
ВИТОМИР С. 
'Кљ. 

Беоzрада 
- 1975. 

1 део 

у водпа пanoљ€пa 

свакољ из 

сти: у овом делу 

да. У ,НЗ1:>едно] 

гла бити 'ЕМ 

КАТАСТАР-

лоци:рао, а МIНоге .означио ка,о !Непознате, па 

све 'Il0 претходню 'исправи'I'И и допу-

нити. се односи ,на по-

оавска) !и iНeK·a КОСМЗ1-

ска, IВр,ачарска и I1pО'Чанок.а ;села 'IlOMe је на
мењен. 

1) СУВИ ЖЕЛЕ3НИК. - За 
ШабаЊОБ!Ић 

потраж,и неко т..1есто у 'оаро'витюм 

у т~рским катастарСFИМ попиоима 
Железник nюrrиюивЭЈН че'I1ИРИ п~т.а и у\век 

* ПОВОДОМ књиге ДР Хазима Шабановиhа 
·"~"~A.~ •• ИЗБО'РИ за Београда, КЊ" 1, св. 

I. пописи и околине 

1476-1566. 

1528. uonисан 
Рачe:вrиhа 

углавном по:савс:ка се-

што ДOiВOЉHO за ПI),i'E!IИЈ!lН:У ~'",'IA.'~'A~A 

у пописима из 1530. и 
ваља ·ОВ·ОГ села би;ла су знатна, 
ж.итарицама шири, што опет 

стране може да ПQ'МQI1немање Об'al8euат,ооом 

да га не траж;и тамо где .я{'ита'Р~ице ВИЈно

ва лоза не 3ат,аласане њо-

данашљИЈМ овом 

ЖелезН'ИЈК има и воденицу 
Ж.еЈЈ[ез:mfч'1~ој la \ИЈМа и ЦрЕву, OднrOCiНO 

л езника. 

2) МЕЗРА 
кarrастarpокюм попису ЉИЈСИЧЭЈНИ по-
писани каю уз .село 

а 1560. год. село се 
припада А'Вали'l. OfВ~e инте-

л.исич,ани. За ову мезру ,др 

рекао: пonи-

село Љиоичани у 
па се веро\Ватно тамо налази и 'OiВa 

село 'ни ова 
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ВИТQМИРС.РАДОВАНОВИЋ 

кад :из пописа 

сича:ни :r:юписана уз 

се зна да и на терену даЈнаоШЊЕ~Г 

ка локаiJLИтет ·са исroи-

меним rюто:ком \и на 

био Ц€!НТf[ЈаЛIНИ део овог напуштооот села. 

претпостави да 

ата:ру данашњег 

1528. и '.Ло била 'КЈНежина 
ПРО'C'IlОр био резер:ви

Железника. 
.каюв'о Ов.о се село 

нала:зил,о баш ту, на локалитету 

'око поТ!оч:ив.а 
од извора 

не УЛИЈВа у 

била уто'љиковеhа 
погрешно прочита,о 'Име Ли-
горавац, 'односно 

eтrИ:ОГD:СЈ,m Риста ..I. ... J'Ln':'U .... Jf.LH 

Jl;OГOl)O:E~aц у 

други ЯЭЈзиiВ по-
~'-'A""'''''''''''' - Ово село ПСНЋИСИВа.:но у Бео-

си то 1528. и 1530. г.одине 
1560.К!аю нсфеСНЈf1К. 

ВОДО'М "ЧЭЈК >и 

з60'г тога прозван 
близини овог 

JI,ази се и неолитс.к.о насеЉе на Ј]Qlкалитету 

Рт типа а на том 
насељу БИЈЮ је 'МН!ОШТВ<О камеНЈИХ секира 

IЮ цею локали-

тет прозвасн нала-

зил о се делом на атару данашњer Желез-

30 

()fЮОЛНИХ села 

реци 

две 

;на 

и 

отприлике 

резерв\Исао за 

0-
:на

Са-

овом InPOCTOpy очу
вао ·се локалитет Селиште - 'некадannьи 
ужи це:нТаЈР мезре. 

познат у а~iХЕ~ОЈгоr1И]И 

ште културе 

'колико домова, а 

маљи. Иако се {на 

ле,эника -
)ЈЈВ'ОУМИО где да га 

шљао да га љоцира у 

до 15 запаДiНЮ од места 
ствари, ј е ДЭЈнашња 

лопи

на-

железничком атару. Њен други назив 
ОВ. Петка извору лековите т,о 

римско .насеље је пони-
ЮОЛУ:[ЖЊЕ~Г римског lюа:ст:рума, 

7) МАНАСТИР ПРЕВЕЛИКА. 
на локалитету на 

lVl1:Ш.Ј.:'Гг~Ш1Щ~. ,а у Вlpeмe пописа у 

Вио 
Велике 

и манЭЈСТИРСКЈИХ ЗI1рада. 

ПОЈ3'p:Шiно по ,ономе шт(') ,се 



ГДЕ СУ СЈ<: Д"",'';~r'-'':>~'~ЈЈ.,'''' НЕПОЗНАТА СЕЛА И МЕЗРЕ У ОКОЛИНИ 

дело. 

ГОВОРИ о' краљу 

стиру зна, се D'IЮЈ1ИiНИ пО'дО'ста, 

у попису 1560. гО'дине 
iIЮПИС8Јна са'мосталнО' и' уз 

ник, шТО' 'СЛУЖ1И iКаю до:юаз да 

могао. да други, 'РУД8ЈРСКИ 

лезВ1ИК. 

