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Бежанијски бипскпп

Биоскоп се налазио у улици Савској (Нехруовој) и важио је за 

врло популарно место  Бежанинаца. Било је то место 

окупљања, дружења и едукације. 

Незаборавна су приказивања филмова попут филма “Један 

дан живота”, или  америчких филмова (“Бал на води”, ”Tачно 

у подне”, “Шејн”, “Клеопатра”...), али и првих домаћих 

филмова (“Славица”, “Далеко је сунце”, “Не окрећи се 

сине”...) као и руских филмова (“Рат и мир”, “Кочубеј”...) . За 

сваку филмску представу чекало се у дугим редовима. 

У биоскопу је било је 18 редова са око 200 седишта . 

Најважније је било купити карту за 18. ред, јер је он био 

једини уздигнут (па се филм могао гледати несметано), а још 

је важније било то што је то био последњи ред, па је ту могао 

да “падне” и који пољубац  (или бар да се девојка држи за 

руку), па су се тако у биоскопу десиле многе прве љубави 

младих Бежанинаца и Бежанинки. 
Зграда биоскопа је, на жалост многих Бежанинаца, порушена 1970. године 

Увек се тражила карта вище за пве филмпве. Сви су приказивани 
пп некпликп дана, а рекпрд држи филм“Један дан живпта”

“Клеппатра”                       “Шејн”                         “Један дан живпта”
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Слпбпдан Кпвашевић-
Цар

бип је први директпр 
бипскппа у Бежанији.

У тп време, 1954. гпдине,
председник ппщтине бип 

је Здравкп Сретић

Директпр бипскппа у Бежанији

Кппија пријаве Завпду за спцијалнп и пензипнп псигураое 
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Положај села Бежаније у непосредној близини и огромној сенци Земуна 

и Београда одредио jе и неке особености културног живота у  самом 

селу. До другог светског рата није постојао организован приградски 

превоз, па су Бежанинци углавном одлазили у Земун, ређе у Београд 

(ишло се или пешке или бициклом или запрежним вoзилима). 

Између два светска рата Бежанија је била на гласу као весело место, у 

коме се “много и лепо игра и пева, али игра и добар фудбал”, па су 

Бежанинци били радо виђени гости на приредбама у околним местима. 

Обично би се одиграла утакмица са домаћином (Бежанинци би обично 

побеђивали, јер су имали “страшан” тим), а увече би драмска, 

фолклорна и музичка секција “давале” приредбу 

После другог светског рата житељи Бежаније били су упућени на 

богату културну понуду и широке могућности Земуна и Београда, 

(удаљеног свега тридесетак минута вожње аутобусом), али су и даље 

омладинци Бежаније одржавали у Дому културе приредбе (за које се 

увек тражила карта више). 

Дпм културе

Ученици школе “Јован Стерија Поповић”

у Дому Културе у Бежанији

Дпм културе 50-их гпдина 20. века Фплклпрна група 1954.

Фплклпрна група 1963.
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ВИС “Старси”

Омладина Бежаније је прганизпвала, ппред игранки, кплективну прпславу рпђендана, 
дпшеке Нпве гпдине, испраћаје у впјску (пвп дпле је ппзивница из 1970. гпдине) 

Ова група бежанијских момака свирала је на 

игранкама, шездесетих година прошлог века. у 

бежанијском Дому културе и  

била веома популарна, а

сачињавали су је:

•Жељко (Хлупић)

•Миша (Орландић)

•Це (Н. Пејчић)

•Пеја (Б. Пејчић)

•Стева (Михаљевић)
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Бежанијске кафане
У Главнпј коизи кпмпрскпг приреза, прпписанпг на темељу изравнпг ппреза,
ппрезнпг кптара Земун, за ппщтину Бежанија мпже се видети да су 1894. 
гпдине у Бежанији радиле три кафане, а држали су их Јула Ђпрђевић, Филип 
Спиес и Мата Савкпвић.                                                                                                       
У Адресару Краљевине Срба, Хрвата и Слпвенаца на страни 29, пище да је 
Бежанија 1929. гпдине имала 38 занатских радои и 7 кафана (за пвп, у тп 
време не великп селп , бип је тп велики брпј).                                                                                                                       
Кафане су држали: Павле Драгутинпвић, Јазар М. Јпванпвић, Петар 
Кпкптпвић, Славкп Лаущевић, Ђпрђе Радпванпвић, Жаркп Вујић и Вељкп 
Зекпвић. 

