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501 година од првог помена имена Бежаније 

Пет стотина и једна година од првог помена Бежаније у једном писаном 

документу, недвосмислено намеће закључак да је село још и старије и 

свакако завредњује један детаљан историјски приказ свега онога што се на 

овим просторима издогађало како у далекој, тако и у блиској прошлости. 

Такав историјски приказ се и поред најбоље намере не би могао спаковати 

у једно поглавље већ, то је свима јасно, у једну а можда и у две подебеле 

књиге. Свесни ове чињенице, а имајући у виду основну замисао да, где год 

је то могуће, фотографије и факсимили докумената доминирају над 

писаном речју, аутори књиге су се без много двоумљења определили за 

фрагментарни приказ историјских догађања са акцентом на брижљиво у 

дуго прикупљану аутентичну грађу, разврстану у појединачна историјска 

поглавља, а која истовремено верно одсликава Бежанију и Бежанинце 

тога доба. Прикупљена аутентична грађа такође представља још један 

непобитан доказ да је Бежанија постојала кроз векове, успешно, а опет 

скромно и неприметно, мање или више болно одолевала налетима разних 

императора, краљева, царева, султана и њихових војски, плаћала намете, 

порезе и хараче не само у натури већ често и животима својих мештана, да 

би у једном моменту средином педесетих година прошлога века без борбе 

"капитулирала" и то пред својима, престала да врши локалну власт и све 

своје ингеренције пренела на тадашњи, а и садашњи, синоним неког новог 

времена - општину Нови Београд. 

Нека ово поглавље као такво буде нека врста подстицаја, пре свих, 

младим Бежанинцима , како онима којима је бављење историјском 

науком на овај или онај начин основно занимање, тако и онима који 

историју воле, да својим истраживачким радом попуне празнине међу 

фрагментима и једног дана заокруже, уколико је то наравно могуће, 

коначан свеобухватни историјски опус Бежаније и Бежанинаца. 
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Овај “Крушевски поменик” је уствари поменик

манастира Добрун, крај Вишеграда, јер је 

манастир Добрун познат и као Крушево.

У њему се помињу, поред Бежаније и села 

Белегиш, Бешка, Инђија, Осијек, Сасе, 

Шашинци, Шимановци...

На жалост, та књига је изгорела у пожару, који

је задесио Народну библиотеку у Београду, за 

време Другог светског рата, у априлу 

1941. године. 

У празнишни брпју “Пплитике” за 31.децембар 2012. и 1. и 2. јануар 2013. 
изащап је пвај шланак:

                     
501 гпдина пд првпг ппмена имена Бежаније

. Под својим данашњим именом Бежанија, село испод 

Бежанијске Косе, на левој обали Саве, је позната од 1512. 

године када је у турском тефтеру забележено да у 

Бежанији живе 32 српске породице. 

Највероватније да највећи број пописаних порородица 

води порекло из средњовековне Србије, које су бежећи од 

Турака прешле Саву, остале у Бежанији и ту стално 

настаниле. 

Вероватно отуда селу и име Бежанија. 