на локаЈ]И'~ 

љз:нск'Ог пот,о.ка. 

он 'Каже: свима :гюписима hP'{"\.1"1'"I!:j'1"I''''''Vc:. 

,спомињу се ,села: 

ш'Т а'FLИЦ а. 

а данас у 'ОКОЛ'ИiНJи ~_"~"!-,C~' 

,само села ВеЛИiка и Мал,а 
rидеНТИ'ЧIна 

тала 

Illтанице 

данашње МОШТ8Јнице. 
билО',на локалитету Селиште \~~'1fJ'-""'" 
ку И 

Ово. село пО'-

О'I1illIТИН:И 

ШТО' 

О'чигледнО' ,т.ра-

ЖИТИ су припадала 

К'незу а тО' су у првом 

реду ПО'С8ЈВска села. ТакО' дО'лаш,l'МО !До. ЛО'-
калитета О'КЮ реке Ма-

у данашњем на КiO'Me је би-
'Од економски 
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БИ[ТС)МЈИР С. РАДОВАНQВИЋ 

села на атару >ДЭ!НЭЈшњег 

;це-о ·овог насеља био 
је 

Iи >ЮЭО 

С нек,ОЛЈик,О окюлних села, њe·~ 

IiОЈВИ 'СТЭЈНОЈБ'Н'ИЦИ чували 'ОД пут 

ОДРЕ\ЦИО где 

у 

о,ва ме

ЈЮЦИРЊТИ. 

ба;t:)ИЧ!К'()М атару 

.t'е!зенице} у 

а -са истока 

цеНТ.аЈР насеља 

леве страlие 

насеља, 

ј е сад нови 
било је rнеолитско 

насеље ,старчева:чке културе; око 

реке неоЛЈИТСВЮ насеље ви;нчан-

Саве илирско 

година темељи ,манэсrrира 

су ютк'ОлаНlИ и К'ОiН'зервира

ни; том приликом да је мана
стир дело ,М10palВoкe 'Шк,оле, да ПQтиче из 

десе'N1Jна 15. гвека, да био украшен 
ФЈ)е'(жс:\;ма, ТРИКOO:Iхозну основу 

итд. 

је већ 

·оав 

те ОД 

~"",,,,,,,,,~.Ч~Н"" оэщэшња црква у 

СЕЛО ВРАНИЋ И СЕЛО БРАНИЋ . 
.Ј:ј'р;њ~ш.а у 16. 

локалитету 

атару, а делом 

Оба ,села била 

села, или у суседном )])l=)юкевus 

,од три села, или у 

КјСlНа~т.и:це од два села 

СЕЛО ГОРЊА ОПАРИНА. - За ОБО 
Ша6ано
и 244 



СЪТ СЕ НАЛАЗИЛА НЕПОЗНАТА И МЕЗРЕ ЪТ ОКОЛИНИ БЕОГРАДА ... 

ОПАРИНА. - Нала-
зило се у ЛеС%оrвачк{)'М у леско:ваЈЧ-

сковцем, 

цом. 

где је биља и насеље. 
ондашњим селима: са истока 

са Степ-
Ле-

СЕЛО ТАТАРИН. - У :попису 
у 

село је че'I1ИРИ пута .по'Пи-
СИlвано у турским ката'С'l'ароким пописима у 

16. 1528. 'люписаню у .кнежи-
ни 'у ,су 

села, 

селима ваљал,Q, .и 

,места у Iселу - ДО 

КРАЈА далек"о, У Бељини се 
лак налазио ,од ЦPК'iВe и 

школе, према и Би-
ља то .омање село. 

ИТД. - ПОIIиоива;на је 
и 1536. ГОЏЈ)ИЈне :К'атаlстарски.м по-

И уз село Ма-
IЮЈШС':у из 1560. не 

се-

нек,ољИlКО заrюне.тних 

iИcnитивача l\l.ЮГУ да 

наведу на ст:рањпутицу. 

га ОВОГ, уз 'ПознаЋа'ње на 

терену, тешко да се и {)!Ва мезра 

тачно Маямћа" на 

Ова Me~pa била 
ка Беља:ница на 

из 1528. I10ДiИlне 

прави ре-

спа-

домооа са 33 одрасла М:)lJ1.LкаrpЦ,а 
,споообна рад. 

њен,а 33 ~-OMa пр,IИХ:.QIДила 
годишње . 

.израсла у rвелr:икосело са 55 
ход се п'О'веhао на 4.400 акча, 
пису ::из 1560. 
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ВИТОМИР С. РАДОВАНОВИЋ 

СЕЛО ГАЛАТ право ГАВАН, 
Или је поrrисивач погрешно записао 

или Ша:баiНJОВИћ 
тек Галат тре-
Ђо 

Б~:up:з.И.лови:ца у IВpeMe .цV'.д·<::!;,-,{;"о. 

доказ служе: rrозна'та 

и Гавански Рт БгU~~~ИЈIОЕ~ИI!И. 
ОДНОСНЮ Гаван 

СЕЛО СТУБЛИНА. - У 

ле: данашњи назив за 

34 

"""''-L'-'-'-'1:'''''''' У време проласка 

1662. г,сщине, ... ). 

СЕЛО КАПАР. - За .ово село 
Ша6аНОВИЋ је записао у напомени бр. 

