
45

удк 908(497.11 смедеревски крај)”14/15”
94(497.11)”14/15”

Алек сан дар Кр стић

Сме де рев ски крај у дру гој 
по ло ви ни 15. и по чет ком 16. ве ка

Про шлост Сме де ре ва, пре сто ни це Ср би је у вре ме де спо та Ђур ђа бран-
ко ви ћа и ње го вих на след ни ка, и пр вог се ди шта Сме де рев ског сан џа-
ка, при вла чи ла је ду жну па жњу ка ко срп ских исто ри ча ра, ар хе о ло га и 
дру гих ис тра жи ва ча, та ко и ши рих кру го ва. ово је ра зу мљи во има ју ћи 
у ви ду не са мо зна чај гра да, већ и ре ла тив ну број ност исто риј ских из-
во ра и очу ва ност мо ну мен тал не твр ђа ве, што је омо гу ћи ло да се, тру дом 
број них струч ња ка, до ђе до мно гих са зна ња о исто ри ји по след ње срп ске 
сред њо ве ков не пре сто ни це (1430–1439, 1444–1459).1 ни исто ри ја Сме де-
ре ва у пр вом пе ро ду осман ске вла сти, ка да је град био цен тар исто и ме-
ног сан џа ка (1439–1444, 1459–1521), ни је оста ла не по зна та, за хва љу ју ћи 
ра до ви ма на ших осма ни ста, пр вен стве но ол ге зи ро је вић, и не дав но, 
еме миљ ко вић.2

Са дру ге стра не, услед ве ли ке оскуд но сти пи са них исто риј ских 
из во ра, сред њо ве ков на про шлост бли же и да ље око ли не гра да 
оста ла је у исто ри о граф ској та ми, и о њој се мо гло за кљу чи ва ти 
са мо на осно ву углав ном слу чај них ар хе о ло шких на ла за. о раз-
ме ра ма на ше нео ба ве ште но сти о про шло сти сме де рев ског кра ја у 
сред њем ве ку мо жда нај бо ље све до чи чи ње ни ца да се до не дав но 
ни је зна ло ни име обла сти, од но сно сред њо ве ков не земље,3 у ко јој 

1 м. Спре мић, ДеспотЂурађБранковићињеговодоба, бе о град 1994, 19992, где 
су на ве де ни и нај ва жни ји исто риј ски из во ри и број на на уч на ли те ратура о 
Смедереву; м. По по вић, Смедеревскиград–проблемиистраживањаиобнове, 
Сме де рев ски збор ник 1 (2006) 29–39 (пре глед до са да шњих ар хе о ло шких 
истражива ња и ре ле вант не ли те ра ту ре).

2 о. зи ро је вић, Смедеревоодпадаподтурскувластдокраја16.века,збор ник 
ра до ва осло бо ђе ње гра до ва у Ср би ји од Ту ра ка 1862–1867, бе о град 1970, 193–200; 
иста, ТурсковојноуређењеуСрбији1459–1683, бе о град 1974, 142–146; е. миљ ко вић-
бо ја нић, Смедеревскисанџак1476–1560.Земља,насеља,становништво, бе о град 
2004, 146–149.

3 о пој му земља ви де ти: С. ми шић, ЗемљаудржавиНемањића, Го ди шњак за 
друштве ну исто ри ју Iv/2–3 (1997) 133–146; исти, Територијалнаорганизација
Браничева(12–15.век), бра ни че во кроз вој ну и кул тур ну исто ри ју Ср би је I–3, 
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се на ла зио је дан од нај зна чај ни јих срп ских гра до ва. на и ме, тек је 
за хва љу ју ћи по да ци ма ко је пру жа ју пр ви са чу ва ни осман ски по-
пи сни деф те ри Сме де рев ског сан џа ка, пр вен стве но онај из 1476/7. 
го ди не, по ста ло ја сно да се сред њо ве ков но ку че во ни је на ла зи ло, 
ка ко се то ду го по гре шно ми сли ло, у пла нин ским, сла бо на се ље-
ним пре де ли ма сред њег или гор њег то ка ре ке Пек, већ из ме ђу 
Ава ле, ду на ва, ве ли ке мо ра ве, Ја се ни це и ко сма ја, те да је град 
Сме де ре во по диг нут упра во на те ри то ри ји ку че ва.4

По ме ну та осман ска по пи сна књи га пру жа по дат ке о ско ро сто пе-
де сет се ла и се ли шта на те ри то ри ји осман ске на хи је ку че во, омо-
гу ћа ва ју ћи та ко не са мо ре кон струк ци ју мре же на се ља и про у ча-
ва ње ста нов ни штва, дру штве них и при вред них од но са у на ве де ној 
обла сти у дру гој по ло ви ни 15. ве ка, већ по сред но осве тља ва и не ка 
пи та ња ве за на за прет ход ну епо ху срп ских де спо та.5 Сход но то ме, 
од лу чи ли смо се да, из но се ћи по дат ке ко је деф тер из 1476. го ди не пру жа 
о сме де рев ском кра ју, по себ но ис так не мо оне ко ји су од зна ча ја и за сред-
њо ве ков ну исто ри ју тог под руч ја. Пр ви сле де ћи са чу ва ни по пис Сме де-
рев ског сан џа ка на стао је чак че ти ри де це ни је ка сни је, 1516. го ди не,6 што 
нас оне мо гу ћа ва да кон ти ну и ра но пра ти мо раз вој на се ља и де мо граф ске 
про ме не у сме де рев ском кра ју то ком дру ге по ло ви не 15. сто ле ћа. По ре ђе-
ње по да та ка из 1476. и 1516. го ди не ипак до не кле до зво ља ва увид у про-
ме не ко је су то ком тог раз до бља, ис пу ње ног не пре кид ним ра то ва њи ма 
и че то ва њи ма, на сту пи ле у мно гим на се љи ма ове по гра нич не обла сти.

за у зи ма њем Ср би је, окон ча ним па дом Сме де ре ва 20. ју на 1459. го ди-
не, осман ли је су се чи та вом по сав ском и по ду нав ском гра ни цом на шле 
пре ма Угар ској. на ши ро ком по гра нич ном под руч ју во ди ле су се бор бе 
из ме ђу две су пар нич ке си ле све до угар ског по ра за на мо ха чу 1526. го-
ди не. Твр ди сме де рев ски град, сре ди ште Сме де рев ског сан џа ка, по стао 

Пожаре вац 2006, 11–17.
4 Is tan bul, Türkiye Cum hu riyeti Ba ş ba kan lik De vlet Arş i vle ri Ge nel Müdürlügü, 

Osmanlı Arş i vi, Ta pu ta hrir def te ri (=вва ттd) No. 16 (1476), (ко пи је у исто ријском 
институту у бе о гра ду); А. кр стић, КучевоиЖелезникусветлуосманскихдефтера, 
исто риј ски ча со пис (=ич) 49 (2002) 139–162.

5 ве ли ка је ште та што до са да ни је про на ђен пр ви по пис Сме де рев ског сан џа ка, 
ко ји је, сход но прак си осман ске др жа ве, мо рао би ти из вр шен од мах по осва ја њу 
Сме де ре ва 1459. го ди не. Уп. е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 33–34.

6 вва ттd 1007 (1516).
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је нај зна чај ни ја вој на ба за и по ла зна тач ка за на па де на Угар ску кра ље-
ви ну, али је за то, за јед но са сво јом око ли ном, био и ме та на па да угар-
ских вој ски.7 ве ли ка угар ска офан зи ва у се вер ној Ср би ји, ко ја је за по че-
ла ја ну а ра 1476. го ди не оп са дом Шап ца,8 а за тим се, на кон осва ја ња 
ове ва жне твр ђа ве, пре не ла ду бље у уну тра шњост, на ста вље на је у 
је сен и зи му исте го ди не оп са дом, од но сно бло ка дом Сме де ре ва.9 
ка ко би пре се кли ве зе Сме де ре ва са око ли ном, и при во ле ли сан џак бе-
га Али-бе га ми ха ло глуа на пре да ју, Угри су на Го до мин ском по љу по ред 
ду на ва из гра ди ли три др ве на утвр ђе ња. ве ро ват но нај ва жни ја од ових 
па ли сад них утвр да, јер је је ди на по зна та по име ну, на зва на је «ви те шка 
тр пе за», док се из јед ног пи сма кра ља ма ти је кор ви на са зна је да је угар-
ска вој ска по ди гла и мост код ушћа мо ра ве у ду нав. Тур ци су спа ли ли 
под гра ђе и по ву кли се у сме де рев ску твр ђа ву, пре ма зав ши др ве не кро-
во ве ку ћа бла том, да би пред у пре ди ли опа сност од по жа ра. Са знав ши 
за на пад, сул тан је по по врат ку из мол дав ског по хо да, у де цем бру 1476. 
го ди не, по ја кој зи ми кре нуо у по моћ Сме де ре ву. док је мех мед II бо ра-
вио код бол ва на, ње го ва вој ска ус пе ла је да за у зме два угар ска ба сти о на, 
а по са ди тре ћег до пу ште но је да се по ву че у бе о град.10

7 Пре глед рат них и по ли тич ких до га ђа ња из ме ђу 1459. и 1526. го ди не: к. Ји речек, 
ИсторијаСрбаI , бе о град 1988, 391–420; Историјасрпскогнарода (=ИСН) I I , 
београд 1981, 373–389, 431–478 (С. Ћир ко вић); Ј. ка лић-ми ју шко вић, Београд
усредњемвеку,бе о град 1967, 180–268; Ф. ба бин гер, МехмедОсвајачињегово
доба, но ви Сад 1968; о. зи ро је вић, Турсковојноуређење, 65–87; е. миљ ко вић-А. 
крстић, Браничевоу15.веку.Историјско-географскастудија, По жа ре вац 2007, 
39–41.