Међутим, трагови материјалне културе и нађени 

артефакти потврђују постојање неког насеља на 

данашњој територији села Бежаније још из далеке 

прошлости
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Географски положај Бежаније 
Срем или Сријем (мађарски: Сзерéм или Сзерéмсéг, немачки: Сyрмиен, словачки: Срием, русински: 
Срим) је географски регион у Панонској низији између Дунава, на северу и истоку, реке Саве до 
ушћа у Дунав, на југу и реке Босут на западу.  
Бежанија се налази на ободу оног дела Срема који припада Војводини.  
Војводина је изразито равничарски предео, настао након отицања Панонског мора. Захвата 
југоисточни део простране Панонске низије која раздваја алпски, динарски и карпатски простор, 
чинећи пространо раскршће између Европе и Блиског Истока пред улазом у трансверзалну 
Моравско-вардарску долину. Војводина обухвата три географско историјске целине: Банат, Бачку и 
већи део Срема и заузима површину од 22.295,30 квадратних километара. Војвођанска равница се 
одликује изузетном отвореношћу према северу, чију отвореност још више појачавају токови великих 
река Дунава, Саве и Тисе, као и њихових притока које се стичу на овом тлу. Планински део 
Војводине чине само ниске Вршачке планине и непосредно уз десну обалу Дунава планински масив 
Фрушке горе, који такође спада у ниске планине. Северно од Суботице и у југоисточном Банату 
простиру се велике пешчаре (Суботичка и Делиблатска) са живим песком који никада није пружао 
повољне услове за насељавање као у зонама речних токова где су стварана насеља од најранијих 
времена, чему су доприносиле и повољне климатске прилике ове области. Војводина је по саставу и 
облику земљишта једна од најплоднијих области наше земље, део "житнице Европе", покривена 
лесом и изразито плодном црницом која захвата 60% обрадивог земљишта. Највише се користи за 
гајење житарица, као и другог индустријског, крмног и повртарског биља у чијој се производњи 
данас постижу светски приноси.  
Од вајкада су у Бежанији  живели претежно ратари којима је обрађивање земље било главно 
занимање. Стога, у новијој историји их нису мимоишли ни принудни откуп а ни принудно учешће у 
формираним сељачким задругама по узору на руске колхозе.  
У појединим областима Срема и Баната развијено је и виноградарство (некад веома заступљено и у 
Бежанији посебно на падинама Бежанијске косе - отуд и назив Виноградска улица) које спада међу 
најстарије у Европи. На слатинастом земљишту, најмање плодном, простиру се пашњаци који су 
нарочито у прошлости погодовали развоју сточарства које је, када је Бежанија у питању, почело 
полако али сигурно да изумире са ретким изузецима већ шездесетих година прошлога века. 
Забележено је да су Бежанинци као и сви други Сремци не само продавали свиње у Бечу и диљем 
Аустроугарске, већ су снабдевали живом стоком, месом, млеком и млечним производима локалне 
веће градове као што је Земун. Након Другог светског рата Бежанија је са околним селима била један 
од највећих снабдевача храном главног града новоформиране државе - Београда.  
Имала је Бежанија својевремено и своје званичне сеоске чобане и свињаре, стока се истеривала из 
дворишта и под будним оком чобана одлазила улицама на испашу. Незаустављивом урбанизацијим 
Бежаније у другој половини XX века  и појавом све већег броја моторних возила која су свакодневно 
кроз њу пролазила, морало се престати са овим начином напасања стоке, што је неминовно и утицало 
на касније постепено смањење укупног сточног фонда у Бежанији.  
Рибарство је било развијено на великим рекама Дунаву, Тиси и Сави, као и њиховим притокама и 
многобројним плавним теренима којима је нарочито обиловала Војводина током XVIII и XIX века.  
Стари Бежанинци су још у доба Турака плаћали усур на лов рибе у сеоском језеру које је 
највероватније настало као последица учесталог плављења доњег поља од стране реке Саве а остало 
након њеног повлачења у своје корито. Бежанинци су, неки од њих пасионирано, ловили рибу не 
само на Сави већ и у каналима Галовица и Петрац. Риба није била за продају већ се углавном 
користила за личне потребе.  
У Војводини па и у Срему има и површина прекривених шумом, посебно у области Фрушке Горе, 
али у знатно мањој мери.  У бежанијском атару, ако се занемари узани шумски појас уз леву обалу 
Саве, није било неке веће површине покривене шумом, па су дрвну грађу Бежанинци углавном 
набављали у атарима села у региону попут Сурчина, Прогара, итд.  
Срем, као ужа географска одредница у којој се, као што сви знамо, и налази Бежанија, понео је назив 
по римском граду Сирмијуму (данашњој Сремској Митровици) па је првобитно под овим називом 
подразумевана само област са обе стране реке која је гравитирала овом граду. Због тога је и краљ 
Драгутин, иако је владао само облашћу јужно од Саве био „Сремски краљ“. Област северно од Саве 
око Сремске Митровице је Срем у најужем смислу речи а тај назив се код тамошњег живља задржао 
до недавно па се увек разликовао од „Планине“ тј. Фрушке Горе.У средњовековној Угарској држави 
Сремску жупанију чинио је само источни део данашњег Срема са западном границом која се 
протезала између Лаћарка и Сусека.Почетком 18. века поново су оформљене угарске жупаније али за 
разлику од званичне територијалне поделе Срби Сремом нису сматрали Жупању и винковачки котар 
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у којима су већину становиништва чинили католици (област је у простом говору звана „Шокадија“), 
али су зато у Срем убрајали Осјечко поље на којем је лежало тзв. Даљско добро које је било део 
Вировитичке жупаније.Регион је административно подељен између Србије и Хрватске. Хрватски део 
Срема обухвата већи део жупаније Вуковарско-сремске, док је српски део Срема углавном у 
Аутономној Покрајини Војводини (сем источног дела, који је део Београдског округа а коме и 
данасња Безанија припада (централна Србија)). На територији Војводине, Срем је највећим делом у 
Сремском округу, док је северни део део Јужнобачког округа. 
 