и атар 

је !ваљаљо ту и 'Ђражити. 
'са осредњим lДa;вaњeM, 

је за њега Д,а је 

зна чи да био неке 
познати локалитет у данашњИ"М 

У:ж:и центар 
локалите'I1У а од 

сачувао се назив дела атара и 

је овом припадао 

28) СЕЛА ГОРЊА И 
ВА. У 
1528. 

МЕ3РА 3МИЈАК. У ТУРСЈЮМ ка-
та,ста:роком попису ИЗ 1530.0[Ва мез

уписана је уз село Дољи L.ЖЈ'U'--','.ы." као се
сеља, Била 

пот-ока, притоке 



ГДЕ СУ СЕ НАЛАЗИЛА НЕПОЗНАТА СЕ.ЛА МЕЗРЕ 11 ОКОЛИНИ БЕОГРАДА ... 

али ~a:Hac на 

iНик-аювог ТQ;ПG1нима ПОД ТИМ 

сличним називом". 

нице ове 

нала'зи 

ужи цен

значељу речи светодух в. 

а ;из осталих да 

лика и богато село, да 

веће-г в.одено:г воденицу, 
његовом t-rr.!'П'''''"''ПЈ'''·П 

је 'имало и свештеника 
локалитет налази се у на 

граници Рачевив.еве кнеЖИЈне према юне
дана-

ПOТIисиван 

TYPCR..WM ,катаста:рск:им псшисима, 

цима су била два села: 
Село Nl(:ДС»l~шевоцу) 

РУ'СУ'Џ!:t-Ј:)аЈ:ЮIllа~в[~и, па се назив 

р.а са скепсом примити као тачан. 

ВiИДљиви 
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ВИТОМИР РАДОВАНОВИЋ 

и др.угих 3'г,рада. На 
поред налаза 

'Римек,о:г НОВ

и РИМСКИ сар-

СЕЛО БОРИШТЕ ИЛИ ЛИПОВИ-
За ово сељо Шабановиfi 

8 ,НаЈПисао: 

'Имао IВIQ,деницу ЈЈЈО-

део железнич:ког села 

се ,на локалитету Бодољен 

ло то мало са 9 домова, 
·ШТУ лотока Ј.VЈ."УЫ.Јu,н:>с:,е'.ц'::>'. 

ца 

диве. 

ова два 

"њи:хю.ви ста

. Године 
именом Чачани-

царски ха.юOlВИ 

такю исто :и го-

Оба ова·села била .су у на лока-
ЛУКОВа СЛА- литету 'о.кю 'истоиме.ног п.о,'т;о:ка, ко-

жини кнеза 

36 

припада сливу 

ха:сOiВ:И припадали 

~~eJ1e,~НiJ~IKY а не .оном који 
виh замислио да био дана:Ш)'ЬеЈМ 
лез.ни:ку 

п.рола::3rJЮ iВажан пут IОД 

ке и даље. 



ГДЕ СОУ СЕ НАЛАЗИЛА НЕПОЗНАТА СЕЛА И МЕЗРЕ У ОКОЛИНИ БЕОГРАДА . . 

Др Ш.абанавић је покушао .ова села да 
лоцира на УМЦИ, 'КЈрај СаЈве, поводе-rш се за 
ОНИМ што ј е 'о ј еДНIQIМ дру-гом Дуlшвцу п.ро
-qитаl{) у "Околини Београда" од Ристе Ни
КОЛИЋ!а, мада се 'Из I}ЮIП'ИiСЋ }ааню iВ'ИДИ 'да су 
ТО села железни:q'ка, 'ОДIЮСНО рипаЊоС:ка. 

41) СЕЛО ГОДЕН, ГОДЕНА, ГОДИЊЕ. 
- За 01ВO село др Шабано.виЋ је у напоме
ни бр. 7812 написао: "Г'оден, ГОД6на, ГОд'И
ње !Или слично. СПО'JVI'иње ·се 'и у каснији'М 
П ОlПисима , Пl.рв,о у Београдској, а затим у 
Авалсюој .нахији, аљи га сада нисам нашао, 
а ю1 дешифравање није прецизно." 

Године 1528. село је пописајНО у ,к.нежи
ни РУ1СМИiра Раче-виhа. 1530. и 1536. год. у 
БеограДClКој ;нахији, а 1560. у Ав·алокој на
хији. Доцније,сеJIlО је остало пусто. У ар
хиви беолрадоксуг 'суда iнала!З'И ,се \документ 
бр. 347/1833. - ПОПИС алија у Бео:-градс'Кој 
нахији, из којег ,се Б'ИiДИ да је на .подру-qју 

овог села тридесетих година прошлог века 

била шума КЈоја 'се звала ГОДЊА и да је за 
шумара ,,!наређен" Неша И.mиh :из Врч-ина. 

Укратко: село Годен, ГO'Д€1Ha, Годња на
лазило ·се у Вр"ЧЈ1НУ, 'код ТеофиљOtВиhа Ј:СуЋа. 

42) МАНАСТИР РАКОВИЦА КОД СЕ
ЛА ХРЧИНА (ВРЧИНА). - Овај :манастир 
је написан у тytрсюом катастароком лопису 
из 1560. Iюдине. За њега је др ШабаiНовиh 
на!Писао у -напомени бр. 17: "Данас не IЮОТО
ји, а налазио се вјероватно на локалитету 
Црювине кад села Вр-qина".13 

Раковица спада у редо'Них наших мана
стира за к<оје се прича у легендама да су 

"летели", тј. "преле-тали" ·с једног на дру
го мест,о ,да би 'се опасли ОД уништења. 

