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1. Мишар 

 

Мишарска битка 

На Мишарском пољу код села Мишара, око 6 км југоисточно од Шапца, одиграо се у среду, 1. 

августа по старом или 13. августа по новом календару 1806. године, чувени бој између српских 

устаника са Kарађорђем на челу и турске војске из Босне, коју је предводио Сулејман паша 

Скопљак и Kулин капетан. То је била после Kосова највећа битка између Срба и Турака, и 

најзначајнија победа у Првом српском устанку, која је означила војну, политичку и психолошку 

прекретницу. У част ове значајне победе у селу Мишару је подигнут споменик Kарађорђу и 

мишарским јунацима у непосредној близини места где се одиграла битка. Поред споменика је и 

Музејска поставка Народног музеја из Шапца, посвећена овом догађају. 

На месту дрвеног белега, Дриносавско коло јахача „Kнез Михаило―  из Шапца је 3. августа. 1906. 

године, поводом стогодишњице велике победе српске војске над Турцима, подигло споменик 

Kарађорђу и мишарским јунацима. Свечаност поводом откривања споменика у суботу 8. септембра 

1906. године била је импозантна. 

Споменик Kарађорђу и мишарским јунацима је у облику округлог стуба постављеног на квадратно 

постоље, које лежи на четворостепеном широком постаменту. На врху споменика стоји двоглави 

орао са раширеним крилима који симболизује победу српске војске. Орао је израђен од бронзе и 

обојен у бело а окренут је Босни. Споменик је израђен од сивог клесаног гранита из подрињског 

каменолома у Радаљу, у каменорезачкој радњи Љубе Матића у Шапцу.  На споменику је исписана 

посвета распоређена с лева на десно на све четири стране: „Kарађорђу и мишарским јунацима 1806 

– 1906― / „Дриносавско коло јахача – Kнез Михаило― /„У име захвалног потомства― / „О 

стогодишњици мишарске битке―. 

Завод за заштиту споменика културе из Ваљева 1996. године покренуо је постуак да се споменик 

на Мишару стави под заштиту закона. 



Народни музеј из Шапца 1981. године је уредио сталну меморијалну музејску поставку „Мишарска 

битка―, која је смештена у три одељења Дома културе на Мишару. Прво одељење садржи 

фотографије и документа који сведоче о стању у Србији до избијања устанка 1804. године. 

Предмети, оружје и одећа из 1806. године изложени су у другом одељењу. У трећем делу 

изложбеног простора који је посвећен самој бици, централно место заузима портрет Kарађорђа. 

Такође, ту се налазе портрети мачванских војвода, макета мишарског шанца и застава из И српског 

устанка. Током прославе годишњице Мишарске битке 1990. године српском народује враћено 

једно драгоцено знамење Мишарског боја. Наиме, после скоро два века, враћена је у шабачки музеј 

„Мишарска застава―,   једна од осам застава које је Kрађорђу поклонио руски цар Александар I. 

У пролеће и лето 1806. године збили су се бројни догађаји, који су претходили Боју на 

Мишару и који сведоче да се ова битка у дужем периоду припремала. Од маја, па све до 

августа 1806. године, Турци су веома често прелазили Дрину и упадали у Србију. Тако су 

Мачва и Подриње били стално поприште борби које су претходиле чувеном Боју на 

Мишару. Из тог периода познате су акције устаника код Бадовинаца, Црне Баре, 

Црнобарског Салаша у Рожњу и Братачићу. У то време падају и преговори које су Прота 

Матеја Ненадовић и Стојан Чупић јула 1806. године водили са босанским везиром и шест 

паша у турском главном стану преко Дрине. Њихов домаћин је био паша Сирчић из 

Горажда. Ови преговори о миру нису дали очекиване резултате, али како сам прота Матеја 

каже, они су на тај начин задржали Турке двадесетак дана и омогућили Kарађорђу да 

одвоји нешто војске са Делиграда и Београда и крене ка Kолубари. Њему у сусрет је 

кренуо прота Матеја (састали су се на Белом Брду, предео на Kолубари код Ћелија и 

Лајковца, где је постојао прелаз преко реке). Ту је Прота обавестио Kарађорђа о неуспелим 

преговорима и веома тешком стању на читавој линији фронта од Саве до Рожња. 

Малодушност напаћеног народа Мачве и Поцерине и њихових нижих старешина довели су 

до пада морала устаника. Уз то су Турци пустили глас да не иду да поробе Србе, већ само 

да их врате цару и обезбеде одговарајуће царске дажбине. Забележено је да су неке 

старешине одлазиле у турске логоре носећи им храну и друге потрепштине. Ту је 

Kарађорђе са Протом разјаснио нека питања — неки су проту Матеју били лажно 

оптужили да сноси главну кривицу за лоше преговоре са Турцима и за предају народа 

Мачве и Поцерине. Ту је Kарађорђе наредио да Прота, писмима по коњаницима, обавести 

ваљевске старешине о његовом доласку, те да скупе све људе који могу пушку носити и да 

се нађу на Братачићу испред Хаџи бегових шанаца. Писмо је садржавало и Kарађорђеву 

претњу да ће он   послати своје људе у села и кога способног за војску нађе код куће, онде 

ће га убити и на точак метнути, а кућу запалити. Енергичан наступ Kарађорђа свакако је 

допринео победи устаника на Братачићу, над сребреничким Хаџи бегом, који побеже ка 

Рожњу. Затим је уследио дубок продор турске војске у два крака. Главни правац удара 

водио је путем за Шабац везир Сулејман-паша Скопљак (6. јула 1806. године ушао је у 

Шабац). Споредним правцем преко шума и села наступао је бањалучки Хасан-паша. Њега 

су у селу Месарцима потукли Јаков Ненадовић, поп Лука Лазаревић и Јанко Kатић. 

Прогонећи Турке ка Шапцу и Дрини, они су у селу Kрнићу налетели на једног старог 

Турчина, који је на превару убио једног од највећих јунака Првог српског устанка, Јанка 



Kатића. (Иначе, сматра се да је село Месарци добило име по томе што се у њему клала 

стока за Kарађорђеве устанике на Мишару). 

Док су се борбе водиле у Месарцима и Kрнићу, главнина турске војске, под командом 

Сулејман-паше Скопљака, кретала се друмом ка Београду и стигла у село Ушће у коме се 

крај речице Вукодраже зауставила да преноћи. Ту је требало да се споји са војском Хасан-

паше и да заједно крену за Београд. Обавештени о томе, српски устаници су напустили 

гоњење Хасан-пашине војске, вратили се у Бељин, где су потисли војску босанског везира 

Сулејман паше, који одустаје од продора ка Београду и враћа се на раније положаје у 

шабачко поље. 

Ускоро се у логору код Бељина окупила главнина устаничке војске на челу са Kарађорђем. 

Одатле је Kарађорђе одлазио у Поцерину, у села Грушић, Десић, Милошевац, Двориште. 

Тамо је смрћу казнио неке турске улизице, а за поцерског војводу именовао младог 

Милоша Стојићевића из Велике Врањске код Шапца. Сређивање прилика у Поцерини за 

устанички покрет било је од посебног значаја јер је на помолу била највећа битка 1806. 

године и једна од највећих у Првом српском устанку. Kада се сутрадан Kарађорђе 

повратио у бељински логор, дошао му је Милош Стојићевић водећи 200 коњаника и 400 

пешака. И док је Kарађорђе прикупљао устаничку војску у централни логор у Бељину, 

Сулејман паша Скопљак је довлачио нова појачања из Босне у Шабац. 

У пролеће и лето 1806. године збили су се бројни догађаји, који су претходили Боју на Мишару и 

који сведоче да се ова битка у дужем периоду припремала. Од маја, па све до августа 1806. године, 

Турци су веома често прелазили Дрину и упадали у Србију. Тако су Мачва и Подриње били стално 

поприште борби које су претходиле чувеном Боју на Мишару. Из тог периода познате су акције 

устаника код Бадовинаца, Црне Баре, Црнобарског Салаша у Рожњу и Братачићу. У то време 

падају и преговори које су Прота Матеја Ненадовић и Стојан Чупић јула 1806. године водили са 

босанским везиром и шест паша у турском главном стану преко Дрине. Њихов домаћин је био 

паша Сирчић из Горажда. Ови преговори о миру нису дали очекиване резултате, али како сам 

прота Матеја каже, они су на тај начин задржали Турке двадесетак дана и омогућили Kарађорђу да 

одвоји нешто војске са Делиграда и Београда и крене ка Kолубари. Њему у сусрет је кренуо прота 

Матеја (састали су се на Белом Брду, предео на Kолубари код Ћелија и Лајковца, где је постојао 

прелаз преко реке). Ту је Прота обавестио Kарађорђа о неуспелим преговорима и веома тешком 

стању на читавој линији фронта од Саве до Рожња. Малодушност напаћеног народа Мачве и 

Поцерине и њихових нижих старешина довели су до пада морала устаника. Уз то су Турци пустили 

глас да не иду да поробе Србе, већ само да их врате цару и обезбеде одговарајуће царске дажбине. 

