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ПОЧЕЦИ НАСЕЉАВАЊА ОВЧЕ 

Овча је данас приградско београдско насе
ље, смештено на левој страни Дунава и на дес
ној обали тамишког рукавца Сибн~ще. 
Настало је и развијало се у географском, ис
торијском и културном смислу на рубу два све
та, балканског, јужно од Дунава и Саве, и 
панонског, северно од ових река. 

Геолошка прошлост овога краја стара је 
много стотина хиљада година, током којих су 
се догодиле бурне промене. Дуж великих пуко
тина утонуо Је горостасни плашшски масив, 

сличан Родопима, најстаријем планинском 
језгру Балканског полуострва, а велико уну

трашње море, Паратетис, поделило се у ба
зене , од којих се западни, панонсю1, излио у 
више језера; на језерској равни ствара се слив 
Дунава, а на степским површинама нат~~жио 
се лес, седимент глинасте праЈШше КОЈУ Је са 

севера навејавао ветар. Испод другог и шестог 
стуба Панчевачког моста похрањене су много

бројне кости великих сисара леденог доба: ма
мута, бизона, носорога. На дубини од око 20 м 
испод петог лесног слоја пронађени су седи
менти са остацима првих становника Овче, 
слатководне шкољке CorЬicula fluminalis и 
изумрлог пужа Vivipara diluviana.1 

Ритско и мочварно земљиште, изложено 
плављењу, пружало је само на уздигнутим гре

дама услове за настанак хуманих станишта. 

Најстарије насеобине људи у овом крају ос
тале су до сада непознате и неистражене, скри

вене испод данашњег тла до дубине од 20 м, као 
што је то случај са насељима неолитске 
старчевачке и винчанске културне групе. Пр

ви трагови људске насељености указали су се 

после велике поплаве 1924. године, на обали 
Дунава, у селу Борчи. То су праисторијске ур
не са бело инкрустираним и канелованим ор

наментом, од којих се две налазе у Народном 
музеју у Београду. Слични налази пронађени 
су приликом археолошког обиласка терена 
1948. године у Борчанским виноградима и у Гл
огоњском риту. Пр~mадају развијеном металн
ом добу војвођанско-панонске културне групе . . 
и одржава Ју прве етногенетске процесе на ОВОЈ 

територији.2 
У дугим вековима који су уследили, овај 

крај као да је био по страни од политичких 
збивања и етничких промена. Познато је да су 
се ту смењивала многобројна племена и наро
ди: Илири) келтски Скордисци, германски Го
ти, Гепиди и Херули, Хуни, Авари, Словени, 
Бугари и Угри; ту су биле познате провинције 
Римског царства и гранични северни појас Ви
зантије. Само понеки случајни налаз сведоqи о 
тим етничким и политичким променама, као 

што је остава римског златног новца ~п 
Старчева, данас у Бечу; једна источноготска 
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посуда из Панчевачког рита, рађена на витлу, 
биконичног облика и храпаве површине 

(454-536), пронађена приликом радова у шум
ско-привредном погону ПИК-а, а чува се у 
Музеју града Београда; случајни налаз једног 
византијског бронзаног фолиса Јустина П из 
Борче (565-578); један византијски златник 
Констанса 11 (641-668), пронађен 1888. године 
у Борчи, данас у Народном музеју у Београду. 
Из периода аварске доминације у Панонији, од 
567-800. год11не, потичу калуnи за израду авар
ских појасних гарнитура из Панчева и аварски 
језичак за појас и привесци од кости са Гл
огоњског рита.3 

Два пута у историји Паноније, у средњем 
веку, битно је промењена етничка слика 
области: крајем УП века са трајним насе
љавањем словенских племена, и крајем ГХ ве
ка, када су се кроз карпатске кланце спустили 

У гри и постепено проширили власт над много
бројним словенским племенима, истиснувши 
Бугаре. Почетком ХП века у византијско-угар
ским сукобима Срби су стали на страну Визан
тије. Уз њихову помо!; византијски цар Јован П 
Комнин успео је, 1128. године, да победи Угре 
у бл11зиш1 Панчева, и да заузме тврђаву Храм 
на левој обали Дунава. Када се, у време краља 