Године 1560. манастИlР Раковица је по
писar.н юод Врч.ина на Завој.ници 'око За-ВlOј
Нlи-qке реке, на локалитету МанаСТИРIИIпте, 
одакле је по леген·ди "прелетео" на сада
шње место. 

43) СЕЛО Б-ЕЉИНА-СЕЛИШТЕ. - Г.о
ди-не 1528. О\Б'О село је пописано у КiНежини 
к'Неза Русмира Рачевиhа, ;у Београдској на
)rији. У два наредна пописа (1530. и 1536) 
таКОђе је пописано у Београдокој Јнахији, а 
1560. у Аналс-кој .нахији. Др Ша6аЈНOIВиh за 
ово село каже: "Не i[]юст,оји .oдaIВHO, али ка
ко се ,цаље наlВОДИ заједно ·са селима Ши
биh и СтепаШИrНовац каю једно ОД I1раIНИЧ
нихсела месзре Рика и IKaKO знамо гдје се 
налазило село Сте-пашиновац који је ,стал
но припадао нахији Железњик, ОЋда се и 
ово село морало 'налCi'ЗИТИ негдје измеђУ 
Рипња и .Аззале, и то ~a лијеl]юј C'I1рани Пре
чице, деоне .притоке Топчидерске !ријеке, 
дакле око Шу;пље Стене". 

ТОJIИ\КЮ др Шаба!Новиh, а Бељwн·а-Сели
ште стварно се налазила у данашњем Рут
њу, у СЛИЈВу Беле реке, леве прит,оке Топчи
дерске :реке, и с те .сТРаЈНе се гран!ичило са 

сел.ом Шибиhем \и мез'РОМ Риком (Реком). 
Ужи цент'њр .насеља је био на локалитету 
СЕЛИШТЕ (на <рушањскюм атару), где се и 
са:д налазе остаци ,отарог гробља. (Сад се 
зове Селиште, ·а.JllИ има и с,таријих људи 
који знају да се зваЛiО раније и дру.кч:ије -
"Бељина Селиште по Белој реци"). 

44) СЕЛО ЉУБУШНИЦА, ЉУБИЧИ
НА, ЉУБИЧИЋ. - Село је поП'исап-ю 1528. 
године у кнеж.ИЈНИ кнеза Русимира Pa-qеБИ
Ћ:а, у Београщск,ој нахиј'и. То је, пре crвeгa, 
одли-qаlН доказ да ово сељо није :идентiИЧЈНО 
са ·селом Љубуош'Њицам, односно са Доцни
ј'ом -маљом рударског Железника; :()lВa бео
градско-авалока Љубушница била је на 
другом месту, па ЧаЈК rи на .друюм крају у 

окюлини Београда. Село је затим .попи·си
.вано: 1530. као Љубу'шн:кца (имало је \и во
~еницу) и 1536. 'као Љ'Убичина (имало је три 
Б'оденичва камена), таКОђе у БеОlГрадс'Кој 
нахији и, најзад, 1560. године каЈО Љубичиh 
у Авалској 'Н·ахији. Пада у очи :да ј е село 
ПОЛИОИlвarно с тројаким именом, па се .може 
посумњати у исправност дешифрсхвања. 

За 'ОВ'О село др ШaiбаНОiБиЋ ј .е наlПиса,о да 
је непознато, али је веровао да је идентич
но са Љубушн:и.щом рударског Железника, 
ма:да '0 'томе IHe :може бити .ни говора. 

Др ШабаНОВИЋ је пажљиво чита·о "Око
лину Беог,рада" ·од Ристе Никол<иh,а, аљи iни
је запазио да је Николић у пюдтек.сту1<1 :на
писао: "У селу Реснику nостоји и .место 
зва?-LО Лубња'Ч,а, -z,де је био збе~ и 'куЋе луб
њаче", а .на стр. 938. (где се ГОtВОipIИ IQ 'име
нима села, К'.рајева и локалитета) fпомиње 
се и назив Лубњаче. 

На ,о.вој Лубњачи и око ње треба лоци
рати село Љубушницу, ЉyrбиЧ1ИiНУ, Љуби
-qиh. 

45) СЕЛО И мАЛА ЉУВУШНИЦА. -
У турском катастарском полису из 1516. г,о
)Цине (пет година пре паща 'У турске 'Руке 
MaQ;Be, Шanца 'и БеОIlрада), Љубушњица је 
rюписана ,са царским хасовима у Железни
ку "који је рудник ·сребра". То је тај Же
лезњик за ъ:юјrИМ је др Шабановиh ПОI1решно 
Ћрагао. Попи-сана је као село ·од 25 дом,о,ва, 
заједн·о с .малама рударск:ог Железника 
(г.радиште, Станови :и 'дР.) и мезром Луто
вац (треба: Мучевац или ДУЧИiнац), Халај, 
Стубица итд. У напису Београда и ,околине 
'из 1521/23. године Љубушница је попиеа
iНa као ца·раки хас узрударок.и Железник, 
али 'сад као мала :руд. ЖелеЗНiИJка. Нала-
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ту 

у ТУРСКИМ катаста'рск:им пописима ЬЕ~ОI':ргlД-

оке .и Авалске :везе 

вао исеДМ11ЧНИ 

те грешке, 

:r.юк,алитет. 