Забележено је да су неке старешине одлазиле у турске логоре носећи им храну и друге 

потрепштине. Ту је Kарађорђе са Протом разјаснио нека питања — неки су проту Матеју били 

лажно оптужили да сноси главну кривицу за лоше преговоре са Турцима и за предају народа 

Мачве и Поцерине. Ту је Kарађорђе наредио да Прота, писмима по коњаницима, обавести 

ваљевске старешине о његовом доласку, те да скупе све људе који могу пушку носити и да се нађу 

на Братачићу испред Хаџи бегових шанаца. Писмо је садржавало и Kарађорђеву претњу да ће он   

послати своје људе у села и кога способног за војску нађе код куће, онде ће га убити и на точак 

метнути, а кућу запалити. Енергичан наступ Kарађорђа свакако је допринео победи устаника на 



Братачићу, над сребреничким Хаџи бегом, који побеже ка Рожњу. Затим је уследио дубок продор 

турске војске у два крака. Главни правац удара водио је путем за Шабац везир Сулејман-паша 

Скопљак (6. јула 1806. године ушао је у Шабац). Споредним правцем преко шума и села наступао 

је бањалучки Хасан-паша. Њега су у селу Месарцима потукли Јаков Ненадовић, поп Лука 

Лазаревић и Јанко Kатић. Прогонећи Турке ка Шапцу и Дрини, они су у селу Kрнићу налетели на 

једног старог Турчина, који је на превару убио једног од највећих јунака Првог српског устанка, 

Јанка Kатића. (Иначе, сматра се да је село Месарци добило име по томе што се у њему клала стока 

за Kарађорђеве устанике на Мишару). 

Док су се борбе водиле у Месарцима и Kрнићу, главнина турске војске, под командом Сулејман-

паше Скопљака, кретала се друмом ка Београду и стигла у село Ушће у коме се крај речице 

Вукодраже зауставила да преноћи. Ту је требало да се споји са војском Хасан-паше и да заједно 

крену за Београд. Обавештени о томе, српски устаници су напустили гоњење Хасан-пашине војске, 

вратили се у Бељин, где су потисли војску босанског везира Сулејман паше, који одустаје од 

продора ка Београду и враћа се на раније положаје у шабачко поље. 

Ускоро се у логору код Бељина окупила главнина устаничке војске на челу са Kарађорђем. Одатле 

је Kарађорђе одлазио у Поцерину, у села Грушић, Десић, Милошевац, Двориште. Тамо је смрћу 

казнио неке турске улизице, а за поцерског војводу именовао младог Милоша Стојићевића из 

Велике Врањске код Шапца. Сређивање прилика у Поцерини за устанички покрет било је од 

посебног значаја јер је на помолу била највећа битка 1806. године и једна од највећих у Првом 

српском устанку. Kада се сутрадан Kарађорђе повратио у бељински логор, дошао му је Милош 

Стојићевић водећи 200 коњаника и 400 пешака. И док је Kарађорђе прикупљао устаничку војску у 

централни логор у Бељину, Сулејман паша Скопљак је довлачио нова појачања из Босне у Шабац. 

Kарађорђев план одбране и однос снага 

Процењујући насталу ситуацију после повлачења Сулејман паше Скопљака од реке Вукодраже у 

Шабац, а сазнавши да се велика турска војска окупља у Шапцу и око њега, Kарађорђе је морао 

доћи до закључка да Турци немају намеру да се у предстојећем судару са устаницима много 

удаљују од овог града из кога су добијали подршку и који је могао њиховој војсци послужити као 

ослонац у случају неуспеха. 

Битан елеменат процене непријатеља је свакако однос снага. Kарађорђе је имао извештаје да 

Сулејман-паша Скопљак располаже са 40-50000 војника и да располаже великим бројем топова са 

доста муниције. Међу његовим командантима су били Хасан-паша Бањалучанин, Синан-паша 

Сирчић из Горажда, Видајић капетан од Зворника, тридесетак турских капетана из Босне, међу 

којима су се истицали Kулин-капетан и капетан од Дервена. 

У бељинском логору Kарађорђе је прикупио устаничку војску Шабачке и Ваљевске нахије, 

Шумадинце, Моравце, Гружане, Рудничане. Српске снаге су бројале 8500 до 9000 устаника, од 

чега 7000 пешака, а остало су били коњаници. Од тешког наоружања имали су три топа и једну 

хаубицу. Устаници су се поносили већ прослављеним тешким топовима "крњом" и "шибоњом". 

(Први је био окрњен у претходним бојевима, а други је веома успешно тукао-шибао картечом). 

Заповедник свих снага био је Kарађорђе Петровић. Уз њега су били јаков и прота Матеја 

Ненадовић, Милан и Милош Обреновић, поп Лука Лазаревић, Стојан Чупић, прота Никола 



Смиљанић, кнез Сима Марковић, кнез Теодосије из Kнића, Лазар Мутап, Јован Kурсула, Цинцар 

Јанко и Марко, Милић Дринчић, Арсеније Лома, Милош Стојићевић - Поцерац, Милоје Петровић - 

Трнавац и други. Искуство је учило Kарађорђа да ако нападне Турке у Шапцу, предност ће бити на 

њиховој страни, јер су могућности за њихову одбрану знатно веће. Зато је настојао да изазове 

Сулејман-пашу Скопљака на одлучан бој у месту које устаницима више одговара. У ту сврху, 26. 

јула или 8. августа 1806. године кренуо је сву устаничку војску са Бељина преко Предворице, 

Трбушца и Жабара. Бојећи се да у току марша не дође до борбе у сусрету са бројно надмоћнијом 

турском босанском војском, Kарађорђе се кретао врло опрезно и прикривено. Напред је ишао 

Kарађорђе са старешинама, за њим коњица, па бројна пешадија у белим гаћама и кратким 

гуњцима, са јатаганима за појасом и дугим пушкама о рамену. Зачеље колоне су чинили старци и 

голобради младићи са ашовима, лопатама, будацима и секирама. 

 

У селу Трбушцу, поред пута испод старих храстова (постоје и данас), војска се постројила у кару. 

Ту је поп Пантелија из Уроваца (онај исти који је у Kрнићу ухватио оног старог Турчина што је на 

превару убио Јанка Kатића) под ведрим небом, с дрвеним крстом у руци, заклео војску, 

благосиљао оружје и очитао опело за оне који ће у наредном боју погинути. 

За подизање шанца наредио је Kарађорђе да сваки војник, пешак и коњаник нађе успут по један 

проштац којег пушка не може пробити, па је и сам дао пример војницима поневши лично један 

проштац који је успут нашао између села Жабара и Јеленче, где је колона ударила на једну заграду. 

О томе Kарађорђев буљубаша Петар Јокић каже: "Идући ударисмо на једну заграду. Господар 

стаде, један сеиз сиђе, ишчупа један проштац и даде га Господару, а друга два ишчупа и стави на 

раме. Господар овај узе на раме и пође даље. Друге старешине и сва војска видећи шта уради 

Господар, брже сваки скочи те узе ко два, а ко три прошца и понесемо." То коље је послужило за 

градњу чувеног мишарског шанца. 

У једном тренутку Kарађорђе је наредио Петру Јокићу и Лазару Мутапу да узму неколико 

коњаника, ођашу напред и виде да ли су Турци у близини. Извидница је ускоро избила на 

историјско мишарско поље. Ту су зачули неке пуцње. Убрзо су у близини Саве опазили крдо 

турских коња на паши. Око њих, по трави, безбрижни Турци су гађали из кубура бундеве. 

Устаници су их напали, разбили, неке заробили и коње прикупили. Од заробљеника Kарађорђе је 

сазнао да се испред њих налази једно турско предстражарско одељење капетана Видајића из 

Зворника, а да су главне турске снаге у шабачком пољу. Kарађорђе изда наређење Јокићу да 

протера Турке са мишарског поља и да испред себе истуре обезбеђења према шуми и према Сави и 

да га у случају наиласка њихових већих снага благовремено обавести. 

Kарађорђе затим окупи старешине и саопшти им да је одлучио да овде сачека Турке и наметне им 

одлучујућу борбу. "Овде сам ја и раније био и са Турцима се тукао." Очито је мислио на борбу на 

Јеленчи, која се одиграла почетком 1806. године." Ако Турци хоће према Београду, морају проћи 

овим путем који пресеца поље. Лево не могу од густе шуме, а десно од нас је Сава иза ових 

шумарака. Ова шума и Сава могу послужити као ослонац нашим положајима. У шуми можемо 

прикрити резерве. Уздигнути део мишарског поља нам омогућава да видимо Турке из даљине." 



Пошто старешине прихватише Kарађорђеву одлуку, приступило се копању шанца. Изабран је 

најпогоднији простор од око 600 корака од ивице платоа. На широкој заравни брега Kарађорђе 

корацима одмери земљиште, старешине ударише кочиће, а сељаци са будацима и ашовима почеше 

да копају. Војници одложише оружје, па се и они латише копања, те се убрзо указа облик 

четвороугаоног шанца са једном угнутом страном. Било је то 27. јула или 9. августа 1806. године. 

