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О ИШЧЕЗЛИМ СЕЛИМА НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДА

1. СТЕПАШИ1IOBAII

Једно од села на подручју Београда које ce 
помињс y изворима и које сс налази на старијим 
картама, a које вишс нс постоји, јесте и Сше- 
пшиш1овиц. Шабановић га помиње y попису ссла 
Београдске нахије под годином 1528. као ссло са 
осам домова и том приликом каже ово: „Под 
истим називом наводи сс и y пописима из 1530. 
и 1546. годинс, док je y попису из 1560 уписано 
под називом Становац. Под називом Степашино- 
вац спомињс ce и y неким домаћим и западним 
изворима XVIII и XIX стољећа, a налазило ce 
сјеверно од Рипња кад ce идс под Двалу (Пан- 
телић, н.д. 322; Николић н.д. 1018), али тако да 
je Рипањ припадао прво Београдској, a затим 
Двалској нахији док je Степатиновац стално 
припадао нахији Ж елезнику.1 Село Степашино- 
вац Шабановић помиње и поводом помсна ли- 
вадс Вишњево, мезре Рике, села Шибић и Бе- 
лине-Селишта, при чему за Степашиновац поно- 
во каже „знамо глје ce налазило".: Join јелном 
Шабанопић помиње село Степатиновац поводом 
села Степашковца y попису из 1560, при чему за 
ово село, које je тала припадало Смедеревском 
кадилику, каже y напомени: „Раније Степашиж> 
вац".

Као што видимо, Шабанопић није ближе оз- 
начио где ce налазило село Степатиновац, всћ 
je само рскао да je било „северно од Рипња кал 
ce иде под Двалу". Ile  знамо на основу чега je 
Шабановић закључио ла ce село Степашинопац 
налазило измсђу Рипња и подножја Апале, осим 
ако ce нијс повео за Пантелићем који међу на- 
сељима Београдског дистрикта из 1718. године, 
при помсну села Пашиновиа (Paschinovaz), каже 
да je то исто што и Стспашиновац „бивши за-

селак северно ол Рипња".3 Село Пашиновац 
(Paschinovatz) налазимо већ на Пшпелвицовој 
карти из 1718, a затим и на нским другим картама 
из тог времена (на којима je означено као Ро- 
schinovaz). lia  већини тих карата чији je изворник 
по свој прилици Епшелвицова Carte von dcm KO- 
nigreichServien Пашиновац ce налази између Рип- 
ња и Лвале, са леве стране пута који с југа води 
поред Лвале за Београд. Међутим, већ на Carte 
Originale du Banat ded Temeswar...Chez Brilfaut Li-

1. -  Пашиновац па карти из 1738 

1. -  PaSinovac on the map deriving from 1738
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braire a Vienne 1738, Poschinovaz je тачно јужно 
од Лвалс HcniTo северозапалније ол Рипња.

По овим картографским подацима излази ла 
je село Стспашиновац постојало после аустро- 
турског рата 171 С>—1718. голине. Мсђутим, то што 
га налазимо и на карти из 1738. голине нс мора 
ла значи ла je тала и постојало, јср га Лангер 
не помиње међу сслима Бсогралског и Грочан- 
ског дистрикта.4 Села Степашиновиа нема ни y 
нашим попигима из 1818, 1819. и 1822, нити y 
Вуковој Даници за годину 1827. Село Сте- 
пашиновац не налазимо ни на Вајнгартеновој 
карти Србије из 1820. голине, ни на Кипертовој 
Generalkarte der Europâischen Türkci... Berlin 1853, 
али онла, олјелном, ово село налазимо јасно оз- 
начено на Шелиној карти из 1856.5 Па опој карти 
ce село Степашиноваи налази североиеточно ол 
Рипња, северозапално ол Лештана и југозапално 
од Зуца (на карти Zune). Невоља je, међутим, т то  
су на Шединој карти погрешно уцртани узајамни 
положаји Зуца, Лештана и Врчина, па нам не по- 
маже много што јс на карти положај Сте- 
пашиновца јасно означен y односу на поменута 
три села. Ако бисмо, пак, претпоетавили ла je 
карта рађена на основу војних извештаја, a ла 
су положаји горњих села омашком испрсмсшта-