8 С. Ћир ко вић, Средњивек, Ша бац у про шло сти I , Ша бац 1970, 97–101.
9 Угар ска вој ска под за по вед ни штвом де спо та ву ка и вла да дра ку ла je након 

па да Шап ца спа ли ла Сре бр ни цу и куч лат и на па ла звор ник: ИСНII , 384 
(С. Ћирковић). По да ци по пи са из 1476. ука зу ју, ме ђу тим, да су рат не опе ра ци је 
те го ди не за хва ти ле и ши ри про стор у се вер ној Ср би ји, по што се ста нов ни штво 
ко на ре ва (код кра ље ва), Жа ба ра (код То по ле), Тр сте ни ка, кра гу јев ца и Ја го ди не 
у страхуоднепријатеља раз бе жа ло, па се та мо шњи па за ри и(ли) па на ђу ри ни су 
ви ше др жа ли: bba ttd 16 (1476); е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 97, 
202.

10 Љ. Сто ја но вић, Старисрпскиродословиилетописи, бе о град-Ср. кар лов ци 
1927, 250–251; V. Frankói, Matyás király le ve lei I , Bu da pest 1893, 356, 359–360; Antonii 
Bonfini, Re rum Hun ga ri ca rum De ca des, qu a tu or cum di mi dia, Lip si ae 1771, 593, 598; 
и. ру ва рац, Прилошцикобјашњењуизворасрпскеисторије, Гла сник Српског 
ученог дру штва 47 (1879) 213–215; к. Ји ре чек, ИсторијаСрбаI , 411; Ј. ра до нић, 
DonadodaLezzeињеговаHistoriaturchesca, Го ди шњи ца ни ко ле Чу пи ћа 32 
(1913) 330–331; м. ба бин гер, МехмедОсвајач, 297, 301; о. зи ро је вић, Смедеревски
санџакбегАли-бегМихалоглу, збор ник за исто ри ју ма ти це срп ске 3 (1971) 18; ИСН
II , 384–385 (С. Ћир ко вић).
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из во ри ко ји нас оба ве шта ва ју о овом не у спе шном по ду хва ту угар ске вој-
ске не го во ре о по сле ди ца ма ра то ва ња на око ли ну Сме де ре ва, о че му се, 
ме ђу тим, по сред но мо же за кљу чи ти на осно ву по пи са Сме де рев ског сан-
џа ка на ста лог упра во у то вре ме, 1476/7. го ди не. Са свим пре ци зан број 
на се ља у на хи ји ку че во ни је мо гу ће утвр ди ти, из раз ло га што је за не ка 
се ла и ме зре у по пи су на ве де но са мо да су се на ла зи ла у Сме де рев ском 
ка ди лу ку.11 док је не ка од та квих на се ља би ло мо гу ће иден ти фи ко ва-
ти, па је ја сно да су при па да ла на хи ји ку че во, као кр сна на при мер, за 
ви ше њих се са мо мо же прет по ста ви ти да су ле жа ла у овој обла сти. Са 
дру ге стра не, не ка на се ља су по пи са на за јед но, ре ци мо Гор ње, Сред ње 
и до ње Пе тре во (да нас Пе три је во код Сме де ре ва) са пет ку ћа, па ни је 
ја сно да ли су се већ спо ји ла у јед но, од но сно, да ли их тре ба ра чу на ти 
као јед но или три се ла. за 134 се ла мо же мо си гур но да твр ди мо да су би-
ла у на хи ји ку че во. По ред њих, у овој на хи ји си гур но се на ла зи ло још 10 
ме зри (се ли шта, од но сно, се ја ли шта). иако је у пи та њу зна тан број се ла, 
на се ље ност ку че ва по чет ком по след ње че твр ти не 15. сто ле ћа ни је би ла 
на ро чи то ве ли ка: 13 се ла (9.6%) би ло је пот пу но пра зно, 44 се ла (32.6%) 
има ла су од 1 до 5 ку ћа, 34 се ла (25.4%) бро ја ла су из ме ђу 6 и 10 ку ћа, у 29 
се ла (21.6%) би ло је од 11 до 20 ку ћа, у 12 се ла (9%) од 21 до 30 до мо ва, док 
је у све га три се ла (2.2%) би ло пре ко 30 ку ћа.12

Те шко је утвр ди ти ко ли ко је ова ква ре ла тив но ни ска на се ље ност, ко ја 
се раз ли ку је од оне на ни воу чи та вог сан џа ка,13 по сле ди ца рат них опе ра-
ци ја то ком 1476. го ди не, а ко ли ко при ли ка ко је су у овом по гра нич ном 
кра ју вла да ле у прет ход ном пе ри о ду, бу ду ћи да су пре ла сци са осман ске 
на угар ску те ри то ри ју (али и обр ну то) би ли увек при сут на по ја ва. По пи-
си вач је код 8 од 13 на пу ште них се ла за пи сао да су „не вер ни ци по бе гли 
на дру гу оба лу (или стра ну)“, да кле у Угар ску.14 Уз не ка се ла у деф те ру је 
на по ме ну то да се рајаразбегла или да живирасуто – у пи та њу су би ла 

11 Сме де рев ском ка ди лу ку су у то вре ме при па да ле на хи је ку че во, не ку дим, 
Лепеница, Ле вач, Ја го ди на, Љу бо сти ња: bba ttd 16 (1476); е. миљ ко вић-бо ја нић, 
Сме де рев ски сан џак, 48–49.

12 bba ttd 16 (1476); А кр стић, СеосканасељауПодунављуиПосавиниСрбијеи
јужнеУгарскеу15.ипрвојтрећини16.века, ич 52 (2005) 171–172.

13 на ни воу чи та вог Сме де рев ског сан џа ка, исте го ди не је 40% се ла има ло до 10 ку ћа, 
27% из ме ђу 10 и 20 ку ћа, 17% се ла од 20–30 ку ћа, а пре ко 30 ку ћа би ло је у 16% се ла: 
bba ttd 16 (1476); А кр стић, Се о ска на се ља, 171.

14 У пи та њу су се ла во ди це, ве ле вац, дре но вац, При леп ко ста дин, Тр го ти на, 
Губовча, Гра дац и Ја бла но вац. и бре сто вик и ор ло во, се ла по ред ду на ва, би ла су 
на пу ште на, па је из ве сно да су и њи хо ви жи те љи пре шли на ле ву оба лу ре ке: bba 
ttd 16 (1476).



49

Смедеревски крај у другој половини 15. и почетком 16. века

уну тра шње се о бе, бу ду ћи да је по ло ви ну ушу ра од ове ра је узи мао њи гов 
ти мар ник, а дру гу по ло ви ну господарземље на ко јој су се на ста ни ли и ко-
ју су об ра ђи ва ли.15 не тре ба за не ма ри ти ни де по пу ла ци ју на ста лу услед 
рат них ра за ра ња и ро бље ња, епи де ми ја и глад них го ди на у вре ме ну пре 
1459. го ди не, то ком де це ни ја од бра не Ср би је од осман ске на је зде. Срп ски 
ле то пи си бе ле же да су 1438. и 1439. го ди не Тур ци пле ни ли и па ли ли ку-
че во и бра ни че во, а ови кра је ви те шко су стра да ли и 1454. и 1456. го ди не, 
као и 1458. го ди не.16 Сте пен де по пу ла ци је у ку че ву у том пе ри о ду ни је по-
знат, али је за то за су сед но бра ни че во, по ре ђе њем по да та ка о на се љи ма 
из сред њо ве ков них из во ра дру ге по ло ви не 14. и пр ве по ло ви не 15. ве ка 
са деф те ром из 1467. го ди не, би ло мо гу ће утвр ди ти да је по ло ви на бра-
ни чев ских на се ља пот пу но оста ла без сво јих жи те ља то ком осман ског 
по ко ра ва ња Ср би је. део на пу ште них на се ља је до сле де ћег по пи са 1476. 
го ди не об но вљен, па је у то вре ме укуп но 68% по зна тих сред њо ве ков них 
бра ни чев ских се ла би ло на се ље но.17

ова кво по ре ђе ње ни је мо гу ће из вр ши ти за те ри то ри ју ку че ва, јер се 
сачувалo не у по ре ди во ма ње по да та ка о сред њо ве ков ним се о ским на-
се љи ма у овој обла сти. но ви срп ски вла дар Ђу рађ бран ко вић је 1428/9. 
го ди не по твр дио ве ли ком чел ни ку ра ди чу ба шти не ши ром Ср би је, из-
ме ђу оста лог и у ку че ву, где је овај вел мо жа имао се ла дру гов ци, вла си 
ра ди во јев ци, вла си ко шар на и се ли шта ми ла до ви ћа и Ју но ши но.18 Сва 
три ку чев ска се ла ве ли ког чел ни ка ра ди ча ја вља ју се у деф те ру из 1476. 
го ди не, али са мо јед но, дру го вац ју го за пад но од Сме де ре ва, по сто ји и 
да нас. У вре ме по пи са се ло је има ло осам ку ћа. вла си ко шар на убе ле-
же ни су у деф тер као ко шар на (4 ку ће), ко ја се пак на ла зи ла на исто-
и ме ном по те су у ата ру се ла Се лев ца. вла си ра ди во јев ци су ве ро ват но 
убе ле же ни као ме зра ра ди јов це, ко ју тре ба тра жи ти на по те су ра ђе вац 
(ра ди је вац) код ве ли ке кр сне. Се ли шта ми ла до ви ћа и Ју но ши но ни су 
за бе ле же на у овом пр вом са чу ва ном деф те ру Сме де рев ског сан џа ка.19 У 

15 ова кав слу чај био је са се ли ма до ња и Сред ња Тр сте ни ца, Се длар и Гор ња 
Ломница, уз ко је је упи сан број ку ћа, као и са се лом Гу це ти на во да, ко је је би ло 
пра зно: bba ttd 16 (1476).

16 Љ. Сто ја но вић, ро до сло ви и ле то пи си, 231–232, 237; исн II , 244–246, 249, 296, 
300–313; м. Спре мић, де спот Ђу рађ, 212–215, 419–420, 477–485, 521–533.