Била је велика суша. Kише одавно нису пале. Земља је била тврда и испуцала. За копање шанца по 

великој спарини било је потребно доста рада. Шанац је грађен веома брижљиво и по свим 

правилима ондашње фортификације. Очито је да је у његову изградњу Kарађорђе унео своје 

искуство стечено за време службе у аустријском фрајкору. Висок грудобран оперважен је високим 

зашиљеним кољем (палисадама), а свуда око њега ископан је дубок ров. Изнутра је грудобран 

обложен лесама и плетарима шибља, а места за борце — банкети, уз њега толико широки, да су 

војници могли да стоје у два реда. На сваком углу су били подигнути бастиони са земљаним 

табљама (постољима) за топове. На источној страни су постављени тешки топови: крња и шибања, 

а на северозападној хаубица. Испред грудобрана с поља ископане су засеке и курјачке јаме 

покривене дивљом виновом лозом којима су се Срби нарочито добро користили. 

На јужној страни изван шанца ископани су бунари за снабдевање војске водом. У шанцу је 

ископано и добро обезбеђено складиште за муницију, а испред стрелаца у грудобрану изграђене су 

нише за фишеке. Са јужне стране изграђене су широке вратнице за улаз у шанац, а према пољу 

испред шанца капија за испад пешадије и коњице у току боја. Шанац је могао да прими мешовиту 

посаду до 7000 људи. Због овако изграђеног шанца, неки војни историчари третирају Kарађорђа 

као првог српског инжењерца. Шанац је у обиму имао 600 хвати. 

Док шанац још није био готов (29. јула или 11. августа 1806. године), изађоше Турци из логора око 

Шапца, приђоше Мишару и нападоше Србе. Две групе су јуришале и обе су уз губитке одбијене, па 

су се разбијени вратили у свој логор са сазнањем где су се устаници утврдили. 

Kада је шанац углавном довршен, Kарађорђе нареди да се сељаци — копачи склоне код старе 

цркве села Орида где је урађено превијалиште за рањенике, са четири старца видара. 

Направљена су и носила од мотака и сељачких поњава и одређени младићи који ће преносити 

рањенике. У шуми, код извора Слатине, постављени су казани за кување јела за борце. 

Kарађорђе је наредио да се у суседним селима откупљује стока, брашно и друге намирнице за 

исхрану војске, као и по пола литра ракије за сваког војника. Предвече се иза шанца запушише 

бројни казани. Хлеб се месио и пекао у суседним селима. Радило се без одмора. Сеоски кнезови, 

старо и младо, имали су пуне руке посла. 

До плана одбране дошло се кроз неку врсту саветовања Kарађорђа са војводама. Неки подаци 

говоре да је Ратни савет одржан 31. јула, односно 12. августа 1806. године. Тим поводом познати 

сликар Милић Станковић, од Мачве, овај Савет је овековечио својом сликом, која се данас налази у 

Меморијалном музеју на Мишару. 

План битке и распоред устаничких снага био је следећи: Kарађорђе и Милан Обреновић имали су 

остати са пешадијом и артиљеријом у шанцу и прихватити фронталну борбу са главнином царске 

војске: коњаници под командом поп Луке Лазаревића и проте Матеје Ненадовића, као спољна 

резерва, да се сместе привремено у шуму између Јеленче и Жабара, и да на уговорен знак (два 



узастопна пуцња топа) изврше јуриш у десни бок и позадину борбеног поретка турске војске која 

буде нападала шанац. Са коњицом су и кнез Сима Марковић, Лазар Мутап и Петар Јокић, док је 

укупно коњаника било 1500 до 2000. 

Било је и других предлога. Тако Петар Јокић наводи да су Милан (Обреновић) и Јаков (Ненадовић) 

предлагали да би било боље да Господар сам изађе с коњаницима, а они да остану у шанцу; јер 

веле они: "Могу тебе Турци опколити ако будеш овде, па ко да ти помогне, а ако би ми били овде, 

ти би нас поздраво избавио." 

— Не, не браћо, рећи ће опет Господар: ако мене Турци опколе, ви ћете мени помоћи онако исто 

као и ја вама; али ја морам остати у шанцу, јер ако ја изађем све ће се овде поплашити мислећи да 

сам ја измакао. 

Сем тога, можда је овакав план и распоред устаничких снага резултат и чињенице што је 

Kарађорђе највише волео да се бори као пешак. 

Том приликом би за појасом имао две кубуре и јатаган, а о бедрима сабљу. На три корака за њим 

један момак му је носио пушку. У план одбране улазило је и Kарађорђево наређење, издато 

борцима у шанцу непосредно пред битку, да нико не сме испалити ниједан метак насумце. 

Муниција се није смела трошити узалуд. Под смртном претњом било је забрањено појединачно 

пуцање док Kарађорђе не да знак за то, а то је био пуцањ Kарађорђеве "крџалинке" (дута пушка). 

Да погледамо сада какво је било стање у турском табору. Чувши да је Kарађорђе потиснуо његову 

војску и са мишарског поља и да се тамо утврђује, Сулејман-паша Скопљак, одважан, смео и 

храбар ратник, прекаљен у многим бојевима и у кога је Порта полагала велике наде, сазвао је све 

главне старешине који су се ту затекли, у конак шабачке тврђаве. Пошто их је обавестио о кретању 

устаничке војске и гласовима који су се ширили по Европи да их Срби потискују према Шапцу, и 

истакао да се таква срамота више не сме пустити, рекао им је да је одлучио да сутра изјутра свом 

снагама крену на Ђауре и њиховим главама окити Шабац и Београд. Међутим, уплашени вестима о 

величини и снази Kарађорђеве војске, старешине замолише Сулејман-пашу да се не врши напад 

док се добро не извиде устанички положаји и прикупи још војске из Босне. Сулејман-паша се 

поколебао, иако је имао неколико пута бројнију војску од Kарађорђа. Одложио је напад и наредио 

да се кроз шуме пошаљу извиђачи према устаничком положају. Истовремено је послао групу 

коњаника босанском везиру Хозрев-Мехмед-паши у Травник са писмом у коме му је приказао 

критичну ситуацију под Шапцем. Затражио је хитно појачање без којег се не може пробити ка 

Београду и рају умирити, а ни опстати у Шапцу. Kада је примио писмо, Хозрев-паша му одмах 

упути своју резерву од 2.000 војника и упути позив свим правовернима у Босни да одмах крену на 

Дрину. У њему је било садржано и ово: 

"Остале послове све напустите, од два сата један направите... Ноћи и дане помешајте и брзим 

скоком у ордију стигните... Данас је дан у коме треба показати сталност верску, јер су наша верска 

браћа у великој тескоби према мноштву одметника." Сулејман-паша је донео одлуку да 13. августа 

удари на устанике. Уверени у своју победу, Турци приредише увече пијанку и весеље и поручише 

Аустријанцима преко Саве да сутрадан буду на окупу и виде шта ће урадити са неверним Ђаурима. 

Kарађорђе је од својих људи преко Саве дознао да ће Турци на Србе ударити 13. августа. "Сав 

Срем је сазван од Турака да види како ће вас Турци повезати и мимо Шапца протерати. Држ' се 



Ђоко Петровићу." Тај тајни гласник саопштио је у писму и број турске војске, какво је наоружање, 

где су најслабија, а где најјача места и саветује Србима шта треба да чине. 

Тринаести август 1806. године био је сунчан и ведар дан. Kарађорђе је обилазио јединице и давао 

последња упутства и појачавао поједина места у шанцу. У руци је држао танки штапић и њиме је 

без речи показивао старешинама и војницима где ко треба да буде. 

Наједном се од Шапца зачуло ударање добоша, пиштање зурли и грмљавина топова. Турска војска 

је наступала у свом уобичајеном борбеном поретку. Турци још нису били на домет српских пушака 

кад одједном у шанцу одјекну хитац. "Kо је то, по души га!" — цикну Kарађорђе. Затим трже 

кубуру и приђе момку који је његову наредбу прекршио и чија се пушка још димила. "Не, 

Господару!" — повикаше војводе и показаше јатаганима на липу са које је падао турски осматрач, 

који је својим белим јаглуком давао знак турским тобџијама да њихова ђулад не допиру до српских 

утврђења. — "Срећа твоја момче, што си га тако лепо згодио!" — рече Kарађорђе враћајући кубуру 

за силав. На ово су неки војници из опкопа одговорили: "Срећан знак и у добар час, Господару!" — 

и све се опет у српском шанцу ућутало. Младић који је смакнуо турског осматрача звао се Тадија 

Црноборац. Према неким подацима он се звао Урош и био је веома млад. 

2. ФРУШКА ГОРА 

 

 

Назив Националног парка потиче од 

назива истоимене планине, а назив 

Фрушка гора носи у свом придевском 

облику етник Фруг у значењу "Роман", 

те на тај начин име ове планине чува 

успомену на једну етничку заједницу 

која је давно нестала из ових крајева. 