2. -  Стспашиновац на Шедииој карти из 1Х5ћ 

2. -  StepaSinovac on the Scheba’s map from 1856

ни (можда погрешно унети према неким ранијим 
картама) могли бисмо сматрати да ее еело Сте- 
пашиновац y своје време налазило југоиеточно 
од Авале, са лесне етране пута који je еа југа 
пролазио порел Лвале са запалне стране. Дакле, 
мада нас je Шабановић упутио y ком правцу тре-

ба да тражимо ишчсзло ссло Степашиновац, прс- 
ма наведеним картама не бисмо могли закључити 
где ce тачно налазило. Ослањајући ce на Шедину 
карту всрујсмо једино да можемо рећи да ce на- 
лазило између Авале, Зуца и Врчина. Иначе, 
убеђени смо да село Степашиновац 1856. године 
није постојало, a no свој прилиии ни почстком 
XIX века.

Што ce тиче правог географског положаја 
некадашњег еела Степашиновца рс1иен.е налази- 
мо y драгоценим домаћим војним секцијама из 
1894. и 1895. голине. Тако je на сскцији Болеч 
1:25000, коју су „на земљишту радили капетани 
1894. г. Л>уб. Милић, Дм. Павловић и 1895. г. 
Ж ив. Крстић" Степашиновац означсн на коти 
258, између Рипња, Врчина, Зуца и Авале, па зак- 
л.учујемо ла je Шеда веома приближно убелсжио 
положај села Степашинопца, што значи ла je то 
село и на етаријим картама, које je Шеда кори- 
стио, било доста добро означено. Знало сс да je 
Степашиновац био између Рипња, Врчина и Лва- 
ле. Као локалитет, Степашиновац налазимо и на 
секцији Лвала 1:25000 ( на земљишту радили 1895 
г. капетани Јов. Викторопић и Ж ив. Крстић). Ту 
je Стспашиновац означен као коса која ce са коте 
Степашиновац 258 пружа према западу до коте 
262 (Брдарева кућа), недалеко од станице Рипањ, 
фабрике цсмснта и Топионице живе, два и по 
киломстра y вадзушној линији јужно од врха 
Авале. Пазив Степашимовац назимо и на секцији 
Л2 Авала 1:250(Х). При узпишењу je, уз сам назип 
Степашиновац, и топоним гробље, a веропатно 
да ce на некадашње село Степашиновац односи 
и Староселски поток око километар и no 
источније.

Лакле, Шела и Шабановић су указали где ce 
најприближније налазило старо село Степашино- 
вац, које je вероватно престало да постоји joui 
y првој половинн XVIII вска, y псриоду аустриј- 
ске окупаиијс ссвернс Србије, y време кад су Лу- 
стријанцн обновили неке руднике и бање на до- 
маку Б еограда. Могуће je да je село Степашино- 
паи расељено или порушено баш y вези са об- 
новом рулника бакра, олова, срсбра и живе пол 
Двалом.

Иначе, село Степашиновац je према попису 
из 1528. имало осам домова, 1528/30 двадесет и 
чстири, a према попису из 1560. само девет до- 
мова. Према обавезама које су били лужи да 
плаћају господару земл>е сазнајемо ла су мештани 
Степашиновца, на пример y 1560. години, сејали 
пшеницу, јечам, раж, зоб, просо, садили купус, 
црвени лук и бостан, гајили свиње и лржали 
кошниие. Село je тада имало и млин са лпа 
жрпња. Млин ce вероватно налазио на потоку ко- 
ји ce на саврсменијим картама назива Старосел- 
ски поток.
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2. ДРЕНОВА -  ДРЕПОВАЦ