17 А кр стић, Сеосканасеља, 169; е. миљ ко вић-А. кр стић, Браничево, 45.
18 Љ. Сто ја но вић, Старисрпскихрисовуљи,акти,биографије,летописи,типици,по-
меници,записиидр., Спо ме ник ска 3 (1890) 3–4; С. но ва ко вић, Законскиспоме-
ницисрпскихдржавасредњегавека, бе о град 1912, 333–335; А. кр стић, Кучево, 141, 
151, са ра ни јом ли те ра ту ром.

19 bba ttd 16 (1476). мо жда се ипак ово пр во кри је ис под име на та да не на стањеног 
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Смедеревскојвласти, управ ној је ди ни ци из вре ме на по след њих де спо та 
ко ја се те ри то ри јал но из гле да у нај ве ћој ме ри по кла па ла са ку че вом, по-
ми њу се се ла бра хо ни нац, ко зо мо ри, Глум ци и По лат на.20 Се ла По лат на 
и бра хо нин и ме зра ко зо мор за бе ле же ни су и у деф те ру из 1476. го ди не. 
док је се ло бра хо нин има ло 9 пот пу них до ма ћин ста ва и јед ну удо вич ку 
ку ћу, у По лат ни је жи ве ла са мо јед на удо ви ца, а ме зра ко зо мор је би ла 
без ста нов ни ка.21

Убе дљи во нај ве ће на се ље не са мо у ку че ву, већ у чи та вом сан џа ку 1476. 
го ди не био је ми ло ше вац, се ве ро и сточ но од Сме де рев ске Па лан ке, са 
242 пот пу на и 2 удо вич ка до ма ћин ства. иако је то ком чи та вог 16. ве ка 
био ве ли ко на се ље, по не кад и са 300 ку ћа, све вре ме је за др жао ста тус 
се ла.22 Ста ро на се ље би ло је на Се ли шту, на оба ли ре чи це би стри чи не, 
ис точ но од да на шњег се ла. не где по ред овог во до то ка на ла зи ла се и 
ме зра би стри ца, ко ју су се ја ли жи те љи ми ло шев ца. на обли жњем ло-
ка ли те ту Ће ли је на ла зио се не ка да ма на стир ски ком плекс.23 и дру га два 
ве ли ка се ла у ку че ву ле жа ла су по ред мо ра ве, у су сед ству ми ло шев ца, 
не што ју жни је од ње га. Тр нов че, ко је по сто ји и да нас, има ло је та да 69 
ку ћа и 2 удо вич ка до ма, а Ли ва ђе са па за ром и па на ђу ром, 85 ку ћа, као 
и 3 удо вич ке и 3 му сли ман ске.24

иако се по ход на Сме де ре во 1476. го ди не за вр шио не у спе шно по Угре, 
краљ ма ти ја кор вин ни је од у ста јао од иде је да за у зме ову из у зет но зна-
чај ну твр ђа ву. У је сен 1480. го ди не, исто вре ме но са кра ље вом кам па њом 
у бо сни, за по вед ник угар ске вој ске на ју жној гра ни ци, Па вле ки њи жи, 
пре шао је ду нав и про дро ду бо ко у Ср би ју, све до кру шев ца. У по врат ку, 
Угри су по ве ли са со бом ста нов ни ке нај ма ње 150 се ла (на вод но око 60 000 
љу ди) са по ро ди ца ма, ко ли ма и по крет ном имо ви ном и на се ли ли их на 
угар ској те ри то ри ји. Пре ма тврд ња ма кра ља ма ти је, чи та ва те ри то ри ја 
из ме ђу Сме де ре ва и кру шев ца је оста ла без ста нов ни штва.25

се ла до ње ми ле тин це (ми ле дин че) ко је је ве ро ват но ле же ло не где на ре ци 
милато ви ци?

20 Прва два дата су 1458. године логотету Стефану ратковићу, а друга два ризничару 
радославу годину дана раније: F. Rački, Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina, 
Rad jaZu 1 (1967) 156; м. Lascaris, Actes serbes de Vatopédi, Byzantinoslavica 6 (1935) 
183–184.

21 bba ttd 16 (1476); А. крстић, Кучево, 149–150.
22 bba ttd 16 (1476); о. зи ро је вић, ЦариградскидрумодБеоградадоСофије

(1459–1683), бе о град 1970, 133.
23 б. дробњаковић, СмедеревскоПодунављеиЈасеница, насеља и порекло 

становништва 19 (1925) 343.
24 bba ttd 16 (1476); А. крстић, Кучево, 151–152.
25 Успешне војне експедиције у босни и Србији нису довеле до промене граница: 
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на кон смр ти сул та на мех ме да II, ма ја 1481, у но вем бру исте го ди не 
угар ска вој ска под вођ ством Сте фа на ба то ри ја, Па вла ки њи жи ја и де спо-
та ву ка Гр гу ре ви ћа по но во је кре ну ла у Ср би ју. По сле ве ли ке по бе де над 
осман ском ду нав ском фло том и сме де рев ским сан џак бе гом Скен де ром, 
угар ска вој ска пре шла је ду нав. Сме де ре во, у ко је је уте као Скен дер-бег, 
ста вље но је под оп са ду. Угар ска вој ска се пре ко бра ни че ва, до ли ном мо-
ра ве, спу сти ла до кру шев ца, ко ји је ра зо ри ла, а ма њих су ко ба би ло је и 
у ма чви. из кра је ва кроз ко је су про шли кра ље ви од ре ди пре ве де но је у 
Угар ску око 50 000 љу ди. По чет ком де цем бра 1481. го ди не угар ска вој ска 
и срп ски пре бе зи сти гли су у Те ми швар.26

да на шњи ис тра жи ва чи су опре зни пре ма бро ју од око 100 000 љу ди, 
ко ли ко је, сход но про це на ма са мог кра ља ма ти је кор ви на, пре ве де но 
из се вер не Ср би је у угар ске кра је ве 1480–1481. го ди не.27 Сум њи вост на-
ве де них бро је ва илу стру је и тврд ња из кра ље вог пи сма да је 1480. го ди-
не из се вер не Ср би је пре ве де но ста но ви штво око 150 се ла, што би, опет, 
те шко мо гло да из но си 50–60 000 љу ди, ка ко год про це њи ва ли про сеч ну 
ве ли чи ну се ла у Ср би ји у 15. ве ку.28 де мо граф ска си ту а ци ја у на ве де ним 
кра је ви ма се сва ка ко знат но по гор ша ла услед ова квог на чи на ра то ва ња, 
ко ји је за циљ имао ка ко пу сто ше ње не при ја тељ ске, та ко и на се ља ва ње 
сво је ис пра жње не те ри то ри је, али нам, на жа лост, ни су са чу ва ни деф те ри 

V. Frankói, Matyás király levelei I , 450–451; I I , Budapest 1895, 65–69, 76–80, 91–92, 
388–390; в. макушев, Прилозиксрпскојисторији14.и15.века, Гласник суд 
32 (1871) 204–206; к. Јиречек, ИсторијаСрбаI , 412; о. зиројевић, Смедеревски
санџакбег, 19–20; исн II , 385–386 (С. Ћирковић).

26 в. макушев, ИсторијскиспоменициЈужногаСловенстваиоколнихнарода
II , београд 1882, 50–52; V. Frankói, Matyás király levelei I I , 158, 185, 190, 195–197; 
Љ. Стојановић, Родословиилетописи, 253, 296; к. Јиречек, ИсторијаСрбаI , 412; 
Ј. калић-мијушковић, београд, 198–199; С. Ћирковић, Голубацусредњемвеку, 
Пожаревац 1968, 27–28; исн II , 386–387 (С. Ћирковић).

27 С. Ћирковић је приметио да би то значило да је у северној Србији опустело око 
1000 села и угаси-ло се 20 000 домаћинстава, односно да је испражњено шест 
нахија на простору који је био захваћен операцијама угарске војске. У сваком 
случају, ако је реални број пресељених био и упола мањи, то је представљало 
огромне промене на обе стране границе, закључио је овај аутор: исн II , 433–434.

28 Према подацима пописа из 1476. године, просечна величина ратарских насеља на 
нивоу читавог Смедеревског санџака износила је 18 кућа: е. миљковић-бојанић, 
Смедеревскисанџак, 168. обично се узима да је једно домаћинство бројало у 
просеку око пет чланова, мада се поједине процене крећу од 3.5 до 8 глава по кући: 
T. H. Hollingsworth, Historical Demography, New York 1969, 326–327; м. рашевић, 
Демографскеприликеистановништво, насеља и становништво области 
бранковића 1455. године, београд 2001, 425–430; А крстић, Сеосканасеља, 180.
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Сме де рев ског сан џа ка из по след њих де це ни ја 15. ве ка, па ни је мо гу ће 
сте ћи пре ци зан увид у ствар не раз ме ре де по пу ла ци је 1480–1481. го ди не.

