а завршени су
крајем априла 1991. године. Прикључак фиксног броја телефона добило је
56 мештана. Извођачи радова били су из Вогошће код Сарајева64. 

Путеви и водовод

Главни сеоски пут од насипа од улаза у село до школе реконструисан  је
у време када је председник МЗ био Јордан Пешић, а тај посао обавио је  Љу-
бомир Пешић.  Јордан је засадио дудове са леве и десне стране пута и руко-
водио је акцијом у којој је свако домаћинство било задужено да дотера по
једна кола тиње из Прудине за формирање пута и садњу дуда65.   

Први асфалтни пут у селу био је од моста код школског дворишта ка на-
сипу до куће Горана Б. Стојановића, учитеља. То је урађено за време мандата
председника МЗ Миодрага Ђ. Пешића, 1988. године. Новац за асфалт и воду
је сакупљен месним самодоприносом. Сада су скоро сви путеви у селу ас-
фалтирани. Пут од села према Власотинцу, макадам или стари колски пут
звани Доњи пут, постоји од настанка села до данас. Доњи пут – Дибоки пут
је   стари друм Батуловце-Власотинце у дубини имања. Назван је по томе
што је раздаљина пута иста од насипа Лесковац – Власотинце до тока реке
Власине. Некада се   Дибоким путем (Стари друм) у Власотинце ишло пе-
шице, запрежним колима или чезом. Тим путем су мештани некада терали
мумуруз наполџијама у Власотинце. Такође,  грожђе се одвозило у задружни
подрум. Деде и бабе су унуцима говорили; „по Дибоки пут да идете ако је
прашина и блато јер је то  здраво за децу, па да се на улаз у Власотинце из-
мијете на чесму са варошку воду”. 

Данас се Батуловце може поделити на Старо село и Ново насеље, изнад
Задруге (продавнице) потес Ширина и Доња мала-Доњомалци. 

Воду за пиће и кухињску употребу село је користило са извора садашње
чесме, саграђене 1928. године, а за стоку и друге потребе из сеоских бунара
и извора. Касније је бунар имало скоро свако домаћинство у селу. У почетку
се копао на међи са комшијом и користио се заједнички. Дубина бунара била
је од 4 до 6 метара. Бунар је зидан каменом, а повише земље је био израђен
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64 Казивање Јована Д. Илића, Петра Б. Стојановића, Миодрага Ђ. Пешића, Новице

Б. Николића и других мештана села Батуловца
65 Казивање Илије С. Пешића и Слободана Даке Пешића, њему је причао његов

деда Костадин Пешић



дрвени сантрач или озидан од камена. Акција довођења воде у село и при-
кључење на градски водовод покренута је и пројекат је направљен 1992. го-
дине. 



7. ШКОЛСТВО 

Школовање деце из села почело је крајем XIX века. У то време мештани
су углавном били слабог материјалног стања па   поједине породице нису
биле у могућности   да школују своју децу. Деца имућнијих породица ишла
су у школу у   Конопници. Учитељи су им   били Петар Н. Крстић  и Ката-
рина П. Крстић66. До 1903. године у селу је било 20 писмених мештана.

Према писању  историчара др Феликса  Каница,  школа у Конопници је
саграђена 1866. године и похађали су је само ученици до четвртог разреда.
Мештанин села Рајно Поље Славко Павловић (1928), каже да је школа ра-
дила и за време турске власти. По другом извору школа је почела да ради
1886. године, након ослобођења од Турака, јер за време турске владавине
није била дозвољена изградња школе. Јован Хаџи Васиљевић пише да је ко-
нопничка школа завршена 1868. године и да је тада почела да ради67. 

Министарство просвете68 је у Конопници поставило за учитеља Димит-
рија Стојановића с платом од 100 талира годишње, актом од 16. септембра
1878. Школа у Конопници је прво била смештена у згради код тамошње
цркве, а потом је премештена у кућу породице Букумира. 

Први покушај отварања школе у Батуловцу
био је 1928. године, али приликом обиласка
кућа у селу школски надзорник Среза власо-
тиначког Риста Н. Крстић установио је да не
постоје услови за отварање школе.   Према ка-
зивању мештана села, уз сагласност школског
надзорника из Власотинца школа је основана
и почела да ради 1939. године  у домаћинству
Ђуре Покинога. Учитељи у школи до 1942. го-
дине били су Жика и његова супруга Загорка,
родом из Лесковца.  

У току Другог светског рата школа је ра-
дила у сутерену куће Ранђела Цекића. У то
време учитељица у школи до1946. године била
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______________
66 Учитељски календар за просту 1935. годину, Југословенско учитељско удружење,

Београд, стр. 217.  
67 Јован Хаџи Васиљевић, Власотиначко школство, Лесковачки зборник  XXI, 1981,

стр. 253.
68 наведено дело, стр.257.

Ранђел Цекић



је Магдалена Мага Бркић.    
По завршетку четвороразредне основне школе није било обавезно даље

школовање, али су поједини ученици из имућнијих породица настављали
школовање у Власотинцу. Обавезно осмогодишње школовање уведено је

1958. године. Поједини мештани села Батуловца су ишли на организоване
течајеве описмењавања 1953. године69.

Изградња школе у Батуловцу 

Изградња садашње зграде основне школе у Батуловцу почела је по за-
вршетку Другог светског рата, 1946. године на сеоској утрини у Ширину. За-
вршена је 1948. године  и тада је почела да ради. Грађевинско одељење
Окружног народног одбора Лесковца доставило је у јуну 1946. године  Срес-
ком НО Грађевинском одсеку Власотинце план за подизање нове школске
зграде у селу Батуловцу. Уз план је приложен и предрачун радова као и спи-
сак потребног материјала. Радови су били извођени у два дела. 

За извођење радова и сва питања у вези изградње школе био је задужен
Режијски одбор у коме су били: Јордан Г. Пешић, председник и режисер,
Благоје С. Цекић, заменик председника, Тодор М. Ничић, члан одбора, Дра-
гољуб О. Илић, члан Задружног одбора и повереник села, Тома М. Вучковић,
члан одбора. 
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Кућа Ранђела Цекића изграђена 1937. г.  у сутурену је била основна школа

______________
69 Казивање Верице Николић, Сретена Петковића, Николе Пешића и  Мирјане

Пешић



Од три понуде за извођење радова, на лицитацији  је изабран Стојан
Војиновић из Власотинца, са ценом од 32.500 динара за изградњу школе.
Након тога, Срески народни одбор Власотиначког среза наложио је председ-
нику Среског народног одбора у  Батуловцу да формира комисију која ће се
са Благојем Пешкићем из Власотинца договорити о начину и условима за
вађење камена из његовог мајдана. 

Стан за учитеље

Изградња стана за учитеље почела је 8. маја 1948. године, а завршена
1952. Један од мајстора на изградњи стана   био је Илија Станковић из Бату-
ловца, а књиге је водио Јордан Пешић, председник комисије и режисер. Учи-
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Месном народном одбору Батуловце

Признаница са јавне лицитације лицитант:  Стојан Војиновић из Власотинце.



тељ Петар Пера Стојановић је у то време имао шест година   и сећа се да  су
нека домаћинства спремала храну и носила мајсторима који су градили стан. 

122

Razrez za pomo} u novcu u vezi izgradwe {kole 1945. 
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Proslava otvarawа {kole 1948.

Delegacija Sreza Vlasotina~kog po zavr{etku izgradwe {kole
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Отварање школе 1948. године, седе: Душан и Ружа жена његова држи унуку Данче,
стоје: Љупча и жена Деска

[kolskom odboru osnovne narodne {kole  Batulovce



Учитељи у батуловачкој школи

Добри и Анка Цекић из Власотинца били су учитељи у школи која се на-

лазила у кући Ранђела Цекића од 1946. године. Након тога, прешли су у но-
воизграђену школу 1948. године, а касније се вратили у Власотинце. Анка
је предавала српски језик, а Добривоје математику. 

Бранко Мече из Алексинца био је учитељ у новоизграђеној школи 1948.
године. Он је тада организовао први фолклор који се спремао и играо у школ-
ским просторијама. Он је у то време био члан лесковачког хора.  

Витомир Вита и  његова супруга Бранка Стаменковић из Дадинца били
су учитељи у новосаграђеној школи (1952-1969). Када су дошли у село скоро
годину дана су становали у просторији Задружног дома. Након завршетка
стана за учитеље 1953. године, они су се уселили у школски стан.   

Учитељ Драгољуб из Власотинца био је кратко време у сеоској школи.
Заменио га Ранко Стојановић Гигин, који је радио до  1970. године, када се
вратио у Власотинце. Њега је заменио учитељ Благоје Блашко Тасић, а тада
је дошла Јасмина Петковић, учитељица из Власотинца. 

Славољуб Стефановић, учитељ из села Камбелејевца, код Бабушнице,
дошао је у Батуловце 1971. године са породицом.  Радио је као учитељ и ста-
новао у школском стану све до пензионисања 1993. године, а онда се вратио
у село Камбелејевац.  
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Ученици у новоизграђеној школи са учитељем Бранком Мече из Алексинца 
и учитељицом Анком Цекић из Власотинца



Доктор науке

Мирослав Пешић је рођен 12. 01. 1981. године у Лесковцу. Основну
школу завршио је у Власотинцу, а Економску школу „Ђука Динић” у Лес-
ковцу. Филозофски факултет у Нишу, студијска група за историју уписао је
2000.   а дипломирао је 2004. године. Школске 2008/2009. уписао је  доктор-
ске академске студије на Филозофском факултету у Нишу које је завршио 8.
јула 2013. г.  Од октобра 2007.   ради на Филозофском факултету као сарадник
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Учитељ Вита и учитељица Бранка са ђацима, завршен 4. разред 1958/59. 

Завршетак 4. разреда 1968. стоје с лева: Цека, Бранислав, Владимир, Богољуб Ђокић
и Тома, клече: Братислав са лоптом, Богољуб Петковић и Славко Станковић



у настави на предметима Општа историја
Новог века II и Национална историја од 1800.
до 1918. године. Октобра 2009. изабран је за
асистента на предметима  Историја Срба од
1800. до 1878. године, Историја Срба од
1878. до 1918, Општа историја од 1789. до
1871.  и  Општа историја од 1871. до 1918. го-
дине. У марту 2014. године изабран је за до-
цента на предметима Историја Срба од 1800.
до 1878. и  Историја Срба од 1878. до 1918.
године.

Објавио је преко 20 научних радова и
једну монографију под насловом: „Поли-
тичке странке и увођење парламентаризма у
Србији од 1881. до 1903. године.”

Учитељи из Батуловца

Петар Б. Стојановић, син Божидара и Савке из фамилије   Милевкини је
завршио Учитељску средњу петогодишњу школу у Врању 1966/67. Касније
се дошколовао и завршио Академију за наставнике разредне наставе.

Љиљана Стојановић, учитељица, Петрова супруга је завршила Учи-
тељску школу 1969. године. Сада су пензионери. 

Горан Б. Стојановић из фамилије   Микаилови је као учитељ радио два-
десет година у Комарици. Сада ради у Доњем Присјану. 

Биљана Стојановић из Гложана, Горанова супруга је учитељица и ради у
школи у Батуловцу. Горан и Биљана су завршили Педагошку академију у
Врању  1986. године. 

Марина Тодоровић (1969), кћерка Светислава Тисе и мајке Стане из фа-
милије Величковци је завршила Учитељски факултет у Врању (1992-1995).
Запослена је у Основној школи „Синиша Јанић” у Власотинцу и ради у из-
двојеном одељењу у Ладовици. 

Драган  В. Тодоровић из фамилије  Величковци је завршио Вишу педа-
гошку школу (1985-1990) у Врању. Ради као наставник разредне наставе у
школи „Свети Сава” у Гложану. 

Снежа, Драганова супруга из фамилије  Величковци је завршила Вишу
педагошку школу (1988-1994) и ради у школи „Свети Сава” у Гложану. 

Слађана Илић из Конопнице, супруга Чедомира Г. Илића из фамилије
Илијинци је завршила Вишу педагошку школу у Врању (1983-1987). Настав-
ник је разредне наставе. Радила је као учитељица на замени у школама у
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Мирослав Д. Пешић



Власотинцу и Батуловцу. Тренутно не ради. 

Наставници

Душан Костић, син Љубомира и Десанке из фамилије  Тошанци први је
у селу који је завршио Вишу педагошку школу у Београду (1967-1969). Радио
је као наставник хемије у месту Живинице код Тузле, БиХ. Вратио се након
распада СФРЈ 1993. године у своје село где и данас  живи. 

Вера Б. Пешић из фамилије   Пешинци, после завршене основне школе
и гимназије у Власотинцу, завршила ВПШ у Врању у периоду од 1969-1971.
године. Радила је као наставница техничког образовања у Међуречју код
Ивањице. Касније се преселила у Ивањицу и ту је радила до пензије. 

Мирјана (Цветко) Николић из фамилије   Чучкинци је завршила Вишу
педагошку академију „Климент Охридски” у Скопљу на групи руски и
српски језик (1978-1980). Ради у Основној школи „Радоје Домановић” у
Бошњацу.

Професори

Наташа Станковић, кћерка Петра и Љиљане Стојановић из фамилије  Ми-
левкини је завршила Филозофски факултет у Нишу (1992-1995) на Департ-
ману за српски језик и књижевност.   Ради у ОШ „Петар Тасић” у Лесковцу
као професор српског језика и књижевности. Живи у Лесковцу са породи-
цом. 
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С лева: учитељ Славче са ученицима, жена Милика у средини 
и учитељ Пера из Батуловца 



Мирјана (Божидар) Станковић из фамилије Злаћуданци је завршила Фи-
лолошки факултет у Скопљу (1978-1981). Професор је француског језика.
Ради и живи у Крагујевцу са породицом. 

Снежана Тодоровић (1966), ћерка Светислава Тисе и мајке Стане из фам.
Величковци, завршила  Филолошки  факултет у Скопљу (1991/92). Професор
је француског језика. Ради у Гимназији „Стеван Јаковљевић”  Власотинце.

Љубинка, супруга Мирослава Илића из фамилије  Недељкови,  завршила
је Природно-математички факултет, група хемија у Новом Саду. Студирала
је од 1979. до 1983. године и положила стручни испит у Нишу. Професор је
хемије, ради у Власотинцу. 

Данило Г. Пешић из фамилије  Пешинци је завршио Природно- матема-
тички факултет у Крагујевцу у времену од 1. 10. 1981 до 26. 12. 1989. Радио
је као наставник у Основној школи „Свети Сава” у Гложану.                            

Слађана Јовић из Навалина, супруга Горана Н. Јовића из фамилије Ни-
чинци Јовић је завршила Технолошки факултет у Лесковцу (1989-2006). Та-
кође, завршила је Технички факултет у Чачку (2008-2010). Од 2009. године
ради као наставница техничког и информатичког образовања у ОШ „Трајко
Стаменковић” у Лесковцу.  

Јелена (Миодраг) Јовић из фамилије Јовинци је завршила академске сту-
дије математике на Природно- математичком факултету у Нишу (2011-2014).
Ради као професор математике. 

Александра (Зоран) Станковић из фамилије Злаћуданци је основне ака-
демске студије завршила на Филозофском факултету у Нишу на департману
Србистика. Мастер студије је завршила у Новом Саду. Професор је српског
језика и књижевности. 

Кристина Младеновић, кћерка Драгана Н. Младеновића из фамилије Ла-
кини, завршила је Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Бео-
граду (2012-2016). Била је студент генерације са просечном оценом 10.
Добитник је више диплома, повеља и уверења за постигнуте резултате. Ма-
стер студије у Београду је завршила 2016/2017. године. Није запослена. 

Немања (Зоран) Станковић из фам. Злаћуданци је основне академске сту-
дије физике завршио на Природно-математичком факултету у Нишу. Мастер
студије физике завршио је 2013. на смеру Примењена физика. Ради у Мајкро-
рософт развојном центру Србије. 

Правници, судије, адвокати... 

Мирослав Ч. Илић из фамилије Недељкови је први у селу завршио
Правни факултет у Скопљу (1978-1983). Радио је као судија у Општинском
суду у Власотинцу (1983-2010), а од 2010. године ради као судија у Привред-
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ном суду у Лесковцу. 
Зоран (Младен) Станковић из фамилије  Злаћуданци је завршио Правни

факултет у Крагујевцу (1982-1989). Ради у Власотинцу кao Општински јавни
правобранилац. Живи са породицом у Власотинцу. 

Јован Б. Цекић (1956-2014) из фамилије Цекинци, завршио је Правни фа-
култет 1984. године у Приштини. Радио је као начелник Општине Црна
Трава (1987-2014). 

Новица Ј. Ничић из фамилије Ничинци је дипломирани правник. Поло-
жио је адвокатски испит 2.4.2013. године и први је адвокат у селу. Ради у
Лесковцу.

Инжењери

Небојша Д. Тодоровић из фамилије Гребуљци је завршио Шумарски фа-
култет у Скопљу (1986-1990). Запослен је у ЈП „Србијашуме” - Шумско газ-
динство Лесковац. 

Марина  Ј. Илић из фамилије   Гребуљци је за-
вршила Грађевински факултет у Нишу (1991-
1994). Дипломирани је инжењер грађевинарства.
Тренутно не ради.

Далиборка Д. Марковић из фамилије Мар-
ковци је завршила Технолошки факултет у Лес-
ковцу (2010-2015). Мастер инжењер технологије
је од 2016. године. Тренутно не ради. 

Бранислав Момчило Станковић из фамилије
Злаћуданци уписао је 1993/94. године  студије на
Саобраћајном факултету, на Одсеку за  друмски
и градски саобраћај и транспорт. Завршио је
28.09.2016. године. Дипломирани је мастер инже-
њер саобраћаја другог степена. 

Милан Стојановић, пореклом из Кукавице,
тренутно живи у Батуловцу. Завршио гимназију у
Власотинцу, 2015. завршио основне студије на
Технолошком факултету у Лесковцу, а 2016. сте-
као титулу мастер инжењера, након тога одлази
на једногодишњу специјализацију у Немачкој на
универзитету у Тријеру, где усавршава немачки и
енглески језик, као и своје инжењерске и мена-
џерске способности.  

Тренутно ради у Служби за безбедност у Елек-
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тропривреди Србије, а своје радне способности и даље усавршава на разним
менаџерским позицијама у компанијама у земљи и иностранству. Од  2012.
се бави и хуманитарним волонтерским радом, члан је Удружења грађана
„Осмех”.

Такође се бави и сликањем, што му је омиљени хоби. Дар који је наследио
од оца.

Лекари и фармацеути

Јасмина, супруга Миодрага Јовића из фамилије   Јовинци,  завршила је
Медицински  факултет у Нишу (2007-2011). Ради у Дому здравља Власо-
тинце као лекар. Специјализирала је општу медицину. 

Анђелка М. Јовић из фамилије Јовинци је завршила Медицински факул-
тет у Нишу (2011-2016). Завршила је интегрисане академске студије другог
степена на студијском програму Фармација. Постала је магистар фармације.

Анита, кћерка Новице Цветковића из фамилије   Вукинци-Калаџици, за-
вршила је Медицински факултет у Нишу у периоду (2009-2017). Ради у Дому
здравља Власотинце као лекар. 
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Милена, супруга Ђорђа А. Станојевића,  завршила је Медицински фа-
култет у Нишу (2004-2011). Радила је у Црној Трави као лекар опште праксе. 

Марина, супруга Мирослава Д. Пешића, завршила је Медицински факул-
тет у Нишу (2003-2009). Ради у Дому здравља у Власотинцу као лекар.

Александар Ненад Китановић из фамилије Кошаревци уписао је 2009.
године Фармацеутски факултет у Београду. Дипломирао је 2019. године.  

Економисти

Божидар Ј. Стојиљковић из фамилије Денчини је дипломирао на Економ-
ском факултету у Нишу (1980). Запослио се априла 1980. у Оштинској
управи Власотинце. Сада је пензионер. 

Драгољуб  П. Пешић из фамилије   Пешинци је завршио Економски фа-
култет у Нишу 1988/89. године. Сада је пензионер. 

Александра, кћерка Новице Цветковића из фамилије  Вукинци-Калаџици,
завршила је Економски факултет на департману Општа економија и бан-
карство (1999-2004). Ради у банци Интеса у Лесковцу. 

Милош Б. Станковић из фамилије Злаћуданци је завршио Економски фа-
култет у Нишу (2003-2010). Дипломирани је економиста, смер финансијски
менаџмент. Ради у Управи за трезор у Лесковцу. 

Ивана, кћерка Мије и Славке Пешић из фамилије  Пешинци,  завршила
је Економски факултет у Београду (2010-2015).  

Марко З. Тодоровић из фамилије Кошаревци је завршио основне стру-
ковне студије првог степена на смеру Финансије и банкарство (2009-2012).
Има диплому струковног економисте. Ради у Агенцији за књиговодство
„АНЕКС” у Власотинцу. 

Виолета, супруга Мирољуба П. Вучковића из фамилије Вучковић, за-
вршила је Економски факултет у Нишу (1992-1998). Као дипломирани еко-
номиста ради у НСЗ у Власотинцу. 
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8. ЗАВЕТНИ КРСТ И ЦРКВА

Село Батуловце је „платило”  најстрашнију цену народне оружане буне
против Турака 1809. године. Пропашћу буне становници села  избегли су
преко реке Власине у  шуму према Рајном Пољу. Напуштено село  Турци су
опљачкали и спалили, а што није могло да гори срушили. Спалили су цркву
изнад чесме и мали хан на западној страни недалеко од цркве у коме су ко-
начили путници и каравани   на пропутовању за Лесковац  и даље. Заробљене
„бунџије” Турци су натерали да до темеља поруше цркву. 

„Изнад” чесме на јужној страни била је црква средњих димензија зидана
полутесаним камењем, са олтаром на источној страни. Небо цркве било је
од дрвене грађе. Црква је била посвећена Вазнесењу Господњем (Спасов-
дану).

Црква је упаљена у налету освете крџалија, бесни што им је побио део
дружине старешина села Батул који су покушали да обешчасте храбру де-
војку Јевросиму, његову ћерку. Необуздане крџалије случајно су наишле из
правца Лесковца код чесме (у Батуловцу) где су затекли храбру Јевросиму
да точи воду. Без икаквог повода  њихов старешина је покушао да је ухвати
за руке и да је силом подигне на коња. 

После другог формирања села Батуловца село се није „померало”. Досе-
љавањем нових насељеника и природним прираштајем село се
„ширило”јужно од чесме формирајући центар села на утрини звана Ширина,
на коме су сви инфраструктурни садржаји потребни за духовни живот села,
културни, управни, политички.

После рушења цркве,  Божјом вољом остао је неоштећен часни крст, за-
трпан камењем од полукружног зида од олтара. Становници села Конопница
пронашли су часни крст, у време празника Свете Богородице, кад је  Бату-
ловце било пусто. У рану зору, крст су оставили  између зидина темеља не-
кадашње цркве која је на том месту била у подножју западно од узвишења
Градац. Кад је народ угледао часни крст на месту где је била црква схватио
је да је то знак и Божја воља да на темељу старе цркве изграде нову, по-
свећену Успењу пресвете Богородице. Уз богате поклоне, и много мудрости,
лесковачком паши, становници Конопнице добили су дозволу да подигну
цркву, уз услов да она не може да буде већих димензија од постојећег темеља
некадашње старе цркве.  

Нова црква у Конопници постала је центар православне вере у широј око-
лини па чак и Власотинцу.  Становници   Батуловца после повратка у своје
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село, које су морали да граде на новом месту, прихватили су нову  цркву у
селу Конопница, без неког жаљења за црквом у свом селу. Једино што је
остало од цркве у Батуловцу  јесу темељ и топоним Црквиште јужно од
чесме. Славко Манчић је на свом имању на црквишту ископао камен око 50
м3 од темеља цркве, а остало камење од цркве становници села уградили су
у своје куће.  

Заветни крст у селу је одувек на месту где је и сада, на старој сеоској ут-
рини. Причвршћен је црвеним врбовим прућем за стабло храста. Мештани
Батуловца су ту чували стоку. Свиње су се храниле жиром а овце су се од-
марале у хладовини. Крст је био ограђен баскијама70 да га стока не би „ога-
дила”. Около заветног крста су расли храстови, брест и багрем. Јендек који
је ишао из Горње Ширине пролазио је између ограде плацева Вукинци, Гре-
буљци и Дојчинци, касније Мишинци и Цветковци. Ту је вода текла из Ши-
рине поред крста и на даље преко пута кроз плац Мирка Трифуновог
излазила на фамилију Злаћуданци (који су прво живели где сада живи Лека
Шоп Тошин) и уливала се у реку Власину. 

После Другог светског рата, 1972. године на састанку СКЈ у селу, секре-
тар партијске организације је предложио и донета је одлука да се храст
исече. Храст на који је био наслоњен заветни крст посекли су чланови СКЈ

134

Реновиран Заветни крст 

______________
70 Баскија ж. тур. 1. жиока, уска дугачка даска мале дебљине, грубо израђена као

грађа у разној употреби... (Р. Сану, том 1, стр.319)



из села на челу са тадашњим учитељем, а Заветни крст је бачен   поред пута.
Посечени храст су продали, а новац од дрвета је припао месној заједници.
Чланови црквеног удружења вратили су крст на место где је био храст, по-
били су колац прислонили га и поново оградили баскијама. Верка, жена Ми-
лана Влајковога, ишла је улицом и молила да неко подигне крст и врати га
на своје место. Уз њену помоћ крст је враћен и данас је на истом месту, с
тим што је оно преуређено, а крст је обновљен71. 

Манастир Пречисте

„Село Батуловце и манастир Пречисте код Градине”, како је у тефтеру
уписано, припадају Дубочици72. Трагова црквишта у овом селу данас нема.
Манастир Пречисте код Градине био је некада на њиви Славка Манчића код
чесме. Славко је после повратка из Другог светског рата, 1947. године  почео
да обрађује своју њиву. Риљањем и копањем наишао је на зидине сазидане
од цепаног широког камена. Вађењем камена, на коме је било кречњака, наи-
шао је на велике земљане цигле и ћерамиде. Од тог камена изградио је темељ
старе куће и ограде око плаца целом дужином. Зидине су водиле даље у ду-
бини под земљом преко пута улице Пешинске у правцу плаца Јорданових73. 
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71 Казивање Видосаве Виде Стојиљковић фам. Денчини
Информатори: Ђорђе Павловић (1931-2016) рођен у селу Броду, махала Сиро-

вичине. Његово казивање је поуздана прошлост села Батуловца (порекла становника)
Сретен Д. Јовић (1918-2006) рођен у Батуловцу, писмен и изузетно бистрог ума. 
72 Радош Требјешанин, Манастирски поседи у лесковачком крају од 1219. до 1878.

године, Лесковачки зборник XXV, Народни музеј у Лесковцу, 1985, стр. 386. 
73 Казивање  Новице  С. Манчића, Светозара Тозе Пешића и Илије С. Пешића 

Милан Г. Тодоровић, свештеник



Конопница - уписан је манастир „Скрапеж” са три калуђера. Приход је
1516. г. 3255, 1535/6, г. 2500, а у осмој деценији 1695 акчи74. 

Свештеници цркве у Конопници били су: Димитрије Стојановић,  Ди-
митрије Крстић (1880),  Михаило Накић (1882-1884),  Јован Бикић (1885-
1887) и Петко Ивановић (1888). 

Милан Г. Тодоровић,  рођен 14.10.1989. из фамилије  Величковци, је први
и једини свештеник из   Батуловца. Основну школу „Свети Сава” је завршио
у Гложану, а музичку школу „Станислав Бинички” у Власотинцу. Након тога,
завршио је и Призренску богословију „Св. Кирил и Методије” и  Богослов-
ски факултет у Београду. Оженио се  2010. и почео да ради   као ђакон у вла-
сотиначкој цркви и   вероучитељ. 2011 г. постављен је за свештеника у другој
Ораовичкој парохији, цркви „Св. Николе”. Од 2013. ради у Храму Успења
Пресвете Богородице у Конопничкој парохији.

Влашотинац (Власотинце), Манастир „Св. Николе” у Манастиришту при-
падао је овом насељу. Насеље и манастир 1516. г. плаћају 4002 акче а 1570.
г. 5850 акчи 75. 