Међу ишчсзлим селима y оближњој околини 
Бсограда Хазим Шабановић помињс и село Лре- 
нова-Дрсновац и олмах напомиње да сс ово село 
y турским пописима из 1528. и 1536. наволи као 
Дрснова, Дренска и Дреник/’ „а y попису из 1560. 
годинс ссло Дрсновац (или Дрсновача), лруги 
назив Дренска," на шта лолајс ово: „I la основу 
имсна уписаних становника вили сс да je y свим 
случајевима ријеч о истом селу Београлске нахијс 
којс данас нс постоји, али постојс локалетсти: 
Дрсновача, са дссне Дрсњак са лијеве стране ло- 
њсг тока Остружничког потока и ту je, мислим, 
било ово ссло, поготову кад мјесто Дреновац трс- 
ба, можда, читати Дреновача".7 Ссло Дрсново, 
лруги назив Дреник Шабановић помиње и на 
страни 307 (попис из 1536), као и на страни 4SI 
(попис из 1560), гдс каже: „Село Дреновац (Di- 
rcnovac), лруги назив Дренска (Drcnska) припала 
Београлу". Ипак, јсдан значајни податак о селу 
Дрсновцу налазимо још и на страни 462-463 (no
nne из 1560). Ту сс, при опису села Бела Врела 
(BeleVirlc) помиње и „Ливада Макиш (Makis) из- 
мсђу ссла Остружнице (Osiurjunica), Сухог 
Железника (Suhi Jele/nik) и Дренска (Drcnska) 
на обали ријске Саве (Сава) y посјсду смедерев- 
ског саниакбсга...". У напомени, поводом помсна 
ссла Дрснска, Шабановић каже: „Пазив овог се- 
ла je и овлје записан лоста нејасно, али je нај- 
вероватније да пише Дренска, и да je идентично 
са оним селом које ce наводи раније под називом 
Дренова (стр. 67, нап. 84), Дренова други назип 
Дренска (стр. 192), Дренова, лруги назив Дреник 
(стр. 307) и овде под називом Дреновац, лруги 
назив Дренска (стр. 481). Можда Руцка јужно ол 
Остружнице."*

Као и y многим другим случајспима и овлс 
je Шабановић с правом указао на то где би при- 
ближно требало тражити положај некадашњег 
села Дреновца или Дреновачс. Он тај положај 
није могао ла одреди тачније, јср није распола- 
гао ни писаним изворима нити старијим картама, 
било домаћим или страним, особито са ауетриј- 
ским војним картама из XVIII века, па ни са нс- 
ким савременијим домаћим картама и плановима 
крупнијс размсре.

На пример, на једној од тих лрагоцених ста- 
ријих карата наилазимо, нешто запалније ол села 
Железника, на јелан поток који je јасно означен 
као DrenovaczkypoiokK>. Овај поток ce на тој карти 
налази на удал>ењу од око 750-800 мстара запад- 
није од једне речице која настаје y самом Желез- 
нику спајањем 11амастирског потока (Namaslirsky 
potok) и једног који je означен као Sehclcsnicky 
potok.1" И ова речица и Дренопачки поток, који 
са њом течс готово паралелно, уливају ce, неда-

3. -  Дреновачки поток иа аустријској карти из 178V 

3. -  Drcnovaéki brook on an Austrian map from 1789

леко јелан од другог, ниже Ж елсзника y напла- 
вину Макиш. Овај исти поток Дреновац (Dreno- 
vatz) налазимо и на двема аустријским картама 
из 1788. голине под именом Drcnovacz. На ка- 
снијим картама и плановима са којим распо- 
лажемо не наилазимо на топониме Дреноваи, 
Дрснска или слично, али на једној карти с краја 
XIX века, пол насловом Kroki okoline Beograda 
1:50000, Soukupgrav (1883), на око један киломе- 
тар западније од састава Рињаковца и Реке, 
читамо назив Дрсновача. Положај тог локалите- 
та (Дреновача) приближно одговара кориту по- 
тока Лреновца на аустријским картама с краја 
XVIII века. Од расположивих карата локалитет 
Дрсновача налазимо и на секцији Београд 
1:5(ХКХ), издање Војно-географског института из 
1925, лелимичмо допуњсној 1967. На овој секпији 
положај Дреноваче свакако je прецизније оз- 
начен него Дреновача на Соукуповој карти из
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1883, али разлика нијс велика. На сскцији из 
1967. Дрсновача ce налази нсшто југозападније 
од ондашњег Ж елезника, на око 1000-1500 ме- 
тара, и то y изворном лслу јслног безименог 
потока, на око 500-600 мстара западно од кул- 
тног места званог Св. Пстка. Данас тај поток 
готово да и нсма воде и он ce на Д.2. Авала 
1:75000 и зове Суви Дол. Тај исти поток je као 
безимени јако добро уцртан на сскцији Бео- 
град-Авала 1:75000, цртао Драг. Стојковић. Ре- 
продукциони одсек Гсографског института 
(без године, после 1884). Да локалитет Дрено- 
вача означава положај нскадашњег села Дре- 
новца закључујемо no још једној секцији: Бео- 
град 1,2, 1:25000, без годинс, око 1927-1930. И 
њој je Дреновача око 500-600 мстара западно 
од култног места Св. Петка и помснутог бези- 
меног потока чије извориште има четири крака. 
Било да јс поток уцртан као безимсни или да 
има назив Суви Дол саевим je јасно да je реч
о потоку који je на аустријским војним картама 
с краја XVIII означен као Drcnovaczky potok 
или Дреновац (I)renovacz, Drenovatz). Локали- 
тет Дреновача налази ce између кота 161 и 171 
и 108 и 133, односно 146. На том простору су 
и локалитети Дреновача и култно место Св. 
Петка, па већ по томе можемо ла закључимо 
да je некадашње ссло Дреновац могло бити са- 
мо на простору означеном као Дреновача, на 
око 2 km западније од настаријег положаја 
Ж елезника. Према томе, по свему судећи, село 
Дреновац није ce могло налазити, како Шаба- 
новић каже: „Дреновача, са десне и Дрењак са 
лијевс стране доњег тока Остружничког пото- 
ка и ту je, мислим, било ово село, поготову кад 
мјесто Дреновац треба, можда, читати Дрено- 
вача". Шабановић je вероватно, y нсдостатку 
прецизнијих карата, препидео да коте 161, 171, 
182, 217, 224, и даље јужно, чине развође између 
Остружничке реке и Бићиног потока, са једне 
стране, и вода које ce од Цетковог гроба, Ка- 
раулс и Петровог и Девојачког гроба сливају 
према Ж елезнику, код којег ce стичу и као је- 
дан крак отичу y Макиш паралелно са Сувим 
Долом или безименим потоком (поток Дрено- 
вац на аустријским картама из XVIII в), чије 
водс такође нестају y Макишу на простору из- 
међу Крчсвине и Напрте. To значи да y 
тражењу положаја некадашњег села Дреновца 
не би требало помињати Остружничку реку 
чије воде од потока Дреновиа дсли развође зва- 
но Виногради, Ћ ош е и Вранићево.

