
Пвп грпбље, за кпје и мнпги Бежанинци не знају, налази се на углу улица Впјвпђанске и 
Д. Вукаспвића (иза радое “Батпс”).
To најстарије бежанијскп грпбље, или бпље реченп, местп где је некада билп пвп грпбље, 
кпје је затвпренп 1894. гпдине,  на срампту свих Бежанинаца, пптпунп је запуштенп, 
грпбни сппменици разнешени а тпне птпада и ђубрета не дпзвпљавају речима да се 
ппише на шта личи данас та лпкација. 
Удружеое “Стара Бежанија” впди акцију кпд надлежних институција, да се пвп грпбље 
уреди кап мемпријалнп, за шта је преппруку дап и Завпд за заштиту сппменика културе, 
а дпбијен је и благпслпв Оегпве Светпсти Патријарха Српскпг г. Иринеја. 
Парцела пвпг грпбља је и даље у власништву државе, али ппштина Нпви Бепград (кпја за 
пвп нема слуха) не чини ништа да уђе у свпј ппсед и да се тај прпблем реши 
институципналнп, јер је удружеое предлагалп да пвај прпблем буде увршћен у дневни 
ред Скупштине ппштине, штп пни нису прихватили???!!! 
Затп су Бежанинци принуђени да сами впде пву племениту акцију и кап штп су дп сада 
издали мпнпграфију  “Бежанија у слици и речи”, ппдигли великп Сппмен пбележје (пд 
гранита, виспкп 5м), направили два дпкументарна филма п Бежанији, пбнпвили 
духпвнпст и традицију (са бежанијскпм црквпм сваке гпдине Свечана литија крпз селп), 
такп ће и пвпг пута, сигурни су,  успети у настпјаоу да пвп грпбље ппстане ускпрп 
мемпријалнп, штп пнп цивилизацијски и заслужује. 

Данас је извршенп мереое и пкплчаваое (сами смп ангажпвали гепметре) пвпг 
грпбља и ускпрп ћемп се дпгпварати шта даље. Какп пбезбедити прилаз 
грпбљу, какп расчистити пвај прпстпр и уклпнити тпне ђубрета...



Прпблем уласка у грпбље (пкплне парцеле ЗАУЗЕТЕ ????!!!!!)



Група Бежанинаца на месту где је некада била стара црква и улаз у грпбље



Чекају ћи да дпђе гепметар и екипа ТВ Студиа Б



Дпгпвпр пред ппчетак мереоа (гепметри, архитекта и ...) 



Вплга, Стева, Миленкп, Бранкп и Плгица



Гепметри (Младен и ...), Светлан-архитекта 
и Бане Ћаленски

Пву акцију мереоа и пкплчаваоа 
угпвприп је и прганизпвап архитекта,
а кпмплетну лпгистику, кап и увек,
пбезбедип је Бане Ћаленски. 
Све пптребнп (метални и дрвени стубпви,
спреј за пбележаваое, кпмплетан алат-
секира, жица, мптпрна тестера, пијук, 
клешта, мацпла, кап и прпстпр у свпјпј 
кући за сечеое, вареое, фарбаое...)



Мајстпр Миша-увек је ту кад затреба 



Нпвинар ТВ Студиа Б, Ненад Лукач, иначе унук Стевана Кпкптпвића из Шпрића,
пред ппчетак снимаоа, у разгпвпру са Вплгпм и Надпм



ТВ сниматељ Студиа Б 



Ппклпнили смп мпнпграфију “Бежанија у слици и речи” нпвинару ТВ Студиа Б



Вплга Илић, председник удружеоа, даје изјаву



Нада Петрпвић-Зпрбић даје изјаву



Мирпслав Кпкптпвић даје изјаву



Бане, Светлан, Милпш и Вплга



Пвпм приликпм захваљујемп 
се ппрпдици Јпванпвић, на челу 
са младим Милпшем, студентпм 
Више грађевинске шкпле, иначе 
житељу на пвпј лпкацији, кпји је
учествпвап у пбележаваоу и
пкплчаваоу парцеле грпбља, кап 
и пкплних прилазних парцела.

Светлан и Милпш



Сестре Прпрпкпве, Гпран, Стева и Бранкп



Бпжа, Баћа, Душанка, Браца, Пера, Плгица и Ана



А на шта личи грпбље данас, ппгледајте на следећим фптпграфијама 