Б. Цртице из историје  
Током историје, Сремом су владали Римљани, Хуни, Авари, Гепиди, Византинци, Бугари, Мађари, 
Турци и Аустријанци. Сирмијум је првобитно био илирски град, а освојили су га Римљани у првом 
веку пре нове ере. Противећи се римској власти, илирска племена су подигла велики устанак 6. 
године после Христа. Вође овог устанка били су Батон и Пинес.Сирмијум је био веома важан град у 
Римском царству. Био је то главни град римске покрајине Паноније и један од четири главна града 
Римског царства. У Сирмијуму или његовој околини рођено је шест римских царева: Деције Трајан 
(249-251), Аурелијан (270-275), Проб (276-282), Максимилијан Херкулије (285-310), Констанције ИИ 
(337-361) и Грацијан (367-383). Ови цареви су по пореклу били романизовани Илири.У шестом веку 
је на територији Срема постојала византијска покрајина Панонија, чији је главни град такодје био 
Сирмијум.У једанаестом веку, на територији Срема је владао Сермон, вазал бугарског цара Самуила. 
Сермон је ковао своје златнике на подручју данашње Сремске Митровице. Пошто је Бугарска 
поражена од Византије, Сермон бива ухваћен и убијен, јер се није хтео покорити новој власти. 
Византинци су на територији Срема формирали покрајину, названу Тема Сирмијум.Између 1282. и 
1316. године, српски краљ Стефан Драгутин је владао Сремском краљевином, која је обухватала 
Мачву, Усору и Соли. Драгутинова резиденција се налазила у граду Дебрцу у Мачви (између 
Београда и Шапца). У то време, именом Срем су називане две територије: Горњи Срем (данашњи 
Срем) и Доњи Срем (данашња Мачва). Драгутинова Сремска краљевина је у ствари обухватала Доњи 
Срем. Неки историјски извори говоре да је Стефан Драгутин такође владао и Горњим Сремом и 
Славонијом, али други извори помињу другог локалног владара, који је владао Горњим Сремом. Име 
овог владара је било Угрин Чак, а резиденција му се налазила у граду Илоку. Стефан Драгутин је 
умро 1316. године, а после његове смрти, Сремском краљевином је владао његов син, краљ 
Владислав ИИ (1316-1325), док је Угрин Чак умро 1311. године. 
После турског освајања Србије 1459 године на територији Срема је постојао Сремски санџак.  
Судбина Срба и Мађара да буду екстремно расељавани је пре свега била последица њиховог 
историјског супростављања Отоманском царству. Срби, који су били први који су на својим леђима 
осетили сву тежину ратне машинерије Отоманског царства, такође су били први који су се навикли 
на нови систем, делимично кроз миграције, делимично учећи да живе и функционишу у том систему. 
Кад је Отоманско царство уврстило Балкан у своје власништво, начинивши од њега одбрамбени зид 
свог већ тада подељеног царства, Срби су кренули ка северу из речних долина у више крајеве 
раширивши се преко Дунав-Сава баријере унутар Панонске низије. Миграцијом ка северу и у више 
крајеве доста Срба је променило свој начин живота, посветивши се више сточарству а мање 
ратарству, прилагодивши себе на тај начин не само да увек буду спремни за борбу већ и ако се укаже 
прилика, преместе своје домаћинство на нову локацију. Укратко, постали су нека врста граничног 
народа. 
Историја Срема, територије забијене као клин између река Дунава и Саве западно од Београда, је део 
историје јужне трећине Панонске низије, познатије касније под називом Војводина. Срем је у 
конфликту измедју Отомана и Мађара имао значајну улогу у одбрани јужних граница мађарске 
државе. Лежећи на боку Београда, који је у 15. веку био познат као "Веза за Мађарску", Срем се 
супростављао опасности која је долазила са јужне савске баријере из својих утврђења у Земуну 
(директно са супротне стране Београду), Купинику, Баричу, Јарку, Митровици и Рачи, која су била 
распоређена  дуж северне обале Саве. 
Систематско уништавање је било само један део Отоманске освајачке технике. Како су се Отоманске 
границе померале ка северу, тако се и зона отворена за изненадне нападе господара ратова померала 
са њима. Борба у 15. веку, посебно у Хуњадијевом периоду и за време владавине Матије Корвина 
која је следила, донела је штету зони која се протезала од северне линије Балкана до Дунава и даље. 
При сваком Отоманском продору преко Дунава становништво је плаћало своју цену у смислу 
његовог мигрирања (безаније) ка северу чиме је ова зона постајала све ужа. Као последица првог 
процеса јавља се други: мађарски освајачи су враћајући се са југа Дунава водили назад са собом 
српске исељенике, те на тај начин правили ништа више до подлоге за круцијални процес доминације 
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српског и православног живља у зони која је раније била насељена мађарским католицима. У писму 
Матије Корвина налазимо тврдњу да је 200,000 Срба крочило у јужну Мађарску између 1479. и 1483. 
године. 
Улога Срба између две силе није била нимало завидна. Много слабији од обеју сила, Срби су ипак 
били цењени од обеју страна као њихова гранична снага, капацитет за борбу и преживљавање. Стога 
уопште не изненађује да су потом Срби, који су заузели средишну позицију у дунавском басену 
између Отомана са једне стране и супротстављених центара снаге из Беча и Трансилваније са друге, 
играли изузетно значајну улогу у устанцима и страдањима у 16. и 17. веку. 

                  