из сме де рев ског кра ја је у Угар ску пре ве де но мно го љу ди и 1494. го ди-
не, ка да су Угри на па ли два гра да у бли зи ни Сме де ре ва, мо жда ку лич и 
Храм (рам), у ко ји ма је жи ве ла по ро ди ца сан џак бе га Али-бе га ми ха ло-
глуа, Сан џак бе го ве же не и де ца су ус пе ли да по бег ну, али су Угри за у зе ли 
и за па ли ли ове твр ђа ве и до ко па ли се Али-бе го вог бла га. Про древ ши 
за тим ду бље у уну тра шњост, пу сто ши ли су и по ве ли ло кал но срп ско ста-
нов ни штво са со бом пре ко ду на ва. Али-бе го ва по те ра ни је ус пе ла, јер 
због ота па ња ле да ни је мо гао да пре ђе пре ко ре ке.29

Слич но је би ло и то ком ра то ва ња 1500–1502. го ди не, ка да су угар ске 
вој ско во ђе по но во упа да ле у сме де рев ски крај. То ком ле та 1500. го ди не 
ми лош бел му же вић и је дан ве ли каш из по ро ди це киш хор ват пре шли 
су са 9000 љу ди пре ко ду на ва, спа ли ли 18 се ла у око ли ни Сме де ре ва, и 
вра ти ли се са пле ном на зад у Угар ску. У ју лу на ред не 1501. го ди не де спот 
Јо ван бран ко вић и бе о град ски бан Ђор ђе мо ре су опу сто ши ли око ли-
ну Сме де ре ва, а у но вем бру је из бе о гра да на осман ску те ри то ри ју ушла 
глав ни на угар ске вој ске, у ра за ра ју ћем на ле ту про др ла до мо ра ве, два 
пу та по бе ди ла Тур ке и за тим се са рат ним пле ном и 2000 за ро бље ни ка 
вра ти ла у бе о град. Том при ли ком спа ље но је 50 се ла у Ср би ји.30 ни овај 
рат, ме ђу тим, ни је до нео про ме ну гра ни ца, па је по уго во ру о ми ру из 
1503. го ди не из ме ђу Угар ске и осман ског цар ства се вер на Ср би ја са Сме-
де ре вом оста ла под осман ском вла шћу.31

да би по пу ни ле те ри то ри ју ко ја се пра зни ла, осман ске вла сти су то-
ком дру ге по ло ви не 15. и пр вих де це ни ја 16. ве ка Сме де рев ски и су сед-
не сан џа ке ко ло ни зо ва ле вла шким, сто чар ским ста нов ни штвом. на кон 
осва ја ња срп ских зе ма ља, осман ли је су вла хе ко лек тив но укљу чи ле у 
свој дру штве ни по ре дак и вој ну ор га ни за ци ју као по моћ ни вој ни ред, а 
ко ри сти ле су их и као зна ча јан ко ло ни за ци о ни еле мент у опу сто ше ним 
кра је ви ма, за др жав ши њи хо ву са мо у пра ву на че лу са кне зо ви ма и при-
ми ћу ри ма. вла шки ста тус био је по вољ ни ји од ра јин ског, јер се од вла ха 

29 A. Bon fi ni, Re rum, 731–732; Ј. ка лић-ми ју шко вић, Београд, 209–210; о. зи ро је вић, 
Смедеревскисанџакбег, 22–3; ИСНII , 451–452 (С. Ћир ко вић); е. миљ ко вић – А. 
крстић, Браничево, 41.

30 Ma ri no Sa nu toVilágkrónikájánakMagyarországotilletőtudósitásaiI , ed. G. Wenzel, 
Magyar Történel mi tár 14 (1869) 135; I I , 24 (1877) 9–10, 22–23, 71; в. макушев, 
ИсторијскиспоменициI , вар ша ва 1874, 256, 317–319, I I , 59–61; к. Ји ре чек, 
ИсторијаI , 414; Ј. ка лић-ми ју шко вић, Београд, 224–226; ИСНII , 459–460 
(С. Ћирко вић).

31 Ma ri no Sa nu to Világkrónikájá I I , 56–62, 81–89; Ј. ка лић-ми ју шко вић, Београд, 226–227.
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зах те ва ло пла ћа ње фи лу ри је (ду ка та) по ку ћи уме сто ха ра ча по од ра слој 
му шкој гла ви.32 вла ха је, ка ко се ви ди и из по ве ље ве ли ког чел ни ка ра ди-
ча, у ку че ву би ло и пре до ла ска осман ли ја. на те ри то ри ји на хи је ку че во 
не ко ли ко пра зних ме зри и се ла би ло је 1476. го ди не на се ље но вла си ма. 
на ме зри Хра во ри ни (са да по тес ра во ри на из ме ђу Тр нов ча и ве ли ке 
мо ра ве) на ла зи ло се 26 ку ћа вла ха са 13 при дру же них чла но ва њи хо вих 
до ма ћин ста ва, јед на ку ћа ра та ја и је дан њи ма при дру же ни, као и је дан 
те клић. У обли жњем Гам зо ву (по тес у ата ру кр ње ва) на се ли ло се 17 вла-
шких до ма ћин ста ва са 4 при дру же на чла на.33

на ве ли ке ми гра ци је и де мо граф ске про ме не у По ду на вљу и По са ви ни 
Ср би је то ком по след њих де це ни ја 15. ве ка ука зу ју и по да ци до ко јих се 
мо же до ћи ана ли зом на ред ног са чу ва ног деф те ра Сме де рев ског сан џа-
ка, из 1516. го ди не. Тре ба од мах ис та ћи да по пи сни деф тер вла ха Сме де-
рев ског сан џа ка из те го ди не ни је са чу ван (или про на ђен). То, на рав но, 
знат но огра ни ча ва мо гућ ност до но ше ња пре ци зних за кљу ча ка, али се 
оп ште тен ден ци је на се ље но сти и ми гра ци о них кре та ња мо гу са гле да ти.34 
на и ме, од 134 се ла у ку че ву 1476. го ди не, њих 59 или 44% ни је упи са но 
1516. го ди не. од 19 се ла ко ја су 1476. го ди не при па да ла сан џак бе го вом ха-
су, њих 5 ни је убе ле же но 1516. го ди не, а ко ла ри и Гор ње, Сред ње и до ње 
Пе тро во су опу сте ли. Се ла ба дрик, до ња и Сред ња Тр сте ни ца, иван ча, 
Пре до ви ца, ра ша нац, Црн че и Удо ви це на се ље на су вла си ма, што упу ћу је 
на за кљу чак да су у прет ход ном пе ри о ду та ко ђе би ла за пу сте ла.35 вла си ма 
су 1516. го ди не ко ло ни зо ва на и ку чев ска се ла Ста хо ри, во ди це и По лат-
на, ко ја су по чет ком по след ње че твр ти не 15. ве ка би ла пра зна.36 док се 
у се ли ма ба дрик, иван ча, Црн че и Удо ви це број ку ћа услед до се ља ва ња 

32 о ка рак те ру, оби му и ис хо ди шти ма вла шке ко ло ни за ци је: д. бо ја нић-Лукач, 
ВласиусевернојСрбијиСрбијиињиховипрвикануни, ич 18 (1971) 255–268; 
B. Đurđev, OnaseljavanjuVlaha–stočarausjevernuSrbijuudrugojpoloviniXV  vi je ka, 
Go di šnjak dru štva isto ri ča ra bIh 35 (1984) 9–34; е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревски
санџак, 227–241; е. миљ ко вић – А. кр стић, Браничево, 47–50, 94–99.

33 bba ttd 16 (1476).
34 оп шир ни по пи сни деф те ри, и ка да су у це ли ни са чу ва ни, не мо ра ју ну жно да 

об у хва те сва на се ља и ста нов ни штво на по пи са ној те ри то ри ји, јер су по сто ја ле 
и раз не ка те го ри је ста нов ни штва са по себ ним по ло жа јем и ду жно сти ма, ко је је 
осман ска ад ми ни стра ци ја бе ле жи ла у дру ге деф те ре.

35 По да ци о вла си ма у овим се ли ма 1516. го ди не са чу ва ни су у ра јин ском деф те ру: bba 
ttd 16 (1476); ttd 1007 (1516). Уп. е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 163.

36 У се лу По лат на упи са на је 1476. го ди не јед на удо ви ца, али су зе мљу обрађивали 
ста нов ни ци су сед них се ла. Се ло дре но вац је те го ди не та ко ђе би ло без 
становника, а 1516. го ди не жи ве ли су у ње му вој ну ци (4 по ро ди це, сва ки са по 
4 ја ма ка) и ра ја (10 ку ћа и 4 нео же ње на): bba ttd 16 (1476); ttd 1007 (1516); 
е. миљко вић-боја нић, Смедеревскисанџак, 177.
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вла ха по ве ћао, у оста лим на ве де ним се ли ма тај број се сма њио, та ко да 
је уку пан број ку ћа у ку чев ским се ли ма не гда шњег сан џак бе го вог ха са 
био 1516. го ди не ма њи за 27% не го че ти ри де це ни је ра ни је.37

У ку че ву, на ро чи то из ло же ном рат ним деј стви ма то ком по след њих 
де це ни ја 15. и по чет ком 16. ве ка, би ло је ви ше се ла ко ја су у раз до бљу од 
1476. до 1516. го ди не за пу сте ла и све де на на по ло жај ме зри. То се де си ло 
се ли ма кр шља ни, Ла ли ћи, до њи Шем чин, По же го вац, ко шар на, Жр-
но ван и ко ла ри. ин ди ка тив но је, ме ђу тим, да су из у зев Жр но ва на, ко-
је је 1476. го ди не има ло 9 пот пу них и јед но удо вич ко до ма ћин ство, сва 
оста ла на ве де на се ла та да бро ја ла из ме ђу 1 и 4 ку ће.38 Го ди не 1516. ве ћи-
на упи са них ме зри би ла је на се ље на вла шким ста нов ни штвом. Та ко је 
би ло у по ме ну тим ку чев ским се ли ма Ла ли ћу, ко шар ни, Жр но ва ну. до-
њи и Гор њи Шем чин (Шем џин) пре ра сли су у се ла до 1528. го ди не, ка да 
су би ли на се ље ни вла си ма. Се ло Шеп шин и да нас по сто ји се вер но од 
мла де нов ца. ко ла ри су два де се тих го ди на 16. ве ка до би ли му сли ман ско 
ста нов ни штво, па су му сли ма ни до кра ја тог сто ле ћа би ли ис кљу чи ви 
жи те љи овог ме ста.39

на кон по бе де над Угар ском на мо хач ком по љу (1526) и про до ром у 
Па нон ску ни зи ју, Сме де рев ски сан џак ви ше ни је за осман ли је имао пре-
ђа шњи зна чај, што је, из ме ђу оста лог, ре зул ти ра ло и уки да њем вла шког 
ста ту са број ним жи те љи ма сан џа ка и њи хо вим сво ђе њем на по ло жај ра је 
1530. го ди не, а вла шка ор га ни за ци ја се вре ме ном тран сфор ми са ла у кне-
жин ску са мо у пра ву ра је у Сме де рев ском сан џа ку.40

Је ди ни ве ли ки град ски цен тар у ку че ву би ло је Сме де ре во, од 1430. го ди-
не, ка да је де спот Ђу рађ на ме сту на се ља по зна тог још из 11. ве ка по ди гао 
моћ ну твр ђа ву и у њу сме стио сво ју пре сто ни цу. У не по сред ној бли зи ни 
ку че ва на ла зио се и бе о град, ко ји је за хва љу ју ћи де лат но сти Ђур ђе вог 
прет ход ни ка, де спо та Сте фа на, од по гра нич ног утвр ђе ња по стао при-
вре ме но др жав но, али знат но ду же при вред но и кул тур но сре ди ште.41

37 bba ttd 16 (1476); ttd 1007 (1516); А. кр стић, Сеосканасеља, 173–174.
38 bba ttd 16 (1476); ttd 1007 (1516); е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 181.
39 bba ttd 1007 (1516); Х. Ша ба но вић, ТурскиизворизаисторијуБеоградаI–1,
ТурскикатастарскипописиБеоградаиоколине, бе о град 1964, 99, 216, 318; о. 
зиро је вић, Цариградскидрум, 149; е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 181.