Црквено удружење
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74 Rado{ Trebje{anin, Manastirski posedi u leskova~kom kraju od 1219. do

1878. godine, Leskova~ki zbornik XXV, Narodni muzej u Leskovcu, 1985, str. 386.
75 navedeno delo, str. 384

Црквено удружење на прослави 1926. г. испред цркве конопничке. Чланови удружења
су из: Конопнице, Батуловца, Гложана, Стајковца и Рајног Поља



Централно место Црквеног удружења била је Конопничка црква „Успење
Пресвете Богородице”. Чланови тог удружења из Батуловца били су: Душан
Васиљка Николић, фам. Чучкинци, Младен Петар Станковић, фам. Злаћу-
данци,  Добривоје Добе Тале Јовине, фам. Јовинци, Благоја Мике Манчић,
фам. Манчинци, Јован Ваце Денчин Стојиљковић, фам. Денчини,  био је
међу првима   домаћин на прослави удружења у Конопничкој цркви за време
службовања свештеника Благоја. Такође, у Батуловцу је био домаћин заветне
славе код заветног крста у време када је тадашња власт то забрањивала.  

Гробље

У селу нема историјских споменика, ни археолошких налазишта. Међу-
тим, у потесу Селиште у њивама су пронађене велике  цигле направљене од
земље, траве и парчади ћерамиде. Поједини споменици на батуловачком гро-
бљу зарасли су у коров и тешко је прочитати име и годину покојника.   На
надгробним споменицима  постоје натписи са белегама, знацима и натпи-
сима на обрађеном камену из прве половине XVI века. Између осталог, на
појединим надгробним обележјима постоје трагови написани црквеносло-
венском алфабетом.
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Са прославе црквеног удружења код ѕаветног крста у Батуловцу 1977. г. Чланови
удружења из Батуловца: Душан Чучкин стоји лево као официр, Младен Злаћудански иза
њега, Благоја Микин клечи доле до Душана, Ваце Денчин трећи у средњем реду чучи на

клупи и  Добе Талин стоји у првом реду до свештеника



Један од најстаријих надгробних споменика на коме може да се прочита
уписано име и година смрти је споменик Пеке Павлове на коме стоји 1780.
година.  На основу овога надгробног споменика и према години рођења Про-
копија Станковића (1895), који је живео 98 година може се одредити и поче-
так насељавања Батуловца.
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Стари споменици

Споменик Пекe Павловe



Посета Хиландару, Зејтинлику и острву Видо
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Приказ како се одвијао сељачки погреб од 1832 до 1882. г.

У посети манастиру Хиландар 2017. г. били су: С лева: Бобан, Братислав, 
Александар, Славиша, Живојин  и  Мирослав



Посетиоци манастира Хиландара из Батуловца били су  Новица Ничић,
адвокат и Саша Н. Митровић. Он је десетак пута са екипом мајстора радио
на обнови скита Светог Василија и конака Цара Душана. Њихова помоћ је
била хуманитарне природе. Дејан Н. Стојковић је такође био на Хиландару.  
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Чланови Друштва пријатеља Хиландара „Св. Краљ Милутин” из Лесковца од 2018. г.
су:  С лева: Душан, унук Миодрага Пешића, Бобан, Александар, Живојин, Братислав,

Славиша и Ђорђе, унук Александра Пешића

Посета Крфу и острву Вида. С десна: Братислав са супругом Душицом Тодоровић 
и Владимир Станојевић са супругом Љиљаном Динчић из Лесковца, 25. 7. 2018.
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Слика: С лева: Жика, Бобан, Ђорђе, Аца, Ђорђе Михаиловић, 
Братислав, Славиша и  Душан

Петар Б. Јовић је посетио Српско војничко гробље Зејтинлик у Солуну 2016



Српско војничко гробље на Зејтинлику, у Солуну, посетили су батуло-
вачки чланови Друштва пријатеља Хиландара „Св. Краљ Милутин” из Лес-
ковца 2018. године. 

Гробље на Зејтинлику у Солуну од настанка чува породица Михаиловић
из места Грбља. Први чувар Саво умро је 1928, његов син Ђура  умро је 1961,
а сада гробље чува Ђорђе Михаиловић, који живи у кућици са женом и кћер-
ком. 
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9. КУЛТУРНИ ЖИВОТ У СЕЛУ

Након изградње школе и задружног дома,
народ је почео да излази на игранке које су
се одржавале суботом, недељом, за време
школског распуста и празника. Младићи и
девојке су се дружили. Ту су се окупљали и
стари и млади. Стари су гледали децу како
играју и са ким се друже. За Нову годину
Пека би свирао неко народно коло, а други
ђаци су смишљали скечеве и рецитовали у
великој сали Дома културе. Родитељи, ро-
ђаци и пријатељи из села долазили су да их
гледају. Тако су као млади глумци, певачи и
свирачи забављали мештане Батуловца.
Први фолклор у селу организовао је учитељ
Бранко Мече из Алексинца, 1948. године, а
први коловођа у фолклору био је Радомир
Донча Стојковић (1928), а затим Драгољуб
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Петар Јовић са фрулом 1960. г.
на такмичењу села

Први фолклораши, сликано 1952. г. С лева: Божа Стеванов, Бошко Миле Лакин, 
Павле Јосин, н.н. Чеда Јовић и Урош Зонин
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Folklorna grupa 1968. godine. Velika sala зadru`nog doma.  Stoje: Peka,

Milena, Pavle, Divna, Zore Danino pa Micko, Mira Milunkina, No{a organiza-

tor. Kle~e: Reqa, Mike Xoni, Krsta Josin, Dake Markovi} i Ure Brki}   

С десна: хармоникаш Коле, трећа Ружа, до ње Зоран Вучковић 
остали н.н. сликано 1954. 



Гоња Сикин Марковић (1935) и остали... 
Добровољним радом на

жетви пшенице, на имању
Земљорадничке задруге
Власотинце, у потесима
Ширина, Прогон и Бузелак
мештани Батуловца зара-
дили су телевизор који је
био постављен у малој сали
задружног дома. Организа-
тор ове радне акције  био је
Благоје С. Цекић, који је у
то време био секретар Зем-
љорадничке задруге Власо-
тинце. Телевизор, марке
„Мајор”, уручен је пред-
ставницима Батуловца у
време одржавања Прве кон-
ференције несврстаних у
Београду. У акцији на жетви
најстарији учесник био је  Драгутин П. Станковић (1886), а најмлађи Петар
Б. Јовић. Тада је Пера молио деда Драгутина, који је свирао гајде да одсвира
нешто. Пристао је, али је Пера морао да иде пешке до његове куће да их до-
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Јова Бошков и Пека Борков иду моторима у биоскоп
у Власотинце. Сликано 1967. г. код старе куће фам.

Јовинци

Наша Фолклорна група на такмичењу у Бујановцу 1954. године. 
Учитељ Вита Стаменковић стоји други с десна у оделу и кравати



несе. Када је Драгутин засвирао настало је право весеље и заиграло се коло
жетелаца76. 
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Фолклорна група Батуловца 1960. 

Дом културе реновиран 3. јула 1977.

______________
76 Казивање Коле Пешића, Пере Јовића и Томе Пешића, 2017/18. године



Поред забава суботом и недељом, у време празника су се организовала
такмичења певача. Обично се та манифестација одржавала на Спасовдан,
када је литија села. Славио се 29. новембар, Дан републике, 22. децембар -
Дан ЈНА, Божић, Ускрс. За Нову годину и друге празнике  у Дому културе
одржавале су се приредбе. Тада се организовала лутрија. Печатирани лозови
су се продавали и за тај новац се куповала роба у задрузи код Милета Пе-
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Скуп грађана приликом одржавања свечаности отварања Дома културе

Народно весеље после свечаног отварања Дома културе. С лева: Жика, Илија, Вита
Бан, Снежана (Џана), Љиља Бошкова, Светлана Пешић и н.н.
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Наша фолклорна група испред СО Власотинце 25.05.1981. г. С лева: Света, Жижа,
Слађа, Живана, Јасмина, Слађа, Зоран, Жаклина, Снежана, Весна и Љиља Цонина. Клече:

Владе, Драган, Коле хармоникаш, Томе, Олгица Зорина, Јова Гоњин, Цеце, н.н. 

Фолклорна група из 1980.



шића, магационера. Након одређивања награде добитник се извлачио из ше-
шира.

Задружни дом у Батуловцу је први у општини Власотинце реновиран   и
предат на употребу мештанима 3. јула 1977. Утрошено је 50 милиона старих
динара. У финансирању су учествовали мештани села Батуловца, „Винар-
ска” - Земљорадничка задруга Власотинце и СИЗ културе у Власотинцу. Ре-
новирањем су омогућена многа велика културна збивања. 

Перица Мирковић из Власотинца, најпознатији фотограф у то време, је
пратио све представе које су се одржавале у Батуловцу. Од улазница је куп-
љена у то време најмодернија техника озвучења. Такво озвучење тада нису
имали Власотинце, Лебане, Бојник и Грделица. Петар Б. Јовић, Небојша С.
Николић и Горан И. Стојиљковић су технику купили у Нишу. Она је омо-
гућила богатији програм и промене на боље. Пера је међу првима био пред-
седник омладине у селу 1972. године. Свирао је фрулу и био главни
кореограф и водитељ програма. Музику је обезбеђивао Коле Пешић, без кога
ниједан програм није могао да се замисли. Коле је увек бирао своје колеге
музичаре јер је имао веће искуство у томе. У Дому културе су гостовали про-
фесионални уметници: Радојка и Тине Живковић, Милан Срдоч, Љуба
Кешељ, Зорица Брунцлик, Лепа Лукић, Ханка Палдум, Милена Плавшић,
Јасна Кочијашевић, Јашар Сербезовски, Тома и Новица Здравковић и други. 

Батуловце у култури има запажене резултате и награде на разним ни-
воима, али писани подаци о томе не постоје. 

Олимпијске сеоске игре 
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Фолклорна група на такмичењу „Шабац” 1983. г. С лева: Мија, Жижа, Владе, Слађа,
Драган, Биљана, ћерка Илије Пешића, Јова Гоњин и Јасмина Душкова



Културно уметничко друштво   је 1983. године учествовало  на Олим-
пијским  сеоским играма у Шапцу. Екипу су предводили: Властимир Лаза-
ревић  и Зоран Сибиновић, представник општине испред СИЗ-а културе у
Власотинцу.  Председник омладине у Батуловцу је био Зоран Цекић. Они су
представљали МЗ у то време као најуспешнију, како у економском тако и у
културном раду у Јабланичком округу.

Сусрети села

На Сусретима села 1983. запажене резултате су постигли бројни  меш-
тани. Водитељ програма био је Властимир Лазаревић, а здравицу је говорио
учитељ Славољуб Стефановић. У стрељаштву и шаху било је 3:0 за  Бату-
ловце, а у стоном тенису 2:1. За литерарне активности била је задужена Оли-
вера Цекић.  Инструменталисти на фрули и хармоници  били су  Петар Јовић
и Никола Пешић, са колом „Моравац”. Рецитаторка је била Драгана Пешић.
Новокомпоновану народну песму „На њеном венчању” отпевао је Петар
Стојиљковић, док је за певачку имитацију била задужена Виолета Лазаревић.
Тема квиза је била млади пољопривредник - самоуправљач. На крају, у фолк-
лору победник је било Батуловце, резултатом 142:13877.
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Гордана-Гоца, ћерка учитеља Славка Стефановића

______________
77 Казивање Властимира Лазаревића из Власотинца, 2018. године

Казивање Петра Јовића из Батуловца, 12.5.2018.
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С лева: Коле хармоникаш, Власта Лазаревић са краватом, 
Бранко Пешић, н.н. Горан Калаџијин

Сусрети села 1983 г. Батуловце, водитељ програма Витомир Вита Пешић



Посета Пољопривредном комбинату „Београд”

Дугогодишње пријатељство са професором  др Ђуром Стевановићем из
Доњег Дејана, тачније из махале Прогон, допринело је да  дође до спајања
нечег, што би се рекло, неспојивог. Културно-уметничко друштво ПКБ-а и
ФК „Јабучки Рит“ били су гости у Батуловцу. 

Посета Пољопривредном комбинату „Београд“  и братимљење са Кул-
турно умретничким друштвом „ПКБ” априла 1983. у ПКБ Београд (Падинска
скела) остало је у памћењу. Дружење је уговорио, покојни, Чедомир Чеда
Стојановић са професором  Ђуром.   Превоз је организовао Чеда аутобусом
Југекспреса. Приликом обиласка  ПКБ-а  гости из Батуловца упознали су се
са пословањем и радом овог великог колектива.

У време посете ПКБ, Драган Ж. Тодоровић,члан фолклорне групе из Ба-
туловца, био је војник у касарни „4. јул” на Вождовцу. Том приликом његови
другови из фолклора су га посетили, а испред касарне, у којој је војни рок
служио Драган, одиграли су једно коло.78

Гостовање  ФК „Младост”  Батуловце у ПКБ Београд предводио је руко-
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______________
78 Казивање Драгана Ж. Тодоровића, 14. 4. 2018. 

Сликано 1983. приликом посете ПКБ Јабучки рит, с лева Света Рок, Славиша 
и Јова Гоњин држе на тепсији Олгицу, ћерку Зоре и Владе Стојиљковића, у средини

Биља Латинкина, на крају Мија Павлин



водилац и водитељ Властимир Лазаревић из Власотинца79.
Остали учесници:
Изворна музика: Петар и Слађана Стојиљковић „Шта то радиш Маро”;
Песма „Поздрави је поздрави” - Перица Стојиљковић;
Стилизовани фолклор;
Народно коло „Моравац” Петар Јовић;
Имитација: Виолета Лазаревић (Тереза, Јосипа, Неда, Нови фосили и др);  
Игре с југа,  КУД  „Шота” и др.

Батуловачки гајдаши и хармоникаши  

Гајде и гајдаши су отишли у заборав .Први гајдаш у селу био је Трајко
Ђ. Ђекић (1878) из фамилије Заркови.   Он је свирао на свадби када се Сретко
Мичин Јовић (1926) из фамилије   Гребуљци, оженио Јеленом (1930), кћер-
ком Алексе Крстића (1889) из фамилије Кошаревци. Драгутин Станковић
Генин (1886) из фам. Прокопови био је други гајдаш. Мирко Илић Трифунов
(1917) је свирао гајде и учествовао на разним такмичењима са сеоским фолк-
лором. Фрула је један од најстаријих и омиљених народних инструмената
који су свирали чобани, пастири и чувари поља. Никола С. Пешић (1940)
први је свирао фрулу, а онда и хармонику.
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Петар Б. Јовић (1947) свира  фрулу од малена. Стадион фудбалски 
у Винковцима 1974. године

______________
79 Казивање Властимира Лазаревића из Власотинца, 2018. 
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Петар Б. Стојановић (1946), учитељ је прво свирао фрулу и виолину, 
па онда саксофон

Музиканти-гитаристи: Вита и Мике Мауз са гитарама у Паризу 1973. године



Хармоникаши у селу су били: 
Илија Станковић  Генин (1924) из

фам. Прокопови 
Сретен Стојановић (1923) из фам.

Мишинци-Динкини 
Радомир Донча Стојковић (1928) из

фам. Дојчинци 
Никола (Светозар) Пешић (1940) из

фам. Кошаревци 
Милорад Мима Јовић (1945) из фам.

Гребуљци је почео да свира и одустао.
Јосиф С. Стојановић (1953) је учио да
свира код Колета Пешића али је одустао.
Љубомир Љубе Стојиљковић (1961) из
фам. Денчини је свирао дужи период и
одустао. 

Петар Ц. Цекић (1946) из фам. Це-
кинци је почео да свира и одустао. 
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Испраћај у војску: 
Илија М. Пешић држи флашу у руци и пије. Десно отац Миле, Миле Јовић, Цане
Марковић, Ноке Џинин.  Лево од Илије: Петар Станковић и мајка Стојанка

Радомир Донча 
Стојковић са хармоником



Коле је са 14 година почео да свира фрулу, а хармонику је почео да свира
1954. године. Био је самоук. Прву хармонику је купио од Донче Стојковића
из фам. Дојчинци. Са њим је касније свирао заједно у друштву. 

Никола је прву свадбену свирку имао 1958. године када је   Радисав Раде-
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Коле Тозин испраћај у војску 1969. године. 
Хармоникаши су: Јова из Конопнице и Мима из Батуловца

Женидба: Славко Чаја Николић



Пеливан Стојиљковић (1938) оженио Љубицу Бубу (1930), од оца Антанаса
Тане (1909) из фам. Милевкини. Касније је свирао у друштву са Бубетом из
Шишаве, Душком из Јастрепца и Ратком из Злоћудова. Коле је у то време
био најтраженији музикант и није се могло замислити весеље без његове
свирке.
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10.  СПОРТ 

Мештани Батуловца поносни су на свог земљака Боривоја П. Јовића који
је   1939. године  из Француске донео прву фудбалску лопту у село. То је
практично био    почетак рађања спорта  у Батуловцу. Батуловачки младићи
су се обрадовали том великом поклону. Међутим, суочили су се са пробле-
мом јер нису знали правила игре. Игра се углавном одвијала у општој јур-
њави за лоптом па их  је Боривоје  постепено и стрпљиво обучавао игри која
ће касније постати најомиљенији спорт у селу. Фудбалски терен био је на
пашњаку у Горњој Ширини, а први младићи из села који су почели да играју
фудбал били су:   Бора Јовић и брат Воја Цар, Јоса Микаилов,  Душан Нико-
лић, Драгољуб Сикин,  Јордан Пешић,  Бошко Арсин,  Ставра Дојчин, Јоса
Горчин, Граде Злаћудански, Ратко  Ђекић и Љубомир Горчић. Већина из те
генерације је радила на изградњи Новог Београда, након завршетка Другог
светског рата. Том приликом појединци су се истакли и као награду су до-
били фудбалску лопту, ваздушну пушку, шах и радио марке Космај.

Фудбал

Прва фудбалска лопта  у селу

Крајем 1938. године Бора П. Јовић (1906), живећи у сиромаштву и беди
са супругом, два сина и две кћерке, одлучио је да у трагању за бољим живо-
том крене у   свет. Како је Бора стигао до Ламанша, у град Лил у Француској
није   познато, али је успео да се запосли и почне да ради и зарађује. Пошто
су Немци 1939. године напали Пољску, према Русији, Бора је схватио да је
боље да се врати кући. Од своје уштеђевине је купио фудбалску лопту и би-
цикл и донео их кући у Батуловце. Његовим доласком стандард живота у по-
родици се поправио, а од уштеђеног новца купио је хектар земље. Бориним
доласком у село ситуација се променила и у спорту. Изнео је фудбал у Горњу
Ширину, где је био пашњак од 10 хектара. Фудбалска лопта је бачена. Дого-
дило се чудо. Сви су скакали од среће, викали и трчали ка лопти. Знатижеља
је била додирнути лопту. Настало је славље.   

Фудблалску игру прекинуо је  Други светски рат. Пожутеле фотографије
су данас  једина успомена на то време и прву генерацију младића коју је тре-
нирао батуловачки Француз. Фудбалска историја настављена је одмах после
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завршетка рата.   
Према речима мештанина села пензионера Пере Цекића, који сада живи

у Власотинцу, и Радета Митровића из Шишаве, постоји документација у Ис-
торијском архиву у Лесковцу о регистрацији клуба под именом БСК – Бату-
ловачки спортски клуб, а датум оснивања клуба  је 1948. година.  Раде је
успешно играо  центархалфа за батуловачки фудбалски тим. После тога,
1953. прешао је у  „Бачку“ из Куле а играо је и за  БСК Београд. По завршетку
фудбалске каријере 1957. вратио се у Шишаву одакле је убрзо отишао са по-
родицом у Лесковац. Оснивачи клуба били су Благоје Цекић, Предраг Драге
Станковић, Светозар и Миливоје Пешић и Раде Митровић из Шишаве.

Поред оне прве лопте из Француске, 1948. чланови задруге дали су паре и
лопту су у Лесковцу купили Драге и Раде. Прва утакмица одиграна је против
села Дадинца. Први школовани фудбалер био је Пера учитељ. Играо је за
Динамо из Врања три године (1964-1967). Затим је пет година играо за Вла-
сину. Са њим је у Власини био и Чеда.  

У другој групи фудбалера били су: Љупча и брат Чеда Јовић, Ранђел
Жикин, др Драге и Донча Стојковић, Драгољуб и брат Цветко Марковић,
Гаврил и Цветко Пешић, Радивоје М. Илић, Сретен Љ. Горчић,  Михајло
Мика Булиџа, Јован С. Цекић, Бошко М. Стојановић. Чеда Стојановић је као
голман почео у овој генерацији која је направила игралиште дужине 110 ме-
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тара   и 50 метара ширине. Чеда Стеванов, Ранђел Жикин и  Бошко Миле
Лакинога  игралиште су обележили браздом, због публике. Скоро сваки
млади човек у селу је у то време играо фудбал. Батуловце је, после Власо-
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тинца (1922), једино село које је имало регистрован фудбалски клуб. Због
великог интересовања, Пека је руководио изградњом још једног спортског
терена, поред  главног. На предлог учи-
теља Вите  направљено је игралиште за од-
бојку на коме се стално играло и
тренирало. Екипа Батуловца  је била
најбоља   у власотиначкој општини. 

Трећа  генерација фудбалера  имала је
највише играча, који су били изузетно та-
лентовани за фудбал. Побеђивали су све
екипе редом и били су у вишем рангу  так-
мичења.  У сећању су остали: Младен Сан-
дин, Раде Манчић, Драге Пешић и Петар
Станковић Шишавац, голмани. Петар
Жике Јанкинога, Милисав Пешић и Зоран
Стојановић, бекови. Чеда, Аца, Света
Бајић, Зоран Станковић, Гуте Јовић, Јован
Цекић, Мицко судија, Божа Кула и Зоран
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Стоје с лева: Јова, Пера, Миша, Пера Цекић, Јован Илић, Мике Борков и Тиса судија

из Стајковце. Клече: Ранђел, Чеда, Раде, Душан и Петар Стојковић

Мика Булиџа, економ у фудбалском
клубу „Младост” Батуловце



Ђокић (Блек) из Власотинца, халфови и Пека, Мија, Ноша, Вита, Новица
Гарчић, Жика Стојановић Губеревац, Мике Џони, Никола Буђић, Новица
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Стојковић, Јован Илић, Јован Пешић, Душан Костић, Новица Цветковић,
Рајко Персин и Мике Мауз, навални ред, Бранко Пешић Ракац, Предраг
Стојановић Машта, Горан Николић Ђока, Зоран Цекић Фоф, Нешко Тодоро-
вић, Зоран Станковић Дивнин, Јован Марковић Рошето, Бранислав Цветко-
вић Бале, Рацко Цекић, Миодраг Јовић Мице, Новица Стојковић Дешин,
Ненад Станојевић Соса, Небојша Николић Шеф, Богољуб Петковић Боги.80

Фудбалери из околних места који су успешно наступали за ФК „Мла-
дост” у том периоду: Слободан Ђорђевић Мешарац, Драган Јовановић Гаша,
Новица Јовановић Ноцко, Јован Живковић Далматинац, Стеван Стаменковић
Цеци, Иван Стаменковић Чкемба, сви из Горњег Буниброда, Слободан
Милић Цоце, Доњи Буниброд, Новица Крстић Киде, Крајинце, Божидар Ми-
хајловић Боче, Сретен Ђорђевић, голман,  Миодраг Костић Тине, Номаница,
Зоран Станковић Фифа, Орашје, Света Ђокић Бајла,  Влада Митић, Миро-
слав Петровић Моки, Јован Ђокић Ребац, Конопница, Лаза Стојановић, Вла-
сотинце, Граде полицајац, Стројковце, Жикица полицајац, Власотинце и
Предраг Савић Трна, Мрштане, Светислав Цветковић Теа из Лесковца..

Први дрес у Батуловце је донео Мика Булиџа, а прво игралиште које је
било   у Горњој Ширини, од 1948. године на сеоској утрини  у близини њиве
Лативке (фам. Стеванини),  преорано  је 1961. године и постало  власништво
власотиначке земљорадничке задруге. Изнад основне школе у селу био је
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простор који је хтела општина да изда мештанима да саде дуван. Пера Б.
Цекић је, као председник омладине,  успео да убеди надлежне   да се на тој
локацији изгради ново игралиште, које је и данас на истом месту.  У из-
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градњи игралишта посебно су се ангажовали Пера, Чеда, Ноша, Крста
Пешић и Зоран Градимиров. Чеда и Крста  су својим тракторима довозили
тињу из Прудине. Било је то напорно, али су успели у томе81. 

Фудбалери у печалби

Млади људи у селу су   схватили да се од пољопривреде у то време само
преживљава. Почели су да одлазе   у печалбу у Војводину и Хрватску. У  ло-
калним местима доста њих је играло фудбал за тамошње клубове. Многима
је нуђено да преселе   породицу и остану тамо да живе. Међутим, жеља за
родним местом је превагнула.  На иницијативу тих печалбара,   покренута је
акција организовања фудбалских турнира на територији општине Власо-
тинце. У то време је било доста младих у селу. Из једног домаћинства било
је више мушкараца који су желели да играју фудбал. Није било места за све
у тиму па су се организовала такмичења по улицама, Марковци, Цекинци,
Пешинци и Доњомалци а касније се укључило и Ново насеље. После рата
била је немаштина. Играла се лопта у цокулама и кондурама. Поправку  кон-

дура са магарећим потковицама међу првима је радио мајстор  Благоја Дас-
кал из Власотинца.  Појединци су играли боси, неки у опанцима а ретко у
патикама. Први голман у то време је био Тоша Миленков, а затим су били
Мита С. Пешић и Мика Булиџа. Гаврило Пешић је имао најјачи шут.
Најбољи играчи тог времена били су др Драге и Ранђел Рискин. Реља  је у
почетку био голман а после играч коме је за време утакмице са Шишавом
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Џаља изломио ногу.  Радивоје Илић је у то време имао дрес и копачке. Поред
поменутих играча, са њима су били и: Цветко, Тоза и Ђора Пешић, Драге
Макса, Цветко Марковић, Чедомир Горчић, Стеван Марковић, Борко и син
Чеда Јовић (Аустралија), Донча и брат Урош Стојковић. 

Први турнир у Батуловцу одржан је од 27. марта до 8. маја 1966. Органи-
зовали су га мештани села, уз одобрење Комитета општине Власотинце, који
је обећао награду победнику. Батуловце је освојило прво место  али је морало
да игра утакмицу са победником другог турнира из општине Власотинце. То
је била екипа из села Бољара. Утакмица је одиграна на власинском игра-
лишту, а  победила је екипа Батуловца са 4:0. Најинтересантнији гол дао је
Даце Дилин, који је у тој акцији остао без опанка. Као награду клуб је од
Комитета добио лопту бубамару. 

Године 1973. општина Власотинце је формирала Прву општинску лигу.
Клуб је променио име у „Младост” Батуловце и почео је да се  успешно так-
мичи. О тим успешним резултатима писао је и угледни Спорт у тексту   „Се-
љаци из Батуловца побеђују све редом”. Клуб је 31. јануара 1973. купио
синтетику црвене боје од које су Мира и Крста Пешић из Батуловца исплели
штуцне. Годину дана касније, Младост из Батуловца као први на табели   из
Општинске власотиначке лиге пласирао се у Лесковачку међуопштинску
лигу82. 

ФК „Младост” Батуловце, у ОФЛ Власотинце први пут учествује од 1967.
до 1977. године као незванично регистрован клуб.

Управни одбор ФСО: Љуба  Јанковић , Петар Шушулић, Стојан Пурјак,
Богдан Петровић, Борко Нешић.

Судије: Власта Буђић, Стојан Љубеновић Гарац и Стева Дупе.
Председник ФСО је Петар Шушулић, а секретар Иван Сешек. Властимир

Лазаревић је од 1977. године под руковоством ФСО секретар, а касније 25
година председник и савезни фудбалски судија. Региструје све клубове и иг-
раче код надлежних органа и објављује у Сл. гласник „Југофудбал”.

Решење о регистрацији ФК „Младост” (1977). издао је Секретаријат за
унутрашње послове за Јабланички округ Лесковац. Потписао начелник Жи-
војин Марковић. 

Првак ОФЛ 1984. и 1987 г. Власотинце. Од 1981-1991. године ФК „Мла-
дост” поред сениорске екипе има и пионирску екипу и такмичио се у ОФЛ
Власотинце83.