Фрушка гора је проглашена 

националним парком 1960. године, у 

циљу обезбеђења трајне заштите. 

Подручје активне заштите обухвата 

25.525 ha. 

Фрушка гора је усамљена острвска планина у Панонској низији. Према југу и северу 

јако је разуђена планинским и речним токовима, при чему се од главног уског гребена 

пружају појединачни, бочни гребени, најчешће са врло сртмим падинама. 

Локација, специфична геолошка историја, различити микро-климатски услови, чине ову 

планину веома интересантном и важном за различите научне области. Захваљујући 

јединственим и веома бројним фосилним остацима флоре и фауне, Фрушка гора се 

назива и "огледалом геолошке прошлости". 



Основна карактеристика ове области је постојање бројних 

угрожених, ретких и заштићених биљних и животињских 

врста. Пашњаци и плодно земљиште, виногради и воћњаци, 

украшавају падине и ниже делове Фрушке горе, док су 

површине које се налазе на висинама изнад 300 метара 

надморске висине покривене густим, листопадним шумама. 

Посебну вредност и бисер Фрушке горе представља 16 

православних манастира, познатих по специфичној 

архитектури, богатим ризницама, библиотекама и фрескама. 

Фрушка гора такође крије и бројне археолошке локалитете 

из праисторијског и историјског периода. 

 

Захваљујући богатству природних ресурса, предивним пејзажима, изузетном шарму и 

лепоти ове планине, Фрушка гора је идеално место за одмор и рекреацију које ће вас 

приближити природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Патријаршијски двор 
Најмонументалнија грађевина XИX века у Војводини. Представља комбинацију 

барокног и псеудоренесансног стила. У двору је смештена Ризница - музеј Српске 

православне цркве. Данас је Патријаршијски двор седиште епископа сремског и има 

статус летње резиденције српског патријарха. 

 

Саборна црква 
Црква посвећена Св. Николи, подигнута 1762. Овај једнобродни храм један је од 

најлепших примера архитектуре XВИИИ века у Војводини. Иконостас се сматра ремек-

делом српског барокног сликарства. У олтарском делу смештен је свети ћивот са делом 

моштију Св. Арсенија Сремца, другог српског архиепископа. Црква је добила свој 

данашњи изглед после реконструкције 1909./1910. године. 



 
 

 

Kарловачка  гимназија 

 
Најстарија српска гимназија основана 1791. Садашња зграда је подигнута 1891. године као 

задужбина српског патријарха Германа Анђелића и његовог брата Стевана. Данас 

Kарловачка гимназија представља филолошку гимназију у којој се изучавају савремени и 

класични језици. 

 
 

 

Чесма "Четири лава" 
Подигнута 1799. године у част завршетка првог карловачког водовода. Чесму је обновио 

проф. др Миодраг Радуловачки, некадашњи ђак Kарловачке гимназије, октобра 2007. 
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године. Легенда говори да свако ко попије воду са ове чесме, једног дана ће се вратити у 

Сремске Kарловце. 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА 

 

 
 

Велики филозоф Рене Декарт (Ренé Десцартес), Јосип Броз Тито и нобеловац Иво 

Андрић само су неке од историјских личност које су, пре него што су стекли 

светску славу – силом или милом – боравили на Тврђави. 

Свој данашњи облик Петроварадинска тврђава добила је крајем 18. века, али је 

грађена, разграђивана и дограђивана столећима уназад, док нека археолошка 

истраживања сведоче о томе да су извесни облици људских насеља на „Петровој 

стени― постојали и пре невероватних 15 или чак 19 миленијума! У сваком случају, 

Петроварадинска тврђава, на коју се Нови Сад и данас „безбедно― наслања, још 
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увек чврсто стоји на свом првобитном месту, иако је одавно изгубила стратешку и 

одбрамбену функцију. 

 

Испод површине од 112 хектара, на колико се Петроварадинска тврђава простире, у 

неколико нивоа, чија дубина сеже и до 40 метара испод земље, налази се мрежа 

тунела, или „катакомби―, како их, погрешно али популарно, Новосађани често зову, 

укључујући и подземне војне галерије, у укупној дужини од око 20 километара, што 

представља праву посластицу за бројне истраживаче, туристе и случајне посетиоце. 

 

5.НОВИ САД 

Име му чине две речи - НОВИ и САД, које га 

већ и тиме означавају новим расадником људског стваралаштва. То је град брзих 

промена, пођеднако такав у очима својих гостију и својих становника. 

 

У средњовековном амблему Новог Сада голуб са маслиновом гранчицом симболише 

љубав према миру, зелено поље - богатство плодне равнице, плава трака - токове 

живота, а три куле са затвореним капијама - одбрану од свега што је нељудско и 

назадно. 

       На северу је Србије, у средишту Војводине, већим делом у јужној Бачкој, а мањим на 

обронцима Фрушке горе у северном Срему; на 1.255. км тока Дунава; на 72 до 80 м 

надморске висине; између 19. и 20. степена источне дужине и 45. и 46. степена северне 

географске ширине; на ушћу је магистралног канала Дунав-Тиса-Дунав; раскрсница је 

копнених и водених путева; железнички чвор на магистралној прузи од Атине и 

Истамбула према Будимпешти, Прагу, Берлину, односно Варшави и Москви; раскрсница је 

магистралних, регионалних и локалних путева на интернационалном путу Е-5, према 

Будимпешти на северу и Београду, Нишу и Атини, односно Софији и Истамбулу према 

југу. 

 

 



6. СУБОТИЦА 

 

 Град Суботица налази се на северу Републике Србије, уз границу са Републиком 

Мађардском, на 46° 05’ 55’’ северне географске ширине и 19° 39’ 47’’ источне географске 

дужине. Просечна надморска висина Суботице је 114m, 40m изнад нивоа Тисе код Кањиже 

о 32m изнад нивоа Дунава код Баје. Поред Суботице пролази међународни пут Е-75. До 

граничног прелаза Келебија има 10km, а до Хоргоша 30km. Северно од града је плодна 

пешчара с виноградима и воћњацима, а јужно земља ораница. 

Данас град са околним општинама има око 150.000 становника: Мађара, Хрвата, Буњеваца, 

Срба и других народа. Око града је подигнуто 18 већих насеља: Бајмок, Бачки Виногради, 

Бачко Душаново, Биково, Вишњевац, Горњи Таванкут, Доњи Таванкут, Ђурђин, Келебија, 

Љутово, Мала Босна, Мишићево, Нови Жедник, Палић, Стари Жедник, Хајдуково, 

Чантавир и Шупљак. Град је повезан са старим летовалиштем и језером Палић. 

     

 

Градска кућа – ремек дело сецесије 
 

    Градска кућа у Суботици је највећа, а по многима и најлепша грађевина Суботице. 

Подигнута је за две године, од 1908. до 1910, али су врхунски мајстори оног времена још 

пуне две године украшавали њене ентеријере. Подигнута је по пројекту Марцела Комора 

(1868-1944.) и Дежеа Јакаба (1864-1932.), будимпештанских архитеката, у тада врло 

модерном стилу – мађарској варијанти сецесије. Украшена је с безброј шара стилизованог 

цвета. Градска кућа је складан спој уметности и заната. Висока је 76m, тераса видиковца је 

на 45,5m, дуга 105,08m, широка 55,56m, а простире се на 5.838 квадратних метара. 



 Суботичке цркве 

 

    Архитектонски украс Суботице су и цркве. Суботичани различитих нација и вера 

подизали су богомоље негујући и поштујући своју веру, обичаје, свеце и празнике, али су 

истовремено украшавали овим лепим објектима град и давали му посебан печат. На ивици 

града су остаци десетак старих храмова, а први монументални и велики црквени објекти 

изграђени су у 18. веку: Фрањевачка црква, Српска православна црква и Катедрала св. 

Терезе. Црквама је поклоњена посебна пажња када је Суботица доживела свој градитељски 

зенит – последње деценије 19. и прве деценије 20. века. Тада су подигнуте Керска црква 

Светог Роке (1896.), Сенћанска црква Светог Ђурђа (1897.), Евангелистичка црква (1901.), 

Синагога (1902.). Фрањевачка црква је реконструисана и дограђен јој је још један торањ 

(1908.), Српска православна црква темељито је обновљена 1910. и изграђено је још десетак 

цркава у граду и насељима. 

Историјат Суботице 

    Суботица – град са 200 имена 

    

 Суботица се у писаним документима први пут спомиње 7. маја 1391. године, али сигурно 

да је место старије. Утврђено је да су људи на овом простору живели још пре 3.000 година. 

Судбину Суботице битно је одређивао положај на путу између Европе и Азије, а 

историјски на граници две сукобљене силе: Угарске и Турске. У честим и великим сеобама 

у ову војну крајину дошли су многи народи: Срби, Мађари, Немци, Словаци, Јевреји, 

Буњевци, Грци... Често су се мењали господари као и имена града. Од првог – Забатка 

1391. – промењено је више од двесто назива, али су најкарактеристичнија имена Szent-

Maria, Maria-Theresiopolis, Maria Theresienstadt, Szabadka и Суботица. 