40 B. Đur đev, O na se lja va nju Vla ha, 27; е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 239.
41 м. Спре мић, ДеспотЂурађ, 123–148; Ј. ка лић-ми ју шко вић, Београд, 82–104.
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Гра ђен ве ли ким на по ри ма чи та ве зе мље, о че му на род но пре да ње све-
до чи до да нас, твр ди сме де рев ски град ни је мо гао да ис пу ни свр ху свог 
на стан ка и за у ста ви осва ја че. Ср би су град др жа ли не пу не три де це ни је, а 
осман ли је ско ро че ти ри сто ле ћа. Град је од 1459. до 1521. го ди не био сре-
ди ште Сме де рев ског сан џа ка, али је стал но ра то ва ње на гра ни ци оме та ло 
ње гов при вред ни и ур ба ни раз вој. По сле осва ја ња бе о гра да и пре ме шта-
ња се ди шта сан џа ка, Сме де ре во је при вре ме но опа да ло, а за тим је по ло-
ви ном 16. ве ка по но во за по чео ње гов успон.42 Град је под осман ли ја ма 
до био ори јен тал ни из глед. Цр кве су по ру ше не, или пре тво ре не у џа ми је, 
а на ста вље на је и до град ња фор ти фи ка ци је. већ кра јем осме де це ни је 15. 
сто ле ћа на угло ви ма твр ђа ве са зи да не су три по ли го нал не то пов ске ку-
ле, спо је не но вим, ни жим бе де мом. Та ко су двој ни бе де ми ма лог гра да 
про ши ре ни на ве ли ки. но ви го спо да ри гра да за зи да ли су не ке ка пи је, 
а не ке но ве су и отво ри ли. У пе ри о ду од 1489. до 1491. го ди не твр ђа ва је 
по пра вља на три пу та, а за ове ра до ве утро ше не су 11 874 ак че.43

У вре ме осман ске вла сти у гра ду је би ла ста ци о ни ра на ја ка вој на по са-
да. Го ди не 1476. у Сме де ре ву је би ло 600 аза па, не у твр ђе ни број мар то ло-
са, а из ве сно и при пад ни ка дру гих вој них ре до ва, ка ко се ви ди из јед ног 
по пи са по са де на ста лог два на ест го ди на ка сни је. Сме де рев ски гар ни зон 
се 1488. го ди не са сто јао од му стах фи за, аза па, фа ри са, мар то ло са, тоб џи ја, 
ту фек џи ја (пу шка ра), зем бе рек џи ја (са мо стре ла ра), кле са ра, не џа ра, и 
ко ва ча. По са ди је при па дао и џе мат Ци га на ко ва ча.44 У деф те ру из 1516. 
го ди не по но во је по пи сан са мо део по са де. Та да је у Сме де ре ву слу жи ло 
47 топ џи ја, 39 пу шка ра, 40 зем бе рек џи ја, 12 не џа ра, 3 ко ва ча и 9 ка ла фат-
џи ја. По ред њих, ко ји су при ма ли пла ту, у твр ђа ви су, осло бо ђе ни ха ра ча, 
ис пен џе, ушу ра и ава ри за ра ди ла три де сет дво ји ца топ џи ја, 26 ту фек-
џи ја, 10 ка ме но ре за ца и 13 зи да ра ко ји су жи ве ли у обли жњим се ли ма. 
ка ко су слу жи ли и си но ви и бра ћа на ве де них за на тли ја, укуп но је би ло 
осло бо ђе но 112 ку ћа и 60 удо ви ца.45 Пре ма по пи су из 1528–30. го ди не, у 
сме де рев ској твр ђа ви слу жи ли су топ џи је (13 му сли ма на и 35 хри шћа на) 
и 327 мар то ло са, али ни ово сва ка ко ни је ре ал на сли ка укуп не град ске 

42 о. зи ро је вић, Смедерево, 199.
43 Г. еле зо вић, ТурскиспоменициI–1, бе о град 1940, 184; о. зи ро је вић, Турсковојно

уређење, 142; иста, Смедерево, 194; е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 146; 
м. По по вић, КапијеСмедеревскогграда, Ста ри нар 28–29 (1977–78) 213–230.

44 о. зи ро је вић, Турсковојноуређење, 142–143; е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревски
санџак, 146–147.

45 bba ttd 1007 (1516); о. зи ро је вић, Цариградскидрум, 123; иста, Турсковојно
уређење, 143; е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 147.
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по са де. По да ци јед ног шпи јун ског из ве шта ја из истог вре ме на по ми њу 
у Сме де ре ву 1000 бе шли ја, 700 аза па, 400 мар то ло са, 250 ја ни ча ра и чак 
430 топ џи ја, што је ве ро ват но гре шка, бу ду ћи да их је у деф те ру упи са но 
де сет пу та ма ње. Пред по ход на бу дим 1541. го ди не, у сме де рев ском гар-
ни зо ну би ло је 757 вој ни ка, од то га 417 аза па.46

Сме де ре во је на пу то пи сце оста вља ло лош ути сак, бу ду ћи да је би ло 
за пу ште но, као и ве ћи на гра до ва у осман ском цар ству. Сли ку је до дат-
но по гор ша ва ла чи ње ни ца да су се ре ке ду нав, мо ра ва и Је за ва че сто 
из ли ва ле у про ле ће, оста вља ју ћи за со бом број не ба ру шти не. Под гра ђе 
је та да би ло «пра во блат но је зе ро», а на се ље у твр ђа ви би ло је вла жно и 
не здра во то ком чи та ве го ди не. Ханс дерн швам је сто га 1555. го ди не за-
бе ле жио да „Сме де ре во мо ра да је не здра ва ва рош“. У ве ли ком гра ду би-
ла су сме ште на скла ди шта хра не, сул та но во сто ва ри ште со ли, бо за ха на, 
ве ли ка јав на ва га, ца ри нар ни ца и ха мам. По ред џа ми је сул та на мех ме да, 
у гра ду су по сто ја ла још 4 мес џи да, од ко јих је је дан за ду жби на пр вог 
сме де рев ског сан џак бе га мех мед-бе га ми не то глуа, и јед на за ви ја. По-
себ ну це ли ну чи ни ло је при ста ни ште са бро до гра ди ли штем.47 У ве ли ком 
гра ду по ред по са де ста но вао је и ве ћи део сме де рев ских Ту ра ка. Го ди не 
1516. ту је би ло 7 му сли ман ских ма ха ла са 181 ку ћом, 55 ду ћа на и 48 ода ја 
(ве ро ват но за нат ских ра ди о ни ца). Пре ма по пи су из 1521–1523. го ди не, у 
твр ђа ви су жи ве ле 103 му сли ма ске по ро ди це, а 1528–1530. го ди не, у њој 
је би ло 8 му сли ман ских ма ха ла са 155 ку ћа.48

ду ге, блат ња ве ули це, са пе шач ким про ла зи ма из ме ђу ку ћа по пло ча-
ним др ве ним гре да ма, са ни ским згра да ма од ле па и др ве та, ду ћа ни ма 
и за нат ским ра ди о ни ца ма, чи ни ле су ва рош ко ја се на ла зи ла из ме ђу 
град ског јар ка и Је за ве. Пре ко ове ре ке по сто јао је у ва ро ши др ве ни мост. 
из ван ва ро ши, на за пад ној стра ни, на ла зи ло се гро бље, ко је се про сти-
ра ло да ле ко кроз по ља.49 Пре ма по пи су из 1516. го ди не, у овој ва ро ши 
је у 3 му сли ман ске и 8 хри шћан ских ма ха ла жи ве ло 65 му сли ман ских 
и 77 хри шћан ских по ро ди ца и чак 85 удо вич ких до ма ћин ста ва, као и 
23 ду бров ча ни на.50 По сле осва ја ња бе о гра да, број ста нов ни ка сме де-

46 E. Las zow ski, Hab sbur ški spo me ni ci Kra lje vi ne Hr vat ske, Dal ma ci je i Sla vo ni je I , 
Zagreb 1914, 152; о. зи ро је вић, Цариградскидрум, 124; иста, Турсковојноуређење, 
143; е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 147.

47 bba ttd 1007 (1516); м. вла и нац, ИзпутописаХансаДерншвама1553–55.године, 
бра ство 21 (1926) 61; о. зи ро је вић, Смедерево, 195; иста, Цариградскидрум, 123–124.