По, можда сва ова нагађања око положаја 
ИЈПчезлог села Дреновца ниеу y овој мери ни би- 
ла потребна, јер положај Дреновиа одмах уз кул- 
тно мссто Св. Петке добијамо и кад пажљиво 
пратимо опис села Бело Врело (Ж арко, Жарко-

во) којем je y своје време припалала и ливада 
Макиш (ваљда један лео), за коју ce y попису 
каже (Ш абановић, 463) да je „између села 
Остружниие, Сухог Ж елезника и Дренске". 
Ако овај опис пратимо на карти сасвим ја- 
сно излази да je нскадашн>е село Дреновац 
било измсђу Остружниис и Ж елсзника (Су- 
хог Ж елезника), односно y кругу на чијим 
су оболима Остружница, Дрснска (Дрено- 
вача), Ж елезник и Макиш, односно липаде 
Макиш. Овоме одговара и опис који налази- 
мо код Богића, који за Дреновачки поток 
каже: „вода која сс слива од Горњс Дрено- 
ваче па иде поред села Ж елезника и утјсче 
y Макиш", док под називом „Горња Дрсно- 
иача" Богић казује ово: „Мјесто y атару села 
Ж елезника на јужној страни под њивама за 
осам дана оран>а; има извор иепод три Ори- 
јега... од њега постаје поток који тече Ма- 
кишу, па ce вода изгуби дол>е y равници, која 
ce зовс Доња Дреновача...".11

Што ce тичс назива села рекли бисмо да 
je тачан назив Дреновац. Кад су аустријски вој- 
ни картографи крајем XVIII века састављали 
карте опог краја поједине називе уписивали су 
према подацима и изговорима мештана. Само 
су од њих могли чути како ce зове село и поток 
на којем ce село налазило. Опредељујући ce за 
локалитет Дреновача као највероватнији по- 
ложај ишчезлог села Дреновца, склони смо да 
верујемо да je и данашње култно место Св. 
Петке било или y саставу села Дреновиа или 
ce налазило на самој периферији села, на про- 
стору између Сухог Ж елезника и Дреновца (да- 
нас локалитет Дон>а Дреновача?), дакле како 
je и данас и како показују све секцијс крупније 
размере.