ЖЕЛЕЗНИК-

ЖЕЛЕ3НИК -
- Каю uаDСКИ 
на 1516. 11 

,И ова је мала [юпиоива
;године, Имала до

ма, 

'у .ова 
ЖЕЛЕ3НИК 

пописивана 

хиљаду 

Стенич-

ВРБИЦА. 

у (истим пописима 'као и железничке 

мале. Налазила се 'Ок,о потака 
Шабановић 

селом: 

38 

Шаба:новиh направио .неколИiКО грешака 
:су биле у њeГOBOIМ трагаљу 

рудароким 

~T папису из 

ТИО 

писано 

'у попису 

се 'ова мезра :не 

ње. ВаЖlНОСТОВОГ пописа T,Q;}Yle што се 
Т'аЈЧНО где ,била ова кнежина с :рудар-
ским и да юна ни к a:rши х 

додирних тач:ака ни 'са данЭЈШЊИМ Желез-
КОД са 0-

стружници. 

1530. уз рударск:и ЖелезНlИiК по-
писана је 

се у ~~--~'--.J 
рудник 

сусе.Д;Ним 

1560. :юдиде 

~,Ha о 
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ри, био Суви Железник, а Јовај СуlВИ да 
пребаци He~дe у ПОДЋОjZJ/НИ и баV'ОБ~ Ма
киш. Носио -се 'Мишљу да мезру Стубицу 
лоцира у Колубари, у данашњем ;селу Сту
бици. Тањо би испало: Халај у Ко-смају, Лу
ТOIвац-Пуr:Юlв·ац у Београдској IIo'са.вИiНiИ, не
далек'о ОД CalВe, а Стубица опет iНa треЋој 
страни, иако су све три 'ове мезре биле јед·
на до друге, тј. 'УЗ iрударск:и Железник, у 
сливу Дучинске реке, у дУЧИНiИ. 

Мезра Стубица је 'била у данашњој Ду
ЧИiни,С леве страЈНе Дучиноке .реке, 'о:к.о из
вора Стуб љине (испод кюте 306) и Стублин
ског ПОТiOка који тече юд овог извора tИ ули
ва се у Дучинску реку. 

у тур-ок'им -к;атаcmatроким 1J]000Ј1Юимrа мезра 
Стубица пописивана је као царски ха-с 1516. 
И 1521/23. године. 

52) МЕ3РА ДРЕНИК, ДРВНИК, СЕЛО 
ДРЕНИК. - Ова мезра под именом Дреник 
ПОПИС-ЭЈна је ј.аш пре пада Мачве, ШаlIIца и 
Бео.npада у турске руке, 1516. I1OtД'Ине п:ри· 
ликом поrrиса Нахије Железник, као ПУСТО 
село (мезра) уз цароюи ха-с ЖелезlНiИК ("кю
ји је рудник сребра"). Кt()ментаришућlИ OtВaj 
ПОПИС др ШабаНOIВИЋ ј е тачно уочио да су 
мезре Пуповац (погрешно убициран, треба 
Д учин ац) , Халај и Стубица (занимљиво је 
да су и :ња терену ове мезре lOBWM редом по

ређ·ане исТ<очно од Ж·елезника) "сијалишта 
Желе-зника", ДОК з'а Дреник каже да при
пада РУ~ИllIТ.има (у ,ДCliНашњем Рипњу), што 
је так;ође и на те.рену такю. Године 1521/23. 
ова мезра је ПOiг.г.исана као мезра Рудник, а 
и на терену nдe је ·ова мезра -била .и данас 
су !ВиДљивiИ трагови руда!рске 'делатности . У 
НЭЈредном попису на овој мезри се јавља се
љо Дрвеник. ,,3боr велике 'сличности 'у а:рап
ск,о-турској г.рафији ТQlпонима Рудник, Дре
ник iИ Дрвеник" др Ш,абанОВ-ИЋ је сасlВ'ИМ 

правИЛНО ".пОМИII.Iљао да је у ,свима случа
јевима -ријеч о 'Истом мјесту к·оје се звало 
ДРВ6ЈНИК'\ али је ипак то мишљење задр
жао само 3'а ,щреник и Рудник, ДOiК је за 
Дрвених 'ОстаоО у недоумици. 

Првобитно име Юlвог 'Места ј е Дрвеник, 
што се очуваљо :и у данашњем имену лока

литета - ТренИiК (у данашњем Бар.аје-ву 
према Љутој Страни у Рипњу), на к:о:ме је 
о.но једним делом било, -ка;о и у имену из
вора ДреНОВЧИЋ у Р:ипњу и [Ioотока исто.г 
имена у суседном делу ПаРЦЭЈна. Налазиљо 
се на rгромеђи данашњих села БарајеiВа, 
Рипња и Парцана, .-однооно између села ко
ј а ·су ту онда била: РуоДишта, ДражаНОlВца, 
Н енадов Ц а , Путеника и Парцана. 

Кроз Дрен-ИК ј е tОД А!валепреко Дуће!Вца 
и Паланке (у Рипњу) IJJролазио главни пут 

н:·оји је спајао Рудишта (у Rипњу) -и рудар
ск·о место Железник (г,ра:д;иште у Стојни
ку), а ОД Путеник<а другим Kpa-к.olМ преко 

JIИСОВИћа-Острав:ице (села у ЛИСОБИВУ), iВO
дио ка Баро-шевцу 'И даље к'а РУДНИiКУ. 