48 bba ttd 1007 (1516); о. зи ро је вић, Смедерево, 196; иста, Цариградскидрум, 124.
49 м. вла и нац, ИзпутописаХансаДерншвама,60, 99; о. зи ро је вић, Смедерево, 

197–198; иста, Цариградскидрум, 126.
50 bba ttd 1007 (1516); о. зи ро је вић, Цариградскидрум, 125; е. миљ ко вић-бо ја нић, 
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рев ске ва ро ши по чи ње да опа да, па је 1521–1523. го ди не у њој у 7 ма ха ла 
би ло по пи са но све га 38 хри шћан ских пот пу них до ма ћин ста ва и 83 удо-
вич ке ку ће. не што ка сни је, 1528–1530. го ди не, у Сме де ре ву су у ва ро ши 
ван град ских зи ди на по сто ја ле 4 му сли ман ске ма ха ле са 110 ку ћа и исто 
то ли ко хри шћан ских ма ха ла са 81 ку ћом и чак 99 удо ви ца. ва рош је у то 
вре ме има ла 367 ду ћа на и за нат ских ра ди о ни ца (од то га 24 за пу ште не), 
ка ра ван са рај, џа ми ју, 3 мес џи да, 4 за ви је, је дан ха мам и је дан има рет. 
Хри шћа ни су у ва ро ши има ли јед ну или ви ше цр ка ва, укљу чу ју ћи и ста-
ру цр кву на са да шњем гро бљу.51

Град ку лич, код исто и ме ног се ла ис точ но од Сме ре де ва, по ред ушћа 
ве ли ке мо ра ве у ду нав, по диг нут је ра ди по ја ча ња од бра не ду нав ске 
гра ни це 1483. го ди не, на оста ци ма рим ског ка стру ма мар гум. ру ше ви не 
гра да, ви со ке ме сти мич но и 4 ме тра, сме ште не су око 200 ме та ра од оба-
ле ду на ва. Град има ше сто у га о ну осно ву са по ја ча њем у об ли ку ба сти о на 
на сре ди ни сва ке стра не. око гра да се пру жа ров, не ка да на пу њен во дом. 
де бљи на град ских зи ди на кре та ла се од 2,5 до 3 ме тра. Глав ни улаз на ла-
зио се на ју жној стра ни утвр ђе ња, а на за пад ној, на ме сту где се спа ја ју две 
стра не ше сто у гла, по сто јао је пе шач ки про лаз, ве ро ват но иден ти чан са 
во де ном ка пи јом ко ју по ми ње евли ја Че ле би ја. исти пу то пи сац на во ди 
да је утвр ђе ње има ло 17 ши ља тих ку по ла (тј. ку ла), по кри ве них др ве том, 
и да је уну тра шња твр ђа ва би ла ви ша од спо ља шње, у ко јој су се на ла зи-
ле две ма ха ле са 140 ку ћа. То зна чи да је ве ро ват но и пре сре ди не 17. ве ка, 
по ред опи са не ци та де ле, у ку ли чу по сто ја ла и утвр ђе на ва рош.52

Пр ви де таљ ни по пис по са де твр ђа ве ку лич и ста нов ни штва ва ро ши 
ко ји је до нас до шао је из 1516. го ди не. У ку ли чу су та да слу жи ла 23 мар-
то ло са, 10 зем бе рек џи ја, и по два ка ме но ре сца и ко ва ча. Сви упи са ни 
би ли су хри шћа ни, па је из ве сно да му сли ман ски део по са де овом при-
ли ком ни је по пи сан. У ва ро ши је, ме ђу тим, жи ве ло 11 му сли ман ских до-
ма ћин ста ва ко ја су има ла од ре ђе на вој на за ду же ња, због че га су би ли 
осло бо ђе ни пла ћа ња свих ре су ма и ава ри за. По ред њих, у ва ро ши ку-

Смедеревскисанџак, 148. о ду бров ча ни ма у Сме де ре ву у дру гој по ло ви ни 15. и 
то ком 16. ве ка ви де ти: Т. По по вић, ДубровчаниуСмедереву,Латиниубалканској
чаршији, Со ци јал на струк ту ра срп ских град ских на се ља (12–18. век), Сме де рево– 

–бе о град 1992, 139–147.
51 о. зи ро је вић, Смедерево, 198; иста, Цариградскидрум, 125; е. миљ ко вић-бо ја нић, 
Смедеревскисанџак, 148.

52 е. Če le bi, Pu to pis, Od lom ci o ju go slo ven skim ze mlja ma, pre vod H. Ša ba no vić, Sa ra je vo 
1979, 547–548; А. де ро ко, КуличиРам–каструминаримскомДунавскомлимесу, 
Ста ри нар нс 1 (1950) 169–170; O. Zi ro je vić, GradKulič, Voj no-isto rij ski gla snik 3 (1967) 
235, 241, 244.
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ли ча жи ве ле су и две гру пе хри шћа на фи лур џи ја. Јед ну су чи ни ле ста ре 
фи лур џи је, ко ји су „до шли са стра не“, и за њих се мо же прет по ста ви ти 
да су у пи та њу вла си пре бе гли у Угар ску, ко ји су се по том вра ти ли у Сме-
де рев ски сан џак и по но во до би ли ста ре по ре ске олак ши це. би ло их је 7 
ку ћа, 8 нео же ње них и 1 удо ви ца. дру ги џе мат чи ни ли су хри шћа ни „но-
ма ди“ (14 ку ће и 7 удо ви ца), ко ји су та ко ђе пла ћа ли фи лу ри ју по вла шком 
оби ча ју. У ку ли чу су 1516. го ди не по сто ја ли и ва ку фи Си на на, му стах фи за 
твр ђа ве Го лу бац, ко ји су са чи ња ва ли ка ра ван са рај, 4 ду ћа на и мес џид, и 
ва куф Су леј ман-па ше, ко ме је при па дао са мо ха мам.53 Џа ми ја у ку ли чу 
по диг ну та је исто вре ме но са твр ђа вом или не по сред но по сле ње, јер је 
већ 1491. го ди не из дво је но 5000 ак чи за ње но про ши ре ње.54

не што ка сни је, 1521–1523. го ди не, у ку ли чу је слу жио џе мат од 25 мар-
то ло са, 10 зем бе рек џи ја, 2 ко ва ча и 13 му сли ма на ва ро ши. У јед ном шпи-
јун ском из ве шта ју о осман ским по ду нав ским твр ђа ва ма из 1529. го ди не 
на во ди се да по са ду ку ли ча са чи ња ва ју 50 бе шли ја, 60 аза па, 40 мар то ло-
са, 50 ја ни ча ра и 40 топ џи ја.55 Пре ма ре ги стру вој нич ких пла та у твр ђа ви 
ку лич из 1541. го ди не, град ску по са ду у то вре ме са чи ња ва ло је 50 аза па, 
му сли ма на, и 18 мар то ло са хри шћа на.56

Гроц ка (тур. Hi sar lik, Hi sar cik), са да ва ро ши ца на ду на ву ју го и сточ но 
од бе о гра да, ја вља се као се ло са 7 пот пу них и јед ним удо вич ким до ма-
ћин ством у деф те ру из 1476. го ди не. бу ду ћи да се на ла зи ла на оба ли ду-
на ва, али и на ис ту ре ном по ло жа ју пре ма угар ском бе о гра ду, у Гроц кој 
је ка сни је по диг ну то ма ње утвр ђе ње, на зва но Хи сар лик (=гра ди ште). 
Пр ве ве сти о ње му на ла зе се у днев ни ку о сул та но вом по хо ду на бе о град 
и Угар ску 1521. го ди не.57 По сле осва ја ња бе о гра да твр ђа ви ца је из гле да 
на пу ште на, јер је 1528–1530. го ди не у деф тер упи са но са мо се ло Гроц ка, 
дру ги на зив Хи сар лик, са 22 до ма и 2 нео же ње на. због хај ду чи је на ду-
на ву, утвр ђе ње је об но вље но сре ди ном 16. сто ле ћа, и ка сни је се зва ло 
Хи сар џик (=твр ђа ви ца).58

53 bba ttd 1007 (1516); O. Zi ro je vić, GradKulič, 239–240; е. миљ ко вић-бо ја нић, 
Смедеревскисанџак, 136–137.

54 O. Zi ro je vić, GradKulič, 235–236, 240.
55 E. Las zow ski, Hab sbur ški spo me ni ci I, 152; O. Zi ro je vić, GradKulič, 241.
56 O. Zi ro je vić, GradKulič, 239; е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 137.
57 Г. еле зо вић – Г. Шкри ва нић, КакосуТурципослевишеопсадазаузелиБеоград, 

збор ник за ис точ њач ку исто риј ску и књи жев ну гра ђу, бе о град 1956, 68. Го ди не 
1526. на зи ва се Eski Hi sar lik (Ста ро Гра ди ште): о. зи ро је вић, Турсковојноуређење, 
118; е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 132.

58 Х. Ша ба но вић, Турскиизвори, 241; о. зи ро је вић, Турсковојноуређење, 118; 
е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 132.
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По ред про у ча ва ња де мо граф ских кре та ња и исто ри је на се ља, осман ски 
по пи сни деф те ри пру жа ју зна чај не мо гућ но сти са са гле да ва ње при вред-
не ак тив но сти. С об зи ром на чи ње ни цу да је убе дљи во нај ве ћи део по-
пу ла ци је чи ни ло се о ско ста нов ни штво, се о ска при вре да пред ста вља ла је 
у дру гој по ло ви ни 15. и по чет ком 16. ве ка, као уоста лом и у прет ход ним 
и по то њим ве ко ви ма, до ми нант ну при вред ну гра ну. Се о ска при вре да 
осла ња ла се у пр вом ре ду на по љо при вре ду, али су се у ње ном окви ру 
од ви ја ли и од ре ђе ни об ли ци за нат ства и тр го ви не, као се кун дар них де-
лат но сти. нај ве ћи део раје жи вео је на зе мљи ко ја је ула зи ла у са став 
ха со ва, зе а ме та и ти ма ра, до де ље них на ужи ва ње при пад ни ци ма вој ног 
ста ле жа (аскера), ме ђу ко ји ма је у дру гој по ло ви ни 15. ве ка у Сме де рев-
ском сан џа ку био и зна тан број хри шћа на спа хи ја.59 о цар ским ха со ви ма 
на те ри то ри ји на хи је ку че во у деф те ру из 1476. го ди не не по сто је по да ци, 
јер не до ста је по че так овог по пи са, док су ха су сме де рев ског сан џак бе га 
у ку че ву при па да ла се ла ко ја су углав ним ле жа ла у нај бли жој око ли ни 
Сме де ре ва: Удо ви це (2 ку ће), Гор ње, Сред ње и до ње Пе тре во (укуп но 5 
ку ћа), вуч јак (3), дра ји нац (19), вр бо вац (пра зно), ко ла ри (1), ра ша нац 
(6), ба дрик (2), Црн че (8), Си не ви ца (2), Па вло вац (44 ку ће и 2 удо ви це), 
и мо гу ће, ива ни ца са 6 ку ћа (уко ли ко ни је у пи та њу иван ча). По ред ових, 
сан џак бе го вом ха су би ла су до де ље на и се ла Ли ва ђе (91 ку ћа), са при-
хо ди ма од па за ра, па на ђу ра, и бро да пре ко мо ра ве, до ња (8) и Сред ња 
Тр сте ни ца (10), Пре до ви ца (21), бе зив це (11), до ња (1), Сред ња и Гор ња 
бу ква (укуп но 8 ку ћа) и Гра ди ште (два до ма ћин ства).60