Драгутина, крајем ХПI и почетком ХЈУ века, 

српска власт проширила до Дунава и Београ
да, српско-угарска граница остаје углавном на 
Сави 11 Дунаву или јужније од ових река.Та.кво 
стање не мења се све до формирања српске 

Деспотовине и успостављања двоструког ва
залног односа српског деспота - према Турци

ма и према Угрима. У веома тешким и 
сложеним политичким приликама деспот Сте
фан Лазаревић успео је мудром политиком да 
одржи, чак и да уве!;а своју државу. Угледан и 
поштован на угарском двору, задобио је 
значајне поседе у Угарској и после угарског 
краља био је највећи угарски магнат. У његово 
доба долази до слободнијег кретања људи и ро
ба у оба правца преко Дунава. Угарски поседи 
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његовог наследника, деспота Ђорђа Бранк
овића, били су још многобројнији. У Банату је 

имао Арач, Бечеј, Бечкерек, Перлек и 
Башаид. Као поседници у Ковинској жупанији 
помињу се његови људи властелин Владислав 
и војвода Михаило, који га је наследио, а 

поседе у Банату имали су и протовестијар 
Богдан и челник Радич Поступовиh.4 

У адмиминстративном систему угарске 
државе подручје Овче било је укључено у 
Ковинску жупанију. Међутим, све до почетка 
ХУЈ века нема никаквих трагова у историјсю1м 
изворима о неком насељу на месту Овче. 
Овоме периоду припада мач, који је данас 
изгубљен, а пронађен је 1928. године приликом 
градње четвртог стуба Панчевачког моста.5 

Име насеља, према тумачењу лижвиста,је 
ацјект1mни топоним, односно придев изведен 
од прасловенске и свесловенске основе ов-ан.6 
Име Овча. према томе, слично топониму Овче 
поље, настало је од сложеног назива у коме се, 
временом, изгубила именица. Ако потражимо 

у располоюmој историјској грађи порекло тог 
назива, који би могао стајати уз реч Овча , 
наилазимо на име једне занимљиве личвости 
прве половине XYI века - Петра Овчаревиhа. 
Припадао је једној од оних српских породица 
које су, после пада српске Деспотовине под 
турску власт 1459. године, нашле уточиште у 
војној служби угарском краљу. Вешт оружју 11 

дипломатији, Петар Овчаревић био је прави 
балкански шпијун свога доба. Као млад допао 
је у турско ропство, потом је постао турски 
војник и дуго служио у турској војсци. да би, не 
зна се када и како, прешао у угарску војску. Ка
да су Турци 1521. године освојили Београд, 
главни заповедник угарских насадиста или 

шајкаша, речних ратних бродара, био је Петар 
Овчаревић. Задивљен његовом храброшћу 
турски победник код Београда Бали-бег Ј ахја

пашиh успео је да га приволи да приступи, са 
шајкашима које је сакупио, у службу султану. 

Убрзо је постао поверљива особа Бали-бега. 



Међутим, за све време служења Турцима по
магао је Србима да прелазе из Турске у Угар
ску, јављао је о плановима Турака аустријском 
надвојводи Фердинанду и ердељском војводи 
Јо вану Запољи. После смрти Бали-бега постао 
је доглавник и саветник Мехмед-бега Ј ахја
пашића, који је наследио брата на положају 
београдског крајишника. Уживао је његово 

велико поверење. Тајни извеиrrач краља Фер
динанда у Београду, Дубровчанин Михо 
Бучинић (Бучињоло) писао је 1531. године да 
Петар Овчаревић "учествује на свим 
саветовањима београдског санџака, а особито 
онима која се ти~ рата те да га он већ други 
дан обавештава". Овај веиrrи човек успео је 
да буде цењен и на турској страни. Његови 
војници и лађари уведени су у ред мартолоса и 

насељени у Београд, где је ~една мала четврт 
названа Овчароглу махала. Мартолосима су 