Као председник омладине 1973. године, Петар Б. Јовић  позван је на са-
станак СОФК-е (Спортски омладински фудбалски клуб) ради конституисања
Општинске лиге. Тада је за председника изабран Петар Шушулић, за секре-
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тара Богдан Петровић, за делегата Борко Шиљко, берберин и бивши фудба-
лер и Петар Б. Јовић, члан Извршног одбора. 

„Са задовољством истичем иницијаторе ове књиге којима ће сви грађани
бити захвални а посебно наши потомци. Лично у своје име желим да им се
захвалим за посебан труд и залагање. Определити се за овакав рад треба
храброст, знање и време. Једноставно помогли су да имамо оно што други
немају” 84. 

Руководство клуба

Илија С. Пешић, први председник клуба, Илија М. Пешић, први секретар
клуба, Мирослав Миле С. Јовић, други секретар,  Велибор Либе М. Илић,
благајник, Мика Булиџа, економ,  Чедомир С. Стојановић, играч и тренер,
Јован Д. Илић, члан,  Новица Д. Стојковић,  члан, Зоран Т. Вучковић секре-
тар,  представљао је наш клуб у Лесковцу. Александар Ђ. Пешић је прошао
кроз све функције   екипе и клуба. Живојин М. Тодоровић је више година и
у најтежим временима водио клуб. 

Тренери

Благоје Валчић Бажон је био први тренер уз договор руководства клуба
и играча, а после Бонко Куска, Чеда Стојановић и Аца Пешић. Аца Пешић
је прво био тренер кандидат 1975/76. године а фудбалски тренер је постао
14. септембра 1983.  и добио   дозволу   за стручно педагошки рад у земљи
и иностранству. 
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Истакнути фудбалери Батуловца

Чедомир Стојановић (1941-2016)

Чеда је био играч за историју фудбалског клуба. На почетку своје фуд-
балске каријере је био голман. Бранио је са променљивим успехом и његова
голманска каријера је била кратког века. Са 17 година  играо је за ФК „Једин-
ство” из Шишаве (1958) . Имао је позив да игра за „Мачву” из Шапца. При-
хватили су га, али кад је дошао кући и саопштио својој породици нису му
дозволили, јер нема ко да ради пољопривреду. За ФК „Моравац“ из Пре-
дејана играо је од 1969. до 1971. године Тамо је играо центархалфа. Са собом
је одвео и Ацу Пешића, који је за ту екипу играо само 1971. године. Прелас-
ком на место центархалфа са петицом на леђима Чеда је достигао зенит
славе. Имао је широк простор дејства на терену, господарио је својим шес-
наестерцем. У сарадњи са својим саиграчима из одбране чувао је целокупну
противничку навалу. У игри човек на човека био је неприкосновен и непо-

бедив. Био је специјалиста за пресецање противничких контранапада. На
центрираним високим лоптама у шеснаестерцу највише је скакао од свих
играча и све те лопте главом одбијао далеко од свог гола. Био је квалитетан
играч и играо је у неколико клубова. Све у свему, остао је фудбалска легенда
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за сва времена85. 
У време када је Душан  Дуле  Костић играо фудбал 1966. године није

било регистрованих играча и клубова по селима. Омладинска организација
и Социјалистички савез повремено су организовали турнире, а виђенији иг-
рачи су организовали сусрете села. На целој територији општине Власотинце
једино је Батуловце имало игралиште по свим стандардима. Нису увек иг-
рали најбољи већ они који су учествовали у куповини фудбалске лопте.“ Од
свих играча са којима сам играо и касније их посматрао, истако бих Чеду,
јер је био комплетан играч. У то време нико није могао да направи ласту и
главом упути ударац као он. Могао је из бока и маказицама у стилу највећих
мајстора данашњице да упути директни ударац на гол. Године 1966. на тур-
ниру је маказицама преко главе дао гол Конопничанима. Сећам се као да је
данас било. Чеда је био благе нарави, никад није подигао глас на нас млађе
играче. Ја сам имао ту част да играм са њим. Био ми је кум, друг, брат и имао
поштовање моје породице и мене. Љубав и посвећеност фудбалу и развоју
фудбалског клуба у Батуловцу тражи од нас, твојих следбеника, захвалност
и поштовање. Када бих знао да напишем
најлепшу песму, посветио бих је теби. На
крају све што могу то је да се у име наше
генерације захвалим за све што си учинио
за развој фудбала у Батуловцу“86. 

Петар Благоје Цекић  (1942) 

Пера је био играч просечног фудбалс-
ког знања, али великог пожртвовања.
Волео је фудбал и свој тим више од самог
себе. У игри је пружао свој максимум,
борио се до последњег даха. Поседовао је
веома јак и прецизан шут. Његови еврого-
лови   су остали у дубоком сећању јер су
постизани са велике удаљености, па чак
и са центра игралишта. За време игре
упошљавао је своје саиграче веома дугим
и прецизним дијагоналама које су коришћене за постизање голова. У дуе-
лима је био чврст и непрелазан. Изводио је веома прецизне кратке пасове
који су му били велика одлика. Није био љубимац малом броју публике због
нереалног мерења његовог учинка на утакмици. Једном речју није био играч
егзибиције и чаробних дриблинга87. 
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Омладинска школа  Аце Пешића 

Александар Аца Пешић је био тренер „Мла-
дости“. Основао је прву омладинску школу фуд-
бала у селу 1983. године. Из те школе изашли
су врсни фудбалери: Славиша Ј. Пешић, Ради-
воје М. Станковић, Горан С. Николић, Драган
С. Костић, голман, Бобан Б. Стојановић, Драган
К. Пешић, Стеван Н. Младеновић, Јовица У.
Стојановић, Драган Т. Јовић, Светомир М.
Станковић, Јован Д. Марковић, Томица М. Вуч-
ковић, Небојша П. Стојковић, Јовица С. Нико-
лић, Ненад С. Станојевић, Ђорђе  А. Станојевић
голман, био је највећи таленат. Играо је за ФК
„Дубочица” из Лесковца. Био је на припреме ре-
презентације Југославије у Медолино Сплит.
Одустао да игра фудбал из непознатих разлога. 

Петар Јовић (1947)

Пека је рођен 1. фебруара 1947. у Батуловцу. Као дете имао је вишак енер-
гије у односу на другу децу. Брзо је мислио,
изражавао своје мишљење и давао низ
предлога, које су сви прихватили и уважа-
вали. Бавио се спортом и културом од де-
тињства. У школу је пошао 1955. године,
где је играо фудбал крпењачом и док је
чувао стоку. На његов предлог њих 11 дру-
гара сакупили су по пет динара и дали
Пери Б. Цекићу, који је тада похађао ос-
новну школу у Власотинцу, да им купи
лопту. Пера им је купио лопту која је кош-
тала 55 динара. То је била велика срећа и
радост за младиће који су трчали за лоптом.
На привремени рад у Француску отишао је
1975. године. Поред редовног посла, бавио
се фудбалом са још четворицом другова из
нашег села са којима је радио. Били су ре-
гистровани за клуб S.T. GEPMEH у изго-
вору SANŽERMEN. Голман је био Рајко
Раде Пешић, леви бек Новица Ноша Мит-
ровић, десни бек Петар Ц. Цекић, халф
Младен Б. Вучковић и десно крило Петар Б.
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Јовић. У Батуловцу је 1973/74. године предложио и организовао турнир који
се звао Турнир „Шес”. Интересовање је било велико. Турнир се одржавао
августа када су   мештани имали мање посла у пољопривреди. Увече су се
сви окупљали и пратили утакмице. Ту су били постављени рефлектори, при-
ватници су долазили са покретним кафанама. Роштиљало се, пило, јело и
навијало. Народ се забављао и проводио. Родитељи, деде и бабе су унуцима
куповали кокице, бижутерију, балоне и др. Учитељ Петар Стојановић је са
својом стерео-техником извештавао резултате и најављивао имена фудба-
лера, а нарочито када се постигне гол. Турнир је непрекидно трајао дуже од
десет година. Сада тога више нема, јер је мобилна телефонија уништила
спортске, културне и забавне манифестације. Овде није поменут Благоје П.
Илић. Можда у то време није био у Француској те због тога није играо са
том групом наших младића. Ми знамо да је био добар фудбалер, загрижен
за лопту и велики заљубљеник у фудбал88.

Милутин Миша Тодоровић  (1942-1969)

Покојни Миша остао је у сећањима мештана као прави див. Био је играч
посебног калибра вредан пажње и поштовања. Играо је десну полутку са ве-
ликим успехом. Као градитељ игре исказао је своје знање и умеће. Био је
добар дриблер на кратком простору и веома му се тешко одузимала лопта.
Велике игре је пружио на турниру 1966. године. Несрећним случајем је из-
губио живот и тако је прерано прекинута његова веома плодна спортска ка-
ријера.89
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Јован Д. Марковић  (1961-1990) 

Мали Јоца звани Рошето је био леп као икона. Живео је у Француској
заједно са оцем Драгољубом, мајком Јаго-
дом и сестром Живаном. Тамо је растао и
развио се у красног младића. По повратку
из Француске почео је да игра фудбал за
тим у Батуловцу. Био је талентован и од-
личан фудбалер, јер је потицао из спортске
фамилије. Његов отац Драгољуб  Гоња  и
стриц Цветко били су одлични играчи.
Гоња је био добар дриблер и техничар а
Цветко је имао јак прецизан шут и једини
је имао праве копачке. Све ове особине на-
следио је Јоца. Његове феноменалне игре
тешко се заборављају јер су дубоко уре-
зане у сећања навијача који га се и данас
сећају и увек ће се сећати. И противнички
играчи на утакмицама су се дивили њего-
вим фудбалским враголијама и питали се
зар је могуће да овај младић буде оволико
талентован и надпросечан играч. Са лоп-
том се просто играо као дете са својом иг-
рачком. Бог није био наклоњен његовој младалачкој срећи већ му је ускратио
живот баш у цвету младости и прекинуо му срећну и плодоносну будућност.
Његови злата вредни родитељи и читаво село остали су без избрушеног
дијаманта каквог село Батуловце и околина дуго неће имати, без великог
фудбалског талента и враголана који је својим играма   забављао све при-
сутне на игралишту. Сви су радо долазили да гледају  Јоцу јер је био фуд-
балски забављач. Нажалост, није имао животну срећу да дуже живи и да
забавља верне фудбалске навијаче. Отишао је заувек  и нека му је вечна
слава, а ми остајемо да и даље тугујемо за њим90.

Мишел Јовић

Мишел Јовић је рођен 29. марта 1970. у Француској. Потиче из породице
која се одувек бавила спортом. Његов деда, отац и стриц су играли фудбал,
а деда Бора је донео прву лопту из Француске (1939). Почео је да се бави
фудбалом 1976/77. године. Играо је за ФК „Власину” све до одласка у војску
1989/90. године. Био је један од најквалитетнијих и најбољих играча у тиму.
Након повратка са одслужења војног рока наставио је да игра у ФК „Вла-
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сини”. На утакмици са Мајданпеком је постигао погодак и са њом је завршио
игру у ФК „Власина”. У ФК „Мајданпек” је прешао 1990. године. Доказао
се игром и без њега није могла да се замисли утакмица. По завршетку сезоне
напустио је клуб, јер се заратило у бившој СФРЈ. Тада се оженио и остао у
селу Батуловцу и наставио да игра за домаћи тим.  

Од 1994/95. године фудбалску каријеру наставља у Италији. Играо је у
аматерским лигама до 2007. године, а од 2008. ради као тренер пионира у
Италији. Престао је да се бави фудбалом   и 2014.  одлучио  да заврши фуд-
балску каријеру. Мишел живи и ради у Италији са породицом и увек је спре-
ман да помогне   екипи „Младост” Батуловце. Основао је школу омладинског
фудбала која је радила дуже време. Помоћни тренер у тој школи био је Зоран
Зиле Пешић91.

Тренерскo звање које је завршио, држава Србија (2004)  оперативни тре-
нер фудбала, Италија (2013), тренер фудбала, Италија (2014), лиценца у
УЕФА Б. 

Зоран Пешић Зиле

Зоран Пешић Зиле је рођен 29. јула 1968. Један је од најуспешнијих и
најбољих фудбалера  Батуловца. Зиле је био велики познавалац фудбала и
био је омиљен као играч.   Фудбалску каријеру је започео са 16 година у се-
оском клубу „Младост” Батуловце, тачније, у омладинској школи  прослав-
љеног играча Аце Пешића. Зиле је био фудбалер за виши ранг такмичења.
Играо је у тиму на најважнијим утакмицама. Као млад је брзо напредовао.
Због своје брзине, борбености, дриблинга и технике игре почео је да игра за
Дубочицу (1986) у Првој омладинској лиги Југославије. Одласком у ЈНА
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(1988) престаје његова игра. По повратку из војске игра за ФК „Власину”
која је у Првој лиги била 1989/1990. године. 

„Дубочица” 1991. доводи за тренера Илију Димоског, а Зиле се враћа у
први тим. Тада је ФК „Дубочица” била у Другој лиги чему је он значајно до-
принео. Од 1993. до 1995. године игра за ФК „Слога” из Лесковца која се
такмичила у Нишкој зони. Касније 1995.  поново игра за Дубочицу, која је
ушла у Другу лигу. Из Дубочице 1997.  прелази у захуктало „Вучје”, које
1998. прелази из Српске лиге у Другу лигу. Фудбалску каријеру   завршава
у Стајковцу, које се 2003. године такмичило у Нишкој зони.  И данас повре-
мено игра фудбал са другарима из „Слоге” на њиховом игралишту у Лес-
ковцу92. 

Лов

У селу лов на дивљач је заживео
1937. године. Прве ловачке пушке биле
су каписларе, орозаре и шутаре. Било је
у то време доста дивљачи. Ловило се без
ограничења. У лов се ишло на зечеве,
дивље голубове, грлице и препелице.
Ретко који ловац би се за време лова вра-
тио без улова. Увече код задруге би се
окупљали и препричавали ловачке дого-
довштине и приче. 

Ловом су се бавили: Јоса Микаилов,
Криста Цекић, Душан Чучкин, Жика Јан-
кин, Тоза Пешић, Сретен Стојановић,
Миле и брат Дика Пешић, Славко Ман-
чић, Јован С. Цекић је у то време имао
најбоље керове, Лазар Пешић, Цане и
Сретко Петковић, Чедомир Стојиљковић,
Ваце Кевин, Роде Јеленин, Либе Илић, Лима Стојановић, Цветко и Павле
Вељковић, Миле Шарко Костић, Ноша Митровић, Миша Цекић, учитељ
Вита Стаменковић, Илија Ђекић, Мића Станковић, Дака Пешић и Петар Ж.
Стојковић, који је један од бољих ловаца у селу, поштовао је све ловачке про-
писе и увек је имао улов93. 

Драге Станковић је био ловац и ловочувар за Власотиначки округ. Горан
С. Станковић (1971) ради као ловочувар од 2002. године на територији оп-
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Јордан Пешић, ловац



штине Власотинце. Он је други ловочувар из села Батуловца. Ловачко удру-
жење у коме ради зове се „Богиша Поповић Гиша” - Власотинце. 

Риболов

Мештани   села су у слободно време ишли на пецање. У почетку риболо-
вом су се бавили без дозволе а касније су морали да имају дозволу и плаћају
годишњу чланарину. Најстарији рибари из села били су Драгутин Прокопов,
Јоса Микаилов и Воја Цар који је први имао дозволу за улов рибе мрежом,
и био је члан власотиначког друштва. Плаћао је годишњу чланарину, јер се
тада риба ловила и продавала. Воја је продавао рибу у Власотинцу, адвока-
тима, општинским писарима и рибарницама. 

Риболовом су се бавили: Илија Драгутинов, Сретко Чкаља, Мика Булиџа,
Коста, Божидар, Јордан, Миле и Дика Пешић, Миле Шарко, Бошко Дурми-
шајац, Чедомир и Велимир Стојиљковић, Бранко Цекић је усред бела дана
ишао са Чедом из Орашја од Гудачкиних и ловио рибу мрежом. 

У селу је било мештана који су плели мреже за риболов. Први и прави
мајстор за плетење мрежа и осталих прибора за риболов био је Драгутин
Прокопов. Касније је тај занат наставио његов син Илија Генин. Имали су
калуп за наливање мрежа. Јоса Микаилов, Славко Манчић, Воја Цар, Коста,
Миле и Дика Пешић такође су били међу првим мајсторима за плетење
мрежа. Од млађе генерације мајстор за плетење мрежа је Дака Пешић и у
том послу му нема равног у селу и околини. 

У селу се данас риболовом баве учитељ Пера, Стева Милошев, Рајко
Џинин и Горан, син Баке Микаиловог. Они се баве риболовом из хобија и
задовољства. Тако је у селу настављена традиција риболова94. 
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94 Казивање Петра Б. Јовића, Новице Манчића и  Даке Пешића

Службена легитимација ловочувара Предраг Драге Станковић
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Оснивање голубарског клуба и изложба 1983. године

Изложба голубара 1997, организатор Новица Манчић



У   селу голубарством су се бавили многи мештани. Први и најстарији
голубари су: Бошко Трајчин, Ранђел Жика Јанкин, Јован Славков, Дека Ве-
личковић и Драге Зоркин. Један од најбољих и најстаријих по стажу је голу-
бар Урош Бркић. Он је почео да чува голубове од своје седме године (1948).
Остали голубари су: Зоран, Младен, Лаке и Петар Вучковић, Крста Вељко-
вић, Даке и Света Марковић, Ноке и Боге Ђокић, Гоња и његов брат Цане,
Дака и Илија  Пешић, Новица Јовић, Новица Ђорђевић, Моме и Мића Стан-
ковић, Тома, Слободан и Драге Цекић, Мика Булиџа, Ђора Јовић, Бранко и
Ранђел Стојковић, Гаврил, Благоје и Јован Пешић, Лаза и Данча Стојиљко-
вић, Раде Пеливан, Бранко и Владе Тасић, Јовица Илић, Новица Фифко,
Душан и Стеван Костић, Рајко Пешић, Бошко и Драгутин Јовић, Света Гор-

чић, појио је голубове вином. 
Удружење голубара села Батуловца први пут је регистровано 1983. го-

дине. Имало је око 120 чланова из Батуловца и шире околине.   Главни орга-
низатор тог удружења је Новица Манчић. Он је у то време први и једини
имао положен судијски испит. На његов предлог за председника голубарског
друштва села Батуловца постављен је Урош  Стојановић (Уре Бркић). 

Новица Манчић чува голубове од своје пете године. Био је учесник на
разним такмичењима голубара у многим градовима. Освојио је више награда
на разним изложбама у Лесковцу, Нишу, Бабушници, Власотинцу и многим
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Изложба голубара одржана у Дому културе, велика сала 
Организатор изложбе Сретен К. Николић
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Голубарник Душана Ђорђевића



другим сеоским изложбама. Једини је члан голубарског друштва који је уче-
ствовао на републичком такмичењу у Нишу 1989. године и освојио је пехар
и диплому. 

Присутни чланови удружења из Батуловца, Гложана и Козара.
Сретен К. Николић је дугогодишњи голубар и данас чува голубове. Био

је члан удружења од почетка и прошао је кроз све функције голубарског
друштва. Има велике заслуге за опстанак удружења. Организовао је изложбу
у селу у великој сали Задружног дома. И данас се чувају добри голубови и
признати су летачи у нашем удружењу голубара95. 

Из млађе генерације голубара истакли су се: Срђан Ј. Стојановић, Бојан
С. Марковић, Југослав Б. Ђокић, Милутин С. Стојковић и др. 

Душан Ј. Ђорђевић је члан Голубарског друштва „Света Димитријевић -
Уча" у Власотинцу од 1983. године. Имао је много такмичења, од клупског,
општинског до републичког. Освојио је више награда до сада. Најуспешнији
је такмичар шест година уназад. Побеђује на свим такмичењима и нема му
равног у власотиначкој општини. 

На Општинском такмичењу 2012.   за лет голуба у сениорској конкурен-
цији Гугутан клот је добио диплому и златну алку за лет од 14 сати и 15 мин.
Исте године освојио је прво место у такмичењу сениора за лет од 12 сати и
5 мин. На Савезном такмичењу - регион Ниш, његов голуб Гугутан клот
летео је 11 сати, 8 минута и 54 секунде. Освојио је Диплому Савеза од-
гајивача српских високолетача Нишког округа за освојено 9. место96.

Кинологија

Зоран Зиле Пешић је мештанин села Батуловца и бави се кинологијом из
хобија и задовољства од своје десете године. Љубав према псима одувек га
је вукла и доживео је много лепих тренутака. Његова страст према псима је
отишла далеко. Постао је прави професионалац у том послу. Један је од
најбољих одгајивача паса у општини Власотинце. Учествовао је на разним
изложбама и такмичењима, од општинског до интернационалног ранга. Прва
изложба у Србији на којој је учествовао је Специјална изложба немачких ов-
чара у Руми 1989. године. Судије су биле из Немачке. Био је на такмичењу
у Јагодини, Београду, Панчеву и др. Највећи успех постигао је на такмичењу
у Мађарској, Бугарској и Грчкој. Чувајући своје псе доказао
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95 Казивање Раде Пеливана, Новице Манчића, Момчила  Станковића и  Даке Пе-

шића, 20. 04. 2018. 
9 96 Записник о такмичењу голубова српских високолетача од 7. 6. 2012.  и од 9. 6.
2013. године



је велику способност у томе. Његови пси, које је поклонио пријатељима
широм Европе, освојили су и освајају многе награде. Како он каже, киноло-
гија је део његовог живота. То је нешто што стално у њему ствара позитивну

енергију97. 
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97 Казивање Славише Пешића, 10. 6. 2018.

Зоран Зиле са псом на такмичењу у Немачкој, 20. мај 2018





11. ПРИЧЕ И  ДОГАЂАЈИ 

Трагедија сточара

Стојилко Стојановић  звани Тижа је   чувао овце поред реке Власине. Ње-
гови из фамилије отишли су у Конопнички рид да секу багрем за огрев, а
њега су самог оставили. У току испаше овце су ушле на имање Петра Ри-
стинога из Конопнице. Он је са сином   наишао и видео овце на свом имању.
Ухватили су Стојилка и претукли а од задобијених рана Стојилко је касније
умро. Враћајући се после обављеног посла, његови су га претученог затекли
крај реке Власине. Однели су га кући,  али му спаса није било.98

Михајлово злато 

Михајло Дојчиновић (1878), учесник Солунског фронта вратио се кући
на понију мало већем од магарета. Са собом је донео пар пушака, реденик
муницију и златнике у торби. Све је то истоварио на двор (двориште).  Се-
стре и браћа су тражили да им да по који златник, али он то није хтео. Пошто
је његов брат Ставра у то време имао циглану у Војводини, он је отишао код
њега да ради и понео са собом све златнике. Тамо је упознао жену Мађарицу
и живео са њом. Он је у међувремену узео и продао њене златне минђуше и
ланац. Када је она то сазнала, узела је целокупно Михајлово злато и побегла
у Мађарску. Никада је више није пронашао. Тако је постао сиромах. Вратио
се код брата Ставре на циглану у Нишу. Ту је радио и приликом рада је по-
гинуо, затрпала га земља. Сахрањен је на нишком гробљу. Пошто Ставра
није хтео да плати место за гробницу, избацили су га са гробља и не зна се
место на коме је сахрањен99. 
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98 Стојилко Јове Гребуљке, тежак из Батуловца, стар 45. г. Умро од насиља,

21.6.1909. године. У браку живео 26 година. Уписано у МК умрлих црквена у Власотинцу
(1904-1912) на стр.132 ред.бр.12.  Такође, и казивање унука Миме Ђориног 7.6.2016. године
и других мештана из села.

99 По казивању Жике Стојковића из фамилије Дојчинци



Немци истоварују жито

Душан Чучкин, Воја Калавуче и Тома Вучковић су за време Другог свет-
ског рата, 1944. године са одобрењем  сеоског кмета доносили железницом
из Смедерева жито и вино до железничке станице у Лесковцу и Ђорђеву.
Потом су робу колском запрегом довозили у село и предавали кмету, и за то
добијали надокнаду. У Батуловцу су били Немци од почетка септембра 1944.
до краја октобра 1944. године. Били су распоређени на више места у селу.
За време Другог светског рата немачки војници су тада помагали при исто-
вару, иако им то нико није тражио, а по завршетку посла су пили ракију и
вино са   мештанима. Немци су у Горњој Ширини организовали разне спорт-
ске игре и такмичења. Учествовали су и мештана из околних села и Власо-
тинца. По завршетку игара организовали су славље заједно са мештанима100. 

Злато у Власини

Рад на истраживању и испирању руде злата у реци Власини је организо-
вао Француз Лебран, и то од ушћа   Власине у Мораву до моста Конопничког
и Градеца. Бушење је вршено 1937. године. Ђора М. Пешић је био прво рад-
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Претакање вина на железничкој станици у Лесковцу 1945. г. Тома Ристин држи црево
на бурету горе на вагону. Душан Чучкин стоји лево од црева у белој блузи. Воја Калавуче

држи црево на бурету, натовареног на запрежна дрвена кола

______________
100 Казивање Косте Васиљковића Николића (1933) из Батуловца и Чеде Младено-

вића Бабастојанског из Власотинца



ник, а касније пословођа. Руда није одвожена иако је злато пронађено101.

Матрапази

Душан Чучкин је са својим пајташима једне ноћи дотерао у авлију три-
десетак разних грла стоке. Када смо ми деца, његови унуци, ујутру устали
видели смо стоку везану за стабла шљива у дворишту, јер није било места у
штали. Онако збуњени обрадовали смо се и отрчали да га питамо да ли је то
све наше. Он је потврдно климнуо главом и изашао напоље из собе. На вра-
тима су се појавили Воја Калавуче, Слободан Цекић и Тома Вучковић. Тог
дана кренуле су приче да је Душан Чучкин купио много говеда и другу стоку.
Почели су да долазе разни купци из нашег и других села. Ми деца само смо
гледали и радовали се. Пошто моји родитељи Живојин и Перса нису имали
краву, ујак Цветко, средњи Душанов син,  одабрао је једну, везао за рогове и
мени дао да је водим кући.  „Пусти бре ове матрапазе, терај дома, ће даш
паре кад заради татко”, овим речима ме је испратио. 

Тако је и било. За нас је цена била нижа и то на чекање, да се плати када
летовина прође. Другог дана ујутру кад смо устали, у штали, која је била ве-
лика, испред аета (надстрешнице) са дрвеним стубовима и у дворишту није
било стоке. Они су је током ноћи отерали на пијацу у Лесковац и продали.
Ми деца смо били љути на деду. 
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Десно предзадњи: Ђора М. Пешић, испред стоји 
Симон са качкетом у гуменим чизмама

______________
101 Казивање Томислава Ђ. Пешића, 16. 9. 2018.



Мајалиште   

Од 1879. године, по ослобођењу од Турака, на левој обали реке Власине
код села Стајковца, где се уливала река Власина у Мораву, становници села
Ладовице имали су своје трле. Ту су чували стоку од априла до новембра
месеца. То је била ничија земља-утрина. Пошто је било доста траве и разног
растиња за испашу стоке место се звало Мајалиште. Ту у близини је некад
било село Ћурлинце. Ладовчани су стално водили рат са Стајковчанима. У
нашем селу у то време је био мали број становника. Нејаки смо били и није
било могућности да се супротставимо Ладовчанима или Стајковчанима који
су били силни. У то време Ладовица је била настањена код моста на Големој
долини, коју ми зовемо Дугмица. Ту пролази пут од села Кукавице према
селу Прилепцу, код Гложанске ливаде и њихове шуме. Тај мост и сад постоји.
Ту има остатака зидина насеља и разног камења. Било је тада разних сукоба
сточара. Ладовчани су утрину оградили дрвеним колцима и врбовим прућем.
Према нашем селу ограда је била поред долине Дугмице, па поред места
"Записа” (Микина дрвља) и спуштала се до Кладенца у Мариним ливадама,
затим десно поред долине и наше њиве Гребуљке до Власине. На огради су
биле направљене мале капијице. Они су их повремено отварали да наша
стока оде у њихов атар. Стока се није враћала док не заседају и не прегова-
рају кметови села. Посредник је био начелник Власотиначког среза и он је
одлучивао о враћању стоке. Тада је настала изрека: Оде свиња, врате прасе,
оде овца, врате јагње102. 