53) СЕЛО ПУТЕНИК. - Године 1528 . 
Путеник је пописан у ·I{јнежи.ни :кшеза Ма
нула, сина Тодорова, заједно с ру.дником 
Железн.ик, Рудиштима и ЧачаЈНИЦОМ; 153.0. 
пописан је са царским x-аСЮlвима у НаХИЈИ 
Железник; 1536. taK-Ође као царски ха-с у 
Желе.зничкој нах!Иј'и .и, најзад, 1560. опет 
ка,о царски ха-с, али сад 'као ·сељо "пу'сто, без 
раје и 'об.рађивања" (раја .из познатих раз
лога побегла - С'I'Dчари 'ненCl!ВИКlНУТИ .на те
жак рата:рски рад). 

Поред ·ОВИХ података који знат.но пома
жу да се уђе у траг 'ОВОГ "изгубљеног" села, 
сачувао се ,на локалитету Барајев·с,ке Шу
ме, у Бараје-ву, у го-рњем делу слива Буљ
к,овца, И назив Путниюов-ац, he-далеКJQ од 
гљaBHOtГ лута Rюји је некад спајао (а iИ ·сад 
спај а) Рудишта у Рмпњу, 'ОДНОСјно Паланку 
и Љуту Страну лреко Дре:н;и;ка (Треника) и 
Губеровца (Губеревца) са Железником (Гра
диштем) у Ст.ој.н.ику, а 'ДРУDИМ KpalКoM (к.оји 
се -одваја баш у Пу:тенику), преко данаш
њег ЉИСОIВИЋа .итд. Рудишта у Рипњу са 

РУДНИК-ОМ и даље. (Овим путем 'од Авале 
прекlO Рипња (тачније: Хајдучице и Дућев
ца) и ЉИООВИЋа (Лисхавика) прош'ао је 1662. 
године турски путописац Евлија Челебија 
кад је из Београда ишао -у Албam1ју). Има 
ОСНOIва да се верује у причу да је Путе-ник 
добио име по овом путу. 

у односу на данашња села путе-ник је 
био између Барајева, Парцана, Губеревца и 
ЉИСО\ВИЋа, ·а у О.Цiнюсу на ,села Iиз 16. века -
између Дре.њика, Парцана, Губе.ро:вца, Лу
кавца (Луко!Во--Слат.ина) и Војкювца. 

По економској онази ·село је ·спадаЈЮ у 
ред бо~атијих места. 

54) СЕЛО БЛАШКА. - Године 1528. 
Блашка је пописана у турском ,катаста-р
ском IIiOПИСУ КЭЈО ,село у К]неЖJ1iНИ ,кнеза Ј 0-

lВaHa Белоше-виhа са 4 'куће и три мушкар
ца aIюсобна за <Рад, Т,о је по.уЗД(l!Н путоказ 
к.оји казује да ово село т,ре-ба тражити ме
ђу ·селима око Космаја, где је била ОlJЗа К'не
жина. Две г.одине доцније, 1530, Блаш;ка је 
попис ан а са же.лезН!ичким ·селима у Желез
iНiИЧКlој нахији. Т,О је још IЮ11Пунији путо

каз, јер казује да ·ОВО "ИЗ'губљено
Ц 

село 
треба 'I1ражити на I1рalНИЦИ железНiИЧ.ких се
ла .према Космају, односно бившој Белоше
виЋе'В.ој кнежини. У катастарском ,попису 
из 1536. године УtЗ Бла1IIКУ (IKao железtЮ1ЈЧ
К'О ·село) пописано је и СеЛИiШте. Значи: или 
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Блашке 'с":у 

СЕЛО 

н.ица, 

мановцу. 

Село 
источно ЮД ДаЈнашње 

но ОД онда:шњег села 

северо-

ОД 'QНдаш.њег ·села-мезре 

'I\a'py данarшњег 'села 
литету Радивоћ. Нев,оља 

тачно 

неки нароч.ити 

др ШООC1lН'ООИЋ 

40 

у 

БЛсIЖИНИJlУ) 

са:о: претходном 

ШТ'О значи да су 

т а(К<о ј е СТВђрИЮ 
инспект.ор 

rюменом у .попису из 1536. 
била раз.грањичи ове две 

на атару данашњег 

зна 

само 

Ба
Ми-

0180 

'насеља био је на 
локалитет бе

'с неюро:rrолом на Песка
без саНДУ1каЈ са 
,словенск,о насеље, ту се 

римска ИТД. 

МЕЗРА У време 
турских К'3.таста:рских пописа на ата-

била три села ~ 
локалитет.има 

Ужи центар rнaceљa био је на лок,алите-
ту недалек:о 'од яеоли'!lСКОГ насе-

њ'ива:ма. Др 
'Ову мезру са мезром 

саювlИМ 'I]РЭIВIИлIНО 1И..ОТицао 

раЗЛlИКOIБати 'Од 'села 

деiР,еl~[ЏЈ1i'Сјroс~г села у 
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уписана БА ЧЕВИ
деРDенџи}C-FЮГ -сел.а у 

попис ана 

U"'V"_~A';U под именом Селина. 

DО'д,ине rЮl!1ИСан у 

ПО1'оку 

мезра је са 

у 

КЈнежини юне-за а поlJI.fи-

ње се 'и у ГFоr:шсу из као ОД Dpa-
НИЧНИХ села мезре Рике. ШабанOIВиh ј е 

МИСJIiИО .да се :наљази "негде Ри:rnња 
и hвале({, Шибиh се налази на 

локалитету а 

села: 

и мезре Рика. 