Свака кафана старе Бежаније имала је свпј “имич”. Ташнп се зналп кпји гпсти 
дплазе у кпју кафану, каквп се пиће служи и п шему се ту расправља. У 
кафанама су се врщиле куппвине и прпдаје, куппвала и прпдавала имаоа, 
ту се прташилп и разпрташавалп, дпгпварали бракпви, кумства и 
пријатељства. Ту су се људи сретали и уппзнавали, наравнп уз дпбар мезе и 
јпщ бпље пиће. 
Ппсле другпг светскпг рата, у Бежанији је билп шак 16 угпститељских радои. а 
власници: Орещшанин Миленкп имап две кафане, Ппкрајац Кирил, Нещкпвић 
Ђпрђе, Јпванпвић Милица, Лушић Бпгпсав, Зекпвић Вељкп, Вујић Жаркп, 
Лаущевић Славкп, Бакић Радпван, Станисављевић Десанка, Милишић Ката, 
Никплић Милица, Плавщић Смиља, Арзпн Јпхан и Петар Лпншар.  

Левп:
Испред Калкине 
кафане у улици
Впјвпђанска 98
(снимак из 1938.)

Овп је зграда у кпјпј је између два рата
била шувена кафана”Мали Париз”, а ппсле
рата је једнп време била управна зграда 

“ИМТ”-а

У пвпј кући (Тпщин бунар 244) била је 
ппзната кафана “Нпви Бепград”

Зграда кафане “Шангај”
неппсреднп пре рущеоа
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Снимак за време II светскпг рата, а назив кафане је   
“Гпстипна Јадран”,некада је тп била “Вујића кафана”... 

... ппсле рата кафана се звала “Дпои Срем” (снимак 1957.), па
пнда “Кпд Ћире”и на крају, пре рущеоа, “Кпд куме” 
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Бежанијски момци на плажи београдској 1927. године

Сликано дне 23. јуна 1927. године

на плажи београдској. Бежанијски момци у “купаћим костимима”

С лева на десно: Мачвански Никола, Петровић Лазар, Мијатовић Милорад, 
Љубинковић Момчило, Селаковић Радослав и Милер Х.

Никола Мачвански био је електромашински инжењер.

Мијатовић Милорад био је познати бежанијски фудбалер између два рата.

Радослав Селаковић, такође је био познат фудбалер, а по окончању каријере, 

будући да је био имућан, и као његов брат Берислав, увек је прискакао у помоћ 

фудбалском клубу када је требало плаћати неке фудбалске рачуне.

У средини: Ковиљка Малешевић - Инђијина

Младе Бежанинке на Бомбају    1938.
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Плажа “Бпмбај” – пмиљенп местп Бежанинаца

1934.  Ранкп “Шангај”, жена Сека и син Раде

1936. Љуба Кпкптпвић са другарима

1938.

Бежанинце дпвезап на “Бпмбај”
један бежанијски фплксдпјшер

Наум
Кајалић 

1936.

Драган

СретаСветлана

Гпгићи на “Бпмбају” 

1965.

Мацуре
Кајалићи

Илићи...

1966.
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На Бпмбају “Рингищпил” (иза канала Галпвице)

Млади Бежанинци и Бежанинке

Плажа на каналу Галпвици

1960. 1963.

1939.1965.1954.

1969. 1960.
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Ппшеткпм 21. века прганизпване су бежанијске сремашке вешери

Бранислав 
Беланпвић

Бранка
Матијащевић

Млади Бежанинци

 

 