Крчаг са златом

У Гребуљској фамилији презимена Јовић код Јована је био слуга Тома из
села Бадинца. Он се касније оженио његовом кћерком Радом. Јован је под
старе дане ослепео и кад је осетио да ће да умре, позвао је све своје најближе
да би их чуо и испричао се са свима. Ту је била и његова кћерка Рада.  Када
су се сви разишли, са њим су остале само жена и ћерка. Да би жени нешто
важно саопштио, послао је ћерку за воду на извор (наша садашња чесма).
Међутим, мајка да би заштитила ћерку, оде воду да донесе. Јован не знајући
да је кћерка остала у соби   почео је да прича: „Иди у шталу, под јаслама је
земљани крчаг са златом, узми га и сакриј да би после моје смрти могла по-
родицу да очуваш и исхраниш”. 

Кћерка то чује, узме злато, замота га у бачалук (столњак), стави под ке-
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102 Казивање Тозе Пешића и других мештана села Батуловца



цељу и одмах крене за Бадинце. Пешице је ишла испод нашег села према
Стајковцу, преко Моравачког моста и Горњег Крајинца и стигла кући. Она
брже све то исприча мужу Томи, али он није био задовољан оним што је она
урадила и рекао јој да носи назад и да врати оцу злато. Пошто би то била ве-
лика брука и срамота Тома одлучи да купи лозје на месту званом Свињарник,
хектар земље код крушке у гложанским ливадама и парцелу у Лапином Лугу,
засађену виновом лозом - калемом. Све то је поклонио Гребуљској фами-
лији.

Ми и данас имамо виноград, који нам је он поклонио у стајковачком
атару, на месту званом Свињарник. Тома је овим поклоном исказао пошто-
вање и на неки начин одужио се Јовану, јер га је овај много волео и чувао
док је био слуга код њих на имању103. 

Свиње за партизане и четнике

Кмет у Батуловцу је крајем 1942. године многим породицама дао свиње
на чување и тов. Добили су и храну за свиње. Тако је и Драгољуб товио две
свиње, једну за четнике, који су тада били са командом у конопничкој школи
и другу за партизане који су били у селу Јастрепцу и Лопушњи. 

У то време одборник у селу је био Филип Пешић, а његов помоћник
Вељко Станчин. Драгољуб је добио наређење од њих да са Тодором Милен-
ковим и Ђуром Покиним натовари у запрежна - шинска кола и отера већу
свињу партизанима у Лопушњу, што је он и урадио. Пошто су предали
свињу, Драгољуб се вратио кући сам са биволском запрегом, а ова двојица
су остала у Лопушњи. У кући су већ били четници, који су обавештени да је
већу свињу отерао партизанима. Рекли су његовој баба Сики да се рано
ујутро јави Живојину Митићу Жики, команданту четничке јединице, који је
био смештен у школи у Конопници. Рано ујутру Драгољуб се јавио Жики
четнику, а овај му рекао „а дош`о си, слико” и наредио да чека у строју, где
су већ били други издвојени за ислеђивање. У том тренутку наишао је Дра-
гомир, четнички војвода из Конопнице. Драгољуб га је препознао и питао
да ли има једну цигарету да му да. Овај се окренуо пошто је био на коњу и
питао га: „Шта ћеш ти Драгољубе ту?”. Он му је испричао шта је урадио, а
онда је Драгомир обавио разговор са Жиком четником и рекао му да га пре-
пусти њему, он ће то све испитати и решити. Драгомир га је тада испред
свих, „опсовао” и пустио кући да већу свињу довезе сутра четницима. Дра-
гољуб је то искористио, дошао кући, спремио ствари и побегао у Лопушњу
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код партизана. Да није тада наишао Драгомир, Драгољуба би четници стре-
љали.    

Родбинска веза

Драгомирова рођена сестра Параскева Кева из Конопнице је удата у фа-
милији Гребуљци за Пејчу Николића из фамилије Петканини. Са друге
стране Драгољуб је знао да Драгомир добро живи са Вељком Станчиним,
одборником из нашег села. Драгомир је увек прво свраћао код Вељка (да се
испричају и попију по неку) када је долазио у Батуловце и знао је за ту род-
бинску везу, јер је Станија из фамилије Гребуљци удата за Вељковог оца Ни-
колу Станчића104. 

Хуманитарна утакмица 

Пера Цекић је био организатор хуманитарне фудбалске утакмице  у име
Крсте Пешића и Милутина Тодоровића, који су несрећно изгубили своје жи-
воте у саобраћајним удесима. Милутин је погинуо 1968. године. Он је ишао
у Власотинце у надницу да би зарадио који динар и прехранио своју поро-
дицу. По повратку кући, возећи бицикл, колима га је ударио и убио про-
светни радник из Власотинца. Крста Пешић је погинуо 1974. године код
Ражња заједно са својим стрицем Димитријом путујући камионом за Бео-
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град. Хуманитарна утакмица одиграна је са Орашјем и завршена је резулта-
том 1:1. После утакмице њихови синови Бобан Крстин и Зоран Милутинов
на поклон су добили ручне сатове. Тај чин уручења сатова присутни су про-
пратили сузних очију.105

Фудбал дражи од орања   

Чеда је имао једну њиву поред бившег игралишта. Дође Чеда са коњима
и плугом да оре ту њиву, а ми младићи играмо утакмицу. Он не може да из-
држи, испрегне коње, прекине орање и дође на игралиште да игра са нама.
Неко га „откуца“ код мајке Лепосаве, што је оставио орање да би играо фуд-
бал. Лепосава узме мотку и трчећи дође на игралиште, па га силом примора
да иде да настави орање. Чеда то уради, али чим Лепосава оде кући, он пре-
кида орање и поново се врати на игралиште. Био је велики заљубљеник у
фудбал и по неколико дана је орао ту њиву. Тиме је доказао да му је поред
кућних послова, фудбал био у првом плану. Такве вратоломије је могао да
изведе само Чеда и зато ће остати у сећању свим генерацијама106. 

Копач

Чеда је ишао са својом супругом и мајком Лепосавом на копање вино-
града у Стајковачки рид107. У току копања направили су паузу за доручак.
Чеда је искористио непажњу мајке, оставио копач и продужио путем назад
до реке Власине на игралиште код Бацковог врбака да игра фудбал са дру-
гарима. Лепосава мајка каже: „Ем што отиде, али што остави копач да га ја
носим”.

Фолклор за војнике

Наше културно-уметничко друштво гостовало је у Лесковцу у касарни
„Војвода Петар Бојовић” у Синковцу 1987. године, на полагању заклетве
младих војника. То је организовано на предлог подофицира старијег водника
Братислава Тодоровића, у договору са командантом Гарнизона Лесковац, пу-
ковником Драгишом Лазаревићем. Уговорен је превоз нашег културно-умет-
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ничког друштва војним аутобусом. Тада је наше културно-уметничко
друштво одушевило Југословене, који су дошли на полагање војничке за-
клетве својим синовима.  Водитељ  програма био је Петар Јовић, који је
добио све честитке и похвале од официра и организатора програма. Након
завршетка програма, члановима друштва из Батуловца сервиран је војнички
пасуљ108.  

Царево коло 

Воја звани Цар био је увек елегантно
обучен. Имао је кангар шумадијско одело
и опанке са повијеним кљуном и лакова-
ним каишима. На саборима и летњим
славама би увек водио коло. Сви су се ди-
вили његовој игри и изгледу. У селу Ку-
мареву на сабору 1921. године завео је
коло у коме је играло стотину момака и
девојака. У то време он је једини из
нашег села пешке ишао у Ниш на сабор
Панталеј и тамо водио коло. Када Воја
Цар заведе коло,  нико није смео да пре-
кида његово коло. Многи мештани села
га се сећају и данас причају о њему. Није
био насилан човек већ отмен и прави
шмекер. Увек је за појасом носио пиш-
тољ за који је имао уредну дозволу. По-
нашао се џентлменски и никада се ни са
ким није сукобио109. 

Легитимација

Године 1978. морао си да имаш легитимацију, односно дозволу за вожњу
бицикла. Наш мештанин Јовица  В. Јовић је морао да се учлани у Савез за
физичку културу Власотинца, како би могао да вози бициклу у власотиначкој
чаршији. Морао је да плати чланарину и да му Месна заједница села Бату-
ловца потврди и печатом овери легитимацију. 
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Војислав-Воја Јовић “Цар"



Плавућке

Велика поплава је била 23. јуна 1948. године. Боска, жена Гице Денчи-
нога и њена јетрва Лепка, жена Вацета Денчинога ишле су да „беру“ пла-
вућке (гране од дрвета) које је доносила река Власина. Током брања Боска
није обратила пажњу да наилази велика вода. Занела се у брању док су се
сви остали извукли и побегли што даље од обале реке. Тако је она остала у
Растоку код Бацковог врбака не видевши да је вода опколила са свих страна.
Одједном, онако збуњена, почела је да гази, али је вода била велика и носила
је према Стајковцу. Било је ту доста људи и нико није смео да јој притекне
у помоћ. Наишао је пољак Драгољуб Сикин са стајковачке  стране Власине.
Када је видео, одмах је са обале скочио за њом у реку. Ухватио је и тако их
је вода носила од Бацковог врбака све до прелаза, где је била грађена прва
ћуприја, а касније Душков отпад. Драгољуб је Боску спасио и она је њему
из поштовања доносила колач на тај дан све док је био жив. Тако су се и по-
братимили. Када се женио Синиша Боскин са Миром, Драгољуб Сикин био
је побратим110. 

Змије на гробљу

За време прикупљања грађе за монографију о Батуловцу,  морали смо да
посетимо многе градске установе, месне канцеларије, музеје, да обиђемо
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атаре, поља, реку Власину, долине, приватне куће. Батуловачко гробље
обишли смо више пута у периоду од септембра 2014. до јуна 2018. И сами
не знамо колико смо пута били и шта све нисмо истражили. У почетку нисмо
размишљали шта све може да се догоди. Понекада смо морали да подигнемо
оборене старе надгробне споменике. Ашовчићем смо откопавали земљу
поред њих и чистили их челичном четком. Затим смо их прали водом да
бисмо могли да прочитамо шта је написано на надгробном споменику.
Априла 2018. на гробљу сам први пут видео змију. Била је велика. Стао сам,
она гледа мене, а ја њу. Лагано сам се вратио назад до Александра Аце Пе-
шића и показао му змију. Прекинули смо рад и отишли кући. Али, тада се
нисмо уплашили. Деветог јуна 2018. при крају обавеза на батуловачком гро-
бљу око девет сати, када смо кренули кући, одједном је испред наших ногу
прошетала огромна змија. Ми смо стали не померајући се и она је прошла
између нас. Аца је рекао да их има доста, да ја превише слободно идем и да
ми се диви. 

„Ама змије су нас упознале, оне нас гледају, ми њих не видимо. Ми смо
постали пријатељи и оне нас поштују”, одговорио сам. Међутим, касније кад
смо сели кући и запричали се тек тада нас је ухватио страх. Приликом истра-
живања било је много непријатних ситуација. Сусретали смо се са много
људи и разговорали смо о свему и свачему. Било је ту и дирљивих догађаја.
Али, велико нам је задовољство што се до сада све то завршило без икаквих
проблема. 

Перина  утакмица за памћење

У првој години оснивања клуба 1973. године, завршили смо сезону са че-
тири кола унапред, а последња утакмица Батуловце - Шишава завршена је
резултатом 3:1. Гости из Шишаве били су убеђени да ће победити, испекли
су јагње на ражњу да би прославили своју победу. У првом полувремену
играо сам десног бека и више пута сам са пола игралишта упућивао лопту
на противнички гол. На голу је стајао Мића, висок и одличан голман који је
хватао све високе лопте. Прво полувреме завршило се без голова, а онда смо
у другом прешли на јужну страну, где је тада свако морао да изгуби утак-
мицу. Са десне стране сам чешће убацивао лопту Мији Пешићу, који је по-
гађао гол, али је све то голман бранио. Десио се корнер, Мија је шутирао, а
ја сам са седам метара од гола постигао главом погодак 1:0. Мало касније,
неко ми је додао лопту и ја сам шутирао. Био је то јак ударац ногом и повели
смо са 2:0. 

Нова акција, лопта је код мене, додајем је Жики из Губеревца који по-
стиже гол и повећава резултат на 3:0. Тада ми је пришао Аца и рекао: „Перо,
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ово је твој дан, поред два гола погодио си два стуба и пречку”. Сећам се тог
момента и памтићу га док сам жив. При крају утакмице Шишавци су дали
почасни гол и утакмица се завршила са 3:1. Ми смо после тога славили и
јели печено прасе које је испекао Мика Булиџа111.

Велика фудбалска победа  

Са ФК „Власином” из Власотинца, којој је у то време било понижење да
игра са сељацима из Батуловца, играли смо на Спасовдан утакмицу у нашем
селу. На тој утакмици смо победили са 5:1. Отишли су кући осрамоћени, као
„мокре мачке“. Овом победом смо им доказали да се не уздижу и не потце-
њују клубове са села. И данас се прича о тој утакмици112. 

Трагедија у Паризу

Давне 1973. године млади брачни пар Вида и Драган Стојановић из фа-
милије Микаилови, отишли су у Француску – Париз, град светлости, на при-
времени рад, као кројачи. Добили су сина Сашу, зарадили неку пару и 1976.
године сво троје је усмртио крвник, због новца у њиховом стану у Паризу. 
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Писмо гастарбајтерке

Милица, жена гастарбајтера из Батуловца која је са мужем отишла на рад
у Француску 1970. г. написала је писмо својој мајци:

„Мамо, овде куде нас у Париз се зарађују много паре. Франци има колко
оћеш, али се ради од ноћ до ноћ и ми ће изгубимо здравље, а паре ће зара-
димо. Него ја сам му рекла (свом мужу) ти како оћеш, ја ћу да си идем дома
куде децу на крај године. Нећу више да се врћам овде. Џабе ми је све кад се
ја разболим, а деца су ми дома сама куј ће ги одоми”. 

Тако је и било. Прошле су многе године, деца порасла, засновали своје
породице, мајка сама без мужа у Батуловцу. Каје се она што је напустила
Француску, али прошло је време. 

Молерска песма

Еј молери!
Еј, молери људи с мало пара 
да радите морате да живи фарбара. 
Храна вам је лоша сваког дана исто 
а постеља прљава и никад чисто.
Ујутро вас пробуди бука камиона
фарбу вам доносе на хиљаде тона. 
Ој Галебе, станице моја мила 
кад год дођем ти рашириш крила. 
Примиш мене у таласе сетне 
ко би други него ти да ме сретне. 
Да нам здрави били и дебели 
кажи, кажи мој багреме бели. 
Багремом одјекну бука 
отишла је нашем Ниџи Вука. 
Оста деда ко без обе руке 
тешко му је кад му нема Вуке. 
Пије деда џану пије деда вино 
покушава да одглуми фино. 
У кухињи деда сецка лука
мука му је сад за бабу мука. 
Једног дана багремом је одјекнула бука 
вратила се деда Ниџи Вука.                                     

Новица Дешин „Поезија”
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Добровољни даваоци крви

Благоје Ч. Николић – ковач, пок.              20 пута 
Божидар Т. Станковић – Трајчин, пок.     15 пута
Илија М. Пешић – Ика,   пок.                    20 пута
Витомир Р. Пешић, Вита – Кецман,         56 пута 
Светислав Б. Николић – Цига,                  55 пута 
Славољуб Б. Станковић – Славко,            50 пута 
Драган Б. Пешић- Лушко,                         25 пута
Драган М. Цекић - Џаја,                            25 пута
Братислав М. Цекић – Мрки,                    25 пута    
Душан С. Горчић – Дуја,                           20 пута
Зоран И. Ђекић – Зонђа,                           15 пута
Јован Д. Николић – Ђиђа,                         15 пута
Јован Б. Станковић – Бебе,                       30 пута
Боривоје Јовановић – Бора,                      25 пута
Драган Ж. Тодоровић – Ђани, вишеструки давалац крви
Небојша С. Николић – Бајко,вишеструки давалац крви
Сретен К. Николић – Јаре, вишеструки давалац крви
Бобан Б. Стојановић – Бурче, вишеструки давалац крви
Вита Пешић, добровољни давалац крви добитник је захвалнице   Оп-

штинске организације Црвеног крста у Власотинцу, 2006. године. У знак
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Захвалница Витомиру Вити Пешићу



признања за изражену племенитост и љубав према човеку, добитник је и три
медаљона за крв дату 20, 35 и 50 пута.113 

Дружење са некадашњим голманом Шошкићем
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______________
113 Казивање  Вите Пешића, 17. 11. 2017.

С лева, Миша Петровић, Милутин Шошкић, Аца Пешић и Славко Крстић

Милутин Шошкић, Ђорђе и Аца Пешић



Августа месеца 2019. године у Сокобањи остварила се дугогодишња
жеља Аце Пешића. Нашао се у друштву некадашњег голмана ФК Партизана,
тадашње репрезентације СФРЈ и селекције света Милутина Шошкића.
Поред Аце Пешића у друштву легендарног голмана Шошкића били су  док-
тор Славко Крстић, Миша Петровић и Ђорђе, Ацин унук.

У вишечасовном пријатном ћаскању, Аца Пешић пун усхићења истиче
да му се остварила давнашња жеља да упозна Милутина Шошкића, легенду
фудбала и свог идола и узора још од времена када се он бавио спортом.

Шетње и дружење за памћење

Вишедеценијска традиција да је недеља ујутру одређена  за излазак у
природу и данас причињава радост једној малој групи Батуловчана и њихо-
вих пријатеља из целе Србије.

Независно од годишњег доба и временских прилика она још увек траје.
Мирослав Илић, Аца Пешић, Витомир Пешић једни су од утемељивача овог
дружења и стално присутни, а учесници су били и Батуловчани Бобан
Пешић, Славиша Пешић, Лазар Стоилковић, Миодраг Пешић, Бојан Стоиљ-
ковић, Саша Ђорђевић и Јован Ђорђевић из Грделице. 
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С лева, Новосађанин Жика Крстоношић, Срба Јанковић, Аца Пешић и Вита Пешић



За многе њихове пријатеље ово је био доживљај за уживање. Незаборавне
тренутке су имали и Власотинчани Миша Петровић, тренер голмана, Срба
Јанковић, Новосађанин, проф. др Јован Вукадинов, Жика Крстоношић, др
Војислав Алексић, познати македонски винар Воја Младеновић из Скопља,
Славиша Стојановић, некадашњи фудбалер сада тренер и многи други.

Место окупљања је био мост на реци Власини у Конопници, а даљи пут
је водио до предивног видиковца у Стајковачком риду, изнад Зли дола и ви-
нограда. После пар сати проведених у причи и смеху уз обавезан богат до-
ручак друштво се враћа кућама презадовољно и са плановима за наредну
недељу. Сигурно да бољи рецепт за здравље и психу нису могли да нађу.

Идеја за родослове

Идеја за истраживањем прошлости нашег села Батуловца и порекла свих
фамилија јавила се код мене после рата 1999. г. У току службовања многе
моје колеге и старешине ЈНА и ВСЦГ су више пута започињале причу и по-
казивали родослове својих породица. У мом крају није било таквог интере-
совања тако да ја нисам много обраћао пажњу на то.

После пензионисања наставили смо да се дружимо и за Први мај 2006. г.
организовали смо излет на Радан планину.  Било је десетак колега пензио-
нисаних из моје јединице - 175. Моторизоване пешадијске бригаде. На пред-
лог пензионисаног пуковника Николе Петровића, команданта наше бригаде
позвали смо, као госта на ручак у месту Прекопчелица, генерала Негосава
Николића, команданта Нишког корпуса. Током разговора пуковник Никола
Петровић је показао генералу Николићу родослов своје фамилије. Почела је
полемика чије стабло је боље урађено. 

У мени се тада пробудила жеља да започнем истраживање, сазнам по-
рекло своје фамилије и направим родослов своје породице јер су моји преци
заслужили да их памтимо и понекад поменемо. Циљ ми је да се не заборави
њихов живот и напор за очувањем породице. Непознавање порекла доводи
до тога да се често и блиски сродници не познају, а да се родбинске везе не
поштују и удаљавају. 

Разговарао сам са својим оцем Живојином Тодоровићем (1937) и другима
из фамилије. До података се кроз причу врло споро и тешко долазило, јер се
саговорници не сећају и не знају много о својим прецима. Обишао сам
гробна места на гробљу у Батуловцу и почео да прикупљам књиге наших
историчара. 

Био сам упоран, отишао сам у месну канцеларију у Конопници и посетио
сам Конопничку цркву, којој Батуловце припада од изградње. Ту сам дошао
до података да су црквене МК најстаријег уписа од 1879-1903. предате на
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чување Историјском архиву у Лесковцу. Те књиге сам више пута прелиста-
вао. 

Батуловце је 1904. године припало Власотиначкој цркви и од тада се
црквене матичне књиге воде у Власотинцу. Такође, сам све те књиге прегле-
дао више пута. Пронашао сам податке за претке и направио породично
стабло за своју фамилију 2010. г. и тада сам прекинуо рад.

Након четири године у разговору са Александром Ђ. Пешићем, сајџијом
из Батуловца смо дотакли тему родослова и он ме замолио да истражимо по-
датке за његове претке и фамилију, и ја сам прихватио. Наш заједнички рад
је почео у септембру 2014. г. 

Током рада договорили смо се да истражимо податке за све породице села
Батуловца, израдимо родослове и издамо књигу о нашем селу. 

Да остане сећање у наслеђе записано: 
„Ко смо, одакле смо, одакле нам потичу корени и где данас живе наши

потомци”.
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12.  ФАМИЛИЈЕ
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ФАМИЛИЈА  АЦИНИ

Фамилија Ацини са Копаоника, преко топличког и грделичког краја, до-
селила се у Батуловце у другој половини 19. века. Део фамилије населио се
у село Манојловце код Лесковца. Најстарији у фамилији били су Стојча
Ацић–Атанасковић, рођен 1865. и његова жена Стана,  рођена 1868. године.
Стојча и Стана  су имали  5 синoва, који су кратко живели и ћерку. Након
смрти деце, посинили су брачни пар из села Кукавице – Душана (1899) и Па-
раскеву  Кеву Ђорђевић (1899), фамилија Рундини. Према казивању унука
Мирјане Мире (1941) и  Слободанке Данче  (1947),  баба Кева и деда Душан
су дошли у Батуловце да чувају ујна Стану и баба Зојку. Душан Ђорђевић је
несрећним случајем погинуо приликом сече дрва у месту Палојце код Пре-
дејана, када је буково стабло пало на њега. Фамилија Ацини и сада живи у
Батуловцу. Кумови од 1879. до 1928. били су  Глигорије Стоилковић из фа-
милије Чучкинци из Батуловца и Урош Коцић из Манојловца.  
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Јован Ваце Ђорђевић (Кевин), жена Рада
и унука Тијана сликано 1983.

Јелица Јелка (Кевина) 
рођена сестра  Вацета



ФАМИЛИЈА  БАНКОВЦИ

Предак фамилије је Банко, рођен 1799. године.
Радио је у руднику Ђурина срећа у селу Рупље, и
по његовом имену названа је Банковска махала.
Најстарији чланови фамилије су Младен Банко-
вић (1829–1899) и његова жена Јелена (1832–
1892). Њихова лоза је угашена, да би рођењем
Душана Стојковића (1928) сина Стојка Банковића
(1833-1883) и његове жене Стане (1842-1892) из
села Средор лоза  била настављена. Према писању
Ристе Т. Николића у књизи „Крајиште и Власина”
на страни 360, фамилија Банковци је добила име
по једном од два брата, Павол и Банко, који су
дошли из Бугарске. Фамилија Банковци, прези-

мена Банковић
– Младеновић –Стојковић,  доселила се у
Батуловце у првој половини 19. века, у ма-
халу Ничинци. У том делу и сада је део
утрине која је власништво фамилије Бан-
ковић. Касније се један део фамилије исе-
лио  у Власотинце. Кумови од 1879. до
1928. били су Михајло, Лаза, Владимир и
Костадин Стоилковић из Шишаве. 
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Божидар Банковић

Јелица Банковић, 
сликано 1970. године



ФАМИЛИЈА  БАНКОВЦИ – ПОКИНИ

Настасија Сика Банковић, унука Банкова, рођена 1858. године, прва жена
Спасе Ђорђевића из Прилепца живела је до  24. 10. 1911. године. Након њене
смрти Спаса се оженио Васком са којом је добио ћерку Велику, која се удала
за Ђуру Ђорђевића из Кукавице и живели су у Батуловцу. После смрти Ве-
лике, Ђура се оженио Десанком из Конопнице. Она је са собом довела три
кћерке, Јелку, удату за Чедомира Стојиљковића из фамилије Денчини, Луцу
удату за Тозу Мичинога и Симку
удату за Младена из фамилије
Дојчинци. У браку са Ђуром Де-
санка је родила Стану, која је
била удата за Живојина Жику
Сандиног.  Према казивању меш-
тана Батуловца, Ђура се старао о
братанцу Апостолу, кога су звали
Пока. По његовом надимку фа-
милија је названа Покини. Ку-
мови од 1879. до 1928. били су
Благоје Ранђеловић Терзија,
Ранђел Ђокић из Власотинца.
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Ђура Ђорђевић, жена Десанка и дете н.н.



ФАМИЛИЈА  ВЕЛИЧКОВЦИ 

Најстарији у фамилији је Ве-
личко Стоиков (1811-1878).  Према
казивањима старијих мештана, фа-
милија се у Батуловце доселила из
Црнотравског краја, где су дошли
из Грделичког краја почетком 19.
века. У књизи „Крајиште и  Вла-
сина”  Риста Т. Николић је написао:
„Постоји предање да су Величко и
Гмитар били ковачи  у селу Брод.
По некима „добегли” из Бугарске,
по другима из Јабуковика. По не-
кима су из Добричко а по некима са
Косова „избегли од зулум”. Па се
„навећали” и неки се одселили у
Црвену Јабуку”.Историчар др
Јован Трифуноски у књизи „Грде-
личка Клисура” је навео: „Велич-

ковци су у родбинској вези са фамилијом
Стеванини, Гмитровић Митровић из Ба-
туловца. Некада су се те породице међу-
собно жениле и удавале”.

Тодор Величковић, (1841-1915), син
Величка Стоикова се оженио Јованком
(1846), након њене смрти оженио је Ма-
рију Рајковић из Липовице код Власо-
тинца. Тодор је    рођени брат Гмитру
Величковићу, фамилија Стеванини. На-
стасија Сика (1877), кћерка Тодора и
Јованке удала се за Тодора Илијића
(1877) из фамилије Гребуљска. Стојан То-
доровић, (1868) од оца Тодора Величко-
вића, венчао се Васиљком, кћерком
Стојана Станковића и мајке Елене, фами-
лија Кошаревци-Микаилови.  Стојан и
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Влајко (Стојан) Тодоровић крај степеништа
своје куће коју је сазидао са сином Миливојем.

Сликао унук Жика

Споменик: Величко Стоиков



Васка су имали синове, Мирка, Влајка и Благоја који су наставили лозу фа-
милије.  Благоје С. Тодоровић (1904) наставио је ковачки занат од   прадеде
Величка Стоикова. 

Драга, друга жена Благоја Тодоровића, довела је са собом ћерке Љубицу
и Косару. Кумови од 1879. до 1928. године били су Алекса Станковић, Арсе-
није и Христифор Алексић из Гложана. 
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Сестре са братом, Јагода, Жика и Мира, 1950.



ФАМИЛИЈА  ВУКИНЦИ – РИСТИЋ, ВУЧКОВИЋ

Фамилија Вукинци, презимена Вучковић и Ристић,  доселила се у Бату-
ловце из Рупља почетком 19. века. Вукадин Вучко Станковић, рођен 1818,
оженио се Аницом, рођена 1813. године, из Козаре. Вучко се бавио тргови-

ном и шнајдерским занатом. Имао је
бојаџиску радњу. Био је путник -трговац.
Пролазећи путем поред Батуловца   одмарао
се код извора садашње чесме и одлучио је да
своју породицу насели  у Батуловцу. Његов
син Риста Вукић (1848) оженио је Младену
Дену (1852) из Липовице, а Ристин и Младе-
нин син Петар, (1890)  оженио је Најду
(1882) из Кукавице. Ова фамилија и сада је у
Батуловцу.    

Јован Трифуноски, у књизи „Грделичка
клисура” наводи, да су Ристићи (4к) насе-
љени у околини Власотинца. 

Кумови од 1879. до 1928. били су Петра и
Драгутин П. Горуновић из Власотинца114.
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Живојин Тодоровић и 
Зоран Вучковић , сликано 1941. 