МЕ3Р А 3АМАН и сл. --
Ј Зiвља се у TYPCJ{iQM к,а.тастароком 
1530. године уз 

не 1536. у наредном попису VT'B't1:nerНo 
половину ста.нсхвници 

а другу <становници 

попиоу из 1560. тюписана је 
као 

села. 

у tНапомени иснод теюста 
баIН-О\ВИћ је налисао: 

сл'ич.но; непознато. 

6 

000'1' 

6. др Ша
ЗаiМан или 

наrюмене инспекто-

МЕ3РА ДОЉАН. 

а то је ло

познат Као 

РИЈМОКЮ на-

ни трагао за 

места. Налазио се при 
у и Саве 

део ове БИЈвше мезре зове 

До-

Попис-ивана је у овим турским tК-atГa-CTap
ским пописима од 1528. до 1560. године у 

ШабаНОl.Виh је 

углавно-м ПРЭЈВИЛНО лоцираю средњи ток 

ни ,слутио Са 

ских катастЭЈРаких пописа 

)СТ'РУЖЕrИIJ{И био и фаЈМ-ОiЗНИ 

ме је он тако много инсистирао да 

је мезра рударсюог Железника. 

IllТo, разу-ме се, 

је стварно био 

карти Насеља 
почетка ХПI 

'-'" ..... "',ц,."""" О(~Т]::IУЈ:книц:а је 

казан као самюстаЈ]јНО село. 

За књигу др Хазwма ШабаiНOiВ'Ића 
и ,о·юолине .ОД 

-с правом речено 

да је књига I10,щине, па так,о'И примљена. 

ТО ШТО овде изречено, не њену 
!Вредност, се не односи на оно што у 

главно, вен на оно ШТ;Q ј е 

споредно - на и локаЦИ[ЈУ 

насеља, па и самог 'Р уд ароког 
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п део 

ЈЕ БИЛО СЕЛО ХАН У ОКОЛИНИ 

у из прве ПОЈювине 18. 
века чеш,hе се помиље Хан 

Хански Так;о: 

1) 1723. године за Хан се 
50 хлебава и му је кнез 
виh. 1 

приликом 

"препросил {'\f\;'ћПU!U"А""П' , 

му егз·cuрх мит.рополит,о.в, iJlчињеноr 

и венчанице узел 20 

4) 1734. године за Хан се iК,аже да има 
цркву посетИQ вице-егзарх V"'"V'J.'I-' а.и.--

СКОГ МИТРОПОJIiита 

нешт,о 

опис: ва 

да ,ве:ома мал1а: 

не мо·же ,стат,и. 

Света трпеза 
цpкrBOM у JleCK.(}BIJ;V 

:ОД камена .. 
(Не . .. Кадионица -
:везана. Има 22 ,иконе ... 
камени темељ, али је caCBWМ тесна, Нl:Ю:ЗО'Dа 
нема 'Ни У се човек као 
да је у цркве је била не-

,велика ВаЈРОШСУ lостале ЗЈ.Щине 

(,pJtfМCKO насеље с некропо;лом, 

у 'ОRЮJIiИНИ, И кастел 

прим. су и многе че-сме, па 

месту вода и ка-

од чесме :код мени 

ЦРКЈ3е .и те старе 

има много I управо премного. 

M~HOBa (Рll",МСк.их 

прим. 'виши !ОТ 'сежња, а 

2 На сваком 
по.л.омњене стеле 

могла начинити щ:ж!Ва. 

iIюд€!Ница а део 

темеље суседних цркава у Ле
Dt~ЈЈ;;>..IСЕttи, 'и У 'Мостове - ПРИМ. В. 

Ј:ј,1i:liIП:-Е~гзаD'Х је затим :юонстаТQвао да су 
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Хан јеспа,о на десетак 

црквене власти нареде 

те 

ханс.ка црква 

Хански збег 

ск:ог мира 1739. године ,ка'о село cr'10чео да 

се г.аси, а његов'и преостали становници 

се у 1738. ГОД . .спасли ОД ,КУЈге он вели-
\кИХ сада су за'Юваhени ;но-
вом прешли у а делом се 

после завршеног рата :раселили 'у 'OKo.mнa 

прв,ом реду Бел. и у Бељи-
се име 

вљати и данас Вел. 
ћИ .део земљишта '00'01' ,села 
ЖИ1Бог човека би знао да покаже где 
је некад Хан. Занимљиво је да се ни 

називима сеоског ,атара НИ1I.Iта о 

сачу-вало. 

Испитивач 
Ж. 

жалост, он НiИ-
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па видео што би му помогло да ХЭЗН rrt:),аil:~И;IIНО 
ни Х1нез.а ЛОЦИЈра. Тако се он ве-
на u{),раiДОВИћа {-саuзидаiне од 'КаЈмења ОД рим- 1()IВ;0Г етарот 

СеЈЮ Хап 1iаЈ1.азu.ЈЮ се у ВеЈ1.и?<:о.м. Бор?<:у 

Le vШаgе Нап зе trouvait dans distirct Вота1<: 

!НИ 

је име ове воде:нице 
воденици на 

• ."""",,,,,';'~y Ја-

приписао 

iНeKO-

л,ико ЕИЈю:метара :нrи:ЗВOJfjIЮ; мсто таКIQ, 

видео ни >OCTaf[lXe богamог РИМСКЈОГ насеља, 
ни МlHOГO штошта на пример. 