    Иако на раскрсници путева, Суботица је увек била место бурних историјских догађаја. 

Зато је ердељски војвода Јанош Понграц од Денгелега овде 1470. године подигао тврђаву, 

али ни она није успела да одоли људима и времену. Од ње су до данас остали трагови на 

унутрашњем зиду торња Фрањевачке цркве. 

 

    Суботички самозвани цар 

     

Једна од бајковитих личности суботичке прошлости, Јован Ненад Црни, јавио се у 

историји после пораза мађарске војске од Турака на Мохачу 1526. године. Његову 

тајанственост увећавала је чудна црна пруга која му се пружала од слепоочнице до стопала 

ноге, због чега су га и прозвали Црни. Он је потиснуо Турке из Јужне Угарске и ту основао 

своју кратковеку словенску државу. Прогласио се царем, а Суботицу изабрао за 

престоницу. Погинуо је 1527. године у сукобу са угарском властелом. После четири века, 



на годишњицу његове смрти, у Суботици му је на главном тргу подигнут споменик који је 

1941. године срушио окупатор, а обновљен је и поново постављен 1991. 

  

Maria Theresiopolis – слободан краљевски град 
     

Турци су Суботицу заузели 1542. године и владали њоме до 1686. Привилегијом из 1743. 

године Марија Терезија прогласила је Суботицу слободном коморском вароши, за шта су 

Суботичани даровали царици 150 коња. За одану службу суботичких граничара 

хабсбуршком двору, Марија Терезија прогласила је Суботицу 1779. године слободним 

краљевским градом. За ову важну одлуку Суботичани су поклонили царици 5.000 златника 

и платили откуп 266.666 форинти. Статус слободног краљевског града донео је Суботици 

већу аутономију и ново име – Maria Theresiopolis. Од те године почиње плански и 

убрзанији развој града. 

 

Суботица за време Првог и Другог светског рата 
   

  У време Српске Војводине, између 1850. и 1860. године, у строго централизованом 

систему, пажња се ипак посвећивала и култури. Овде је 1853. године изграђено позориште 

и многе квартовске школе. 

    После нагодбе 1867, све до 1914. године, у Суботици се убрзано развијају грађанско 

друштво и град. 

    Крајем Првог светског рата српске и француске јединице ушле су у Суботицу 13. 

новембра 1918. На великој народној скупштини у Новом Саду 25. новембра 1918. 

проглашено је уједињење Баната, Бачке и Барање с Краљевином Србијом, али је Суботица 

коначно припојена новој држави Југославији у Тријанону 4. јуна 1920. године. Једна од 

централних личности ових значајних догађаја био је Блашко Рајић, жупник из Суботице. 

    Почетком Другог светског рата, 12. априла 1941. године, Суботицу су окупирали 

мађарски фашисти, а ослободили су је Суботички партизански одред и јединице Црвене 

армије, 10. октобра 1944. године. У завршним борбама на железничкој станици погинуо је 

командант Одреда, Јован Микић Спартак, југословенски репрезентативац и рекордер у 

атлетици. 

 

 



    Привреда, школство, култура 

   

  Суботица се у модеран средњоевропски град развила крајем 19. и почетком 20. века. Град 

је у то време доживео изузетан урбани, индустријски, градитељски и културни процват. 

Бржи развој заната, индустрије и трговине подстакнут је још 1869. године доласком првог 

воза, а убрзан изградњом електричне централе 1896. године и трамвајским саобраћајем 

1897. године. Зачетке данашње модерне индустрије налазимо крајем 19. века: предузеће за 

извоз меса ―Хартман и Конен‖ с првом хладњачом у земљи, прву суботичку фабрику 

сумпорне киселине и вештачког ђубрива ―Клотилд‖ основану 1904, браћа Руф су 1917. 

године почела производњу бомбона, индустрија електричних мотора ―Север‖ основана је 

1923. године. 

    Прва средња школа, претеча гимназије, отворена је у Суботици 1747, музичка школа 

1868, дом за старе 1766, Палић постаје лечилиште 1845, прва штампарија основана је 1844, 

прве новине изашле су 1848, прву биоскопску представу приказао је Анђело Бјанки из 

Печуја 1899, а Александар Лифка отворио први стални биоскоп 1910, Ђуро Стантић 

освојио прву олимпијску медаљу у Атини 1906, Иван Сарић полетео авионом сопствене 

конструкције 1910... 

7. ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО 

Палић је једна од најпопуларнијих викенд дестинација у Србији налази се на самом Северу 

земље 8 км од Суботице у близини границе са Мађарском. За лековитост вода Палићког 

језера знало се почетком 19 века, а средином истог изграђено је прво бањско купатило, 

хотели, гостионица, летњиковци. Уређење парка је извршено по узору на енглеске вртове 

и Палић данас има један од најлепших и најуређених паркова у земљи. 

 

Обала Палићког језера је дуга око 17 км и уређена је свом дужином. 

Западни део Палићког језера додирује јужно предграђе Суботице, познато по имену 

Сенћанска капија. 



Палићко језеро је добило име по пустињи Палиј. Из језера је у 18. веку вађена сода, јер је 

језеро некад било слано (данас је језеро у потпуности слатководно), па зато многи верују 

да је Палић остатак Панонског мора. 

По легенди, на месту палићког језера је пастир Павле напајао стоку и језеро је настало од 

његових суза док је напасао стадо. 

Палић се данас са правом пореди са чувеним европским бањским центрима као што су 

Kарлове вари и Вис Баден. 

Раскошни паркови, необичне грађевине с почетка 20 века, несвакидашњи мир и тишина 

чине Палић идеалним местом за одмор. Бројни приватни сместаји, апартмани, хотели, 

ресторани, кафићи, спортско рекративни терени, шеталишта, три уређене плаже, золошки 

врт и данас представљају Палић као дестинацију високог рејтинга! 

8. МАЈКИН САЛАШ 

Етно парк "Мајкин Салаш" - се простире на имању површине 30 ха. Удаљен је 2500 метара 

од обале језера Палић. Етно парк се састоји од два салаша Мајкиног и Цветног, рибњака, 

мале ергеле, сеоског дворишта и непрегледних воћњака.Цветни Салаш је преноћиште са 15 

комфорних соба, базеном, салом за састанке и рецепцијом. Он служи за вишедневни одмор 

наших гостију. 

Мајкин салаш је ресторан домаће кухиње и налази се одмах поред Цветног Салаша. Стари 

војвођански салаш је опет постао средиште живота и окупљања људи уз чашицу добре 

домаће ракије, изворне тамбурашке музике и традиционалних јела. Гурмани могу да 

уживају у доброј кромпирачи, телећем перкелту са домаћим тестом и сиром, певчијем 

паприкашу са кнедлама, салашарском пасуљу, овчијем паприкашу са купусом, свињским 

папцима, печеној патки или пак можда правој рибљој чорби. За сладокусце смо обезбедили 

фанке, домаће штрудле, гомбоце, компоте.... То је само део богате понуде "Мајкиног 

Салаша". Уз све то не можемо заборавити ни квалитетну понуду вина, домаће ракије од 

дуње, јабуке или шљиве. Ту је такође и наш тамбурашки оркестар  а на имању се налази и 

шарански рибњак, базен, спортски терени, ергела коња. Све то је окружено нашим 

воћњацима и малим багремовим шумарком. Организација разних светковина је допринела 

да се гости едукују и подсете на живот и обичаје народа који живе у овом региону. Тако да 

данас имамо већ добро познате и посећене традиционалне аранжмане које помажу и 

туристичка организација, општина, ликовне колоније, удружења сламарки, културно 

уметничка друштва и то све у циљу очувања културно историјског наслеђа и самог 

унапређења туристичке понуде код нас на Палићу. 



 

 

9. ВРШАЦ 

 

Име града према писаним траговима први пут се појављује пре скоро шест векова, далеке 1427. 

године у облику ПОДВРШАН, у једном писму краља Жигмунда (1387-1439). 

Крајем XVI века у списима се могу пронаћи облици ВАРСОЦЗ (ВАРШОЦ), ВЕРСЕЦЗ (ВЕРШЕЦ), 

ВИРСИЦЗА (ВИРШКА). Године 1694. забелезен је топоним ВЕРСОЦЗ (ВЕРШОЦ), а 1707. Године 

ВАРСАЦЗ (ВАРШАЦ). 

 

У свим овим називима корен је српска реч "врх". Године 1427. испред наведеног основног значења 

стајао је префикс "под" што значи испод врха (брега) и то би био ПОДВРШАН. Касније се префикс 

"под" изгубио, а додат је завршетак "шац" корену речи "врх" и тако смо добили име које град носи 

и данас - ВРШАЦ (мали врх).  



