
Ovo je kratka prezentacija udruženja 
“Stara Bežanija” 

kojom se predtavljamo i objašnjavamo 
ko smo, šta smo, šta smo sve uradili i 

kako smo to uspeli.  



504 GODINE OD PRVOG 

POMENA BEŢANIJE

Pripremio:                  

Zoran Matijašević
u Beţaniji,

Decembar 2016. godine



Beţanija je sve do 1955. godine bila 

opština a danas je samo mesna 

zajednica u opštini Novi Beograd. 

Obuhvata nesrušene delove stare 

Beţanije i naselje na Beţanijskoj 

Kosi, gde su Beţaninci sagradili 

svoje kuće posle rušenja Beţanije.

Ko smo mi:

Udruţenje “Stara Beţanija” i 

Organizacioni odbor za 

organizovanje i proslavu

manifestacija

Šta mi radimo:

Pokušavamo da obezbedimo 

Beţaniji dostojanstven ţivot i da 

otrgnemo od zaborava beţanijsku 

istoriju dugu preko 500 godina.

Opšte informacije

Sastanci Udruţenja i Organizacionog  odbora



Šta smo do sada uradili
2005. godine osnovali smo udruţenje gradjana “Stara Beţanija”

2011. posle više od 60 godina zatišja, nastavili smo tradiciju i u saradnji sa našom crkvom organizovali proslavu 
mesne slave DUHOVI (sa priredbom u Porti).

2012. 03. juna, organizovana je Centralna proslava, povodom 500 godina od prvog pomena imena Beţanija, uz 
bogat program na bini (postavljena na ulici, jer je VojvoĎanska bila “ulica otvorenog srca” - zatvorena za saobraćaj). 
Učestvovali su učenici obe beţanijske škole, crkveni hor, talentovani Beţaninci, KUD Novi Beograd...                         
Prvi put posle više od 60 godina organizovana je Svečana litija kroz selo

Otkriveno je Spomen obeleţje na kruţnom toku, na ulazu u Beţaniju iz  Surčina. (visoko 5 metara, od granita, i 
svaki santimetar simbolizuje godinu postojanja)

U 2013. godini već drugi put za redom organizovali smo Svečanu Litiju kroz selo a seosku slavu DUHOVI
proslavili smo treći put.

Izdali smo Monografiju “BEŢANIJA U SLICI I REČI”
Snimili smo i prikazali dokumentarni film o Beţaniji  (u trajanju od 25 minuta)

U 2014. godini treći put za redom organizovali smo Svečanu Litiju kroz selo a seosku slavu DUHOVI proslavili 
smo četvrti put 

22.10.2014. organizovali smo Svečanu akademiju povodom 100-godišnjice
od izbijanja Velikog rata i 70-godišnjice oslobodjenja Beţanije . Tom prilikom prikazan je i dokumentarni 
film”Beţanijske proslave”

• U proleće 2015. godine postavili smo veoma uspešan SAJT udruţenja   (www.starabezanija.rs)
• U 2015. godini već četvrti put za redom organizovali smo Svečanu Litiju kroz selo a seosku slavu DUHOVI
proslavili smo peti put
• 21.10.2015. ponovo smo organizovali Svečanu akademiju, ovog puta, povodom 10 godina postojanja našeg 
udruţenja, 71-godišnjice oslobodjenja Beţanije i 200-godišnjce II srpskog ustanka. 
• 19. 06.2016. već peti put za redom organizovali smo Svečanu Litiju kroz selo a seosku slavu DUHOVI proslavili 
smo šesti put (svečana priredba bila na stadionu FK “Beţanija”)
• Uspešno organizujemo pasuljijade (u septembru 2016. godine bila je četvrta...)
• Organizovali smo tematske Izloţbe (u Opštini, Školama, Porti, fudbalskom klubu... sa preko 1000 postera u boji)

http://www.starabezanija.rs/


F.K. “Beţanija”

Fudbalski klub “Beţanija” spada 

u najstarije klubove u Srbiji i 

kroz njega je prošlo na stotine 

fudbalera, pre svih, Beţaninaca. 

U knjizi se pominje preko 2000 

imena i ima preko 500 fotografija.  

Nije bilo ni jedne porodice, u 

Beţaniji, a da neko iz nje nije bio 

vezan za klub, bilo kao fudbaler, 

navijač, član uprave...  

U 2016. godini uspostavljena je 

saradnja (posle dugo godina) sa 

FK “Beţanija”, pa je proslava 

seoske slave DUHOVI 

organizovana na stadionu u 

Beţaniji.



Beţanijska slava DUHOVI 2011.