Свадба: жени се Мирко Ристић са Маром из Добротина 1959. На клупи седе побра-
тими Милан Влајков и жена Верка, клечи Цека Пешић. Десно од Мирка је Благоја, Чеда и

Крста из Буниброда. Лево стоје Мица, Вера и Мара

______________
114 Даница Валчић, „Градитељско наслеђе  Власотинца”, Народна  библиотека Вла-

сотинце 2018. стране 106 и 118



ДРУГА ФАМИЛИЈА ВУКИНЦИ 

Милутин Мила (1848) отац Риста Вукић и мајка Младена Дена из Липо-
вице, оженио Јеворосиму Роску (1888). Он је из фамилије Наћини и тетка
Жики Наћиноме. У књизи „Крајиште и Власина“ Ристе Николића на страни
303 записано је: село Гаре, Ристићи (4к. славе, св. Арханђел) из Рупља дошао
им дед Риста, нашао бољу земљу.

Тома (1914) и Дoбрунка Вучковић, (1908)  и њихови синови   Миливоје,
Зоран и Петар   су наставак лозе фамилије.Зоран Вучковић (1939-2005) био
је трговац,   председник МЗ села Батуловца и дугогодишњи радник у фуд-
балском клубу „Младост” Батуловце. Кумови од 1879. до 1928 били су
Ранђел Ђокић, Драгутин П. Горуновић и Благоја Ђокић из Власотинца.                                   
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Лево, Тома Вучковић и Бошко Арсин седе  испред старе куће Томине



ФАМИЛИЈА  ВУКИНЦИ – КАЛАЏИЦИ

Најстарији у фамилији је Александар Ђорђ-
евић (1882) који се оженио Драгињом (1882).
Након смрти мужа Алексе, Драгиња се пре-
удала за Војислава Коцића (1886) из Пертата.
Воја је био жандар. Воја, звани Калаџија је
донео занат у фамилију, а наследио га је Миод-
раг Миле Калаџија.  Љубица Вучковић (1910),
отац Александр Ђ. Вучковић и мајка  Драгиња,
удала се за Светислава Тицка Цветковића
(1909) из Стајковца. По његовом презимену фа-
милија носи презиме Цветковић. Тицко се
бавио трговином стоке. Кум је од 1879. до 1928.

био Ранђел Ђокић из Власо-
тинца.    
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Војислав Воја Коцић, 
Калаџија

Љубица и муж Тицко



ФАМИЛИЈА  ГРЕБУЉЦИ

Ова фамилија је једна од прве четири која   се из Црне Траве, махала Сам-
чехинци,  доселила  у Батуловце, у другој половини18. века. Она води по-
рекло са Копаоника, а најстарији члан фамилије био је Тодор, рођен 1771.
године. Станко Јовановић је рођен 1801. а умро је 18. 12. 1886. Станкови си-
нови су: Стојан  (1831) настављена лоза фамилије Гребуљска, презимена
Илић-Тодоровић, Јован (1834) настављена лоза фамилије Гребуљска, пре-
зиме Јовић, Никола (1842) угашена лоза, ћерка Агнија удала се у  фамилији
Злаћуданци.                     

Кузмановићи  су део Гребуљске фамилије досељене у Црну Траву. Куз-
манови из Стрезимироваца нису имали земље, а овде је био „пустињак”115.
Верка Гребуљче Кузмановић, члан СКОЈ-а, од фамилије Гребуљци из слива
реке Власине, из мале „Самчекинци” Црна Трава била је учесник у II свет-
ском рату (1941-1945)116. Деда Станко је био дрводеља. Он је чувајући стоку
секао најбоља храстова, букова и грабова  дрва. Припремао је и сушио лис-
нике и нараснике за стоку а остало користио за израду дрвених предмета:
виле, гребуље, рало за плуг, мотике, разбоје за ткање, чутуре и друге алате.
Ишао је по пијацама и вашарима  на којима је продавао и трампио робу. По
гребуљама назвали  су фамилију Гребуљци. Фамилија  Гребуљци има више
презимена. Од настанка, за време владавине Турака,па све до завршетка Дру-
гог светског рата презимена су се  давала по имену деде или оца,а фамилије
су добијале име по занату или месту, имању и надимку. Имена и презимена
предака: Станко-Станковић, Стојан-Стојановић Јован-Јовић, Илија-Илијић-
Илић, Тодор-Тодоровић117.  
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______________
115 Риста Т. Николић, „Крајиште и Власина”, Српска краљевска академија, Београд,

1912,  стр. 352
116 Срећко Станковић, „Брод”, 2006, Културно просветна заједница Србије,  стр.

150. Чланови Окружног комитета СКОЈ-а за Пиротски округ 1944. г. На тој слици је Верка
Кузмановић - Гребуљче из Црне Траве махала, Самчекинци

117 Даница Валчић, Градитељско наслеђе Власотинца,  Народна библиотека „Де-
санка Максимовић”, Власотинце, 2018, стр.10, 45 и 46



ФАМИЛИЈА  ГРЕБУЉЦИ  
презимена Тодоровић – Илић – Тодоровић

Породица Гребуљци је пристојно живела у задрузи и бројала око дваде-
сетак чланова све до  друге половине XIX века. Велика трагедија задесила
је породицу Тодоровић почетком  балканских  ратова и Првог светског рата.
У току Другог балканског рата погинуо
је Тодор (36) у Кочану,  за време Брегал-
ничке битке. Његов син  Обрад (19) ин-
терниран је од стране Бугара у току
Првог светског рата (1917). Деда Илија
није могао да поднесе бол који се дого-
дио у породици, погинуо му је син а Бу-
гари су му  интернирали унука, и умро
је 1918. Глигорије (27), други Тодоров
син, разболео се и умрo 1928. године.
Жена му се преудала у село Скрапеж и
оставила две ћерке. У породици је

остала  баба Сика, жена покојног То-
дора,   да чува унука  Драгољуба
(1917) од годину дана (јер му је
мајка Савка умрла након годину
дана) и још две унуке. Умало је
дошло до гашења породице, тако
смо постали једна од најсиромаш-
нијих у селу. Тодор (1877) и жена
Настасија Сика (1877) крстили су и
дали име  синовима близнацима по
храму Св. Петар и Павле, Латинска
црква у Кривој Феји. Петар и Павле
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Младенци: венчање 1956.  
Живојин Д. Тодоровић и Перса Д. 

Николић

Драгољуб и Љубица 
сликано 1944. у Нишу



су кратко живели (1909-1912)118. Илија Стојановић, (1849) је оженио Јованку
(1855), након њене смрти је склопио други брак 1891 г. и венчао се са Ката-
рином из Шишаве. Тодор Илијић (1877) од оца Илије и мајке Јованке се оже-
нио Настасијом Сиком, отац Тодор Величковић и мајка Јованка из Батуловца.   
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Весеље у породици  Живојина Тодоровића, с лева Живојин, Перса, 
Гордана, Душан и Славко Чаја

______________
118 Казивање Живојина Д. Тодоровића (1937), њему је причала баба Сика, жена То-

дорова. Такође, из МК књиге црквене умрлих  бр.8  на стр.6 ред. бр.126 и 131  које се чувају
у МС Власотинце (1912-1921)



ФАМИЛИЈА  ГРЕБУЉЦИ
презимена Јовић

Станков други син Јован је рођен   1834.
године наставио је лозу фамилије Гребуљци
презимена Јовић. Након ослобођења од Ту-
рака донета је уредба којом се дозвољава по-
делбина у породици. Јован се оделио и иселио
своју породицу на плацу са леве стране, где
протиче долина Проваљеник. Ту је раније
живео Димитрије Миче Тижин. Мичету је
Јован био деда.По казивању   старих  Батулов-
чана деда Стојан (1831) је волео мало више да
попије и жена Стана га је напустила (1881) и
удала се у Шишаву за Јеврема Костића из

фам. Миџини. 
Јован је свог рођеног брата

Стојана прихватио код себе у по-
родици, старао се о њему до
смрти.   Подигао му је надгробни
споменик  на Батуловачком гро-
бљу.Јован је имао двојицу слуга
Димитрије Николића из Ста-
јковца, који се оженио Петканом
ћерком Стојановом, и Тому, који
се оженио Радом  ћерком Јовано-
вом и одвео је са собом да живе у
Бадинцу. Јуна 1948. била  је ве-
лика поплава и део села где је жи-
вела Јованова фамилија је
поплављен. Касније се део фами-
лије  иселио у Јагодину, а део у
Доњу Ширину, где и сада живе. 

Милорад Мима са својом  по-
родицом се иселио 1971. године
на плац поред пута Стари друм
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Милева, жена Димитрија
Миче Јовића

Вида, жена Душанова са синовима, Бошко
лево, Слободан и ћерка Зорица. Одселили се у

Јагодину 1958.



који је купио његов отац Ђора од Милана Валчиног из Власотинца (1936).
Пре тога власник плаца је био Цане Динкић. Стојилко Јове  Гребуљке, тежак
из Батуловца, стар 45 година, умро је од насиља 21.06.1909. г. Синови
Стојилка Тиже Јовића су: Владимир са којим је лоза угашена и Димитрије
Миче Тижин и  Ђорђе Ђора Тижин, који су наставили лозу фамилије. 
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С лева: Мира Перина ћерка, Зорица Душанова ћерка, Луца, Душан, Сретен Јовић,
Вида Душанова жена, Рада Петрова,

деца: Верица, Бранко, Новица и Верица Петрова ћерка

Породица Јовић с лева старији мушкарац Ђорђе  држи дете у наручју. Сликано 1940.



ФАМИЛИЈА  ГРЕБУЉЦИ 
презимена Николић

Трећа фамилија Гребуљци, лоза настављена
1881. године након удаје Петкане (1847), ћерке,
оца Стојана Станковића и мајке Стане, за Димит-
рија  Николића (1856) из Стајковца , који су жи-
вели у Батуловцу. Био је слуга, чувао је стоку и
обављао друге пољопривредне послове код
Јована из фамилије Гребуљци Јовић, рођеног
брата Стојана Станковића. Петкана је након удаје
живела у задрузи са братом Илијом. После извес-
ног времена Петкана и Димитрије су добили
плац и одвојили се да живе сами. Плац  је некад
припадао турском Латиф-бегу. Тадашње сеоске
власти, кмет са својим помоћницима су додељи-
вали младима по 2 хектара и  део покућства да би
остали ту да живе и раде. Део фамилије и сада

живи на истом месту119. Петкана и Ди-
митрије изродили су синове  Петра и
Пејчу који су наставили лозу фамилије.
Петар (1888) је оженио  Милеву (1894)
из Гложана, а Пејча, (1884) Параскеву
(1888) кћерку оца Миљка Митића и
мајке Кате из Конопнице.    

Кумови су били Мирко, Сретен, Јор-
дан, Милорад, Божидар из Власотинца,
пореклом са Косова из Пећи120.
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Војислав Воја Николић
(Калавуче) 

Добривоје и Цвета Николић 

______________
119 По казивању Живојина Д. Тодоровића, Јована Д. Илића, Милорада Миме Јовића,

Новице Б. Николића и других наших старих  из Батуловца
120 Даница Валчић, „Градитељско наслеђе”, Власотинце 2018, стране 10, 45 и 46



ФАМИЛИЈА ГОРЧИНИ 

Најстарији у фамилији био
је Вељко Илијић, рођен 1831.
године. Доселили су се у Бату-
ловце почетком 19. века. Поро-
дица Горче Гајдаша дошла  је у
Батуловце из села Гаре. Иначе,
они  потичу из Црне Горе, из
места Чева.   Прво су населили
Топлички крај, а онда су се по-
делили у две групе. Прва група
је населила Грделички а друга
Власински крај, село Гаре.У
књизи Ристе Т. Николића,
„Крајиште и Власина”, на
стр.329, записано је: Велковци (6 к.) досељени из Драгојчинаца откуда им
се доселио прадед Маринко, а на стр. 303 Маринко из „Дећеве мале”, предак
Велко из Горње или Доње Гаре, населио се у село Батуловце.Глигорије Горча
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Јоса Горчин и жена Велика Вељковић

Стоје с лева: Цветко Јосин, Миле Бошков и Јован Цекић, деца Олга и Госпава Павка



Вељковић, (1862) син Вељка Илијића и мајке Магдалене, оженио Јованку
(1860) ћерку Мирка и Марије Мишић из Батуловца. Део породице и данас
живи на месту на коме је  досељена. Део се иселио у Горњу Ширину. Јованка,
жена Горче Вељковића је примала инвалиднину од  државе за сина Алексан-
дра, који је погинуо у Првом светском рату. Миља, жена Михајла Јовића фа-
милије Јовинци из Батуловца крстила Александра, који је погинуо у Првом
светском рату. Лозу фамилије наставио је  Јосиф  Г. Вељковић, (1898), пис-
мен, од оца Глигорија и мајке Стане (друга жена Глигорија) који је оженио
Велику  (1899)  из Орашја. Јоса Горчин  је први и најстарији мајстор зидар.
Његов син Павле Вељковић  је наставио да ради са оцем посао зидара.    

Кумови од 1879. до 1928. били су Илија С. Стојановић, Тодор И. Илијић
из фамилије Гребуљци.
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ФАМИЛИЈА  ДЕНЧИНИ

Предак фамилије је
(Стоилко) Стоико, рођен
1796. године. Фамилија је    из
села Драинце, околина Трна,
дошла у Власински крај, у
село Рупље. Стоико је био по-
моћни радник   у руднику Ђу-
рина срећа у селу Рупље и
остао је да живи у њему.
Станча Стојилковић (1826 -
1896) населио се у Батуловце
у првој половини 19. века. У

књизи „Крајиште и Власина” од
Ристе Т. Николића, на стр. 359, запи-
сано је: „Нема село Рупје туј  да је
било” Била кућа неког човека
„Малеш”,  а село се звало „Острозуб”.
Кућа била само једна („коџа голема
кућа била”) сада су ту ливаде и
њиве121. Оно је „испудено” мештани
мисле да је насилнички уништено  (да
становник „неје утекал од  добрињу,
но од силу”). Денчини Стојиљковићи
живе где су  досељени, с тим што се
део фамилије уселио у горњи део
села. Трајка, жена Миодрага Миле
Стојиљковића је из села Крајинце.
Мајка  ју је довела у фамилију Пет-
ковци и очувао је Микица Петковић.
Санда, жена Живка Стојиљковића је
рођена сестра Даници Ћирковој, оне
су из Орашја. Петар, средњи Денчин
син се оженио Јелицом и умро је млад.
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Живко Денчин и жена Санда Стојиљковић

Јован Ваце Денчин и жена Лепосава
Лепа Стојиљковић

______________
121 Старцу Стоилку, који је „разбивал” то место т ј. њиве припремао било 6 год. када

је тај човек „утекал”



Нису имали порода. Младен Денча је оженио
Јевросиму из фамилије Цветковци. Она је прво
била удата у фамилији у  Дојчинцима. Муж јој
је умро. Јевросима је са собом довела мушко
дете старости око 15 година, које је касније
умрло. Добросав, отац  Драгутин и мајка
Милка, оженио  је Стану из села Шарлинце.
Били су учесници у Другом светском рату. По-
стали су народни хероји. Живели су и сахра-
њени у селу Шарлинце. Миладин Мила
Младеновић, (1884) отац Младен и мајка Јевро-
сима Роска, оженио је Савку (1882) из Шишаве.
Миладин Мила је у току Првог светског  рата
био кмет у селу. Више пута је нападан од
појединих мештана који су били незадовољни
његовим начином поделе брашна и друге по-
моћи селу. 

По казивању Радисава Г. Стојиљковића, Сре-
тена Петковића Микичин, Бранка А. Стојиљко-
вића, Лазара В. Стојиљковића и Видосаве Виде
А. Стојиљковић (1948), праунуке Миладина
Мила Стојиљковића,  стари су говорили да  по-
тичу од Стоика досељеног из планине, а Јован
Ваце и  Гаврило Гица су синови Миладина Мила  а Миодраг Миле и Вели-
мир су синови Живка Стојиљковића, и они су настављачи лозе. 

Кум од 1879. до 1928. био је Глигорије Ј. Паруновић, предузимач из Вла-
сотинца
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Гаврил Гица Денчин, 
сликано 1963.



ФАМИЛИЈА   ДОЈЧИНЦИ

Најстарији у фамилији је
Стојко Кристин,  рођен 1824. го-
дине. Дојчин Стојковић, син
Стојков, рођен 1854. живео је  до
22.12.1929. Унутрашњом мигра-
цијом становништва Власинског
краја, породица  се у другој поло-
вини 18. века населила у Дојчин-
ској махали у Батуловцу. Она је
једна од прве четири фамилије
које су дошле у Батуловце, а део
се преселио у Манојловце. Када
су крајем XVIII и почетком XIX
века у село дошли Марковци, живели су у великој задрузи, били су бројнији

па су променили   име улице
у Марковска122.

У књизи Ристе Т. Нико-
лића „Крајиште и Власина”,
на стр. 329. и 333, пише: о
насељима К`шле и Лисина
Доња.Дојчин и жена Милка
имали су шест синова и од
њих је настављена лоза:
Симон, Светозар Тоза, Ми-
хајло, Захарије Заре, Ставра
и Тодор. Дојчинци ту живе
као и раније, с тим што су се
проширили навише према

фамилији Мишинци, а део се населио у горњи део села према насипу. Мла-
ден Стојковић је био шнајдер-кројач и оженио је Симку из фамилије Покини.  

Кумови су од 1879. до 1928. били Јордан Пешић, из Власотинца, Милан
Костић из Манојловца и Стоилко Банковић из Батуловца
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Ставра Дојчин и жена Перса Стојковић

Драгутин, жена Васка и дете Слободан Дојчиновић

______________
122 Јован Трифуноски,  „Села и становништво у доњем сливу Власине”, Лесковачки

зборник XV, Народни Музеј Лесковац, 1975, стр. 15



ФАМИЛИЈА  ДОЈЧИНЦИ 
презимена Стојановић 

Најстарији у фамилији је
Светозар Тоза, син Дојчина и
мајке Милке Стојковић, рођен
21. 5. 1892. године. Светозар и
његова жена Јелисавета Савета,
(1884) посинили су Властимира
Владу Стојановића (1914) из фа-
милије Рундини  и његову жену
Радунку (1914) из фамилије Ко-
ларовци  из Кукавице. Савета је
из Козара од  фамилије Ћир-
ковци насељени у другој поло-
вини 18. века из село Магарево
код Битоља, Македонија123. Након смрти мужа Светозара, Савета се удавала
три пута (у Орашје, Шишави и  Батуловцу). Поново се вратила код Влади-
мира и Радунке који су се старали о њој до краја живота и сахранили су је
на гробљу у Батуловцу Презиме и лозу фамилије наставио је Урош (1941),
син Владимира и Радунке. 

Кумови од 1879. до 1928. били су Јелена и Младен Банковић из Батуловца.   
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Властимир Владе и Радунка Стојановић

______________
123 Јован Трифуноски, „Грделичка Клисура - антропогеографска расправа”, Народни

Музеј Лесковац, 1964,  стр.160



ФАМИЛИЈА  ДРАГУТИНОВИ 
Граваљанови 

Најстарији у фамилији су Станко,
рођен1855. године и његова жена  Аница, ро-
ђена 1860. Доселили су се у Батуловце из
села Рупља. У књизи Ристе Т. Николића
„Крајиште и Власина”  на стр. 361 пише да
су Станковићи  (2 к.) са Власине. Наталија
Тала, кћерка Станка и Анице, рођена 1885.
се удала за Драгутина Ц. Стојановића, рођен
1881. из  Кукавице, фамилија Рундини, који
је дошао да живи код ње у Батуловцу. По
њему је фамилија добила презиме Стојано-
вић. Драгутин  је био учесник Другог свет-
ског рата. Док су се враћали са Солунског
фронта,  да би се спасао од непријатеља, он
се бацио низ брдо, граваљао се и тада су га
другови из рата назвали Граваљан, а фами-
лију Граваљанови. Крсну славу Свети Сте-
ван Драгутин је донео из родне куће из Кукавице. Драгутинов син
Александар Лека Стојановић  (1921) био је учесник у Другом светском рату.
Погинуо је на Липовцу у броби против  Немаца. Након погибије, његова
жена Савка „много убава била” из  фамилије Стеванини, преудала се у
Мрштане124.   

Кумови од 1879. до 1928. били су Михајило Стојановић, ученик трећег
разреда основне школе из Лесковца и Зоран Гирин из Орашја.
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Наталија Тала  
(Станко) Станковић

______________
124 Казивање Радисава Стојиљковића Пеливана из фам. Денчини и Божидара  Бошка

Митровића из Батуловца



ФАМИЛИЈА  ЗЛАЋУДАНЦИ

Најстаријa у фамилији је Анђ-
елија, рођена 1824. године. Удала
се за Станка  Алексића (1802-
1884) из Злоћудова, који је дошао
да живи у Батуловцу, и по имену
његовог села фамилија носи име
Злаћуданци. По презимену су
Алексићи, а по имену Станковићи.
У то време су се тако давала пре-
зимена.  Ово је једна од четири фа-
милије  које су се међу првима
населиле у Батуловцу у другој по-
ловини 18. века. Населили су се
унутрашњом миграцијом станов-
ништва из села Гаре125. Злаћуданци

су прво живели у улици Доњомалци,
где сада живи Александар Лека Тошин.
Пошто су Турци у то време живели у
истој улици ниже према реци Власини
њихове „буле” су стално шетале по
дворишту. Мушкарци из фамилије
Злаћуданци су их гледали док су прола-
зили путем и то је сметало Турцима.
Турци су их иселили на месту где сада
живе, с тим што се део фамилије после
поплаве 1948. године иселио на више
места у горњем делу села Доња Ши-
рина126. Из фамилије су се многе поро-

дице и појединци преселили у Власотинце, Лесковац, Књажевац... Лозу
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______________
125 Јован Трифуноски, „Села и становништво у доњем сливу  Власине”, Лесковачки

зборник XV, Народни Музеј Лесковац, 1975, стр. 15
126 Казивање Божидара Бошка Станковића (1933) од 14.09.2017.

Лазар и Мирјана Мара Алексић 

Тања, ћерка Маре и Лазара



фамилије наставио је Петар Станковић-
Алексић, (1864), син Станка Алексића и
мајке Анђелије. Он је оженио   Агнију
(1869), кћи Николе и Наде Станковић, из
фамилије  Гребуљци из Батуловца. Синови:
Градимир, Радомир Ратко и Милутин
Милан. Ђорђе Алексић Станковић, (1868)
син Станка Алексића и мајке Анђелије,
оженио Таску (1870),  кћи Станка Петро-
вића и мајке Ане. На даље синови Светозар
и  Влајко.

Кумови од 1879. до 1928. Коста  и Јоргаћ
Каруовић и Костадин Јоргачевић, шустери

из Власотинца,127
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Влајко и Зорка Алексић

Светозар и Симка Станковић

Живојин Жика и Милунка 
Станковић

______________
127 Даница Валчић, „Градитељско наслеђе Власотинца”,  Народна библиотека „Де-

санка Максимовић”, Власотинце, 2018,  стр.34, 62. и 67.

Петар Станковић-Алексић,
живео 98 година
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Младен  М. Станковић војник, 
сликано у Краљеву 1935.

Градимир и Младенка Станковић,
сликано 1932.



ФАМИЛИЈА  ЗАРКОВИ 

Најстарији у фамилији је Ђека Вељковић (1839 – 1934).  Доселили су  се
у Батуловце, унутрашњом миграцијом становништва, из села Гаре, полови-
ном 19. века. Трајко Ђекић, рођен 1880. године, је  син оца Ђеке Вељковића
и мајке Сике из Батуловца. Оженио
је Роску из Конопнице 29. 10.
1900.године. Трајко  је од свог пре-
тка наследио да свира гајде и био
је први гајдаш у Батуловцу. Свирао
је на свадбама и другим весељима
заједно са Илијом Станковићем,
званим Илија Генин.  

Лозу је наставио Захарије Зарко
(1885), син Ђеке и Сике Вељковић.
Он је оженио Љубицу, кћерку
Станка из Шишаве и Марије Ми-
ленковић.  Део породице се иселио
у Доњу Ширину. Ратко, од оца
Трајка, са породицом се  одселио
у Лесковац. Лозу су даље наста-
вили Божидар З. Ђекић и Живојин
З. Стојковић.

Кумови од 1879. до 1928. били
су Цветан, Тодор и Цветко Тошић
из Конопнице.  
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Спремање дарова, удаја младе Јаворкe
Николић. На кола стоји с лева: Вера Бош-

кова, десно Славица Веркина, стоје Зоре 
Љупчино и Бранка, ћерка Роде Јелениног

Живојин Жика Стојковић Божидар Божа  и  Јаворка  Јана  Ђекић



ФАМИЛИЈА  ИЛИЈИНЦИ

Најстарији у фамилији је
Илија Цветановић рођен   1822.
године. Доселили су се из око-
лине Грделице  у Батуловце у
првој половини 19. века.  Фами-
лија живи  и данас у истом селу.
Деда Илијини славе Св. Ни-
колу128. Трећа жена Саве
Илијића, Ката Стојановић
дошла је из Тупаловца и довела
са собом сина Петра. Петар
Стојановић је био терзија
(кројач). Он   је  оженио Велу и живео је   у Добровишу. Нису имали децу.
Ката је  у Батуловцу   родила сина Владимира Илића. Он је отишао у Добро-
виш код брата Петра да би га дочувао и оженио се Катарином. Имали су сина
Трајка и ћерке Седевку и Јулку.   Петар је   са женом и ћерком Јулком отишао
у Јелен малу на имање жениног оца. Тамо се разболео и умро, када је Трајко
имао три године. Жена Катарина се преудала у Криви Дел за Милана и ро-
дила сина Методија и ћерку Убавку.После смрти Катарине, Петар је узео
Гаврила, сина Аце Виденовића, да га дочува. Касније га отерао и довео
Трајка из Криви Дел који га је дочувао и наследио имовину. Трајко се оженио
Драгињом и изродили су два сина: Љубомира (1927) и Ђорђа (1937), одсе-
лили се са породицом у Лесковац, и пет ћерке: Верица (1925) прва ћерка
удата у Добровиш,  друга Загорка (1929) удата у Горњи Орах, трећа Перса
(1932) удата у Добровиш, четврта Милица (1934) удата у Страњево пресе-
лила се у Власотинце и пета Јелка (1940) удата у место Рготина код Зајечара.
Трифун С. Илић,  трећи син, од оца Саве Илића и мајке Кате, оженио је Љу-
бицу   из Конопнице.   Ката, жена Савина,  се након смрти мужа преудала у
Губеревац. Касније се удала у Стајковце и изродила  сина четвртог Зарка,
који се оженио и остао да живи у Стајковцу. Ката се из Стајковца удала у
Конопницу. Тамо су се мало задржала и вратила се у Батуловце. Седевка
(1909-1956) ћерка од Владимира и Катарине из Кривог Дела удала се за
Стања Велков Стоичић (1909-1953) у Добровишу, мала Брдари. Изродили
су сина Лазара (1947) званог Маче, који се оженио  Мирјаном (1944).  Неша
Стојичић  (1964) који се бави грађевинарством и трговином, ожењен је са
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Трифун и жена Љубица Илић

______________
128 По казивању Љубомира (1927) из Лесковца ул. Видоја Смилевског бр. 5 са којим

смо обавили разговор 27.4.2018.  



Верицом (1968) из Буковче код Неготина, сада живе у Власотинцу, а имају
два сина и ћерку.Јулка је остала у Кривом Делу и удала се за Лазара. Није
имала порода па је узела ћерку Десимирку од Методија да је дочува, која је
сахранила у Кривом Делу129.   

Кумови од 1879. до 1928. Нича Јовић, Вукадин Вучко, Александар и Ми-
ленко Ничић из Батуловца.
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______________
129 По казивању Љубомира старог 91 г. и његове ћерке Душанке Илић удате Ристић

(1948) из Лесковца ул. Видоја Смилевског бр. 5 са којим смо обавили разговор 27.4.2018.
Такође, по казивању Гаврила (Чедомир) Илића и Богољуба (Велибор) Илића из Батуловца
и Нешка Маче (Лазар) Стојичић из  Добровиша

Матичне књиге добровољног прилога за цркву Добровишку вођене од 26. јула 1895.
до 27. марта 1902. године, где се одобрава именованом да може купити милостињу за помоћ
Добровишке цркве. То су водиле и овериле среске општине наведене у књизи

Подаци  из МК цркве Добровишке и Црвенојабучке, писаних докумената наведених
места одакле су досељене и пут кретања појединих фамилија села Батуловца.