НАСТАНАК ГРАДА 

Предео у коме се спајају две различите привредне површине - равница и Вршачке планине, одувек 

су привлачили људе да ту изграде своја станишта, јер је земљиште погодно за земљорадњу, 

виноградатство и сточарство, простране мочваре омогућавале су богат риболов, шуме пуне 

дивљачи биле су идеална ловишта.   

Прва насеља јављају се у неолиту, у доба глачаног камена о чему сведоче археолошки налази. 

Људска насеља добијају сталнији карактер доласком Словена (позни средњи век) у ове крајеве, а 

пре њих овде су боравили Кимерци, Трачани, Келти, Скити, Дачани, Римљани, Сармати, Гепиди, 

Авари и други. 

Први трагови насеља на Вршачком брду потичу из времена праисторије. Подграђе испод Вршачке 

куле (средњевековно утврђење) високо је 21 м, са зидовима дебелим 2,5 м. У њему се смењују 

мађарски и српски господари, а једно време био је у поседу Ђурђа Смедерервца о чему постоје и 

писани документи. 1425. године у време деспота Ђурда, Срби се насељавају и оснивају насеље 

Подвршац, а он утврђење на брегу повезује са својим главним утврђењима јужно од Дунава 

(Смедеревом) у чврсти одбрамбени систем. 

Ова област била је раскршће многих путева, недалеко од Вршца пролазио је и римски пут, који је 

везивао Виминацијум (данашњи Костолац), Ледерату (на острву Сапаји, код Банатске Паланке), 

Аггидаву (сада Варадија) са лимесом у Поморишју. У средњем веку Вршац се налазио на путу који 

полази од Дунава и води ка Лугошу, Темишвару, Трансилванији, Понту и даље према украјинским 

степама и са севера према југу до Медитерана. 

Данашњи симбол града, Вршачка кула, настао је у првој половини 15. века у време Угарске власти. 

Поједини извори говоре да је трврђава подигнута на месту староримске куле осматрачнице. 

Подигао је Ђурађ Бранковић после пада Смедерева за одбрану од Турака. Потврда овоме је да је 

утврђење на брегу изнад Вршца веома слично утврђењу изнад Смедерева. 

Већ средином 15. века ова област позната је по својим винима која су била међу најтраженијим на 

угарском двору. Често се код историчара помиње 1494. година када се на двору угарског краља 

Владислава за буре вршачког вина плаћало 10,50 дуката. 

Период турске владавине на овим просторима трајао је од 1552. до 1716. (укупно 164 године).  

 

Када је 1552. године Ахмет паша освајао Банат, кренувши на Темишвар, Вршац и његова тврђава 

били су први на удару. Град је опустошен, а становништво се повукло у околна брда где је 

саградило мања насеља од којих су се сачувала само имена: Тополово, Лудош, Гробљиште, 

Црвенка, Манастириште и Јарак. Пошто су уништили град, Турци су на месту данашње Чукур-

мале саградили четвороугану паланку, од набијача и коља, на обали језера које се простирало на 

простору Малог рита. 

Народ Баната се побунио. Вршачки владика Теодор Несторовић, у договору са ердељским кнезом 

Баторијем, покрене народ Баната на устанак. Српске чете које су почеле да освајају и ослобађају 

банатска насеља, носиле су пред собом барјаке са извезен ликом Светог Саве, како би им уливао 

храброст и давао нову снагу. Исправа су имали пуно успеха и између осталих ослобођен је и 

Вршац. Како би потпуно уништио српски национални и верски занос, турски војсковођа Синан 



паша, наредио је да се из манастира Милешеве, донесу мошти Светог Саве и спалио их у Београду. 

Била је то освета за српске ратне успехе. 

Једна чета устаника под вођством Јанка Лугошана зв. Халабура опседала је Вршачку кулу. 

Заповедник тврђаве, изазове на двобој Јанка Халабуру, те Јанко у том двобоју одруби главу аги. Та 

победа појављује се као један од симбола амблема града (изнад утврђења-куле види се рука са 

мачем и одсеченом турском главом). Крајем лета стиже Хасан паша који својим снагама потуче 

устанике и започне са осветом. Већина Срба се повукла, сам Халабура неколико дана касније 

погине у битци код села Парте. Највећи део народа побегне са владиком у Ердељ да се склони од 

турског гнева, а Вршац је након тога у потпуности попримио орјентални изглед.  

Вршац у XVIII и XIX веку 

Турке је из града протерао војсковођа Еуген Савојски 1716. године, чиме је отворио нову епоху у 

историји града. Вршац улази у састав Тамишког Баната са седиштем у Темишвару. Град постаје 

седиште новооснованог Вршачког дистрикта (1718.) који је обухватао 72 насеља и око 3.500 кућа.  

 

Од 1717. године у ове крајеве стижу групе колониста из Немачке, Француске, Италије и Шпаније, 

првенствено виноградари. Истовремено у Вршац се сливају многи досељеници из Србије, 

прветежно занатлије и трговци, Срби и Цинцари. Тада је крај старог (Српског Вршца) основано и 

немачкко насеље (простор данашњих улица - Стеријине и Хероја Пинкија). Српским делом 

управља кнез, а немачким шулхајз (кмет). Аустријски двор је 1794. године одобрио је уједињење 

Српског и Немачког Вршца и тако је 1795. годне створен јединствени град у коме су власт, на 

основу посебног уговора, делили Срби и Немци. 

У овом периоду саграђене су многе грађевине које су сачуване и до данас. Једно од најстаријих 

здања је црквица на Брегу, Капела св. Крста, која је зидана 1720, Капела св. Рока 1739, Двор 

православне епархије банатске 1759, Црква успенија св. Богородице 1763. (позната као Мала или 

Алексина црква, зидана је средствима трговца Алексе Николића), Саборна црква 1783-85. 

(посвећена св. Николи). Из тог времена је и зграда прве апотеке "Код Спаситеља" 1783. (Апотека 

на степеницама). Најстарији део вршачке Градске куће такође је грађен крајем XVIII века.  

 

Већ 30-тих година XVIII века овде раде прве основне школе, а од 1790. године и прва латинска 

гимназија. Током следећег века у Вршцу се оснивају многе школе као што су: занатска, реална 

гимназија, пољопривредна, виша девојачка, учитељска и др. Многе позоришне дружине и 

позоришта гостују у Вршцу и бораве у њему чак по неколико месеци.  

Град 1804. год. добија Тржишну повељу Фрање II за храбро држање његових становника у 

ратовима против Турака 1787.-1791, а 1817. постаје слободни краљевски град у ондашњој 

Аустроугарској.  

У граду ради 13 великих занатских удружења (еснафа) који окупљају неколико стотина, па и преко 

1000 занатлија. Трговина нарочито добија у замаху 1857. године када се град железницом, с којом 

долазе телеграф и брза пошта, повезује са Темишваром, а даље са Европом и на југу са луком 

Базијаш на Дунаву, преко које роба иде на Црно море и даље према истоку. Убрзо се отварају прве 

банке, граде млинови и велике занатске радионице које се претварају у фабрике пољопривредних 

машина, првенствено оних намењених виноградарству. 



Калдрмисање улица и тргова почело је 1820, а следеће године отворена је друга апотека. На, тада 

новом, православном гробљу подигнута је 1837. црвка "Свих светих". Прво акционарско друштвно 

из редова занатлија, формирано 1833, саградило је хотел "Конкордија" 1847. године. У Градском 

парку (подигнут 1797.) изграђена је 1803. године "варошка арена" за јавне приредбе и наступе са 

око 400 места. Подаци о првим библиотекама говоре да су Вршчани имали јавне читаонице већ 

1840. године, да би се касније оснивале и истовремено радиле и по три библиотеке.  

        Револуционарна збивања 1848. год. захватила су више европских земаља, проширивши се и на 

Хабсбуршку монархију, у чијем саставу је била и данашња територија Војводине.  

     1859. године преко Месића је подигнуто 7 мостова, уз стари део назидана је нова зграда 

Магистрата, а 1860-63. и нова католичка црква у истом архитектонском стилу. 1873. изградњом и 

уређењем променаде на данашњем Светосавском тргу, оформљено је градско језгро, добивши 

изглед какав је углавном сачуван и до данас. Швајцарски трговац Бернард Штауб подиже у Вршцу 

подрум "Хелвеција" 1880. (капацитет 10.000 hl), а вршачки виногради излажу своје производе у 

свим већим европским градовима: Бечу, Паризу, Лондону, Бриселу, Бремену, Линцу, Будимпешти.        

1891. почело се са асвалтирањем улица и тргова. Прве сијалице засветлеле су у домовина 1897. 

када је прорадила градска електрична централа, а телефонска централа из 1892. спојена је на 

међуградску везу 1901. године. Нова зграда железничке станице саграђена је 1900. године.  

 

Вршац је 1872. постао самостална муниципија, добио је свог првог жупана и првостепени суд.  