Sami smo pravili i montirali binu u Porti beţanijskog hrama

Beţanijski lovci su pripremali gulaš i paprikaš Vredne beţanijske domaćice

Brojna publika



Predsednik Udruţenja

Hor O.Š. “M. Rakić”

Starešina hrama Domaćin slave

Beţanijski tamburaši Crkveni hor mladih devojaka

Posle priredbe pod šatorom posluţeno preko 600 gostiju



Света Литургија у бежанијскпм храму

Proslava 500 godina Beţanije  03.06.2012.



Svečana litija kroz Bežaniju



Игпр Лукић-свештеникВплга Илић-председник “Стара Бежанија”

Зпран Матијашевић-председник прг. пдбпра 



У прпграму су учествпвали ученици пбе бежанијске пснпвне шкпле

АКУД “Нпви Бепград”



Postavljanje Spomen obeleţja 2012.



Сппмен пбележје је пткрип стари Бежанинац Слпбпдан Кпкптпвић-Бели



Jedna od Izloţbi u crkvenoj porti



Promocija Monografije

“Beţanija u slici i reči” 
За време 

прпјекције филма
п Бежанији

Na promociji prikazan dokumentarni 
film, uz prisustvo preko 700 gostiju. 

23.06.2013.



Inserti sa snimanja dokumentarnog filma о proslavama



Duhovi    2014.



Domaćin slave priredio ručak za Beţanince



Svečana Akademija
(povodom 100-godišnjice Velikog rata i

70-godišnjice oslobodjenja Beţanije)

22.10.2014.



Duhovi    2015.



Domaćin slave priredio ručak za Beţanince



U Domu kulture Studentski grad, 21.10.2015.



Сестре Дпзет пред Свету Литургију у бежанијскпм храму

Духпви 2016.



На други дан
ДУХОВА,
сетре Дпзет 
Гпрдана, Весна и 
Бпјка у прекраснпм 
амбијенту 
оихпве куће, 
приредиле су ручак
за брпјне гпсте  



Svojim entuzijazmom i 

podrškom Beţaninaca, koji 

su  proslave 2011.,  2012., 

2013. , 2014. , 2015. i 2016. 

godine samofinansirali.                                                       

TakoĎe, Beţaninci su 

sakupili i sredstva za 

štampanje Monografije, 

izradu dva dokumentarna 

filma, izgradnju i

postavljanje Spomen

obelezja, kao i za 

organizaciju Svečanih 

akademija, Izloţbi  i 

“pasuljijada”.  Znatna 

sredstva obezbedio je i 

Djordje Boţić.
Na slici: Rad sa dokumentacijom za knjigu “Beţanija u slici i reči” . 

Pored ogromne arhivske graĎe, prikupljeno je i obraĎeno 

oko 4000 fotografija, preko 300 porodica, njihove biografije i rodoslovi.

Kako ovo ostvarujemo:



З. Матијашевић

Н. Петровић

Б. Ковачевић

Д. Гогић П. Добродолац  С. Добродолац

Ж. Ковачевић

Г. Радовановић

А. ТодоровићБ. Стојановић

С. Јојић

С. Рашковић

С. Нешковић Љ. Нешковић    

Д. Умичевић

Б. Петровић

Б. Јојић М. Кокотовић

С. Илић Д. Јовановић

Ђ. Михајловић П. Нешковић

З. Мацура

З. Корица

С. Зећировић

С. Кокотовић

Р. Нешковић

Б. Белановић   О. Башкот

Р. Урошевић

В. Илић П. Јованов

Н. Митровић

Б. Николић

Ж. Матковић С. Матковић

Р. Стојановић Љ. Стојковић         А. Станковић

Бежанинке и Бежанинци  - ДОНАТОРИ 
2016. године организовали смо сеоску славу  ДУХОВИ (шести пут за редом)  и Свечану Литију кроз село (пети пут).  Направили смо више тематских изложби о 
Бежанији и Бежанинцима, као и о нашим активностима и манифестацијама, које смо организовали.                                 
Издали смо Монографију „Бежанија у слици и речи“ (6.600 Евра), поставили Спомен обележје (11.000 евра) и снимили два веома успешна документарна 
филма (4.000 евра).                                                                                                          

Ппред пвих Бежанинаца-дпнатпра, гпсппдин Ђпрђе Бпжић је пбезбедип велики деп 
средстава за Сппмен пбележје и за штампаое мпнпграфије

„Бежанија у слици и речи“. 

Све ово смо сами заједно финансирали, а ово су Бежанинке и Бежанинци, који су до сада уложили своја средства: 

М. МитровићЖ. ЛекићС. Лекић

Т. Ћирић

Д. Лалић

М. Зорић

Д. Ковачевић С. КовчићМ. Кајалић

Сестре Дпзет Бпјка, Весна и Гпца



Volga Ilić

predsednik Udruženja

064 286 5257

Zoran Matijašević

predsednik Org. odbora

064 8870995

E-mail: starabezanija@yahoo.com

Hvala na pažnji!