првобитно називани хришћански војници у 
турској војној служби. Уведени су у турски по
пис хасова, царских добара, смедеревског 
санџакбега у Београду 1530. године. За
бележено је да се мартолоси те махале баве и 
земљорадњом, а било их је шесторо: Лука, син 
Рајина; Јован, син Ђуре; Божа, син Брајана; 
Вук, син Степана; Милко, син Степана и Жив
ко, син Радована.9 У каснијим пописима Бео
града та се махала више не спомиње, urro се 
подудара са судбином самог Петра Овчаре
вића. Он је 1530. године напустио турску 
службу и прешао на страну Јована Запоље, иа
ко је код краља Фердинанда и даље био у 
служби као турски агент и јављао је, преко 
Павла Бакића, шта се догађа код Турака. Ње
гова даља каријера везана је за ердељског 
војводу и краља Јована Запољу и његов двор. НЈ 
Може се претпоставити да је, временом, маха

ла изгубила део назива и од ње се сачувао при

девски топоним - Овча. Како је Петар 
Овчаревић био заповедник шајкаша, његова 
махала морала је бити на обали реке. У извор
има има наговештаја да је Београд поред 
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пристанииrrа код Небојшине куле, имао још 
једно. Некадашње насеље Овча било је ближе 
реци, на месту названом Црквиште, где је мог
ла да буде Овчароглу махала. Мађарски назив 
за Овчу, који се среће касно, Барањош, у 
ствари је превод на мађарски српског имена 
места. 

Сасвим поуздане податке о Овчи као селу 
садрже турски извори из средине XYI века. 

Овча је са Борчом била један од поседа бео
градског вакуфа, или задужбине, гласовитог 
Мехмед-паше Јахјапашића, који је двапут 
столовао у Београду, од 1527-1533. и од 

1536-1541. Задужбину или вакуф почео је да 
оснива вероватно око 1530, исте године када га 
је Петар Овчаревић напустио и прешао у 
Угарску. Вакуф се састојао од џамије, турбета, 
имарета, каравансараја, медресе, чесме, пла
цева и дућана, на простору између данашњих 
улица Душанове, Дубровачке, Скендербегове 
и Книћанинове. Издвојена је била Имарет-ма

хала са јавном кухињом, текија, београдска 
мусала и касније Чукур-хан. У овим објектима . . 
радило Је преко стотину људи, urro значи да Је 
задужбина била велика. За издржавање ваку
фа Султан је доделио Мехмеду Јахјапашићу, у 
лични посед, такозвани мулк, 1536. године део 
прихода од села Миријева, Г. и Д. Сланца и 
ВИIШЬице. Вакуф је убирао приходе и са 

пашиних поседа у Пожешкој жупанији у 
Славонији. 11 Северно од Дунава вакуфу Ме
хмед-паше Јахјапашиhа припадала су села 
Овча и Борча, која су, према турској админис
тративној подели, била у панчевачкој нахији у 
темишварском санџаку. 12 Најстарији турски 
попис ове области, до сада необјављен, потиче 
из 1554. године. То је Темишварски дефтер бр. 
290 који се чува у Царигf:адском архиву. На 
страни 288 забележено је: 3 

"Вакуф покојног Мехмед-паше. Приход од 
села Овча и Борча , насупрот Београду, на ос
нову царске темликнаме: три рибњака у Борчи 
доносе 3000 акчи; приход од кошница - 500 
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акчи; приход од баште на острву отсеком 200 
акчи; ушур [порез] од конопље на истом остр

ву 60 мера - 600 акчи; ушур од ражи на помену
том 32 мерице - 160 акчи; приход од ушура на 
раж на поменутом острву мерено по мери кејл 
[кило] 8 мерица - ЗО акчи; приход од 20 глава 
ситне стоке; приход од траварине 4 кола - 400 
акqи; приход од ушура на купус 2 акче. Поме
нуто острво је према царској синорнами мулк 
покојног Мехмед-паше и увакуфљено је у ко
рист часне џамије и имарета у самом Београду 

и тако се уноси у нови дефтер11 • 
Подаци из овог турског пописа показују да 

је Овча средином XVI века била мало насеље. 
Укупан приход од оба села, Борче и Овче, био 
је скроман - износио је 5030 aкtrn. У београд
ској нахији вакуф Мехмед-паше од четири се
ла: Миријева, Г. и Ц. Оrанца и Вишњице 
убирао је 1572. године 58.507 ак:чи, скоро шест 
пута више по селу. 