ФАМИЛИЈА  НЕДЕЉКОВИ
Илијинци, Илић – Стојановић

Недељко (Илије) Цветано-
вић (1867) се оделио из фами-
лије Илијинци и засновао своју
породицу у селу Батуловцу. Фа-
милија Недељкови презимена
Цветановић – Илијић – Илић –
Стојановић живи у селу од  до-
сељавања. Недељко Илијић,
(1867) син Илије Цветановића
и мајке Милице, оженио Таску
(1873) кћи Стојана Станковића
и мајке Јелене, фам. Коша-
ревци–Микаилови. Стеван
Илић, син Недељков,  био је ос-
нивач Колективе у селу, а у Вла-
сотиначком срезу је био
постављен као повереник за по-
љопривреду почетком 1945. го-
дине. 

Чедомир Стојановић из Гор-
њег Губеревца, код Стевана га
довела мајка  Лепка. Чеда је био
возач у Југекспресу, где је пензионисан. Био је један од водећих људи у селу
што се тиче фудбалског клуба и  МЗ.Драган Даце (1964-2013), покојни, играо
је фудбал за нашу екипу „Младост” Батуловце. Наставак лозе је Мирослав
Ч. Илић и жена Љубинка. 

Кумови од 1879. до 1928. били су Вукадин Вучко Ничић-Јовић и Драга,
жена Вучка Стојановића из Батуловца.
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Седе: Лепосава, Стеван и дете Благоја  
Јорданов.Стоје: у средини Загорка Јорданова,

мушки са стране непознати



ФАМИЛИЈА  ЈОВИНЦИ

Најстарији у фамилији је Јова Тачић
Станковић (1826-1891) и жена Јованка
(1821-1891). Јова и Јованка имали су си-
нове: Младена, Михајла, Тодора и  Петра,
ћерке: Стевану удату за Арсенија Митро-
вића, по њој је фамилија добила име и
Љубинку удату за Кристу из Гложана.
Ранђел је син Јовин из другог брака са
Стојанком. Фамилија Тачини у село
Црвена Јабука дошла је из села Драинце
у околини Трна130. Доселили се у село Ба-
туловце у првој половини 19. века131.
Најпре су ишли у село Рупље, па пошто
ту није било услова за живот, а бавили су
се сточарством, кренули су у низију.
Путем до раскрснице у Свођу, а одатле
током реке Власине. Терали су стоку и
говеда су застала код   чесме у селу. По
предању поштује се застанак животиње
и тако се део фамилије населио у Бату-
ловцу, а део отишао даље. По другом из-
вору населили се у Батуловцу из
Бојишине и Боћевица, махала код Грде-
лице око 1806. године. Међутим, многе
породице су се тада раздвајале и мењале
места боравка. Било је расељавања целе
породице, као и појединаца, ка Власин-
ском крају у село Брод. Пошто тамо није
било места за све, кренуло се ка селима
у низији. Фамилија Јовинци живи на
месту где се доселила.   Део фамилије
живи у Аустралији и Италији. 

Петар Ј. Јовић (1871)  дочувао је свог
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Споменик Петар  Ј. Јовић

Борислав Бора Јовић

______________
130 Даница Валчић, „Градитељско наслеђе Власотинца”,  Народна библиотека „Де-

санка Максимовић”, Власотинце,  стр.10 (презиме Тачић)
131 Риста Т. Николић, „Крајиште и Власина”, Српска краљевска академија, Београд,

1912, стр. 29. наводи: Јовинци  8 к. свега; 3 куће су у Малом Рамништу.



рођеног брата Михајла Мила
Јовића (1868) који је кратко
живео. Братанице су Петру,
након удаје, узеле пола имања.
Миља (1869), Михајлова жена
је била кума када се родио
Александар Г. Вељковић. Бо-
рислав  П. Јовић, (1906) отац
Петар мајка Наталија, оженио
Зорку (1902) из Шишаве од
оца Ставре и мајке Станке.
Лоза фамилије настављена је
од Боре Јовића. 

Кумови од 1879. до 1928.
били су Станко и Христа
Јованчић, шнајдер из Власо-
тинца. 
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Чеда и жена  Јелена и синови 
Зоран и Бора



ФАМИЛИЈА  ЈОВИНЦИ 
друга фамилија 

Јовић Војислав, рођ. 20.09.1904 г.
отац Петар Јовић (30) и мајка Ната-
лија.   Воја се женио три пута: Прва
жена Перса, мајка од Владимира
Јовића, баба Јове В. Јовића. Даница,
друга жена Војина, мајка Божидара
(1934) и Томислава (1937).  Лепосава
Јовић, (1914-1989), трећа жена
Војина. Рођена је сестра Жике и
Боже Зарковога. Лепосава је довела
са собом код Воје, ћерку Наду, удату
у село Чумићи код Крагујевца, и сина
Радивоја који се одселио у Ивањицу.
Био је саобраћајни полицајац. Лепо-
сава је са Војом родила две ћерке:
Надицу, рођену1936. живи у Суб-
отици и Светлану, рођену 1950. удату
у Рајно Поље, живи у Лесковцу. Вла-
димир Јовић, (најстарији син Војин)
прва жена његова је Магдалена Мага,
оженили се 1942. она је из Јастрепца.
Нису имали деце. Развели се 1946.
када се Владимир вратио из рата, био
је у партизане. Мага и Мира од Илије
Генинога су биле комшике у
Јастрепцу. Фамилија се преселила у
Доњу Ширину, на потес села Бату-
ловца.  Део фамилије живи у селу
Дадинце а део у Суботици. Лозу је
наставио Јован В. Јовић. Био је три
године  члан МЗ, а четири године
благајник МЗ села Батуловца. За
време његовог мандата изграђен је и
постављен метални мост на реци
Власини 2003/2004. године. 

Кум  од 1879. до 1928. био је Криста Станковић, шнајдер из Власотинца.
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Владимир  Јовић са 
Жижом (ћерка Божина)

Тода, жена Томе Јовића 
полицајца у Суботици
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Деса, и ћерке лево Жижа десно Клодина



ФАМИЛИЈА  ЈОВИНЦИ 
трећа фамилија Младеновић – Јовић 

Најстарији у фамилији је Младен Ј. Станковић (1864), први син Јове
Тачића Станковића и жена Милка (1864),   од њих  је настављена лоза треће
фамилије Младеновић Јовић. Његов рођени брат по оцу Ранђел Јовић (1875),
син  Јове Станковића Тачића и мајке Стојанке Станке-Цаке, друге жене Јове
Тачића. Фамилија живи на месту на коме је од  досељавања, с тим што се
део фамилије иселио у Власотинце. Драгутин Младеновић, (1884) отац Мла-
ден Јовић и мајка Милка, оженио Наталију, кћи Стоилка Манчића и мајке
Јованке. Драгутин је дочувао брата од стрица Стојадина (Ранђел) Јовића
(1896). По казивању Божидара Бошка Јовића (1938), ради се о истој особи.
Подаци говоре да је Ранђел из њихове фамилије. Наставак лозе је Сретен
Сретко Јовић и жена Нада, очували су четири сина и две ћерке: Божидар,
Томислав, Миле,  Драгутин Гуте,  Косара и  Дане. Кумови од 1879. до 1928.
били су Михаил, Мирко, Јован и Душан Здравковић из Конопнице.
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Сликано 1962.  с лева стоје: Живка, жена Благоја ковача држи дете н.н, Бошко, Боска,
Тодора, жена Танетова, Тане, Воја Цар, седе с лева: Јулка, до ње дете Слађа Цигина, 

сестра, Добе држи Мицка, Тала, Сретко, жена Нада и н.н



ФАМИЛИЈА  КОШАРЕВЦИ 
Тодоровић, Алексини 

Најстарији у фамилији је Крста Стаменковић Станковић (1827), његов
рођени брат је Стојан Цока (1839) из фам. Кошаревци  Микаилови. Крста
Стаменковић, рођ.1827. го-
дине, а умро 4.12.1887. го-
дине. Потичу из Полимља.
Доселили се у Батуловце
половином 19. века. Коша-
ревци живе на месту насе-
љења у Батуловцу. Део
фамилије се иселио у
горњи део села, а део фа-
милије у Власотинце, Зре-
њанин и Македонију. Село
Кошарево се налази код
Брезника у Бугарској.
Пошто су чували доста го-
веда и оваца правили су ко-
шаре (штале) за стоку и по
томе је село и фамилија до-
била име.

Могуће је  да је  фами-
лија добила име по реци
Кошаревице у селу Коша-
рево, где се доселио
(Станко 4 к) из Црне Траве,
по имену његовом су добили презиме Станковић. Такође,  насељено је до-
сељеницима из трнских, босилеградских и блиских села. Стаменови (3-4 к)
по имену његовом су Стаменковићи. Презимена у фамилији се поклапају132.
Благоје Крстић, (1878) син Крсте Стаменковића и мајке Марије, оженио се,
Настасијом Сиком, ћерком  Стојана Пешића и мајке Тошане, (Доњи Пе-
шинци). Благоја и Сика су имали синове и настављена је лоза: Драгутин
(1904) оженио Десанку (1898) и  Божидар Бошко  Крстић оженио Зорку из
Шишаве.Тодор Крстић (1850) син  Крсте Стаменковића и мајке Марије, оже-
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Сестре, десно Зорка и Јелена, у средини 
Коле Зоркин, сликано 1943.

______________
132 Риста Т. Николић, „Крајиште и Власина”, Српска краљевска академија, Београд,

1912, стр. 325 и 326.



нио се Маријом, рођ. око 1851. изродили су синове, а наставак лозе су:
Алекса Крстић и Милутин Мила Тодоровић (отац Жике Крстића Тодоро-
вића).  

Кумови од 1879. до 1928. били су Криста Митковић, лебар, Божидар Мит-
ковић, пекар и Христифор Митковић писар.  
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Живојин Жика Крстић држи ћерку Наталију Талу и жена  Васка десно држи сина Ми-
лутина Мишу  у средини седи ћерка Савка. Сликано 1943. године



ФАМИЛИЈА  КОШАРЕВЦИ 
Стојановић, Микаилови, Цокичкини 

Најстарији у фамилији и
наставак лозе је Стојан Цока-
Стаменковић Станковић
(1839). Живео 70 година, у
браку провео 48 година, умро
28.1.1909. године.По његовом
имену носе презиме Стојано-
вић, по надимку Цока Цокич-
кини.Наставак лозе је
Михајил – Микаил Стојано-
вић, рођ.1874.  отац Стојан
Станковић и мајка Јелена,
оженио се Сандом рођ.1875. из
Власотинца. Јоса Јосиф, рођен
1897. отац Михајил Стојановић и мајка Костадина, кум је био Риста Ђорђ-
евић лебар из Власотинца. Јоса и жена Јованка  Стојановић, изродили су си-
нове: Сретен Сренда највише је чувао стоку у Прудини поред реке Власине
и пецао рибе. Лоза фам. настављена је на даље: Слободан Баке и Јосиф Јоце
(Микаилови). Михајло Мика Булиџа други син, лоза је угашена. Део фами-
лије се иселио у доњи део села, а део фамилије у Горњу Ширину. Фамилија
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Јоса Микаилов са женом Јованком Стојановић

Смиља Мица и Петар Жике Јанкиног, чување гуске, сликано 1943.



се међу првима у селу бавила гајењем оваца и говеда. Према казивању Љиље
ћерке Мике Булиџе Стојана су звали Цока, а Микаилова жена се звала Санда
Дина Дана. 

Кумови 1879. до 1928. Костадин Јоргачевић, обућар, Глигорије Митковић
ђак основне школе из Власотинца, Риста Ђорђевић, лебар из Власотинца. 
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Сликано 1983. године, „зет и шурњаја”
Сретен Сренда Стојановић и Зорка (жена Стевана Цекића)



ФАМИЛИЈА  КОШАРЕВЦИ
Станојевић, Кристини

Најстарији у фамилији је Христи-
фор Криста Стаменковић (1873),
његов отац  је Стојан Цока Стамен-
ковић Станковић (1839) из фамилије
Микаилови. Христифор Криста
Стојановић, рођ.1874. године, син
Стојана Станковића и мајка Јелена,
оженио је Јевросиму Роску, кћи
Станка Марковића и мајке Ђурђе,
фам. Марковци. Кристини живе на
месту од  досељења. Део фамилије се
иселио у Доњу Ширину, а део фами-
лије у Власотинце. Тодор Ста-
нојевић, звани Тоша - Шоп (1907)
дошао је из села Палојца. Призетио
се оженивши  Милевку (1906) и лоза
је настављена. Фамилија носи његово
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Тодор Тоша Шоп 
и жена Милевка Станојевић

Одлазак у војску 1957. године, Тане и Жика.
Доњи ред: Станислав Тане Станојевић,  Јован Илић, Јаворка Николић, Раде,

брат Танетов, стоје: Јелка  Жикина жена, Живојин, Перса, Ценко, Мара 
и Крста Јосин



презиме Станојевић. Синови: Стојан, СтаниславаТане, Радослав Раде, Жика,
Лека Шоп и  ћерка Стојанка Цона удата у Злоћудово.

Кумови од 1879. до 1928. Јаков Миловановић и Христа Ђ. Митковић,
пекар из Власотинца.       
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ФАМИЛИЈА   ЛИЛИНЦИ

Најстарији  у фамилији је Цека Илијић (1836).  Његов син је Јован Цекић,
рођ.1866/71. године, од оца Цеке Илијића и мајке Анђелије, оженио се Еле-
ном из Губеревца. Венчање било 14.11.1885. године. Доселили се у Бату-
ловце из Лужничког краја у првој половини 19. века, из села Црвена Јабука. 

У књизи  „Крајиште и Власина” од  Ристе Т. Николића, на стр. 371, запи-
сано је: „Лилкинци” (7 к. славе Св. Ар-
ханђела) не узимају се. Многи су се
одселили. Њихов је предак „деда
Лилка” (деминутив од Лазар) из Раног
Лука (Знепоље). Нису у сродству са
фам. Цекић. Решењем СО Власотинце
бр. 04/1980 од 20.8.1968. године  одоб-
рена је промена презимена од Цекић на
Илић. Петар и Сретен су прихватили
презиме Илић, док је Светислав Диле

задржао Цекић. Фамилија живи у
селу од досељавања, с тим што се
Сретен Илић иселио у Цекинску
улицу. Купио је плац од Совике, жене
Христе Цекића.Благоје П. Илић
(1940) је радио и живео у Францус-
кој. Био је добар друг и пријатељ. 

Кумови од 1879. до 1928.  Михаил
Живковић из Градишта, Глигорије и
Илија г. Митковић, опанчар из  Вла-
сотинца.    
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Споменик Цеки Илијићу

Дуне Дилин лево и Владе Зоркин, 
брат Драге Чилца



ФАМИЛИЈА  ЛАКИНИ – ПУНЏИНЦИ  

Најстарији у фа-
милији је Гаврил
Стојановић,  рођ.
око 1855.  Досељени
су из црнотравскога
краја у Батуловце из
села  Гаре. Оженио
је Зорку из
Стајковца из фам.
Пунџини, и у том
месту је живео.  Из-
родили су троје
деце: Радмилу удату
у Рајно Поље за Сте-
вана. Мирко, први
син звали су га кубеџија (клонфер). Вршио је поправке кубета и црних шпо-
рета у селу. Мирка је дочувао Сава Цветковић из Стајковца, отац Станка и
Благоја. Мирко му је поклонио плац на коме сада живи Благоја са породи-
цом. Умро је 1972. године. Сава га је сахранио на стајковачком гробљу. Други
син Ранђел (1885) оженио је Наталију Талу (1890) из села Доња  Ломница,
из фамилије Комаричани. Кратко су живели у Стајковцу и доселили се у Ба-
туловце на плац свога оца Гаврила. Након Ранђелове погибије за време
Првог светског рата, Тала се преудала за Владимира Младеновића званог
Лака из Шишаве. Са првим мужем Тала је родила сина Милета Стојановића,
а са другим мужем је родила сина Петра Младеновића. Тала је својим сино-
вима, од два мужа, Милету и Петру, поделила имање и плац. Фамилија и
сада живи на месту на коме су се населили. 

Миливоје Миле Пунџа се оженио Живком и са њом почео да живи код
Владимира (1879) и Љубике (1886)  Јовић из фамилије Гребуљци, на плацу
са леве стране долине Проваљеник. Касније се преселио на место где сада
живи породица Стојановић. Једино се Вида, ћерка Милета и Живке, удата
за Димитрија Миту Пешића, родила док су живели у „Плацу” (са леве стране
долине Проваљеник) код Владимира и Љубике. Миле и Живка су касније
дочували Владимира и Љубику. 

Кумови од 1879. до 1928. године Сава и Олга Петровић из Конопнице. 
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Миливоје Миле  Пунџа и жена Живка Стојановић



ФАМИЛИЈА  ЛАКИНИ 

Ранђел (1885) други син  је оженио Ната-
лију Талу (1890) из села Доња Ломница, из
фамилије Комаричани. Кратко су живели у
Стајковцу и доселили се са женом Талом у Ба-
туловце на плац свога оца Гаврила. Након
Ранђелове погибије за време Првог светског
рата Тала се преудала за Владимира Младено-
вића званог Лака из Шишаве. Са првим
мужем Тала је родила сина Милета Стојано-
вића, а са другим мужем је родила сина Петра
Младеновића. Владимир Лака Младеновић из
Шишаве (1892) живео је код Наталије Тале у
селу Батуловце као други муж. По њему фа-
милија носи име Лакини, а презиме Младено-
вић. Наталија је својим синовима Милету и
Петру братски на пола поделила имање и плац. Наставак лозе фамилије Ла-
кини је од Петра Младеновића. Петар Нешић из Конопнице, зет у  фамилији
Лакини, оженио се Љубинком Бубом.  Преселили се са породицом  из Коно-
пнице у Батуловце 1969. године. Петар је  купио плац од Чеде Стевановога,
направио кућу и ту наставио да живи са породицом. Казивање Љубинке-
Бубе, Радета Стојиљковића Пеливана, Новице Ноке Младеновића, унука из
Батуловца и Станка из Стајковца. 

Кумови од 1879. до 1928. Сава и Олга Петровић из Конопнце.
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Петар В. Младеновић 
(Лакин)



ФАМИЛИЈА МАРКОВЦИ 

Предак фамилије је Ђорђе из села
Гаре. Фамилија је позната по чувеним
мајсторима за израду дрвених каца те су
их звали Качарови. Најстарији у фами-
лији је Марко Качаров (1807-1846).
Имао је два сина: Ђока Марковић, први
син рођ.1847 године, живео 55 година, у
браку провео 35 година, умро 1.5.1902.
године. Станко Марковић, други син,
рођ.1837. године, удовац,  живео 60 го-
дина,  умро 14.8.1897. Станко Марковић,
имао је шест синова и од њих су настале
четири породице у фамилији Марковци.
Временом су се преселили у село Брод.
Фамилија Ђокић- Марковић доселила се
у Батуловце крајем 18. века. Предак
Ђорђе остао је да живи у селу Брод, у
махали Дећеве, засеок Стеванова Падина. Расељавање из села Брод почело
је због скученог простора на коме су живели. Породица је била велика, жи-
вело се у задрузи и није било места за све. У књизи Ристе Т. Николића
„Крајиште и Власина”,  на стр. 353, под одредницом село Раков До, записано
је: Качаревци (7 к.) славе Св. Арханђела). Била су два брата од којих је један
био качар, а други ковач. Први се засе-
лио с леве стране долине Раковог Дола
под Зариним Делом,  а други с десне.
Њихово порекло се не зна. Такође, на
стр. 324 и 325  пише да су се Качаровци
населили поред реке у  „Марково Ор-
ниче”, а на стр. 334 (село Доња Љубата)
Мала Качареви је у Козјем Долу, на 1/2
сах. од  „села”. Ђока Марковић  и Станко
Марковић  су рођена браћа од оца Марка
Качарова. Од њих се на даље шири лоза
фамилије Ђокић – Марковић. По Ђоки
Марковићу, део породице носи презиме
Ђокић. То су покojни Новица и Милорад
Ђокић. По његовом презимену су сада
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Споменик Марку Качарову

Љубица Марковић
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Војислав Воја Пешић, 
сликано 1967. године, на тераси старе куће

Живана Џина држи у наручје
унука Мишка, сликано 1971. 

Душан Ђекин  Младеновић из
Шишаве, сликано 1909. године

Сликано на вашар Пејчиндан у Власотинцу
1946. године. Седи: Десанка Деска  Марковић, 

Стоје: лево ћерка Даница, десно снајка Ве-
лика држи сина Слободана Даке, лево седи 

Милорад а десно Стеван
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породице Слободана Даке Марковића и покојног Стевана Д. Марковића.
Кумови од 1879. до 1928. г. Коца Мијајловић из Дедине Баре, Димитрије

Николић и Пејча Д. Николић  фам. Гребуљци из Батуловца
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Уговор о усиновљењу

Испраћај у војску Драгољуба Гоње (Роде) Марковић



Први син Станка Марковића и мајке Анђ-
елије Ђека Марковић (1855-1935). Живео је
где сада живи Новица (Војислав) Пешић.Ма-
рија, прва жена Ђеке Марковића, (1857-1902)
из Добротина. Јана, друга жена Ђоке Марко-
вића, (1858-1918) из Црнатова. 

Душан (Ђекин) Младеновић (1867) из
Шишаве, писмен. Посинили га Ђока и Јана
Марковић. Оженио Јану (1867) ћерку Стојана
Величковића и мајке Васке из Батуловца. На
дан венчања 1892. године, обоје су имали по
25 година. Кум је био Михаило Стаменковић
из Батуловца. Стари сват Светислав Т. Цекић
из Батуловца. Наставак лозе је: Живана Џина,
(1923) призетила Војислава Воју Пешића
(1925) из фам. Доњи Пешинци. Кум фами-
лије од 1879. до 1928. је Михаило Стаменковић из  Батуловца. Стеван Мар-
ковић, рођ.око 1858. други син Станка Марковића, женио се два пута.
Божана, прва жена (1848-1923) Костадина, друга жена рођ. око 1866. г. На-
ставак лозе је: Никола, рођ.1874 г. отац Стеван Марковић и мајка Божана,
стар 19 г. оженио Трајку стару18 г. кћи Стоилка Банковића и мајке Стане,
венчање било 07. 11. 1893. г. Никола и Трајка имали су: Живојина Н. Марко-
вића, (1907) оженио Добрунку (1905) из Шишаве нису имали деце и поси-
нили су Милутина из села Јастрепца. Светозар Н. Стевановић (1895) оженио
Настасију Сику (1896) из Орашја, наставак лозе су Цветко и Гоња Сикин.
Благоје Станковић Марковић (1864.). Трећи Станков син женио се три пута.
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Жика Трајкин седи лево у чело стола. До њега Радмила сестра Гоњина, друга Нада
мајка Јагоде. Добрунка, жена Жикина седи у средини, Јоца Гоњин десно стоји. Сликано

1973. године, дизање крова на кући Гоње Сикиног

Славко Горчин Марковић



Прва жена Расимка, друга Јелена из Кукавице и трећа Катарина из Гложана.
Није имао порода, лоза није настављена. Антанасије Таса Станковић, (1866–
1901) четврти син Станка Марковића и мајке Анђелије, оженио Зојицу из
Крајинца. На дан  венчања 14. 11. 1893 г. имали су по 22 године живота. 

Кумови од 1879. до 1928. Христифор Костадиновић и Костадин
Стојковић из Шишаве, Стојан Коцић и Коца Мијајловић из Дедине Баре                                                     

Глигорије Горча Ст. Марковић (1883) пети син Станка и мајке Ђурђе, стар
19 г. оженио Стану (1884) из Власотинца, стара 18 г. венчање је било 03. 02.
1902 г. Славко Г. Станковић, (1907) син Глигорија и мајке Стане,  оженио
Наталију (1901) пок. Стевана Манчића и мајке Јанке из Батуловца. Венчање
је било 14.11.1926. Кум је био Живко Стоилковић, стари сват Дојчин Стојко-
вић из Батуловца.Живели су где сада живе Љубиша (Петар) Марковић и Све-
томир (Лазар) Марковић и они су наставак лозе.

Кумови од 1879. до 1928. Ставра Јанковић и Божидар Ставре Накалинског
из Власотинца

Стојадин  Марковић Стевановић (1885) шести син Станка и мајке Ђурђе
оженио Јелену (1877), живео је где сада живи Гоња Родин Марковић и поро-
дица покојног Александра Цане Марковића. Наставак лозе је:  Милорад Роде
Марковић, (1914) и његова жена Перса (1905). Кум фамилије за период од
1879. до 1928: Јана, ћерка Ђоке Марковића фам. Марковци из Батуловца. 
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ФАМИЛИЈА  МАНЧИНЦИ 

Најстарији у фамилији је Манча Миленковић, рођ. око 1798. Стојко Ман-
чић, рођ. 1825. године, син Манче Миленковића и мајке Цвете, ожено  се
Стеваном из Грделице. Фамилија Манчић доселила се крајем 18. века а и
данас је у Батуловцу. По казивању старих Батуловчана, потичу из Бојишине
и Боћевица мале код Грделице. У књизи Ристе Т. Николића „Крајиште и Вла-
сина” записано је на стр. 291 (село Брод) да су Манчини (2 к.) пореклом из
Божице и на стр. 308 село Гложје под Глошком планином и почетак Глошке
реке, која је притока Љубатске реке, односно Драговиштице. Самоодови и
изгледа све остале старе породице, како вели старац Миленко: „Од таја са
жичка све”. Постоје три фамилије Манчинци:
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МАНЧИНЦИ – презимена Стојковић

Јанкини их зову по имену Јанке из Дадинца,  друге жене Стевана Стојко-
вића. По имену деде (Стојко) до-
били су презиме Стојковић. Јанка
је са собом довела ћерку Велику,
која се удала за Васиљка Николе
Стојилковића. То је родбинска
веза са фамилијом Чучкинци. 

Стеван Стојковић, рођ. 1861.
године, син Стојка Манчића и
Босе, стар 28 година, оженио се
Јанком из Дадинца старом 20 го-
дина, венчање било 20. 1. 1891. го-
дине, кум је био Тодор Илијић,
фам. Гребуљци.Наставак лозе је
Жика Стојковић Јанкин (1907)
жена Риска из фам. Трајчини,
(1911) изродили су 4 сина (Ранђел,
Бранко, Петар и Синиша) и ћерку
Десанку Деску удату за Ђору Ћир-
ковога. Кумови фамилије за период
од 1879. до 1928: Илија Стојановић  фам. Гребуљци  из Батуловца,  Глигорије
Илић  фам. Гребуљци  из Батуловца.
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Жика Јанкин и жена Риска Стојковић

С лева Владе, Нада држи дете, Мара жена Микичина, Жика и Риска



МАНЧИНЦИ – презимена Манчић

Најстарији у фамилији је Јован Манчић, рођ.1862. и по њему је наставак
лозе. Јован Стојковић, рођ.1866. године, од оца Стојка Манчића и мајке Бо-
сиљке, оженио се Јевросимом, кћи Стојилка Банковића и Јелене из Бату-
ловца. Јован Манчић (1862) је посинио Кристу, дете из Рајног Поља.  Као
младић је учио шнајдерски занат у Власотинцу. Бугари су Кристу интерни-
рали за време Првог светског рата 1917. године, заједно са оцем Јованом.
Јован се вратио а Криста је умро од туберкулозе у заробљеништву у Бугар-
ској.Јован Манчић, (55) отац Стојко Манчић и мати Босиљка, оженио Ната-
лију из Шишаве (40). Наталија друга жена Јована Манчића,  била прво удата
у Скрапеж. Са собом је довела три ћерке код Јована: Загорку, удату у Орашац
за Будимира Милојковића одселили се у Инђију. Персу, удату у Ладовици за
Драгутина Гуте, фам. Бежанци, Даницу, удату у Ладовици за Кристу133.
Славко Манчић (1922) син Јованов, оженио је Веру (1927)  из фам. Цекића.
Лоза је настављена рођењем синова: Раде Манчић (1949) и Новице Манчић
(1951). Кум је био  од 1879. до 1928. г. Тодор Илије Стојановића фам. Гре-
буљци из села Батуловца.
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Славко Манчић десно  и  Светозар Тоза Пешић. 
Сликано  28.  септембра  1943. г. у винограду Стајковачки рид

______________
133 Казивање Новице С. Манчића 12. 9. 2017.



МАНЧИНЦИ – презимена Стојановић

Најстарији у фамилији је Михајло Мика Манчић Стојановић, рођ.1885.
године, од кога је на даље наставак лозе. Жена његова је Јулка рођ. 1882. го-
дине. Истраживањем нисмо установили зашто је додато презиме Стојановић
које се уписивало приликом рођења деце. Пример: Даринка, рођ. 5.4.1909. г.
отац  Михајло Стојановић (25 г.) и мајка Јулка (26 г.)  четврто  дете по рођењу.
Благоје, рођ. 15.03.1911 г. отац Михаил С. Стојановић (28) и мајка Јулка (30)
пето дете по рођењу. Кум је био Тодор Илије Стојановића фам. Гребуљци.
Благоје (1911) и жена Милевка (1909) рођењем сина Александра Цане
Стојановић (1940) настављена је лоза фамилије Манчинци.Фамилија живи
на истоме месту од насељења. 