Као ни за многа друга ишчсзла ссла на по- 
дручју Београда, тако ни за Дреновац не знамо 
кад je настало. To iuto ce то село под тим  имс- 
ном јавл>а y попису почетком XVI века може 
да значи да je постојало и y XV веку, па и ра- 
није, али зато, за сада, нема никаквих доказа. 
Исто тако не знамо ни када je село Дреновац 
престало да постоји и да ли je расељено или 
ратом уништено. Упадљиво je да на поменутим 
аустријским војним картама из краја XVIII века 
налазнмо поток Дрсновац, али не и село истог 
или сличног имена, па претпостављамо да je 
село можда уништено или y аустротурском ра- 
ту 1687-1690. или y рату 1716-1718. To што села 
Дреновца нема на Епшелвицовој карти из 1718. 
не мора да je од значаја, али Дреновиа нема 
ни y Попису пограничних нахија Србијс послс 
Пожаревачког мира.,;: У том попису, међу се- 
лима Београдског дистрикта, нема га ни мсђу 
насељеним ни мсђу пустим селима. Ile налази-
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О ИШ ЧЕЗЛИМ СЕЛИМ А НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАЛА

4. -  Дрсновача, Св. Петка и бсзимепи поток (Дрсиовачки) на карти Бсоград, 1, 2, 1 : 25000 (око 1927 -  1930) 

4. -  DrenovaCa, Sv. Petka and the nameless brook (Drenovaéki) on a map of Belgrade, 1, 2 ,1 : 25000 (around 1927 -  1930)

mo га ни y Прилозима за историју Србије y доба хог Железника), села која су једно од другог би- 
аустријске окупације 1718-1739,13 као ни међу ce- ла удаљена само око чстири километра.
лима Митрополије бсоградске око 1735.14 После He знамо колико je износио атар села Дре-
овога није ce могло очекивати да ће ce село Дре- новца, али по обавезама видимо да су мештани
новац наћи међу варошима и селима y 1738. го- овог омањсг села y 1560. години плаћали обавезе
дини (Лангер), као ни y познатим домаћим по- на приходе од пшснице, јечма, суражице, проса,
писима села y Србији на почетку XIX пека (после шире, конопљс, црвеног лука, кошница, свиња,
1818). бостана, сена и дрва. Све ово потврђује да je село

Иначе, према турским пописима од 1528. до Лреновац y XVI веку имало веома повољне усло-
1560, број домова села Дреновца износио je y ве за разноврсну обралу земље, a тако je, веро-
1528. осам, y 1528/30. три, y 1536. седам и y 1560. ватно, било и до краја његовог постојања.
девет. Можда ce овим малим бројем домова села Нажалост, матсријални трагови на полручју овог
Дреновца може објаснити и његов географски села, као и y многим лругим случајспима, остали
положај измсђу Остружнице и Ж елезника (Су- су неистражсни и непроучени.
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Relja Novakovic

ON DISAPPEARED VILLAGES IN THE BELGRADE REGION

1. StepaSinovae
I'hc village of StepaSinovae was marked on maps 

under different names: Stanovac, PaSinovac, PoSinovae. 
Neither its geographical position was correctly maraked. 
Its correct geographical position has been lound in the 
first place thanks to the sections of larger scale dating 
from the end of the nineteeenth century. We know that 
the village of StepaSinovae existed at the beginning of 
the sixteenth century, but we do not know when it made 
its appearance. It disappeared most probably in the pe
riod of Austrian occupation of Serbia between 17 IK and 
1739. According to the census 1528/30 the village had 
twenty four houses and in 1560 only nine.

2. The Village of Drenova -  Drenovac
Among several names of this village, which appear

in the sources as Drenova, Drcnska, DrenovaCa and Dre
novac, the most probable name is Drenovac which we 
infer from the name of the Drenovafki brook marked

on the Austrian maps from the eighteenth century. 
The village of Drenovac was situated at the very 
bed of the DreovaCki brook, slightly more to the 
east of present-day /cleznik, in the immediate vi
cinity of the cult site called Sv. Petka, which was 
probably incorporated in the village of Drenovac. 
The lime when Drenovac made its appearance is 
not known, but it is possible that it existed already 
in the fifteenth century, if not even earlier. It does 
not appear anywhere after Austrian occupation of 
Serbia 1716-1739, so we assume that in this period 
it ceased to exist. According to the data in the cen
sus, Drenovac was a small village in the sixteenth 
century. In 1560 it had only nine houses, earlier 
(1528) eight and in the period 1528-30 three houses. 
From the diversity of the products we may infer that 
the land of the village was very fertile.
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