Као вакуфска села убележена су Овча и 
Борча у опширном попису темишварскоr 
санџака 1579/80. године, у панчевачкој нахији. 

У вакуф је, поред ова два села, улазио и уски 
појас земљишrа уз десну обалу Дунава у 
дужини од око 6 и ширини од 3 км, чије се 
границе детаљно наводе. Становници Панчева 
имали су статус дербенџија, чувара пута, ко
ји је преко Овче водио левом страном Дуна
ва.15 

Средином XVI века и Овча и Борча из
ричито се наводе као села, али главне обра

диве површине, где су Овчани и Борчани 
гајили конопљу, раж, поврће, косили травне 
ливаде, убележене су на острву. које је било 
лични посед Мехмед-паше, Ако би се помену
то острво схватило као Овчанска ада. то би 
значило да су у селима само гајене пчеле и ку
пус, што није прихватљиво. Изгледа да је 1554. 
године земљиште оба села изгледало као остр
во, онако, како га је унео у своју карту Србије 
бечки књижар и издавач Етјен Брифо 1738. го
дине.16 На овој најбољој и најпотпунијој карти 
Србије ХVШ века, Овча је уцртана под нази
вом Ofcza, на острву усред мочваре између 
Панчева и Београда. 
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BEGINNING OF SETTLING DOWN АТ VТLLAGE OF OVCA 

G01·dana Tomovic 

ln tlie ar.:a ot' tlle one-Lime village of0\'U, today а suburb settle
ment at Belgrade, the appearance of hшпал haЬitation сап Ье traced 
lrom as early as pret1is1ory. Although Ovca is archaeologically unre
searched. stray tinds from neighЬoring villages are tlle \estimony оГ 
political events and cthnical processes. 111 tlie administrative system оГ 
l lu11garia11 ~talc territory, in 1v/ticl1 tlte settlement ofOvca 111nde its np
pearancc. Ovca 11-as incorporated into the Koviп ZufX111ia. but по soon
c:r than th.: Ьegшning or the 16th ccnшry tliere an: traces 111 h1storical 
soш'Ces оЈ' some settleme111 iп tlic area оГ Ovca Тhе арреаrапсе оГ the 
village and its 11аше сап Ье associated 1vith good reasons 1vi1l1 ап u11-
usual and interesling person of the first half ufthe lбth сешuгу- Pctar 
Ovcarevic. Being skilled in handling arms and diplomacy. he lived out 
t11e Tнrkish occupation, Turkisl1 and Hungariaп military service and 
agai11. alter 1512, 1vt1en he was lhe commander of the llungaria11 

iajkoii (river naval Гorces) at Belgrade, he acccp1ed ~1е serv1cc of1he 
suluш to Ьссоmе а co11tide11tial person of Bali-Bcy. His Ьoatmen set
tled dowп in Belgrade, \vhere а s111all таћа/а (quaner) 1vas called 
Ovёaroglu nralюla. 

ReliaЫe data conceming Ov~a as а village сап Ье Љu11d in Turk
isli sourc~s frшп Lhe 111id-l6th century. Ovca togetlier 1vitl1 Borca \vere 
а part ol' the Belgrade 1·akuf (the /Oundation) of Mehmed-Pa~ 
JahjapaM. Ovca and Borta 1verc entcred into the Pan&1•011ahiye (dis
tricl) 11i1ich beloпged to tl1e Тimisoara s01yak (region). Тhе data t'гom 
tl1e oldest rcgister or 1lнs region - 1554 - unp11Ыislied so /ar. say that 
Ovca 1~-as а small seltlement. The village area of Ьoth villages. Ovea 
and Borea. seemed at those days as an isla11d surrounded Ьу marshy 
lnnd Ьe11l'een Pa11cevo and Belgrade, as registered in lhe map or SerЬia 
i11 1738 Ьу tl1e Vienncse Ьookseller алd puЫisher Etiene Brifaul. 
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