Кумови од 1879 до 1928. Илија Стојановић и Тодор Стојановић фамилија
Гребуљци Батуловце.
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Благоја  Микин и жена Милевка



ФАМИЛИЈА  МИШИНЦИ 
Динкини, Матеинци

Најстарији у фамилији је Мирко Мишић, који је рођен 1832. године.
Јованка, рођ.1862. године, кћи Мирка Мишића и мајке Марије из Батуловца,
удала се за Глигорија Вељковића сина Вељка
Илијића и мајке Магдалене. Доселили  се у село
Батуловце из Црне Траве у првој половини 19.
века. У књизи  „Крајиште и Власина” од  Ристе Т.
Николића, на стр. 372, записано је: од Преке реке
даље уз реку Власину: Мишинска Мала (6 к. једна
породица). Такође, на стр. 379, Мишинци око 10
к. „од Суви Дол (трнско) Матеинци из Г. Кобиља,
дошли пре 60 година на стр. 339. У фамилију је
„дошао одозго из планину” Димитрија Мика
Стојановић (1873) и оженио Санду (1875) ћерку
Мирка и Марије Мишић. Засновали су породицу
и од њих је настављена лоза фам. Динкини названа
по Динки (1896) првој жени Глигорија Гиге
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Драгољуб Љуба 
Динкин Стојановић

Испраћај војника Велимира Лиме Стојановића
Стоје: с лева Косара, Верка, Јагода, Лима, Борко, Славица, Миливоје и Симка 
Чуче: Вера и дете Душка Добрункина, Раде Борков, Мира и Жика Милетови 

и Видосава Вицка



Стојановића (1891).Мика и Санда имали су синове: Станоја, Глигорија Гигу,
Захарија Заре и  Драгољуба Љубу и ћерку Дарку, удату у Српски Милетић.

Гига је након смрти жене Динке, оженио Велику,  жену Васиљка Стојил-
ковића из фамилије Чучкинци, који је погинуо током битке на Церу 1914.
године, и на даље је настављена лоза од  синова: Борка, Сретка, Звездана и
Миодрага. 
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ФАМИЛИЈА  НАЋИНИ 
Јанаћкови

Најстарији у фамилији је Здравко Стојановић рођ.1823. године Јурук сто-
чар.  Доселили се у Батуловце половином 19. века, из села Добровиша, ма-
хала Страњево. Јуруковци или Караначани, лети су боравили са стоком на
планини, зими се спуштали у равницу. Здравко Стојановић, рођ.1830. године,
удовац, живео 68 година, умро 29.12.1898. године. У књизи  „Крајиште и
Власина” од  Ристе Т. Николића, записано је на стр. 315  да „Здравковци су
Јуруковци”, бавили се сточарством, а на стр. 326  Јанаћкови (3 к.) село Ко-
шарево и на стр. 349 Здравковци (7 к.) су  „од  Клисура” од самоковско.Јана-
ћије Здравковић, (1866) од оца Здравка Стојановића и мајке Стамене, оженио
Агнију, (1868)  ћерку Тасе Станковића и Настасије из Батуловца.  Наћа
Стојановић, рођ.1853. године, живео 98 година, умро 1951,  са надгробног
споменика, што је подигао унук Жика.Фамилија је добила име по Јанаћији
Наћи. Живели су где је сада улица Пешинска. Одселили се и живе у Власо-
тинце.Костадин из фамилије Пешинци је подигао кућу у Власотинцу Жики
Наћиноме и његовој жени Дацки, да би у замену узео плац за сина Младена
Пешића, где сада живи Ружа, супруга покојног Јована М. Пешића. Жика
Наћин (1927) се преселио 1960. године у Власотинце са женом Дацком
(1927)и са синовима Перицом и Новицом.  

Кумови од 1879. до 1928. Атанасије, Михајил, Таса и Мирко Ј. Здравковић
из Конопнице.

257



ФАМИЛИЈА  НИЧИНЦИ 

Најстарији у фамилији су Нича Јовић, (1836-1896) и његова жена Стана
(1847-1897). Доселили су се у село Батуловце у другој половини 18. века, по
казивању  старих. По писању  историчара др Јована Трифуноског у књизи
„Села и становништво у доњем сливу Власине”, једна је од прве четири фа-
милије у Батуловцу, која се доселила и настанилa на месту са северозападне
стране данашњег заветног крста. Фамилија је имала своју улицу у селу, Ни-
чинску улицу. Данас постоје три фамилије Ничинци: Миленкови Ничић,
Алексини Јовић и Ћиркови Јовић су од Вукадина Ничића.Миленко Ничић,
(наставак лозе) рођ.1870, године, син Ниче Јовића и мајке Стане, стар 29 го-
дина је  оженио Наталију из Манастиришта, стару 20 година. Венчање је
било 31.1.1899. године.Јован Ничић је презиме добио по чукундеди Ничи
Јовићу. Он нам је рекао да је Нича дочувао турског бега који му је преписао
имање од долине Проваљеник,
поред куће Драгета Станковића ло-
вочувара до пута који иде поред
Леке Тошинога,па све до реке Вла-
сине. Касније су му представници
села узели то имање. Били су на
суду у Власотинцу, Лесковцу и
пресуда је донесена у Нишу. У то
време Цветко (Костадин) Цекић је
био заменик председника Коно-
пничке општине и заступао је
мештане села Батуловца на суду134.
Небојша Ничић Џулов био је ве-
лики друг и пријатељ. У селу је
прошао кроз све друштвено-поли-
тичке организације, од председ-
ника омладине до председника МЗ.
Покретао је многе акције у селу. Имао је велики утицај на омладину  села.
Имао је одличан виноград и био је један од произвођача најквалитетнијих
вина у Батуловцу. Учесник је рата 1991. године. 

Кумови од 1879. до 1928. Стеван и Никола С. Младеновић из Конопнице.                                                
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Посебна част је припала напредном 
омладинцу Небојши Ничићу да пресече

траку и означи свечано пуштање Дома културе 
у рад  3. јула 1977. године, до њега стоји 

Гордана Пешић (Цекина)

______________
134 По казивању Јове Ничића, он је одлучио да се то имање подели сиромашнима

из села, иако је то власништво Ниче Јовића. Данас живе на месту где су се доселили.



ФАМИЛИЈА  НИЧИНЦИ – Алексини, Јовић 

Најстарији у фамилији је Александар Н.
Јовић, рођ.1882. живео 46 година, ожењен, у
браку провео 24 године, умро 1930. и жена
Савета, рођ.1868.  живела 85 година,  умрла
1953. године. Алекса, Миленко и Вукадин
Ничић Јовић су браћа рођена. Савета, жена
Алексина је из Ломнице, а рођена сестра
Живка, жена Славка Цекића из Батуловца.
Алексин син Ђура Јовић (1923) је био ак-
тивно војно лице као подофицир ЈНА и
радио је у Нишу. Добио је медаљу за храб-
рост. После Другог светског рата напустио
је војску на инсистирање жене Милеве

(1922) и вратио се кући.  Горан Н.
Јовић (1970) је као војник одлико-
ван од стране председника Слобо-
дана Милошевића 16. јуна 2000.
године Медаљом за заслуге у
областима одбране и безбедно-
сти. Учесник је рата 1999. године
и у борби је рањен. Општина Вла-
сотинце му је исте године доде-
лила „Похвалу 10. октобар” за
допринос у одбрани земље од
агресије Нато пакта и шиптар-
ских терориста. Данас живе на
истом месту на коме се фамилија
доселила, са северозападне
стране заветног  крста135.

Кумови од 1879. до 1928.
Лазар С. Денић и Никола С.Мла-
деновић из Конопнице.        
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______________
135 Казивање Новице Б. Јовића 16. 4. 2017.

Божидар Бошко Јовић

Божидар Бошко Јовић жена Косара, изнад њих
Загорка  снаја и деца Љиљана и Љубинка
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Вршидба жита 1965. године  у Ширину на садашњем игралишту  ФК „Младост” 
Батуловце. Љиљана држи краву „Ружу” а  Љубинка  „Шару”



ФАМИЛИЈА  НИЧИНЦИ
Ћиркови Јовић  

Најстарији у фамилији је Вукадин Ничић. Женио се више пута. Имао је
упоредо две жене са којима је изродио дванаесторо деце. Вукадин Ничић,
рођ.1872. године, отац Нича Илијић и мајка Стана, оженио Драгињу из Лес-
ковца. Вукадин Ничић, рођ.1872. године, други син Ниче Јовића и Стане,
оженио Аницу из Јастрепца. Јевросима, рођ.1877. године је трећа жена Ву-
кадина Ничића. Вукадин Ничић је 1928. године отворио  прву кафану у Ба-

туловцу, на свом плацу који је касније продат Мирку Илићу Трифуновом где
се сада налази радионица и плевња покојног  Бошка М. Илића.  Наставак
лозе за трећу фамилију Ничић Јовић је Ћирило Ћирко Ничић (1899) од оца
Вукадина Ничића. Ћирко је несрећно изгубио живот враћајући се пешице
путем из села Орашја. Била је ноћ, велико невреме и  снежна вејавица и он
је  упао у долину Проваљеник где се смрзнуо и преминуо. Благоје Ничић
Јовић, Вукадинов син се одселио са породицом у Наталинце. Имао је четири
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Сликано испред старе  породичне куће сазидане 1963. г. 
Стоји с лева Драге „доктор” Стојковић,  Ђорђе Ћ. Јовић и Радмила жена Петра Ж.

Стојковића, клече:Деска Ђорина жена, син Драган, Милица Илић Пешина  
и Бојана Ђ. Јовић



сина и ћерку. Ђорђе Ђора Јовић, Ћирков син,
отишао је на рад са породицом у Француску
1970. Када су отишли, ћерка Бојана је имала
дванаест, а син Драган десет година. Вратио
се са женом из Француске 1981. године.
Деца су и даље остала да раде и живе у Фран-
цуској136. Након повратка из Француске Ђора
Ћирков је отворио кафану у своме дворишту
у сазиданој помоћној згради. Ту је радио
Вујица Пешић из Власотинца.   

Кумови од 1879. до 1928. Лазар С. Денић
и Никола С. Младеновић из Конопнице. 
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Сликано 1974. у  Француској:
Бојана Ђ. Јовић  држи сина Вахида,

а поред ње стоји ћерка Самира

______________
136 Казивање Деске, Ђорине жене 28. априла 2018.



ФАМИЛИЈА   ПЕТКОВЦИ

Најстарији је Сава, рођен 1790. године, остао је у селу Броду. Његови
синови доселили су се у Батуловце половином 19. века. То су Петко Јовић,
рођен 1819. и жена Стана, рођ. 1826. Стеван Петковић (брат Петков), рођ.
1824. године, умро 24.5.1889. године. Стеванова лоза се угасила. По наво-
дима др Јована Трифуноског, фамилија потиче из мале Рашинске  села Брод.
Оснивач те мале је Сава. У мали Рашине и данас постоји Петкова бара. Док
је Петкова долина по Ристи Т. Николићу из књиге „Крајиште и Власина”
(стр. 338), место где су живела још четири брата: Рашко, Ташко, Пешка и
Бојша. Не зна се тачно када су се Петковци доселили у село Батуловце. По-
стоји податак да су заједно дошли са Пешићима око 1885. године137. Такође,
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Сликано 1974. године у дворишту куће  Димитрија Мике Петковић. Одлазак ћерке
Јелене Ленче и зета  Чеде  Јовића  фам. Јовинци, са породицом за Аустралију. 

Стоје с лева: Јорданка, супруг Стеван, Бисерка (ћерка Владимира и Цвете), н.н.
Моска, Мара и супруг  Сретко, Чеда са цигаретом, Слађа Москина ћерка и  Јелена Ленче.

седе: н.н. Тома син Сретков, деда Микица држи у наручју унука Богољуба, баба Мара
држи Чединог сина Бору. клече: н.н. Слађа Јорданкина ћерка, Зоран син Чедин

______________
137 По нашем истраживању, досељени су у Батуловцу половином 19. века. Потврда

томе су женидбе и удаје. Такође, један надгробни споменик на батуловачком гробљу је
Петку Јовићу.



у књизи  „Крајиште и Власина”, на стр.303, записано је: село Гаре, по једном
општем предању највећи је део досељеника „од трнско”. Насељавали су се
у пустињак, „у тој време земља била опустела”. Петковци,  доселио се Петко
са 5 синова. Фамилија живи где је досељена, с тим што се део фамилије на-
селио на више места у селу. Петко је имао три сина: Стоилка, Васиљка и
Петра.Стоилко (1849-1876) најстарији Петков син умро млад.Лоза настав-
љена по рођењу сина:Јанићије Стоилковић, рођ. 1869/72 г. отац Стоилко Пет-
ковић и мајка Јана, оженио Елену кћи Стојка Манчића и мајка Босиљка из
Батуловца.   Јанаћије Наћа са женом Јаном имао је осморо деце али лоза није
настављена.  Лоза фам. Петковци настављена је од Васиљка и жене Коста-
дине рођењем синова: Ђорђа,  Драгутина и  Димитрија Мике  Петковић и
ћерки Ђурђе и Зојице. Браћа рођена: Ђорђе (Васиљко) Петковић (1883) оже-
њен,  и  Драгутин (Васиљко) Петковић рођ. око 1887. године, неожењен,  мо-
билисани су 1914. године,  учесници су у Првом светском рату.  Погинули
на Солунском фронту. Димитрије Мика и жена Марија Петковић, лоза фа-
милије настављена је од њихове деце: Цане, Владе, Сретка, Моска, Јорданке,
Ленче и Бранка.

Ђорђе В. Петковић рођ.1883 г. отац Васиљко и мати Костадина Дина
Петковић, стар 25 г. оженио се Риском (1890) из Конопнице. Венчање било
9. 11. 1908 г. кум Глигорије Ивановић из Козара. Риска је примала инвалид-
нину за мужа Ђорђа Петковића. Преудала се у Шишави у фам. Катинци.
Умрла је 1952. године. 

Кумови од 1879. до 1928. за породицу Ђорђа, сина Васиљковог, су Јован
Грујић из Конопнице и Никола Митић из Лесковца.
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ФАМИЛИЈА  ПЕТКОВЦИ  МИЛЕВКИНИ 

Најстарији у фамилији је Петар Петковић, трећи син по рођењу Петка
Јовића, рођен 1864. године, умро 24. 05. 1909. године. Жена Петра Петковића
је Катарина Ката, рођ. 1864. године, из Гложана,  умрла је 3. 02. 1914. г. Петар
се са породицом населио на плацу код чесме. Са женом Катом изродили су:
Савку (1894), Ђуру  (1901)  и  Александра (1891) кратко су живели.  Лоза
Петрова је настављена од ћерке Милеве (1889). Фамилију су назвали по
њеном имену Милевкини. Милева, рођ. 1889. кћи Петра Петковића и мајке
Кате удала се за Михајла Стојановића (1886) из Манкићева, Равни Дел, и по
њему носе презиме Стојановић. Живели су у Батуловцу.

Михајло Стојановић је умро од тифуса у Дебар, Македонија, 29. новем-
бра 1912. године, за време
Првог балканског рата. Након
смрти мужа Милевка се пре-
удала за Благоја из Орашја. Са
Благојем су имали ћерку Сиду,
удату у Гложане за Гонџу. Ро-
дила је четири сина и две
ћерке. Одселили се у Војво-
дину, у место Дебељача. Ми-
левка се касније са Благојем
вратила у Батуловце, из
Орашја. То је забележено по казивању учитеља Петра Б. Стојановића, Сре-
тена Петковића Микичиног и Радисава  Г. Стојиљковића Пеливана.

Борисав Бора Јовановић из Малог Боњинца је са супругом Слободанком
и сином Маријаном дошао да живи у Батуловце 2004. године. Живе заједно
у породици са Слободанкиним родитељима. 

Петар Б. Стојановић, учитељ, Петров праунук је рекао да је по њему
добио име и да је деда Петар био кмет у селу Батуловцу. Поред службе учи-
теља, Петар је свирао најпре фрулу и виолину, па онда саксофон.   Један је
од истакнутијих мештана   Батуловца. Радио је у МЗ и у другим организа-
цијама села. Током његовог радног века реновиране су две основне школе у
којима је радио, у Градишту и Батуловцу, а изграђене су и нове школе у
Стајковцу и Ладовици. Први је школовани фудбалер у селу. Играо је за „Ди-
намо” из Врања. Са супругом Љиљаном је радио као учитељ у више места у
Власотиначком срезу.  

Кумови од 1879. до 1928.  Младен Миленковић и Младен Митић из Вла-
сотинца и Стамена жена Петра Стојилковића из Гложана.  
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Антанас и жена Василка Стојановић



ФАМИЛИЈА   ПЕШИНЦИ

У књизи Ристе Т. Николића, „Крајиште и Власина”, на стр. 291, (село
Брод) у Сировичинској махали била су двојица деде Пеша и Стојан. Сиро-
вичинци су из Лисине дошли да “најду боље”, а на стр.287 записано је (село
Божица) они су  „у крџалијско време” бегали у Гузевје и Лебет (Грделичка
клисура). По историчару др Јовану Трифуноском,138 фамилија је настала од
Рашковог сина Угрена. Пеша, рођен 1772.године   најстарији је у фамилији
из Лисине.  Пеша је са својом браћом Јованом и Вилипом дошао из Божице,
у околини Босилеграда и населио се код Грделице (3к),  у мали Бојишини
основао махалу Божичани. Трифуноски сматра да је Јован  оснивач села Ко-
раћевца пре око 165 година. 

Вилип се населио у Новом селу (види стр. 83, 84. мала Вилипова). Део
фамилије Пешић из махале Сировичине (села Брод) одвојио се и раселио на
више места. На стр.124. и 125. пише да је Лебед основан пре око 150 година
и да постоји потес Сированов Рид. Ту је живео српски род Сированци за
време Турака. Иселили су се у село Боћевица,пише на стр. 154/155. Дедина
Бара, махала Брођани, Пешићи су досељени (3к),  стр.156/157 Велика
Сејаница (1к) стр. 151 у Предејану један род стр. 156 у Бистрици стр.154.
Хајдук  Радак Павле, рођ. 1760. године. Пореклом су из Црне Горе. Предак
Радак дошао у Прокупље, а одатле у Лисину. 

Пешина фамилија је презимена Николић. Доселио се у село Брод, пре
брата Стојана крајем XVII века, основао је засеок Сировичине на Сировичи-
ној падини. Населио јужну страну падине. Пре доласка у Брод презивали су
се Пешићи. Имао је три сина: Станка ковача,  Дина ковача и Јована терзију.
Станко је имао сина Русима, који није имао порода, па је усвојио поћерку
Јелену Стојка Станковића, из засеока Сировичине, коју је довела његова
друга жена Наста из Црне Траве. Јелена се удала за Љубомира (Миладин)
Николића из мале Пецари, који је дошао у женину кућу у Сировичине. При-
хватио је славу Свети Арханђел, а задржао презиме Николић. Њихов син
Тоза се презивао Миладиновић. Наставак лозе је угашен. Станко  Пешић,
(Пешин син), рођ. 1816. године, живео 80 година, умро 4. априла 1896. го-
дине и сахрањен   у Броду.  Дина Пешић, рођен 1802. године, Пешин син,
доселио се у   Батуловце    половином 19. века и са њим је   настављена лоза.
Јован Пешић, терзија рођ. 1810. године, имао је ћерку која се удала за Марка
који је дошао у њену кућу.Они су имали сина Јанаћију Наћу Станковића.
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______________
138 Јован Трифуноски, „Грделичка Клисура - антропогеографска расправа” Народни

Музеј Лесковац, 1964. 



Наћа је имао три сина Александра Марковића, погинуо у Првом светском
рату и сахрањен на војничком гробљу у Драчу 7. 1. 1916, Стаменка Марко-
вића учесника Првог светског рата, носилац Солунске споменице, рањаван
и остао инвалид и Данила Марковића, имао је ћерку удату за Дражу Цвет-
ковића из махале Пецари, дошао у женину кућу и задржао презиме, погинуо
у Другом светском рату.  Наставак лозе је угашен. Пешинци су се доселили
у Батуловце из махале Сировичине, село Брод око 1885. године139.  Пешићи
су се населили на месту звано Плац, са леве стране долине Проваљеник.
Кућа, где су живели, је била ниска и широка са двоја врата, на једна се ула-
зило а на друга излазило. У средини је било огњиште. Дина је имао два сина
Стоилка и Стојана Пешића. 
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______________
139 Срећко Станковић, „Брод” 2006, Културно просветна заједница Србије, стр. 248



ГОРЊИ ПЕШИНЦИ

Крајем 19. века део фамилије (лоза настављена од Стоилка) преселио се
у горњи део села повише чесме, где сада живе Гаврилови и Арсини. Назвали
су их Горњи Пешинци. Касније су Јованови и Цекини купили плац од Влајка
Чучкинског и Јанаћија Наће Здравко-
вога, проширили се и улицу назвали
Пешинска. Након пресељења сви су
живели у сазиданој старој кући где је
живео Радивоје Дика Пешић. Поро-
дица је 1928. године бројала 46 чла-
нова. Љубомир Пешић је радио на
исправљању главног пута на уласку у
село, од школе до насипа. Тада је са обе
стране пута Јордан Пешић засадио
дрво дуд140. Стоилко Пешић, рођ.1832.
године, удовац, у браку био 30 година,
живео 70 година, умро 29. 10. 1902. од
тифуса. Милена, жена Стоилка Пе-
шића, рођ. 1833. године, умрла 1884.
године. 

Кумови од 1879. до 1928. Арсеније,
Глигорије, Ђорђе и Димитрије Јовано-
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Јордан  Пешић, сликано на Велигден
1924. године  у Власотинцу

Љубомир и жена Наталија Пешић
Костадина Дина (1869) 
мајка Јордана Пешића

______________
140 Казивање Томислава Томе Ђ. Пешића, (њему је причао његов деда Мирко) Илије

С. Пешића, Благоја Ј. Пешића и Сретена Петковића Микичиног 2018.
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Сликано око 1900.  С лева стоји дечак Симон (1889), седе с лева Јован (1858) у на-
ручју држи дете до њега Цека (1865), остали непознати

Славље у фамилији Пешинској 1956. године. 
Први ред доле седи с лева: Благоја до њега отац Јордан, Ђора Пешић држи сина Ацу,

загорка жена Јорданова , Олга Лазина држи ћерку Миру, Стојанка држи сина Илију, Тала
Љубомирова, изнад ње Вера Благојна држи сина Јову, Добрунка жена Томе Ристинога и

Цана Косте Пешића и др.



вић из Козара. 
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Венчање Јордана и Загорке Пешић 
17. маја 1925. у Власотинцу

Испраћај у војску 1958. године. Благоја Пешић, Петар Стојковић и Благоја Илић 
Стоје с лева: Бошко са шеширом и флашом у руци,  Мица, Благоја, Мара, Петар и

брат Синиша, Благоја Илић,  Баке Микаилов и  Раде Тошин
Чуче с лева: Бубе Цанино, Ђурђа, Ђора Ћирков, Цане Микин, Хармоникаш Мима

Јовић, н.н. Деска Ранђелова и Смиљка Перина

Ђорђе М. Пешић, војник



ДОЊИ ПЕШИНЦИ

На Плацу са леве стране, долина Про-
ваљеник, од  насељења остао је Стојан са
синовима: Михаил, Милан и Сотир. На-
звали су их Доњи Пешинци. Стојан Пешић,
рођ. 1839. године, удовац из Батуловца,
умро 14. марта 1915. године. Тошана, жена
Стојана Пешића,   рођ.1842. године у Ши-
шави, умрла  је  17. новембра 1902. године.
Лоза  Доњи Пешинци је настављена од
Стојана и жене Тошане. Миланови: Филип
се са породицом иселио 1927. године после
поплаве 23.  јуна 1948. Михаилови синови:
Аврам и Никола иселили су се на имање
купљено од  Драгутина Станковића Проко-
повог и населили су десну страну улице
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Аврам (Михаил) Пешић (1891)

С лева  Олга, Чеда, зет, сестра и деца њихова



Пешинске. Сотирови су се задњи иселили око 1970. године. Света Коде, син
Љубомира Горчића је био један од писменијих људи тог времена. Радио је у
фабрици текстила „Ретекс” Власотинце.  Кумови од 1879. до 1928. Димит-
рије Јовановић, Глигорије, Стојан и Арсеније Димитријевић и Арса Д. Ива-
новић из Козара. 
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Сотир Пешић, сликано за време 
Другог  св. рата (1944)  када су

Немци били у његовом дворишту. 
У позадини  немачки камион

Сликано 1927. године на старом плацу код долине Проваљеник 
У позадини је Младена жена Михаила Пешића. С лева:Роска, Филип, Стојанка мајка

Филипова, Софика и дете Рада ћерка Филипова

Љубомир Горчић (Сотиров зет) сликано
у Француској



ФАМИЛИЈА  ПРОКОПОВИ

Најстарији у фамилији је Прокопија Станковић,  рођ.1795. године,   умро
27.4.1893. године. Фамилија  се доселила у
Батуловце крајем18. века из села Брод, Ра-
шинска махала. Имање Прокопија Станко-
вића је било од садашње чесме у Пешинској
улици, са леве и десне стране пута. Проко-
пије и његов син Драгутин Станковић, про-
дали су своју имовину са леве и десне
стране Пешинске улице где сада живе Горњи
и Доњи Пешинци.Наставак лозе је: Драгу-
тин Станковић, рођ.1886. године, син Про-
копијa Станковића, умро 1966. године.
Његова жена  Магдалена Гена, рођ. 1887. го-
дине, умрла 1967. године. Она је рођена се-
стра  Љубе Заркове из Шишаве од  фам.
Миленковић.  

Фамилија живи на истом месту од досе-
љавања, с тим што се део фамилије одселио у Аустралију. Прокопије је био
ујак Босиљки Стојиљковић и Загорки Јовић. Загоркина мајка Јованка је ро-
ђена Драгутинова сестра по мајци, удата  у Стајковце141. Стана, рођена 1882.
г. кћи Прокопија Станковића и мати Николке Николете, удата у Шишаву за
Гаврила Миленковића, (1882) на дан венчања 14.02.1901. обоје су имали по
19 година живота. 