6* 

'ой.Ч'VlВао се данас 'ОЭ!МiО на-

ЦТЈК13 еl! адЈ; " 4 налази /На ,суп:рот-

ханска. 

је заиета 
(Веку, па и 

GаDЗI'Ч!ка црюва, а не 
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Так:о се, и поред оБИЈ]НОГ 'и 3) 
СКОГ и ВИДНИХ доказа самом се имену юь,есМtt'Г:V:Ю 

терену }С'I\ВOIрила ПРаЈВ а и по,- и сад сам,о из-

метња. А ево 

голема IpeKa .има". 
~,",'~~,I'~~~ том реком, 

она 

пр.илазом, црквене 

су \Власти сасвим ЛРЭЈВИЛНЮ донеле .одлуку 

,ДОК је 

не 'и ,свеш,теника, 

ле,СЮ:ХВ,lЧI(,оi ЦРКЈВИ 

меШ'Т6ва на НОВ'О место, али на старом ме

на .гомили /римски 'споменици 

њен темељ. 

.во:денице 

и нала-

Ц1)'ЮВИiне са остацима темеља старе хан-

ске црrквице ,са 

митрополита, 

1733. :юдине. 
"',",ППТffUГО \Налази и 

узвишења на ко-

у се име-

- на 

НАПОМЕНЕ 

1 Шабановић, Н. Д., 364. 
2 Шабановиh, н. Д., 37. 
Шабановиh, н. Д., 528. 

4 Шабановиh, н. Д., 

5 ШабаНОВИћ, н. Д., 77. 
ШабаНОВИЋ, н. 105. 

1 део 

Шабановиh Д.,49. 

9 Шабановић, н. Д., 76. 
10 ШабаНОВИЋ, 265, 
ШабаНОВИЋ, н. 356. и 266. 

12 Шабановић, Н. Д., 66. 
r:J ШабаНОВИЋ, н. 567. 

ШабаНОВИћ, Н. 16. 
16 Шабановић, н. Д., 

Шабановић, Н. Д., 227. 
Шабановић, н. д., 

Шабановиh, н. д., 

ШабаноеИћ, Н. д., 145. 
7 Шабановиh, 11 Николић, Околина Београда, 930, 938. ШабаНОВИћ, н. 145. 

п део 

1 Споменик књ. 42, стр. 149. 
Максим Ратковиh: Извештај 1733. Бео

rраД, 1884, стр. 164. 

з Споменик САН, 52, 175 и даље. 
Ж. Петровиh: Шу.м..адuјска Кол.у
Насеља, књ. 31, стр. 31. 
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1. ДР ХАЗИМ ШАБАНОВИЋ: ТУРСКИ 
ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ БЕОГРАДА, КЊ. 

св. I. Катастарски пописи Београда и околине 
1476-1566. Издаје Историјски архив града Бео
граДа. Београд, 1964. 

2 Риста Т. НИКОЛИЋ: ОКОЛИНА БЕО
ГРАДА. еЕЗ V, НАСЕЉА КЊ. П. Београд 1903. 
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4 ПЕТАР Ж. ПЕТРОВИЋ: 

КОЛУБАРА. СЕЗ 59, НАСЕЉА 
град 1949. 

5 Витомир РадоваНОВИћ: Бел.еш?\;е о 
сељи.м..а у ОКОЛUНU од nеол.uта до 'Кра-
ја 18. века 
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LES VILLAGES ЕТ LES MEZRAS AUX ENVIRONS DE BELGRADE DONT 
ON FAIT MENTION DANS LES REGISTRES CADASTREAUX TURCS DE 

1476 А 1566 

de 

rons de 
се livre а ete le 
сотте tel. 

Dans cet 
'trouves certains 
environs de Belgrade. 

Vitomir Radovanovic 

il est indique ои ве sont 
et mezras inconnus аих 

souvent indique dans 
de lа premiere moitie du 

ХVIПе siecle (lа grande fuite de Нап, le village 
de Нап, Нап). 

Еп 1723 le habltants. 
prince etait Јагап r.1-, ... ",rlг,н; 

du Belgrade ecrit 
dans воп le prince de Нап, 
Stanoje de confesser аи 
pretl'e Arsenije du village Leskovac. 

Оп ecrit aussi qu'un certain Adam de 
noce, »а redemande еп 

autre« et que l'exarque du lVl~:;tr'о'Сю
lui а fait рауе!' 20 

de taxe. 

~"~+,,,A,~~ decennie du ХVПlе 
п'у dizaine de mai-

et les autorites de ont donne l'odre 
l'eglise de Нап а !'Eglise blanche,{ 

еп 

а abriter 
s'eteindre 

lа Paix de Belgrade 1729, pour 
definitivement. 

Le chercheur de 
tar Z. Petrovic, еп explorant 
rencontre mais dans lа litterature 

grande 

ment, dans les d'archive, lа 
потте Langerova karta. Сотте пе s'etait рав 
rendu Medurice, ои il aurait ри voir le тоиНп 
de Jaran, lа source Jaran, etc. Petrovlc а 
localise Нап а·, Crkvenac (еп ef:fet, ои fut 
jadis Veliki Borak Staro Selo). Il у avait, vrai
ment, une eglise а Crkvenac, mais c'etait сеНе 

Borak, поп pas de Нап (аи IVe 
siecle, l'egIise romaine et ensuite jus-
qu'en XVIIIe siecle). 

dans l'actuel district 
reka et Веlј anica sur 

епфlасеIYlеr.Lt de Medurice, et поп pas а 