...када се бежало пред налетима свакојаких невоља, нису могли, 

а ни смели, сви у Земун...глава се спашавала преласком реке– и

тако наста и оста – БЕЖАНИЈА...  
Срем, као центар на који је усмерена наша пажња, је нападан у години која претходи коначном 
освајању Смедерева, главног српског утврђења на Дунаву (1458), а такође и у години која претходи 
освајању Босне (1462). Међутим, свеобухватно пустошење Срема се није догодило све до првих 
година владавине Сулејмана Законодавца (1520-66), код нас познатијег као Величанствени. У првој 
великој кампањи његове султанске каријере, Сулејман Величанствени је повео своју армију из 
Шапца, јужно од Саве, ка Београду 1521. године освојивши оба града. У току кампање, изградио је 
мост преко Саве и на тај начин омогућио пустошење Срема од стране босанског санџак бега Бали Бег 
Јахијапашића, касније команданта Београда. 
Политика уништавања је интензивирана у Срему током Мохачке кампање (1526). Иако се чини да 
западни Срем није био комплетно уништен као што је то био случај са источним Сремом, несумњиво 
да је свуда био наметнут тежак данак и да је популација била принуђена на расејање.  
Све до формирања Будимског пашалука 1541. године Срем, област бившег мађарског жупаната 
познатог под називом Сзерем) и источна Славонија су биле под управом команданта Београда 
заједно са осталим територијама поред границе. Командант Београда је у исто време био тзв. Санџак 
бег Семендира (Смедрова, тј. Смедерева). Прво помињање Сремског санџака као таквог датира из 
1543. године са седиштем у Осијеку, што показује да је првобитни санџак био већи, простирући се 
даље ка западу, него санџак који је предмет нашег истраживања. Уместо шеснаест поддистрикта 
(нахија), тадашњи санџак је имао двадесет и четири. Овај број је 1557. смањен  када су западне 
нахије припојене Пожешком санџаку лоцираном у источној Славонији.  
Поновно насељавање Срема ће бити боље сагледано након поређења између првих пописа и пописа о 
коме говоримо. Верује се да су избеглице из Срема, које су избегле измедју 1521. и 1526. године, 
формирале језгро краткотрајног отпора од стране "Цара" Јована Ненада, сељака генерала, северно од 
Дунава у години након мохачке битке. Можда је значајно истаћи да је "Цар Јован" пре или касније 
желео да приграби Срем од Отомана. 
Након пропасти Ненадове авантуре, двојица од његових главних поручника, Радосав Челник и 
Субота Врлић, су се вратили у Срем и признали турски суверенитет. Није познато да ли су се и 
избеглице тада вратиле својим домовима. У сваком случају, тај потез је обележио почетак 
ревитализације ненасељене зоне, која је од тада била под контролом самог Султана, те на тај начин 
била изузета од насиља од стране оних Отомана који су били далеко изван контроле Отоманске 
државе. 
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                                       Турски списак Бежанинаца из 1566/67. године 
 