Хри шћан ски се ља ци су рас по ла га ли сво јим за ви сним ба шти на ма, а 
му сли ма ни чи флу ци ма. Та зе мљи шна пар це ла, чи ја је ве ли чи на за ви си ла 
од ква ли те та зе мљи шта, би ла је до вољ на за пре хра ну јед не по ро ди це и 
мо гла се об ра ђи ва ти јед ним па ром во ло ва.61 У по след њој че твр ти ни 15. 
ве ка и по чет ком 16. ве ка на те ри то ри ји на хи је ку че во га је не су од жи та-
ри ца пше ни ца, зоб, је чам, раж, про со, од ин ду стриј ских би ља ка лан, од 
ле гу ми но за со чи во. Узи ма не су да жби не од по врт ња ка и ко шни ца, уз-
га ја не су сви ње, што се мо же са си гур но шћу прет по ста ви ти и за круп ну 

59 е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 64–76; е. миљ ко вић – А. кр стић, 
Браничево, 58–61.

60 bba ttd 16 (1476).
61 е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 223–225.
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сто ку и жи ви ну, иако о то ме не ма по да та ка у деф те ри ма (јер ни је би ло 
опо ре зо ва но).62

По себ ну па жњу при вла чи ви но гра дар ство, по што је ви но ва ло за, по-
ред пше ни це, нај че шћа кул ту ра ко ја се сре ће на те ри то ри ји ку че ва у 
по пи су из 1476. го ди не. ово ни је чуд но, бу ду ћи да су кли мат ски усло ви 
и ре љеф и та да по го до ва ли уз га ја њу ви но ве ло зе у ши рој око ли ни Сме-
де ре ва. бур гунд ски пу то пи сац бер тран дон де ла бро ки јер, ко ји је кроз 
Ср би ју про шао 1433. го ди не, ис ти цао је ов да шње ква ли тет но ви но. о ви-
но гра дар ству све до чи и то по но ма сти ка – из име на се ла Пу дар ци про из-
и ла зи да су се у око ли ни Сме де ре ва и у вре ме де спо та на ла зи ли ве ли ки 
ви но гра ди, нај ве ро ват ни је вла да ре ви, по што су за ду же ња се ља на очи то 
би ла њи хо во чу ва ње. У пр вом са чу ва ном деф те ру Сме де рев ског сан џа ка 
за бе ле же но је да су на ме сту се ла ко ла ри, ко је је та да има ло са мо јед ног 
ста нов ни ка, би ли за са ђе ни ви но гра ди. По ред ра јин ских ви но гра да, ко-
јих је би ло прак тич но у сва ком се лу, уз 14 ку чев ских се ла убе ле же ни су и 
ха са ви но гра ди (у по се ду ти мар ни ка), од ко јих је чак 9 би ло за пу ште но.63 
У Сме де ре ву су ви но гра ди при па да ли и хри шћа ни ма и му сли ма ни ма, те 
су и јед ни и дру ги, до но си ли ви но у град на про да ју.64

ка ну ни из 1516. го ди не са др жа ли су и про пи се о ри бо ло ву. Та ко је би ло 
пред ви ђе но да сан џак бе гу при па да по ло ви на од ри бе из ње го вих ло ви-
шта на мо ра ви, а да се од оне уло вље не у бла ти ма да је ушур (де се ти на) 
спа хи ја ма на чи јем по се ду су се та бла та на ла зи ла. од ри бе уло вље не у 
ду на ву на сме де рев ској ске ли пла ћа ло се 10% вред но сти сул та ну, а по 
2,5% сан џак бе гу и сме де рев ском ка пу да ну (ка пе та ну). исти про пи си 
ва жи ли су и за твр ђа ве ку лич и рам.65

о спе ци фич ним за нат ским оба ве за ма ста нов ни ка по је ди них се ла у 
око ли ни Сме де ре ва то ком сред њег ве ка све до чи то по но ма сти ка – се ла 
Се дла ри, ко ла ри, Шти та ри, ка блар(и) су по сто ја ла са тим име ни ма и 
1476. го ди не.66 По себ но је за ни мљив слу чај се ла Лу ка ри, ко ји по ка зу је за-

62 о ово ме де таљ ни је ви де ти: е. миљ ко вић-бо ја нић, Сеоскапривредау
Смедеревскомсанџаку(1476–1560), ич 48 (2001) 117–136.

63 bba ttd 16 (1476).
64 D. Bo ja nić, Turskizakoniizakonskipropisiiz15.i16.vekazasmederevsku,kruševačku

i vi din sku oblast, Be o grad 1974, 18, 21; е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 
101–102.

65  D. Bo ja nić, Tur ski za ko ni, 17, 19, 21–23.
66 bba ttd 16 (1476). за дру ге при ме ре спе ци ја ли зо ва них за на тлиј ских на се ља 

у сред њо ве ков ној Ср би ји уп. Г. То мо вић, Средњовековнамајсторскаселана
размеђусеоскогиградскогдруштва, Срп ско се ло – мо гућ но сти и да љи прав ци 
истра жи ва ња, бе о град 2003, 7–17.
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др жа ва ње за те че них ду жно сти се ља на из вре ме на срп ске др жа ве и под 
осман ском вла шћу. на и ме, у овом по пи су по сто ји бе ле шка да жи те љи 
се ла Лу ка ри има ју оба ве зу да пра ве лу ко ве за сме де рев ску твр ђа ву, због 
че га су би ли осло бо ђе ни ха ра ча, ис пен џе и ушу ра, али се од тог по пи са 
њи хо ве по вла сти це уки да ју и они се под во де под ти мар.67

Сред њо ве ков ном ку че ву при па да ли су и ру дар ски ба се ни ко сма ја 
и Ава ле са Же ле зни ком (код Стој ни ка) и ру ди шти ма (код рип ња) као 
нај зна чај ни јим руд ни ци ма и тр го ви ма. ови руд ни ци су на кон до ла ска 
осман ли ја при па ли цар ском ха су, па су за то на ве де на ру дар ска под руч ја 
одво је на од ку че ва и ор га ни зо ва на као по себ на на хи ја Же ле зник.68

Тр го ви на је има ла ве ли ки зна чај у при вре ди по гра нич них по ду нав-
ских гра до ва, на ро чи то ве ли ког по тро шач ког цен тра ка кво је би ло Сме-
де ре во. При мир јем из 1483. го ди не га ран то ва но је да се тр го ви на мо же 
оба вља ти сло бод но, без смет њи ко је ства ра гра ни ца из ме ђу Угар ске и 
осман ског цар ства.69 ми ров ним спо ра зу мом из 1503. го ди не пред ви ђен 
је и сло бо дан пре ла зак гра ни це не са мо за по сла ни ке и зва нич не лич но-
сти, већ и за тр гов це свих уго вор них стра на (Угар ска, Тур ска, ве не ци ја, 
Пољ ска, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, Фран цу ска). они су сло бод но мо гли да 
са ро бом пре ла зе из Тур ске у Угар ску и обрат но, да бо ра ве у гра до ви ма 
и тр гу ју по оби ча ји ма зе мље или обла сти у ко ју до ла зе, и да у сва ко до-
ба по сво јој во љи оду.70 Тро го ди шње при мир је из 1519. го ди не, у ве ли кој 
ме ри по на вља ју ћи од ред бе уго во ра из 1503. го ди не, по твр ди ло је и члан 
о сло бо ди тр го ви не, али је овог пу та пре ци зи ра на про це ду ра ре ша ва ња 
спо ро ва, кроз ин сти ту ци ју ме шо ви тог су да, са ста вље ног од пред став-
ни ка обе ју стра на.71

на осно ву ка ну на за сме де рев ску ске лу и оних за твр ђа ве ку лич, рам 
и Го лу бац из пр ве по ло ви не 16. ве ка, мо же се сте ћи из ве сна пред ста ва не 
са мо о по сло ва њу на та мо шњим тр го ви ма, не го и о про ме ту ро ба пре ко 
угар ско-осман ске гра ни це на ду на ву. Та ко је би ло про пи са но да се на 
сву ро бу ко ја до ла зи из Угар ске или се у њу ша ље узи ма укуп но 8% вред-

67 bba ttd 16 (1476).
68  о ру дар ству у Же ле зни ку и ру ди шти ма у пе ри о ду од 1476–1560. го ди не ви де ти: 

Х. Ша ба но вић, Турскиизвори, 5–7, 13–18, 23–24, 117–136, 247–266, 417–431; А. кр стић, 
Кучево, 156–159.

69  V. Frankói, Matyás király le ve lei I I , 273–275; Ј. ка лић-ми ју шко вић, Београд, 306.
70 Ma ri no Sa nu to, Világkrónikájá I I , 56–62, 81–89; Ј. ка лић-ми ју шко вић, Београд, 

226–228, 421, 423.
71 А. The i ner, Ve te ra mo nu men ta Hun ga ri am sac ram il lu stran tia I I , Ro mae 1859, 

Osnabrück 1968,2 626–628; Ј. ка лић-ми ју шко вић, Београд, 237–238; ИСНII , 465 
(С. Ћир ко вић).