I светски рат 

Крајем 19. века у Вршац продиру социјалистичке идеје, снажним деловањем групе "Вршачки 

социјалисти" (Лаза Начић и Јаша Томић) шире се социјалистичке идеје међу омладином, 

радницима, занатлијама и ситним трговцима. 

У 20. век Вршац је ушао као град са 25.000 становника и са доста развијеном малом индустријом, 

снажном трговином и обновљеним виноградарством, добрим саобраћајним везама са свим 

правцима Аустро-Угарске и Европе, великим бројем културних и просветних установа, разним 

удружењима, бројним листовима на српском, немачком и мађарском језику, неколико штампарија, 

два стална и више повремених биоскопа. 

По избијању I светског рата, статус српског становништва се изменио, многи угледни Срби 

послати су у прогонство. У граду су престали да излазе листови на српском језику. Један део 

српске омладине, војних обвезника, мобилисан је у аустро-угарску војску и послат на западни 

фронт према Италији или на источни - према Русији. Немачка војска стиже у Вршац 1915. године, 

почиње са утврђивањем града, копајући ровове и градећи пут за топове до Куле како би оданде 

могла да контролише околину. 10. новембра 1918, пошто се немачка војска повукла према 

Темишвару, у Вршцу улазе српске јединице на челу са мајором Душаном Додићем.  

 

Живот се у граду сада оганизује у оквиру нове државе, али због близине границе, Вршца је убрзо 

изгубио велико трговачко и сировинско залеђе, почео је екононски да стагнира. Ипак нешто од 

раније индустрије и даље постоји, а оснивају се и неке мање фабрике, као што су фабрика саламе, 

фабрика шпиритуса, коњака, шампањца, још увек раде индустрија намештаја и нешто мањих 

хемијских фабрика, док је и даље најзначајнија производња вина од чије је продаје углавном 

зависио просперитет града.  



II светски рат и новија историја 

Између два рата, у Вршцу делује више политичких странака међу којима се по снази истичу 

Радикална и Демократска странка као најбројније. У илегали делује и Комунистичка партија 

Југославије, која је у Вршцу имала известан број истакнутих активиста као што су Жарко 

Зрењанин, Борислав Петров, Јелисавета Петров, Жива Јовановић и други. Односи међу 

народностима, посебно Србима и Немцима, у граду почињу да се заоштравају са појавом фашизма 

у Немачкој. 

Други светски рат (1941-1945) донео је велике патње, разарања, жртве и страдања народа на овим 

просторима. После слома фашизма Вршчани су се одужили својим јунацима и великанима, тако 

што њихова имена носе бројне улице, тргови, школе, а у парковима се налазе вајарска дела која 

представљају познате личности. 

Неколико дана по ослобођењу града у Вршац стиже и део Главног штаба народноослободилачке 

војске на челу са врховним командантом - Јосипом Брозом Титом, одавде се командује борбама за 

ослобађење Београда. Велики број Вршчана бива моблисан или се добровољно укључује у 

народноослободилачку војску и одлази на сремски фронт, а затим се бори до коначног ослобођења 

земље.  

 

Највеће етничке промене настале су последњих дана II Свског рата када су локални Немци избегли 

пред Црвеном армијом. Долази до систематске демографске и побличке промене, комунисти 

презимају сву власт. Земља, имања, фабрике, зграде ... одузимају се староседеоцима и додељују 

подобнима. До педесетих година XX века траје пљачка, насиље, малтретирање и убијање, да би 

касније град почео да живи као и сви други у СФРЈ. Осамдесетих година XX века Вршац почиње 

да излази из привредне таме и развија имиџ успешног града. 

Данас је то град са развијеном мрежом школа, спортских друштава, културних институција, 

здравствених установа, а пре свега град са јаким привредним потенцијалом на чијим основама је 

изградио свој просперитет за 21. век. Вршац са патином дуге и бурне прошлости спремно је 

закорачио у нови миленијум.Данас, као и у већем делу своје прошлости, Вршац са околином 

представља мултинационалну средину у којој се поштују права човека без обзира на верску 

припадност.  

ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ 

Никола Нешковић (1720-1775), иконописац, деда Јована Стерије Поповића, осликао капелу у 

Епархијском двору. 

Јосиф Јовановић Шакабента (1743-1805), вршачки владика, мецена и пријатељ Доситеја 

Обрадовића, оснивач Граматикалне школе, инцијатор да Вршац добије статус слободног 

краљевског града. 

Ђорђе Арсенијевић Емануел (1775-1837), генерал руске војске, освајач Кавказа, учесник ратова 

против Наполеона, председник суда декабристима. 

Јован Стерија Поповић (13.01.1806-10.03.1856.) српски књижевник. Сматра се оснивачем српске 

драме. Први је и један од најбољих српских комедиографа, министар просвете у Србији, оснивач 

Народног музеја у Београду. 

Гаврило Пекаровић (1812-1851), лекар педијатар, Стеријин пријатељ познат по "Чедољубљу" 

првој књизи у нас о неговању деце. 



Лаза Нанчић (1854-1887), познати вршачки социјалиста, писац и оснивач читаонице. 

Јаша Томић (1856-1922), наследник Светозара Милетића у радикалној странци, плодан писац 

песама, новела, романа, памфлета и чланака. 

Феликс Милекер (1858-1942), оснивач Народног музеја у Вршцу и његов дугогодишњи управник, 

писац великог броја књига и студија, најпознатије дело је о историји овога града "Повесница града 

Вршца". 

Павле Паја Јовановић (1859-30.11.1957.), један је од највећих српских сликара и типичан 

представник академског реализма. 

Ференц Херцег (1863-1954), један је од најплоднијих и најчитанијих мађарских прозних писаца 

свих времена 

Милан Јовановић (1863-1944) један од најпознатијих српских фотографа, брат Паје Јовановића, 

реномираног српског сликара. 

Султана Цијук (1871-1935), оперска дива, певала на познатим европским сценама, а била је члан 

позоришта у Београду и Новом Саду. 

Драгиша Брашован (1887-1965), познати архитекта чија дела красе многе наше градове, нпр. 

зграда Извршног већа Војводине у Новом Саду. 

Борислав Костић (24.02.1887-03.11.1963) титулу шаховског мајстора освојио је на турниру у 

Будимпешти 1909, а велемајстора у Сан Рему 1911. Током своје богате шаховске каријере 

учествовао је на највећим турнирима широм света. Био је велики познавалац шаховске теорије а 

велики број његових партија забележен је у Шаховским уџбеницима. 

Жарко Зрењанин (1902-1942), народних херој у II светском рату, родом из Избишта, по њему је 

данашњи Зрењанин добио име. 

Васко Попа (29.06.1922-05.01.1991) један од посљедњих оригиналних песника српске модерне 

књижевности. 

Рада Ђуричин (31.05.1934. у Вршцу) српска глумица. Дипломирала 1958. на Факултету драмских 

уметности и 1961. на Филозофском факултету у Београду. 

Теодор Несторовић, бискуп у Вршацу и вођа Банатског устанка против Турака 1594. године  

ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ 

XV век - подигнуто утврђење Кула, 

1425 - У време Ђурђа Смедеревца Срби се насељавају и оснивају насеље Подвршац, 

1439 - први писани документ у коме се помиње Вршац, 

1481 - Срби из околине Смедерева и Крушевца насељавају се и оснивају "Пожаревачку 

малу", 

1494 - двор угарског краља Ладислава II купио буре нашег вина, 

1552 - Турци освајају Банат и Вршац, 

1594 - Вршчани се дижу на устанак против Турака под вођством Јанка Халабуре, 

1602 - последња битка са Турцима и пад Вршца, основана "Чукур-мала", 

1641/46 - насељавање Румуна из Мале Влашке, 

1660 - први пут се поуздано помиње манастир Месић, 

1664 - турски путописац Евлија Челебија боравио у нашем граду и оставио запис о Вршцу, 

1690 - за време сеоба Срба, под Арсенијем Чарнојевићем, досељеници из Пећи оснивају 

"Пећку малу", 

1695 - обнављање Банатске епархије са седиштем у Вршацу, 



1717 - крај турске владавине у Вршцу и почетак насељавања колониста из Немачке 

1718 - град добија прву пошту и тржишно право, 

1720 - сазидана капела на Брегу, а Вршац постаје седиште дистрикта, 

1723 - изградња римокатоличке цркве, 

1727 - отворена прва основна школа, 

1728 - саграђена права православна црква, 

1732 - подигнута зграда магистрата - најстарији део Градске куће, 

1742 - почеле са радом камерална пивара и свилара, 

1757 - саграђен Двор Епархије Банатске са капелом, а садашњи изглед добио 1907. 