Значајан део поновног насељавања које је уследило мора да је био резултат кретњи ка северу у Срем 
такозваних "влашких" фамилија. (Појам "влашки" овде знаци просто "сточарски" и односи се на 
породице које су превасходно зарађивале за живот гајећи крда, или стада стоке). Чињенице које 
указују на присуство "влаха", илити фамилија са сточарском прошлошћу, могу да се пронађу у првим 
параграфима санџачког закона, што се види на почетку пописа. Ту се каже да је свака кућа, тј. 
домаћинство била у обавези да плаћа годишњи порез познат ("флорин таx") у износу од седамдесет 
акчи уместо тзв. харача. Горе поменути порез открива идентитет влаха као групе са додељеном 
привилегијом. 
Највероватније да је покрет ка санџаку био мотивисан обећањем малих пореза уз обавезни већ 
поменути.  
Другим речима, домаћинства у Срему нису плаћала порез на друго огњиште као што је то био случај 
у другим санџацима који су се простирали на југу, нити су плаћала допунски порез на производњу 
жита изнад тзв. десетка, сто је било уобицајено у другим санџацима. Међутим, домаћинства у Срему 
су била у обавези да плаћају порез на кампању у време вођења ратова, порез који је још увео Матија 
Корвин а који су Турци задржали често образлажући и понављајуци га као "према старом обичају". 
На основу података до којих се дошло истраживањима директно опорезовање укупног производа 
просечног домаћинства у Срему је било несто испод 7%. Ова цифра не обухвата тржишну чланарину, 
радну снагу или било које ванредне дажбине као што је нпр. порез на ратну кампању, тако да се може 
сматрати да горе приказани проценат не одражава реално стање тј. њен крајњи обим; тешко је рећи о 
ком обиму се ради јер се ситуација мењала од године до године. 
Срем је по питању годишње производње био релативно богат санџак. Пореска студија показује да је 
производња хране по глави становника била много већа него снабдевање храном по глави становника 
у извесном броју сиромашних нација савременог доба. Користећи еквивалентну меру за пшеницу 
можемо поуздано рећи да су сељаци у Срему могли бити способни да без проблема не само продају 
део своје хране, него да један њен део користе и за исхрану своје стоке. То не значи да су они то 
неизоставно чинили, него да су располагали са капацитетима да то ураде да су хтели, или у случају 
извоза ван своје провинције, да су на то били обавезни. 
Према попису годишњи приход сремског санџака износио је 3,628,573 акчи (акче - сребрни новац, 
сребрњак). Ова цифра такодје укључује десетак у натури али не укључује тзв. флорински порез на 
годишњем нивоу као обавезу хришћанских домаћинстава, нити тзв. драфт порез као обавезу 
муслиманских домаћинстава. Из овога се да закључити да су ова два пореза без сумње била 
резервисана само за Државну Благајну - Трезор а не за потребе државних службеника. Горе поменута 
цифра не садржи у себи порез на овце који је у другим провинцијама вероватно био директно 
сакупљан од стране државе; највероватније да је овај порез у Срему у то време био намењен 
носиоцима тзв. опозивог задатка прикупљања прихода заједно са осталим врстама прихода. Укупан 
санџачки приход од речног транспорта је био 597,178 сребрњака; од сајмова и пијаца (укључујући 
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таксу на позиве за појављивање пред судом или магистратом) је укупно био према процени око 
79,286 сребрњака годишње.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Са административне тачке гледишта, Срем из тог времена чине шеснаест нахија груписаних у четири 
судска округа у Илоку, Немцима, Варадину и Митровици. Срем из овог пописа је већи од класичне 
мађарске жупаније а мањи по мери од санџака првобитно формираног 1541. године. Илок се 
појављује као прва заједница у попису што не значи да би се за њега могло рећи да је главни град. 
Главни град, уколико је уопште и постојао, била је Митровица, главно муслиманско насеље и 
седиште Бајрам Бега,       капетана санџака у то доба. 
Сремски градови у сваком погледу представљају мешавину српског и муслиманског становништва 
који веома често живе у одвојеним квартовима али недалеко једни од других. Петнаест насеља у 
Срему броје више од сто старешина домаћинства. Ова насеља броје 2,928 од укупно 11,881 
именованих лица које попис приказује у Срему. Ако претпоставимо да су именована лица према 
попису (без удовица) уписана на основу јединственог правила и да је просечно градско  домаћинство 
идентицно оном просечном на селу, може се рећи да насеља са више од 100 домаћинстава чине 
24.6% укупне популације у Срему. 
Митровица, као главно муслиманско насеље са само неколико хришћана, је два пута већа од Илока, 
првог следећег по величини муслиманског насеља. Карловци, највеће хришћанско насеље, нема 
уопште муслиманског становништва и мање је од Митровице. Ова два града сваки са отприлике 
3,000 душа, била су два најважнија града у Срему. 
На основу именованих лица процењује се да је било 16.6% муслимана и да је 11.4% од тих 
муслимана живело у насељима са мање од 100 домаћинстава. Такође, немогуће је са сигурношћу 
рећи а на основу имена из пописа да ли се ради о Турцима или поисламљеним Србима, али наша 
претпоставка је да су већина од тих муслимана били заправо Словени. Ако се пође од претпоставке 
да су скоро сви наведена лица старешине доманћинства и да је просечно сремско домаћинство 
бројало шест чланова, могло би се претпоставити да је санџак имао нешто око 70,000 душа. 
Старешина села и подокруга познат под називом кнез је био као и полиција изузет од пореза. Од 
њега се баш као и од тзв. мартолоса, хришћанских морнара који су служили Отоманском царству, 
очекивало да учествује у у ратним кампањама поред његових уобичајених обавеза да одржава ред и 
прикупља порез. Сви до једног од укупно 136 старешина поменутих у законику су и именовани и у 
попису. Пошто је било укупно 406 насеља у Срему која су бројала мање од 100 именованих особа, 
може се видети да је однос броја старешина села према укупном броју тих села био један према три. 
Чињеница је де је Срем у то доба био провинција од које је држава зависила по питању житарица и 
оваца у време ратова. Пре кампање из 1566. године , последње коју је водио Сулејман, Савет коморе 
(Диван) је више пута ургирао код сремског Санџак Бега да убрза припремање жита и оваца за 
градитеље моста на Драви. Да ли је сремски санџак снабдевао директно Отоманску управу животним 
намирницама по редовном принципу осим кад су кампање биле у питању није јасно из самог пописа. 
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Свакако чини се логичним да је снабдевао из два разлога: због свог идеалног положаја и због 
очигледног постојања вишкова. 
Највећа села сремског санџака (и највероватније проценат популације такође)  лоцирана су на 
богатијем земљишту, познатом као црница. Међутим, изненађује да села где је производња жита по 
домаћинству највиша, нису увек по правилу лоцирана на црници. Иако су нека од најсиромашнијих 
села у Срему лоцирана на црници, више њих је лоцирано у Фрушкој Гори, области где се узгаја 
винова лоза, и у југоисточном Срему где се узгајају овце. Генерално, да би село било окарактерисано 
као богато, морало је да има висок производ не само жита по домацинству већ и висок производ 
животиња (углавном свиња). 
Српски деспоти су наставили и након продора Турака на ове просторе да владају на делу територије 
Срема као вазали мађарских краљева. Резиденција српских деспота налазила се у граду Купинику 
(данашње Купиново), а занимљиво би било и поменути имена ових деспота: Вук Гргуревић (1471-
1485), Ђорђе Бранковић (1486-1496), Јован Бранковић (1496-1502), Иваниш Берислав (1504-1514) и 
Стеван Берислав (1520-1535). Последњи деспоти Србије, Радич Божић (1527-1528) и Павле Бакић 
(1537), нису владали на територији Срема, него су имали поседе на територији данашње Румуније и 
Мађарске. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аустроугарски списак Бежанинаца из 1722. Године                                                                                                   

(и данас постоје у Бежанији породице Биров, Стојановић, Јовановић) 