Кумови од 1879. до 1928. Глигорије и Ђорђе Димитријевић и Арса Д.
Јовановић из Козара.
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Магдалена Гена 
жена Драгутинова

______________
141 Казивање Милорада Миме Јовића, Сретена Петковића  Микичиног , Јована

Ничића и Јелке, мајке Аце Пешића



ФАМИЛИЈА  СТАНЧИНИ

Најстарији у фамилији за кога постоје подаци је Јован Станковић, рођ.
1821. године, a умро 1891. и  Винка, супруга Јовина, рођ. 1836. a умрла 1891.
Јован се доселио у село Батуловце почетком 19. века из села Црвена Јабука142.
Међутим, у књизи  „Крајиште и Власина” од  Ристе Т. Николића, на стр. 371
записано је да су Станчинци (1 к.) из Знепоља „отуд Тодорине Кошаре над
Трн”.  И данас живе где су се и доселили.Део фамилије се преселио у Вла-
сотинце, а део у Елемир код Зрењанина. Наставак лозе је Никола Станчић
(1867) оженио je Станију (1860), ћерку Стојанa Станковића и мајке Стане из

фамилије Гребуљци. Станија, жена Николе Станчића, рођ.1860. године a
умрла 1945. Вељко Станковић (1899) син Николе Станчића је био кмет и од-
борник у селу у току Другог светског рата. Вељко се женио три пута. Све
три жене звале су се Милева. Трећа је била из Падежа. Предраг Драге,  Вељ-
ков син је радио као ловочувар и рибочувар у Власотиначком срезу. У поро-
дицу Станковић је дошао Милован Радоичић из села Селиште код
Куршумлије. Оженио се са Миленом Ленком и живео  у Батуловцу, и лоза је
настављена. Иначе, Милованов отац је био за време Другог светског рата у
заробљеништву у Немачкој. Деда му је био солунац у пратњи краља Петра.
Његов рођени стриц има споменик у парку, у центру Куршумлије. Прогла-
шен је за народног хероја143. Кумови од 1879. до 1928.  Станко Јованчић,
Христа Станковић и Стојадин Цонић из Власотинца.                                       

274

______________
142 Казивање Светозара Тозе Пешића, потичу из села Брод,  из Рашинске махале
143 Казивање Милована Радоичића, 11. мај 2018.

Сликано 1940 г. с лева Вељко Станијин, остали из фамилије Јовић Сретко, Нада, Тала,
Јулка и деца Бошко и Косара



ФАМИЛИЈА  СТАНЧИНИ – Николић 

Најстарији у фамилији је Доброслав Славко Николић, рођ. око 1884. го-
дине. Он  је рођени брат  Вељка Станковића Станчиног (1899). Презиме Ни-
колић је добио по имену оца Николе Станчића. Наставак лозе фам. Станчини
Николић је:Чедомир, рођ.1904. године, отац Славко Николић и мајка
Јулијана, оженио се Јелисаветом из Губеревца, венчање је било 25. 11. 1923.
Александар Лека Николић (1928), син Чедомира Николића, оженио је Савку

Веселиновић из Ломнице (његова друга жена), са којом је добио сина Сре-
тена Цеку (1950), посинио га ујак из Шишаве, фамилија Младеновци. Савка
се касније преудала у Липовицу. Лека, брат Благоја и Бошка Николића, се
одселио у Власотинце. Са женом Вером  имали су сина Јову и ћерку Гордану,
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Породица Чедомира Николића, који седи и држи унуку  Јасмину у крилу, Бојана са
леве стране, Слађана са десне стране, Света Цига стоји иза Чеде.  Стоје синови: Бошко

лево, Благоја до њега, па снајке Даница горе десно и Живка испред ње



који сада живе у Француској. Лека се женио три пута. Наставак лозе поро-
дице Николић је Света Цига. На-
димак је добио тако што је његов
деда, по мајци, Ђорђе из Д.
Крајинца, радио са коњима и имао
је доста конопља. Трљање на
трлицу конопље радили су Ци-
гани. Тада се породила Циганка и
добили сина коме су  дали име
Ђока. У исто време родио се и
Света дали му надимак Цига.  

Кумови од 1879. до 1928.
Крста Јованчић и Христа С.
Јованчић из Власотинца                            
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Чедомир Чеда и жена Јелисавета Николић

Кућа Бошка Ч. Николића, сазидана 1968. 



ФАМИЛИЈА  СТЕВАНИНИ 
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Младенци: Драгољуб  Д. Митровић други с десна и млада Радмила Рада,  с леве
стране Сретен а с десне жена Савка Савић из Мрштана

Велимир и жена  Јелисавета Митровић
Драгомир (Арсенија) 

Гмитровић



Најстарији у фамилији   је Величко Стоиков
(1811-1878). Из црнотравског краја су се досе-
лили у Батуловце почетком 19. века. По кази-
вању старих Батуловчана фамилија потиче из
Доње Гаре. У књизи Ристе Т. Николића
„Крајиште и  Власина”, на стр. 292, записано је
да постоји предање како су Величко и Гмитар
били ковачи  у селу Брод. По некима „добегли”
из Бугарске, по другима из Јабуковика. По не-
кима су из Добричко, а по некима са Косова
„избегли од зулум”. Па се „навећали” и неки се
одселили у Црвену Јабуку. На стр. 316 пише да
је Гмитровић Ђорђе (2 к.) из Д. Гара, предак им
„њин башта Гмитар”. 

Јован Трифуноски у књизи „Грделичка Кли-
сура” је навео да су Величковци у родбинској
вези са фамилијом Стеванини, Гмитровић Мит-
ровић из Батуловца. Некада су се те породице
међусобно жениле и удавале. Митар Величко-
вић, рођ. 1831. године, живео 60 година,  умро
23.11.1891. године, књ. ум. бр.1 на стр.111 р. бр.91 Гмитар Величковић, рођен
1831. године а умро 25. новембра 1891. године. Гмитар Митар Величковић
је оженио Параскеву (1831) са којом није имао порода. Затим се оженио Ми-
лицом (1830) са којом је наставио лозу. Арсеније Гмитровић (1863), Гмитров
син, оженио се Стеваном (1867), ћерком Јове Тачића и мајке Јованке из фа-
милије Јовинци. Арсеније и Стевана имали су синове Стојадина (1895) и
Драгомира (1896).

После смрти Арсенија Митровића,  Стевана се удала за Стевана Нико-
лића из Ладовице. Касније се поново вратила у Батуловце.

Стеванини, Гмитровић-Митровић живе на месту на коме су се населили.
Део фамилије одселио се у Лесковац и Ниш.  

Кумови од 1879. до 1928. Стана Јовић фамилија Ничинци и Митра Цве-
тановић фамилија Илијинци из Батуловца, Стеван Станковић из Власотинца,
Ставра, Стаменко Јовић и Предраг С. Младеновић из Конопнице.       
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Зорка Зојка жена Стојадина
Гмитровића десно Петар Мијин

Бурга кад је био мали



ФАМИЛИЈА  ТОНИЦИ – Митровић

Најстарији у фамилији је Митар Миша
Стојановић-Тонић. Митар Стојановић, рођ.
1838. године а умро је 24.12.1896. године.
Стојана Стојанка, рођ. 1822. године, жена по-
којног Митра Стојановића умрла је 16. 5. 1897.
године. Фамилија се доселила у Батуловце по-
четком 19. века из Гаре. Презиме Митровић је
настављено по имену Митар-Митровић. Кум
фамилије је био  Александар Динкић, касапин
и механџија  из Власотинца144. Тодор Митро-
вић (1868), син Митра и Стојане, оженио Пет-
рију Перу (1865) из Конопнице. Наставак  лозе
је  Божидар Митровић (1893), син Тодора и
Петрије Пере. Оженио се Зорком (1895) из
Шишаве. Она му је била прва, а Роска (1887)
друга жена. Наставак лозе су синови Божидара
и Зорке: Никола (1924) оженио се Јеленом (1926) из фам. Гребуљци и Петар
(1923) оженио се Олгом (1919)  из фам. Чучкинци. Митровићи живе на месту
где су досељени. Део породице преселио се у горњи део села, где данас живе.  

Кумови од 1879. до 1928. Александар Динкић, касапин-механџија и Сте-
ван Станковић бакалин-механџија из Власотинца, Трајко Стаменковић тер-
зија и Љубомир Стаменковић трговац из Власотинца, Александар
Стојановић из Конопнице.

279

Божидар (Тодор)  Митровић

______________
144 Даница Валчић, „Градитељско наслеђе Власотинца”,  Народна библиотека „Де-

санка Максимовић”, Власотинце, 2018, на стр.111,  приказана кућа и на стр.113. и 114. опис
власника куће



ФАМИЛИЈА  ТОШАНЦИ – Костић

Доселили су се у Батуловце у првој половини 19. века из Гаре. У Бату-
ловцу живе на истом месту од свог доласка у ово село. Најстарији у фами-
лији од кога је настављена лоза је Коста Стојановић Тонић, рођ. 1838. године
а умро је 1908. Цвета, Костина жена, рођена 1847. умрла је 20. 2. 1892. го-
дине.   

Тодор Костић (1863), син Косте
Стојановића Тонића, оженио се  Тоша-
ном (1857) од њих се шири лоза три фа-
милије. Гавријел Гаврило Костић (1884),
први Тодоров син, отац је Милоша Ко-
стића. Лоза је настављена  од синова
Стевана и Јована, радили су у Францус-
кој. Сада су пензионери, имају своје по-
родице и живе у Батуловцу. Димитрије
Костић (1887), други Тодоров син, је био
учесник Првог светског рата. Није се
вратио са Солунског фронта. Његова
жена Савка се преудала у Орашје. Мило-
рад Миле Шарко Костић је њихов син.
Лоза је настављена од сина Власте Ко-
стића. Цветан Костић (1891), трећи То-
доров син, завршио је столарски занат у
Сегедину, у Мађарској. Одселио се у Ма-
кедонију. Душан Костић (1893) оженио
се Риском (1889) из фамилије Дојчинци.
Они су посинили Љубомира Љупчу Пет-
ковића из Кукавице и жену Видосаву
Виду (1921) из фамилије Доњи Пе-
шинци. Вида је умрла млада и нису
имали порода. Љупча се касније оженио Десанком Деском из  Брезовице и
наставио лозу. Прихватио је презиме Костић.  

Кумови од 1879. до 1928.  Тодор Цекић и Ђека Марковић из Батуловца,
Петар Јовановић терзија и син Десимир, Тодор Јовановић  ђак 4. разреда ос-
новне школе из Лесковца и Милутин Т. Поповић сапунџија из Лесковца.
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Љубомир  
и жена Видосава



ФАМИЛИЈА  ТРАЈЧИНИ

Најстарији у фамилији је Коста
Станковић, рођен 1850. године. Ми-
лена, рођ. 1845. године, жена Косте
Станковића, умрла 19.1.1900. го-
дине. Доселили се у Батуловце по-
ловином 19. века, из црнотравског
села Рупље.У књизи Ристе Т. Нико-
лића „Крајиште и Власина”  на стр.
361 пише да су Станковићи (2 к.) са
Власине. Коста и његова жена Ми-
лена су имали сина Трајка Трајчу
(1880), који је оженио Јулку Јовић
из фамилије Гребуљци. 

У фамилију је дошао да живи  Благоје Т. Стефановић-Стојановић (1909)
из Доњег Крајинца. Оженио се Персом (1914), од оца Трајка и мајке Јулке.
По њему носе презиме Стојановић, док је део фамилије задржао презиме
Станковић. Наставак лозе је Божидар Бошко Трајчин Станковић, радник ци-
глане „Рад” у Батуловцу, био је председник МЗ и за време мандата успешно
је обављао посао у месној заједници.                                           

Јелка Станковић (1924), Трајчина ћерка удала се за Светислава Тису  Та-
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Благоја Т. Стојановић-Стефановић 
и жена Перса Станковић

Бошко Трајчин и жена Косара Станковић, Бошко Митровић 
и жена Гордана из фамилије Стеванини



сића (1924) из Гложана. Дошли су да живе код
Живојина Жике Марковића (Трајкин). Жика
их је посинио. Касније се Тиса са породицом
преселио  у Доњу Ширину. 

Кум од 1879. до 1928. Ђока Марковић, фа-
милија Марковци из Батуловца.
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Светислав Тиса Тасић



ФАМИЛИЈА  ЦВЕТКОВЦИ  – Цветковић – Цекић

Предак фамилије је Цветан, остао у селу Брод, рођен 1805. године, а умро
је 31. 12. 1895. Населили се у црнотравском крају из Струмице, Прилепа и
Кратова из Македоније. У Батуловце су дошли из Рашинске махале, село
Брод, почетком 19. века. По другом извору, казивање мештана и књига „Грде-
личка Клисура” Јована Трифуноског показују да су Цветковци били у више
села грделичког краја. Из Велике Сејанице
(стр.151) одселили су се у Дедину Бару (стр.
157)  и  Бојишину (7 к.) (стр.154) Кренули су
расељавањем са Копаоника, преко Куршумлије
и топличког краја и населили се у околини
Грделице. Касније, током даљег расељавања,
један део се населио у црнотравском крају,
место Горња Козарница у селу Брод. Костадин
Цветковић, рођ. 1830. године умро је 14.2.1890.  

Цветко Цекић, рођ.1850, први син од оца
Костадина и мајка Недељка, био је заменик
председника Општине Конопничке, неписмен
.За време мандата  купио је браниште у Гуње-
тини, око 100 дулума, које је касније подељено
целој фамилији Цекинској. Лоза је настављена
рођењем синова: Јосиф Цветковић (1879-1925),
први Цветков син,  имао је сина Божидара Бошка
Цекића (1879) оженио се Драгом (1892) од њих се
породица шири даље. Никола Цекић и жена
Смиља. 

Други Цветков син Светозар Цекић рођ. 1886.
оженио се Наталијом рођеном 1886.  имали су си-
нове: Христу (1908) , погинуо је за време Другог
светског рата од бомбардовања куће Стевана Не-
дељковог 1944. године. Оженио се Совиком
(1905) имали су ћерку удату у Орашје. Други син
Светозара и Наталије, Ранђел (1910), оженио се
Магдаленом Магом (1909). Имали су синове: Ми-
лоша, Часлава и Милорада Роде. 

Стојан Цекић, рођ. 1840. други син Цветанов,
умро је  4. 1. 1905. Митра Мита, удова Стојана
Цекића, рођ. 1858. умрла је 26. 2. 1923. Наставили
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Драга жена Божидара
Бошка Цекића

Совика-Софија  
жена Христе Цекића



су лозу рођењем синова Љубомира и Милутина.
Љубомир Љуба (1881) и жена Санда (1895) имали су синове: Стевана

(1913) и Цветка (1926). Стеванови синови су: Божидар и Тома Цекић. Цвет-
кови синови су: Слободан и Пера Цекић. 

Милутин Мила (1885),  други је Стојанов син оженио се Јеленом из села
Богојевце. Његов син Бранко Цекић  (1920), оженио се Милицом (1919) и
добили су синове: Миодрага, Драга и Јована Цекића. Фамилија живи на
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Цветко Љ. Цекић у свом дворишту на коњу. Припрема хране-силаже за стоку

Стеван Цекић и супруга  Зорка у башти испред куће 1983/84.



месту где је од насељавања. Појединци су се одселили и живе у Власотинцу,
Лесковцу, Нишу и Француској. Стојанови синови: Велимир и Живко су учес-
ници Другог балканског рата. Били су ожењени. Наставак лозе је угашен  јер
су се разболели у току рата и након повратка кући умрли од тифуса 1914/15.
године.  

Кумови од  1879. до 1928. Тодор Цекић из Батуловца, Миче Митић из
Слатине, Тиса и Станојка Костић из Конопнице, Митра жена покојног свеш-
теника Трајка Јанковића из Власотинца, Бранислав Ј. Протић, писар у Оп-
штини Власотинце.          
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Бранко Цекић десно са шеширом и  
Чедомир Чеда Станковић из Орашја,

сликано на литије Св. Тројица у Орашју

Браћа: Цветко  лево и  Стеван Цекић,
враћање са прскања  из орашачких

винограда. Коњ се звао  
„Бурдуш”, сликано 1980. године



ФАМИЛИЈА  ЦЕКИЋ

Најстарији у фамилији је Цека Иванов рођ.1815. умро 1880. Доселио се
у Батуловце половином 19. века, из црнотравског краја из Гара. Презиме
Цекић фамилија је добила по имену Цеке и задржали су га до данас. Нису у
сродству са фамилијом Цветковић Цекић. Тодор Цекић, рођ.1869. године, од
оца Цеке Ивановића и мајке Недељке, оженио се Аницом из Стајковца, ово
им је  други брак. Тодор Цекић је био напредан човек. Први је у селу имао
дућан. Постао је имућан трговац. За време I светског рата, на Бадње вече
1916. године, Бугари су Тодора одвели за Лесковац. Тражили су да им да

паре и злато. Међутим, он им није дао и одведен је у Сурдулицу на стрељање.
Путем су га издвојили из строја са још двојицом трговаца из Лесковца, Ми-
ланом Марићем и Петром Павловићем и професором Вучком Јоксимовићем
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Сликано 1944.  у кући Цекића 
Седи: Живка лево до ње син Јован,  горе стоји Вера, десно Рада држи у наручју

ћерку Бојану а између њих стоји син Петар



из Београда. Они су код тунела у Грделичкој
клисури издвојени из групе и стрељани, а
затим избодени бајонетима145. Наставак лозе
фамилије Цекић је Светислав Славко Т. Цекић,
рођ.1893. године, умро је 1953. године.

Кумови од 1879. до 1928. Јован Поп Трајко-
вић, Јован Поповић обућар и Христа Митковић
млекар из Власотинца.
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Славко  (Тодор) Цекић

______________
145 Даница Валчић, „Градитељско наслеђе Власотинца”,  Народна библиотека „Де-

санка Максимовић”, Власотинце, 2018, на стр.111.  приказана кућа и на стр.113. и 114. опис
власника куће.



ФАМИЛИЈА  ЧУЧКИНЦИ 
Стојлковић, Стојиљковић, Васиљковић, Николић 

Предак фамилије (Стоилко)
Стоико рођ.1809.), „остао” је у селу
Рупље. У књизи  „Крајиште и Вла-
сина” од  Ристе Т. Николића, на стр.
359 записано је: „Нема село Рупје
туј да је било.”  Била кућа неког чо-
века „Малеш”, а село се звало „Ост-
розуб”. Кућа била само једна („коџа
голема кућа била”) сада су ту ливаде
и њиве146. Оно је „испудено” меш-
тани мисле да је насилнички униш-
тено (да становник „неје утекал од

добрињу, но од силу”). Фамилија је дошла у село Рупље из села Драинци.
Стоико је био помоћни радник - рудар и радио је у руднику Ђурина срећа у
селу Рупље. Фамилија Чучкинци се из Рупља доселила у  Батуловце у првој
половини 19. века. Постоје две фамилије Чучкинци: Стојиљковић и Васиљ-
ковић Николић.У фамилији презимена Николић најстарији је: Станислав
Цаке Стојилковић рођ. 1841. године а умро је 30. 3. 1896. године. Станислав
је отац147 од Николе, а брат Глигоријев.

Никола Стојлковић, рођ. 1864. године, умро је 18. 3. 1922, и жена Цвета
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Душан и жена Живка  Николић

Испраћај у војску Цветко Ценко Николић:  Душан, Перса, Цветко, Младенка Бошкова,
Загорка и чучи Јаворка



(1865) су наставак лозе фамилије Чуч-
кинци. Никола и Цвета су изродили: сина
Васиљка и ћерке Персу,  удату у Црна-
тово и Радмилу удату у Шишави. Велика,
рођена 1890. године, удова покојног Ва-
сиљка Николе Стојиљковића,   умрла 25.
12. 1927. За време I светског рата Ва-
сиљко (1890-1914) је био  мобилисан и
био је учесник Церске битке од 15. до 24.
августа 1914.и говорило се да је погинуо.
Његов отац Никола је отишао на фронт
1914. да га тражи. Васиљко је чуо да га
отац тражи и са пар другова су на ко-
њима дошли кући у село. Мимоишао се
са оцем и никада се више нису срели.
Када је Васиљко свратио кући, видео је
свог сина Душана (4 г.) који је седео на
прагу дрвене капије. Он му је тада дао
џепни сат са ланчићем и продужио даље
са друговима.148 Када је умро снаја Верка
је тај сат ставила у ковчег са њим. По-
вратник са ратишта, Душан Т. Јовић,
(1893-1915) из фамилије Јовинци је био
мобилисан за време Првог светског рата. Разболео се, вратио се кући и убрзо
умро. Он је један од преживелих са бојишта који је посведочио да је Васиљко
погинуо.У Коњичкој дивизији заједно су били: Васиљко,  Душан Јовић, Гав-
рило Пешић  и  Миладин Мила Стојлковић. Душан (Васиљко) Николић остао
је сироче, отац му је погинуо, а мајка се преудала за Гигу Матејинског из фа-
милије Мишинци. Чувала га је баба Цвета. Са својих осам година је био
слуга у фамилији Микаилови. Чувао је стоку и радио друге пољопривредне
послове.  Лоза је настављена рођењем  Душанових синова: Костадина,
Цветка и Славка.  

Кумови од 1879. до 1928. Влајко Матејић и Младен Станковић-Стојано-
вић из Стајковца.  
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Сликано у болници у  Власотинцу
1958. г.   Душан Николић (деда), 

моја мајка Перса 
и Братислав Тодоровић

______________
147 По казивању Костадина Косте и његових синова Сретена Цеке и  Синише Нине,

који кажу да је деда Душан стално спомињао име Цаке (Цеке) и да се ради о истом човеку.
148 Казивање Душана В. Николића (1911-1996), Косте Васиљковића Николића

(1933) и Верице Николић (1936) и других мештана Батуловца



ФАМИЛИЈА  ЧУЧКИНЦИ
Друга  фамилија, презимена Стојиљковић 

Предак фамилије (Стоилко)
Стоико рођ. 1809, остао је у селу
Рупље.  Најстарији   наставак лозе
је: Глигорије Стојилковић, рођ.
1839. године, а умро је 18. 12. 1899.
године. Његова жена Марија, рођ.
1848. године умрла је 11. 2. 1898. го-
дине. Влајко, рођен 10. 05. 1891,
отац Глигорије Стојилковић и мајка
Марија. Милан (1914) син Влајков,
оженио се Верком (1916) нису имали
порода. Благоја (1923) се оженио Ко-
саром (1925) из Шишаве. Рођењем
сина Илије настављена је лоза. 

Кум од 1879. до 1928. Младен
Станковић из Стајковца.
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Милан Влајков и жена Верка Стојиљковић

Сликано 1951. г. на степеништу куће Милана Влајковога
Седе: Влајко десно до њега унука Славица, Мирко са шубаром отац Косаре из 

Шишаве. До Мирка жена из Прданчу, жена са дететом и човек до ње су из Губеревца.
До њих Бранко, зет Веркине рођене сестре (отац Слободанке Жике Илић). У средини

Косара држи Илију, изнад Дуде калаџијско. Повише  Дуде лево Верка до   г-дина са
шеширом, Веркин побратим из Конопнице. Жена до Верке десно је Обрадова 

из Власотинца, њени кумашини итд.



ФАМИЛИЈА КАЛАЏИЈСКА

Ђура (Момир) Ђорђевић Гвожђар (1960) из Бориног Дола доселио се у
Батуловце1988. године са женом Славицом (1963). Наставили су да живе у
Батуловцу. Његов се рођени брат Драган (1952)  са женом Слађаном (1956)
населио у Батуловцу. Касније се његова жена преудала за Рајка В. Пешића
из Батуловца. Предак њихове фамилије је Ђорђе (1870) из Бојишине и Боће-
вица Мале из Калаџијске фамилије.
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ФАМИЛИЈА ЋИРКОВИЋ – ПОПЧИЋИ 

Фамилија се доселила са КиМ 15. септембра 1999. године. Зоран и Мира
су се са три сина доселили у Батуловце, после бомбардовања 1999. године.
Братислав и Душица Тодоровић су их прихватили и примили да живе у њи-
ховој кући у  Батуловцу. Зоранова фамилија презива се Попчић.
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13. РОДОСЛОВ
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МУШКА КОЛЕНА      ЖЕНСКА КОЛЕНА

Отац      Мајка
Деда      Баба 

Прадеда      Прабаба 
Чукундеда      Чукунбаба 

Наврдеда      Наврбаба 
Курђел      Курђела 

Аскурђел      Аскурђела 
Курђуп      Курђупа 

Курлебало      Курлебала 
Сукурдов      Сукурдова 
Сурдепач      Сурдепача 
Парђупан       Парђупана 

Ожмиркур      Ожмиркура 
Курајбер      Курајбера 
Сајкатав      Сајкатава 

Бели орао      Бела пчела 
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Пут Власотинце – Лесковац, улаз у Батуловце

Улаз у Батуловце
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СЗР  „Столар”  бави се израдом намештаја, почела са радом 1998. 
власник Драган Јанковић из Стајковца

Некадашња ИГМ Рад, почела са радом 1974, од 2007. циглана Младост
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Технички преглед и сервис Марка Душана Ђорђевића

Двориште и кућа Јована М. Костића
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Главни пут уласка у село Батуловце

Чесма у Батуловцу саграђена 1928, а реновирана 1957.
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Раскршће код чесме

Јосиф С. Стојановић у дворишту цепа дрва
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Старе куће фамилије Цветковци – Цекићи

Кућа Младена Д. Митровића сазидана 1967, сада власник Божидар Бошко Митровић, ту
је била продавница-пекара 
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Зграда Дома културе

Зграда основне школе
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Ученици основне школе са учитељицом Тањом Стефановић Стојиљковић

Предшколци у вртићу у Батуловцу и васпитачица Весна Спасић
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Двориште Славише Ј. Пешића

Панорама села, раскрсница код заветног крста
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Кућа Бобана Н. Пешића

Кућа Драгана Ж. Тодоровића

Кућа Радомира Б. Ристића
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Кућа Ивана З. Вучковића

Кућа Стевана В. Станковића
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Двориште Славише Ј. Пешића

Кућа Младена М. Стојиљковића и његове супруге Стојанке



405

Кућа Драгана С. Цекића

Најстарији мештанин Батуловца, Бранко Костадиновић, родом из Орашја,  призећен,
рођен 1928.
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Кућа и двориште Живојина Стојковића

Зграда ФК „Младост”
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Петар Пера Стојановић, учитељ (1946) 
Томислав Ђ. Пешић (1943) 
Миодраг Ж. Тодоровић (1985) 
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Бисерки Пешић Пајевић (1958) се захваљујемо на уложеном труду и

помоћи око проналажења документације коју је њен деда Јордан водио за
време изградње школе и задружног дома. Такође се захваљујемо породици
Јордана Пешића, која је сачувала ову вредну и драгоцену документацију. 

Милошу М. Радоичићу (1981) се захваљујемо на  помоћи око пронала-
жења документације коју је његов деда Драге водио за време свог мандата у
МЗ и другим сеоским пословима. Такође се захваљујемо породици Станко-
вић, која је сачувала и уступила нам на увид документацију. 

Захваљујемо се свим мештанима нашег села који су помогли у прику-
пљању података који се чувају само у њиховим сећањима, као и свима који
су на било који начин помогли у прикупљању грађе за књигу. 
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17. Белешка о ауторима
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Братислав Ж. Тодоровић, за-
ставник I класе  у пензији,  рођен је  6.
октобра 1957. године у Батуловцу. По-
тиче  из сељачке породице, од оца
Живојина и мајке Персе. Четири раз-
реда основне школе завршио је у Ба-
туловцу.   Од 5.до 8. разреда био је   у
ОШ „Синиша Јанић” и „8. oктобар” у
Власотинцу. Средњу школу завршио
је у Власотинцу 1976. године.  Био је
члан ССОЈ  и  СКЈ.  

На одслужењу војног рока у ЈНА
1977. године био је   у ТШЦ „Шент-
вид”  у Љубљани, а затим стажирао у
Постојни и Пивки. После Љубљане
био је   на Боронгају Загреб. Након од-
служеног војног рока, радио је у   Те-
риторијалној одбрани Власотинце. На
предлог начелника ТО Власотинце
Чеде Младеновића-Бабастојанског, примљен је у ВП 8717 Лесковац, као ци-
вилно лице на служби у ЈНА. На том послу   радио је до 1986. године. Исте
године примљен је у службу подофицира, као старији водник  у ВП 5300
Лесковац, одакле је 1989. године упућен на школовање у Школски центар
Илица 1, Загреб.  

До краја војне службе је  остао у Лесковцу, у стану који је добио од
војске.  Учесник је рата на КиМ 1999. године и ванредно је унапређен у чин
заставника. 
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Александар Ђ. Пешић, часовничар,
рођен је у Батуловцу 10. септембра 1951.
године, од оца Ђорђа и мајке Јелке. Че-
тири разреда основне школе завршио је у
Батуловцу а од петог до осмог разреда по-
хађао је   ОШ „Синиша Јанић” у Власо-
тинцу од 1962. до 1966. После тога
завршио је средњу школу  и изучавао ча-
совничарски занат од 1966. до 1970. го-
дине. 

Након одслужења војног рока 1972.
године, у локалу  који су му купили роди-
тељи    у Лесковцу, почео је да се бави ча-
совничарским занатом.  Почетком 1990.
године проширио је  делатност златар-
ским занатом и радио је као часовничар-
златар, све до 2012. године када се
пензионисао.
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