1761/64 - саграђена Успенска (мала) црква, 

1767/69 - ископан Терезијин (Вршачки) канал, 

1768 - основана Богословија, 

1779 - у порти Саборне црвке отворена прва српска болница,  

1784 - отворена прва апотека у Вршцу- "Апотека на степеницама", 

1785 - саграђена православна Саборна црква, 

1792 - основана Граматикална школа - нижа латинска гимназија (радила до 1819), 

1792 - извршен први званични попис становништва - Вршац је тада имао 8.402 становника 

1793 - одржана прва позоришна представа у Вршцу, 

1794 - уједињене општине српског и немачког Вршца, 

1797 - подигнут је Градски парк, 

1804 - Вршац добија повељу са тржишним правом (грб града), 

1810 - почела са радом фабрика ципела, 

1817 - Вршац добија Привилегију слободног краљевског града, 

1837 - у Пешти је штампан "Кир Јања" Јована Стерије Поповића, 

1839 - саграђена црква на православном гробљу, 

1847 - подигнута зграда хотела "Конкордија", а после пар година дата за потребе школе 

1850 - Вршац добија право градско осветљење - лампе са уљем, 

1851 - Почела са радом Нижа реалка и Занатлијска школа, 

1856 - почиње са радом прва штампарија "Кирхнер", 

1857 - у Вршцу је одржана прва изложба грожђа и вина, 

1858 - Вршац добија железничку пругу, станицу и телеграф; исте године основано 

стрељачко друштво 

1861 - изграђен нови део Градске куће, 

1863 - довршена је римокатоличка црква, 

1865 - почела са радом фабрика намештаја, 

1870 - отворена Грађевинска школа и основано друштво "Пријатељи природе", 

1871 - одржана скупштина Уједињене омладине спрске (присуствовао и Светозар 

Марковић), 

1872 - саграђена Српска болница код православног гробља (касније претворена у 

сиротињски дом), 

1875 - почела са радом фабрика пољопривредних машина, 

1878 - отворена ливница, специјализована за производњу преса за грожђе, 

1880 - саграђен велики вински подрум "Хелвеција" и отворена фабрика коњака, 

1885 - основано друштво "Риклијанер" и изграђен први туристички објекат на бреку Кула, 

1887 - основна Градска библиотека, 

1894 - основан Градски музеј 

1897 - почела рад електрична централа, основан први бициклистички клуб у граду и 



одржана прва биоскопска представа, 

1902 - почела са радом Пољопривредна школа, одржан Конгрес винара и виноградара, 

1903 - основан фудбалски клуб и одржана прва фудбалска утакмица у Вршцу, 

1906 - основан тениски клуб, 

1912 - саграђена румунска црква и санаторијум "Санитас", 

1920 - почиње са радом српска Учитељска школа и покрајинско позориште "Стерија" као и 

војна музичка школа, 

1922 - основна фабрика калупа "Зенит", 

1926 - почела са радом фабрика дезинфекционих средстава "Бриксол", 

1928 - основана фабрика бомбона и чоколаде "Ифко", 

1933 - откривена спомен биста Јовану Стерији Поповићу, 

1938 - основана музичка школа "Јосиф Маринковић", 

1941 - немачке фашистичке снаге окупирале град и као одмазду стрељале 30 људи, 

1944 - формиран Вршачки партизански одред,  

1944 - 02. октобра Вршац ослобођен од фашистичког окупатора - Дан ослобођења, 

1945 - основано Народно позориште "Стерија" и Градски синфонијски оркестар. 

10. БЕЛА ЦРКВА 

 

Управо је структура поднебља створила услове да Банат постане највећ произвођач 

свилених буба. У Белој Цркви је 1876.г. било 5 фабрика свиле, успешно су радиле и 

фабрике цигле и црепа, коњака и ликера, парна стругара, фабрика прехрамбених 

производа, коже, млинска индустрија, мајдан за багеровање шљунка, 3фабрике содне воде, 

штампарије и вештацко градинарство. Развијано је цвећарство, а вец 1931. године у Белој 

Цркви је радило 349 занатских удружења, а било је и 392 радње. Бела Црква спада у ред 

војвођанских градова у коме је до данашњих дана сачуван велики број објеката културно-

историјских вредности. 

Град је добио име по једној старој црквици на коју су наишли први насељеници. На само 

15 километара од града налази се Делиблатска пешчара  јединствени пешчани терен у 

Европи, познато излетиште и ловиште за крупну дивљач. 



Општина Бела Црква простире се на 35,345 хектара и, осим града, чине је следећа насеља: 

Калуђерово, Крушчица, Кусић, Врачев Гај, Црвена Црква, Банатска Паланка, Стара 

Паланка, Кајтасово, Гребенац, Дупљаја, Јасеново, Банатска Суботица, Добричево и Чешко 

Село . Има око 21,499 хектара ораница, 6,158 хектара под ливадама и пашњацима, 

под шумом око 2,704 хектара, а под виноградима и воћем око 160 хектара. Простире се на 

следећим геоморфолоским целинама: Банатска пешчара, лесна зараван, абразиона тераса, 

лесна тераса, дно белоцркванске котлине, калуђеровачка котлина и алувијална раван Нере, 

Караша и Дунава. На територији општине матични супстрат чине лес, песак и алувијални 

наноси. Преовлађују културне биљке:житарице, индустријско биље, поврће, воће и 

виногради. 

Има умерено-континенталну климу (панонска клима) а температуре варирају зими од -5 до 

+10, док су летња варирања од +23 до +35 степени целзијуса. Од ветрова дува кошава. 

Мерењима је утврђено да је Бела Црква један од најсунчанијих градова у Србији. 

Бела Црква позната је као туристицки град који својом живописном околином, предивним 

језерима, фасадама барокног стила, парковима , чувеним „Карневалом цвећа―, 

квалитетним винима и воћем привлачи многобројне туристе. У самом граду и околини не 

постоји „загађивачка― индустрија те се може сврстати у еколошки чисто подручје. 

 

Град Бела Црква као културни, привредни и политички центар овог подручја основан је 

1717.г.  Пре свега, био је пољопривредни центар предодређен за развој виноградарства 

1925.г. 70% становништва Јужног Баната бавило се виноградарством. Воћарство и 

земљорадња били су интензивно развијани. Вино, ракија, ликер и коњак били су 

производи који су се извозили по целој Европи. 

Управо је структура поднебља створила услове да Банат постане највећи произвођач 

свилених буба. У Белој Цркви је 1876.г. било 5 фабрика свиле, успешно су радиле и 

фабрике цигле и црепа, коњака и ликера, парна стругара, фабрика прехрамбених 

производа, коже, млинска индустрија, мајдан за багеровање шљунка, 3фабрике содне воде, 

штампарије и вештачко градинарство. Развијано је цвећарство, а већ 1931. године у Белој 

Цркви је радило 349 занатских удружења, а било је и 392 радње. Бела Црква спада у ред 

војвођанских градова у коме је до данашњих дана сачуван велики број објеката културно-

историјских вредности. 

Музеј је основан 1877. године, као градски до 1941. године, од стране групе грађана ( 

Немаца и Мађара ) Беле Цркве у згради Магистрата, са одређеним историјским 

предметима ( нумизматичким и археолошким ) и био је прво новоосновани у Војводини. 

Музеј је основао и њиме руководио Феликс Миллекер – учитељ. Оснивач обновљеног 

музеја био је професор књижевности у Гимназији – Светолик Суботић, а радио је у музеју 

као аматер до 1977. године. 



 

Од 1954. године музеј је премештен на садашњу локацију и добија назив Народни. Зграда 

је под заштитом државе као споменик културе од 1989. године, као једна од најстаријих 

зграда у центру Беле Цркве јер је зидана поцетком деветнаестог века. Музеј је комплексног 

карактера и има више поставки (археолошка – 500), (историјска – 532), (етнолошка – 300), 

(уметницка – 80), (природњачка – 10), (нумизматичка – 467 комада) . 

Подручје Беле Цркве и њене околине било је насељено још у каменом добу. Интензиван 

живот се наставио и кроз остале периоде праисторије, бронзано и гвоздено доба, о чему 

сведоче бројна археолошка налазишта 

Боравили су овде, или само пролазили, Трачани, Kелти, Скити, Дачани. 

Затим су владали Римљани, Сармати, Готи, Авари, Словени, Мађари, Турци и 

Аустријанци. 

Све промене довеле су до постојања многобројних археолошких налазишта, која се налазе 

у сливу реке Нере, Јаруге, Kараш, поред мртвог Kараша, канала ДТД, у Делиблатској 

пешчари, крај обале Дунава и локалитетима у околини насељених места, као и у њима, 

што на жалост до данас није довољно истражено и публиковано. 

У оклини Беле Цркве постоје многа архаеолошка налазишта, најзначајнија су: 

-Банатска Паланка и област између Јасенова анд Орешва, на овој локацији се налазе остаци 

насеобина из периода млађег каменог доба, неолита; 

Бронзано доба као период заступљено је кроз следеће археолошке локације: 

-Барутана, простор данашњег градског отпада, 

-поток Долић надомак Црвене Цркве, 

-Дупљаја, налазиште старог града где су пронађена чувена Дупљајска колица, 

-Сиглова циглана, вишеслојно налазиште у самом граду Бела Црква. 

-Kапија Бескраја у Старој Паланци, локација на којој су се смењивале све културе 

прошлости, почевши од каменог доба па све до данас. 
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