Након успостављања аустријске власти потписивањем Карловачког (1699) и Позаревачког мира 
(1718) Војводина је потпала под власт Хабзбурговаца. Јужни делови данашње Војводине су постали 
војна граница којој је између осталих села припадала и Бежанија. Из овог периода су познате и две 
велике сеобе Срба у аустријску царевину (1690. и 1739. године).  
Срби су тада били признати за једну од нација Аустроугарске са правом на територијалну 
аутономију тј. једно засебно војводство. Ово је право, међутим, остварено тек револуцијом 1848-1849 
Између 1849. и 1860. године, Срем је био део аустријске покрајине назване Војводство Србија и 
Тамишки Банат, са седиштем у Темишвару. Ова покрајина је укинута 1860. године и поново је 
успостављена Сремска жупанија.  Срем се 1918. године прикључује Краљевини Србији, и од тада је 
део Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца. Између 1918. и 1922. године, Срем је имао статус округа 
односно жупаније, затим између 1922. и 1929. статус области, да би 1929. године постао део 
Дунавске бановине, са седиштем у Новом Саду. Године 1939. је део Срема (Шид) припојен 
новоствореној Бановини Хрватској. За време другог светског рата Срем су окупирале немачке снаге 
и 1941. године га прикључиле Независној Држави Хрватској. 1944. и 1945 године све до немачке 
капитулације вођене су на подручју Срема жестоке борбе, посебно на Сремском фронту. Детаљан 
опис Бежаније из тог доба као и  учешћа Бежанинаца у НОБ-у дао је у својој књизи Нови Београд 
истакнути Бежанинац, професор Слободан Кокотовић - Коке. После завршетка рата Срем је у оквиру 
нове Југославије подељен на западни део који је припао Хрватској, и источни део који је припао 
Србији. Српски део припада Аутономној Покрајини Војводини, односно Централној Србији на 
подручју града Београда коме је и припала Бежанија, која је била једна од београдских општина све 
до 1955. године када је све своје ингеренције предала новоформираној општини Нови Београд.          
За време распада СФРЈ део хрватског Срема са српском већином се отцепио у тзв. САО Источна 
Славонија, Барања и Западни Срем, а на том подручју су се водиле најжешће борбе рата у Хрватској, 
укључујући опсаду Вуковара. Борбе су углавном престале почетком 1992. године, а Ердутским 
споразумом 1995. су отцепљена подручја признала хрватски суверенитет, који је остварен почетком 
1998.У Срему живи око милион становника са обе стране границе. Већина становника се налази на 
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крајњем истоку региона, на ушћу реке Саве у Дунав код Београда, као и на северу, код Новог Сада. 
Већи градови су:Хрватска - Вуковар (30.126), Илок (5.897), Централна Србија - Нови Београд 
(236.000), Земун (152.950), Сремски округ - Сремска Митровица (39.041), Рума (32.125), Инђија 
(26.244), Стара Пазова (18.628), Шид (16.302), Јужнобачки округ - Петроварадин (13.917), Сремска 
КаМеница (11.140), Смремски Карловци (8.839), Беочин (8.037).  
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Срем је ппсле истериваоа Турака гптпвп пптпунп пуст. 
Ппгптпву су градска насеља напущтена. Из оих су наиме 
птищле турске впјне ппсаде а за оима и тргпвци и занатлије. 
Управп у таквим насељима се Немци најраније и кплпнизују 
(крајем 17. века). 

Дпсељаваое Немаца у Срем

Пут у нпви завишај впдип је лађама низ Дунав. Биле су тп 
дрвеоаше кпје је градип аласки еснаф у Улму. На пдредищту 
лађе би раставили и прпдавали кап грађевинскп дрвп. 
Лађари би се кппнпм враћали у Немашку где би градили нпве 
- за следеће групе исељеника.
Швабе нису имале псећај да пдлазе у туђину. Пни су, наиме, 
у једнпј истпј држави пстајали ппданици једнпг истпг цара. 
Уствари - самп су прелазили са једнпг на други крај 
Империје. 

У Бежанију прве щвапске ппрпдице (Рецер, Ланг и 
Флајтнер) дплазе тек 1798. гпдине.

 

Улмска дереглија

Дплазак Шваба у Впјвпдину

Мапа пута Дунавпм
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Извпд из Прптпкпла Веншаних При Цркви храма 
великпмушеника Гепргија у Бежанији 

за 1835. гпдину  

Гаврилп Нпвакпвић и Кристина Пбрадпвић веншали су се у бежанијскпј цркви
10. нпвембра 1835. гпдине. Кум је бип Стефан Старшевић.

Уписап бежанијски парпх Стефан Југпвић. 
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Списак Бежанинаца-гранишара из 1848. гпдине

Пвп је самп деп списка гранишара-Бежанинаца, кпји се налази у 
архиву САНУ у Сремским карлпвцима. Пвај пппис је изврщен 

у пквиру Карлпвашке митрппплије, а пви гранишари су 
1848. гпдине ушествпвали приликпм гущеоа мађарскпг устанка. 

У гпроем списку се виде имена Бежанинаца:
Настас Милпјкпвић Павле Вукпсављевић
Илија Кнежевић Кузман Пстпјић
Јпсиф Кнежевић Живкп Пстпјић
Милета Стефанпвић Јпсиф Пстпјић
Љубпмир Стефанпвић Лазар Крщаритпвић
Сава Мијатпвић Вићентије Крщаритпвић
Живкп Мијатпвић Живкп Крщаритпвић
Алекса Мијатпвић Кпста Јпванпвић
Аврам Мијатпвић Павле Јпванпвић
Лука радулпвић Живкп Јпванпвић
Радмилп Радулпвић Јефта Јпванпвић
Радпван Маркпвић Михајлп Јпванпвић
Живкп Бпщоак
Кпста Бпщоак
Јакпв Бпщоак
Прпка Бпщоак
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Жалба парпха Кпларпвића збпг 
напада напущтених керпва 1874.

На 
пбщтински уред

Вище пута сам се већ ...да ми врщеоу парпхијалних 
дужнпсти ... смета пкплнпст, щтп нащи станпвници 
свпје псине пбдан невезане, пущтају их битанчити се, 
те пнакп разуздани на свакпг мимппрплазећег ...
насрћу такп, да се шпвек дпвпљнп бранити не мпже.
Дпшим је тп ппстпјећим Закпнима прптивнп, кпји належе 
да се шпбанске псине на ппљанама пбдан везане држати 
имају, тп се пвпм приликпм пбраћам пбщтинскпм уреду 
с мплбпм да би нуждне мере упптребити извплеп, да се
... нереду на пут стане а тим истим и сампме Закпну 
Задпвпљи.

У Бежанији,                                             Кпларпвић
15/27 Јан 1874.                              Парпх Бежанијски
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Регистар – пријављених житеља 
за сађеое духана 1879.

Пријавилп се 19 житеља за садоу духана, 
а међу оима били су:
Живкп Стефанпвић
Данилп Кпрплија
Живкп Ращкпвић
Ђпрђе Урпщевић
......
и други

Факсимил Ппписа кпоских и вплпвских
кпла за гпд 1882.  

У Бежанији је билп 140 кућа, Бежанинци су 
имали 177 кпоских кпла, пд тпга 21 
једнппрежних, 148 двппрежних. За впжоу 
људи се кпристилп 22 кпла, 31 кпла су била 
тпварна, а билп је и 20 вплпвских кпла.
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Факсимил Извјестнице Бежанинца 
Фридриха Ланга,фплкдпјшера          1896. гпдина

Фридрих Ланг, фплксдпјшер,
из ппзнате бежанијске

ппрпдице

рпђен априла 1879. гпдине пд птца Фридриха
и мајке Кате, у Бежанији, 
кптар Земун, земља- Славпнија
завишајна пбћина-Бежанија
задое бправищте-Бежанија
занимаое-ратар 

висина тјела-средои
бпја ласих-црне
бпја пшијух-црне

Извадак из псуде:
име суда-Земун
брпј и дан псуде- 4223   26/11/1896
пзнака кажоивпг шина- 460 
ппшиоенп у Бежанији
врст и измјера казни- 1 дан затвпра
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Аустрпугарски бирашки списак за Бежанију    1883.

У прилпгу ппд / дпставља се 
пбћинскпм уреду “Именик 

бирашах” налпгпм исти према 
Закпну 8 ташка 1. реда за пбћине 

пп пдбпру биранпм пп 
пбћинскпм виећу .....

ппправити дати, т.ј. прирасте и 
птпад у исти уврстити те ппсап дп 

30 п.м. дпврщити н
а кпји се дан пријава и ........... 

ппднети има, за сигурнп.

Земун дне  20. прпсинца 1883.  
Кр. кпт предсједник   
.................

Из гпроег списка се види деп 
бирашкпг списка пп растућим
кућним брпјевима 
наппмена: У то време улице нису 
имале своје називе

У гпроем списку су следећа имена:
Живкп Стефанпвић
Рафаилп Радулпвић
Станкп Радулпвић
Фридрих Шилер
Јакпв Бпщоакпвић
Никпла Бпщоакпвић
Павле Вукпсављевић
Петар Вукпсављевић
Јпсим Пстпјић
Светпзар Крщаритпвић
....................................
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Факсимил Записника п стпварищту за 
цестпвни материјал 13. свибао 1885.

Ппвијеренствени записник састављен дне 13.свибоа 1885.

Услиед наредбе Оегпве Преузвищенпсти Бана Краљевине 
Хрватске, Славпније и Далмације пд 29. травоа 1885. Ј.З. 
брпј 401 имаду се устанпвити и пприеделити стпварищта 
пднпснп слагалищта за каменити материјал на пащоаку 
пбћине Бежаније и Бпљевцих, те ппредиелити дп кпјег 
прпфила впзити ће пушанствп каменити материјал из 
стпварищта на бежанијскпм пащоаку, надаље пд и дп 
кпјег прпфила из стпварищта на пбћинскпм пащоаку у 
Бпљевцих. 
Услиед гпре назнашене наредбе пдпутили су се дпле 
ппдписати ппнајприје на пащоак пбћине Бежаније 
лежећи тик савске пбале, те ппшем су исти прпмптрили те 
све мпгуће пднпщаје пресудили, закљушенп је 
ппвјеренственп да се на пащоаку пбћине Бежаније два 
слагалищта камена пприеделити имаду а тп:
а. једнп за вриеме када је впда у Сави малена
б. другп пригпдпм велике впде
За први слушај наиме када је впда у Сави малена такп да 
натпварени сплав или лађе у кпрекцију Дунавице унићи 
немпгу, буде пдрђенп да се камен слагати има на пбали 
ппшамщи пд дрвенпга мпста прекп кпрекције на Дунавици, 
уздуж Саве даље тпкпм впде – кап щтп је тп у прилпженпм 
ппд А нацрту назнашенп, -... 
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Факсимил писма Црвенпг крста 
бежанијскпј ппщтини из 1886. гпдине

Гпсппдине,

Главни пдбпр “друщтва Црвенпг Крста” , има
шаст известити вас, да је с писмпм ващим
примила 20 фпринти, щтп је ппщтина
прилпжила за српске раоенике ...

.......

.......

....... 

...Мплим вас гпсппдине бележнише да пву
нащу захвалнпст саппщтите ппщтини, 
у истп време мплимп вас, да примите 
увереое нащег неизмернпг ппщтпваоа.

24.феб 1886. гпд
у Бепграду

За Главни пдбпр “Црвенпг Крста”
Пптпредседник

Ђ. С. Симић

Гпсппдину Милану Серафимпвићу бележнику у Бежанији
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Факсимил Заклетве ппљпшувара 1886.

Заклетва
Заклиоем се да ћу ппљскп дпбрп кпје надзираоу мпјему 
буде ппвјеренп свагда щтп најбрижљивије и највјерније 
шувати и бранити, да ћу свакпга пнпга, кпји ппљскп дпбрп 
настпјати буде пщтетип, пак бип ... и акп буде пптребнп, 
пп закпну заплијенити... или га ухитити, да нећу никпга, 
кпји је недужан кривишнп тужити или нао сумоу бацати, 
да ћу сваку щтету кпликп узмпгнем пдвраћати и 
ппшиоене щтете...

...................... 
Такп ми Бпг ппмпгап

Милан Серафимпвић

У Земуну у Кр. кптарскпм уреду 10. пжујка 1886.
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Према Исказу ратарске прпдукције у ппрезнпј пбћини Бежанија (за 1887. гпд.) је 
распплагала са 6477 јутара и тп прпдуктивнп тлп 5578 јутара, а пд тпга вртпва 93, 

ливада 546, винпграда 68, пащоака 2148, праница 2695, щума 27 и не 
прпдуктивнпг земљищта 899 јутара.

Пбрађенп и засејанп је билп: житарице 2648, 
пкппавине 14, тргпвинскп биље 1 јутрп, 

крмпвп биље 27, впћоаци 4, угар зелени  и црни 16 јутара 

1887. гпдине 
у Бежанији врщалице

су ппседпвала три 
Бежанинца – фплксдпјшера:

Фридрих Милер
Фридрих Шилер
Гепрг Штрекер
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Факсимил рашуна за израђени пешат  Впстпшне
цркве у Бежанији и парпхијалнпг  зваоа

Кап щтп се види, пвај пешат је израђен у 
Загребу 1887. гпдине, а израдип га је Јпсип 
Радкпвић, резбар из улице Илица бр. 15.

Рашун се впди на Велешастни Парпхијални уред 
у Бежанији.

За пешат је плаћенп  9.18 фпринти. (пд тпга за 
пешат 7 фпринти, за лимену кутију са јастукпм и 
бпјпм 1.5 фпринти, за тпварни лист 0.20 
фпринти и за таксу 0.48 фпринти)
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Пппис Пбћинара кпји мпгу бити 
изабрани за мјестнпга судца ... 1887.

Пппис 
Пбћинара кпји мпгу бити изабрани за мјестнпга судца 
замјеника илиприсежника састављена у смислу шл 13 
закпна п мјестним судпвима

1. Јакпб Милиш рпђ 1852
2. Димитрије Кпрплија                        1845
3. Тпдпр Милпщевић                            1851
4. Милпщ Вујић  1853
5. Јпван Урпщевић                                  1844
6. Стефан Радић                                       1854
7. Гаја Нпвакпвић                                    1830
8. Петар Кпрплија                                     1833
9. Никпла Кпкптпвић                                1837
10. Манпјлп Машвански 1851
11. Рафаилп Драгишевић 1850
12. Живкп Беланпвић                                   1851
13. Стеван Милпщевић                                 1856
14. Милпщ Јпванпвић                                    1846
15. Стефан Кпвашевић                                    1856
16. Петар Штифел                                             1844
17. Лудвиг Штрекер                                          1836
18. Нићифпр Нпвакпвић                                   1845
19. Ђпрђе Беланпвић                                          1851
20. Јакпб Милер                                                    1842    

Наппмена: ппдвушена имена знаши да су били 
нашелници пбћине у ппјединим перипдима
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Вршидба сунцокрета

У Бежанији је у 1887. години од 6477 јутара 

(или 1570 хвати), колико је припадало 

пореској обћини Бежанија, са трговинским 

биљем било засејано само 1 јутро, а са 

крмовим биљем 27 јутара.  

Подаци говоре да је у другим сремачким 

селима ова заступљеност, у то време, била 

много већа. 

Каснијих година је и у Бежанији сађен 

сунцокрет и дуван у већим количинама, 

као и друго биље.

 