62

Александар крстић

но сти на име ца ри не, од че га су ³⁄₈ ишле у сул та но ву, а ⁵⁄₈ у сан џак бе го ву 
ри зни цу. из Угар ске је на по ду нав ске тр го ве сти за ла сто ка (ов це, сви ње, 
го ве да, то вар ни ко њи), што тр го ви ном, што као рат ни плен. на исти 
на чин на тр жи ште су при сти за ли и ро бо ви. док се за угра бље ног ро ба 
пла ћа ло сул та ну на сме де рев ској ске ли по 20 ак чи, осло бо ђе ни роб ко ји 
је ишао на зад у Угар ску да вао је за пре лаз пре ко ду на ва 50 ак чи, ко је су 
по по ла де ли ли сул тан и ка пу дан.72 Пре ко ду на ва је уво же но и ви но, а од 
угар ске ка ме не со ли ко ја је сти за ла у Сме де ре во и рам да ва ла се сул та ну 
1 ак ча по ко ма ду, и сан џак бе гу 1% укуп ног то ва ра.73

ка ну ни су до но си ли про пи се и о уну тра шњој тр го ви ни на град ским 
тр го ви ма, из че га се мо же ви де ти да се у Сме де ре ву и дру гим на ве де ним 
по ду нав ским гра до ви ма тр го ва ло жи та ри ца ма, ри бом, сто ком, ви ном, 
ма слом, ме дом, си ром, со љу, са лом, зеј ти ном, ма сли на ма, ја ји ма, во ћем, 
по вр ћем, ов чи јим ко жа ма, про из во ди ма од гво жђа, одев ним пред ме ти-
ма, сук ном, чо хом, ла не ним плат ном, др ви ма за огрев, да ска ма и дрв ном 
гра ђом, др ве ним ло па та ма, лу чом, ка тра ном.74

о оби му тр го ви не и по сло ва ња у Сме де ре ву пр вих де це ни ја 16. ве ка, 
из ве сну пред ста ву ства ра ју и про це ње ни при хо ди цар ског и сан џак бе-
го вог ха са. од ца ри не, ске ле и тр жне так се у Сме де ре ву при ход је 1516. 
го ди не из но сио 43 000 ак чи, а 1521/23. го ди не са мо од ца ри не до би ја ло 
се 13 153 ак че.75 раз вој чар ши је у гра до ви ма илу стру ју и по да ци о бро ју 
ду ћа на и за нат ских ра ди о ни ца. У Сме де ре ву је, као што је већ на ве де но, 
1516. го ди не убе ле же но 55 ак тив них ду ћа на и 21 по ру ше ни, и 48 тр го-
вач ких или за нат ских ода ја. де це ни ју и по ка сни је, број ду ћа на по ве ћао 
се на пре ко сто, али је осва ја ње бе о гра да и ње го во пре тва ра ње у ад ми-

72 на ве де ни про пи си из 1516. го ди не ва жи ли су и 1528/30. и 1536. го ди не: D. Bo ja nić, 
Tur ski za ko ni, 17–18, 21–23, 34–35, 39; е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревскисанџак, 101.

73 D. Bo ja nić, Tur ski za ko ni, 17–18, 21–23, 43–44. У пр вим де це ни ја ма 16. ве ка по сто ја ла 
је у Угар ској за бра на да се Тур ци ма ис по ру чу је со, али по ме ну ти про пи си по казују 
да се она ни је на ро чи то по што ва ла. Жи вот на ре ал ност на го ни ла је и нај ви ше 
др жав не пред став ни ке на по гра нич ну раз ме ну, па је та ко ка пе тан до њих кра јева 
и ка лоч ки над би скуп Па вле То мо ри мо рао да за сво је љу де на ба вља жи та ри це 
од осман ли ја, да ју ћи им у за ме ну со ли и но жи ће, ко је су ови ку по ва ли за сво је 
вој ни ке. за то је пап ски ле гат по сре до вао 1525. го ди не, мо ле ћи да се за ка лоч ку 
над би ску пи ју ски не за бра на из во за со ли за ко ли чи ну од 20 000 ду ка та: A. The i ner, 
Mo nu men ta Hun ga ri ae I I , 692; б. Хра бак, ДубровчаниуУгарскојињиховевезеса
БеоградомиСрбијом(1300–1541), Го ди шњак гра да бе о гра да 27 (1980) 66.

74 D. Bo ja nić, Tur ski za ko ni, 17–19, 35–36, 40; е. миљ ко вић-бо ја нић, Смедеревски
санџак, 101–103.

75 У исто вре ме, ца ри на у бе о град ском при ста ни шту до но си ла је цар ском ха су 10 000 
ак чи го ди шње: Х. Ша ба но вић, Турскиизвори, 25–26; о. зи ро је вић, Смедерево, 
198–199.
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ни стра тив ни и тр го вач ки цен тар сан џа ка не по вољ но ути ца ло на да љи 
еко ном ски и укуп ни раз вој Сме де ре ва. ме ђу број ним за на ти ма ка рак-
те ри стич ним за гра до ве осман ског цар ства, у Сме де ре ву се у по пи си ма 
из пр вих де це ни ја 16. ве ка, из ри чи то по ми њу са ра чи, бер бе ри, ка са пи, 
кро ја чи, ко жа ри, књи го ве сци и хал ва џи је.76

Прилог1. Се о ска на се ља у ку че ву

се ло уби ка ци ја ка да се ја вља

Ли ва ђе –трг Ли вад ско Бр до СИ од Смед. Па лан ке, по ред Мо ра ве 1476, 1516, 1528.77

До ња Тре сте ни ца 1476, 1516.

Сред ња Тре сте ни ца по тес и ре ка Тр сте ни ца у ата ру Аза ње 1476, 1516, 1528.

Гор ња Тре сте ни ца 1476, 1516, 1528.

Пре до ви ца по ток Пре де вац ЈИ од Аза ње 1476, 1516.

Бе зив че /По чу ча/ не по зна то 1476. 

Удо ви це се ло З од Сме де ре ва 1476, 1516.

Па влов це по тес у с. Ли пе и с. Ра ди нац, Јод Сме де ре ва на Мо ра ви 1476, 1516.

Гор ње Пе тро во 1476.

Сред ње Пе тро во се ло Пе три је во ЈЗ од Сме де ре ва 1476.

До ње Пе тро во 1476, 1516, 1528. – пусто

Црн че по тес по ред Мо ра ве И од Оси па о ни це 1476, 1516, 1528.

Си не ви ца /Ми шне вац/ у бли зи ни прет ход ног; мо жда по тес Ши ло ви ца или Миш јак, 
СИ од но сно ЈЗ од Црн че 1476.

Ко ла ри ва ро ши ца ју жно од Сме де ре ва 1476, 1516. – ме зра, 1528.

Иван ча /Ива ни ца/ М Иван ча И од Ба ра је ва; В. Иван ча ЈЗ од Мла де нов ца; 
по тес Ива ни ца у с. Ра ди нац ЈИ од Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

Вр бо вац (др. име Вр бов но) не где на Ду на ву, мо жда код се ла Удо ви це и Се о на78 1476, 1516.

Дра јин ци по тес Дра ји нац З од Ко ла ра 1476, 1516, 1528.

76 bba ttd 1007 (1516); о. зи ро је вић, Смедерево, 196, 198.
77 ку чев ска се ла су 1528. го ди не при па да ла на хи ји Лом ни ца.
78 ка ко је се ло вр бо вац ју жно од Сме де ре ва та ко ђе убе ле же но у по пи су, ово се ло ни је 

иден тич но са њим. Го ди не 1516. упи сан је и ма на стир вр бо во на оба ли ду на ва, ко-
ји се мо жда мо же иден ти фи ко ва ти са оста ци ма ма на сти ра из ме ђу се ла Удо ви це и 
Се о не, на по те су зма је вац.
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До ња Бу ква

не у би ци ра но; по тес Бу ква ња у ата ру с. Не ме ни ку ће? 

1476. 

Сред ња Бу ква 1476. 

Гор ња Бу ква 1476.

Ра ши нац Ра ши нач ка ба ра ЈИ од Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

Вуч јак се ло Ву чак ЈЗод Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

Гра ди ште код се ла Ли пе И од Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

Ба дрик на ре ци Ба дри ка код с. Ли пе ЈИ од Сме де ре ва 1476.

Цре мо шник не где код Сме де рев ске Па лан ке на ре ци Ја се ни ци79 1476, 1516, 1528.

Гу це ти на Во да по тес и из вор Гу це ти на И од Аза ње 1476.

Гр чац се ло С од Сме де рев ске Па лан ке 1476.

До њи Улич

Улић ки До и по ток Улић из ме ђу Аза ње и Се лев ца

1476.

Сред њи Улич –ме зра 1476, 1516.

Гор њи Улич 1476, 1516.

Кру ше во за се лак Ве ли ког Ораш ја И од Смед. Па лан ке 1476, 1516, 1528.

При дво ри ца цен трал ни део с. Вен ча не на р.Ту ри ји, СЗ од Аран ђе лов ца 1476, 1516.

До њи Шем чин Шеп шин С од Мла де нов ца 1476, 1516–ме зра, 1528.

Пе трич је не у би ци ра но, не где око Ло зо ви ка80 1476, 1516, 1528.

До ња Сви њи на
по тес Свињ чи не у Аза њи и у с. Ме ђу луж је Ј од Мла де нов ца; 
дру га уби ка ци ја ве ро ват ни ја

1476.

Сред ња Сви њи на 1476.

Гор ња Свињ чи на 1476.

Цр кве ни ца по тес Цр кве нац у с. Ко ва че вац И од Мла де нов ца 1476, 1516.

До њи Кне го тин
не у би ци ра но

1476, 1516, 1528.

Гор њи Кна го тин 1476, 1516, 1528.

Стра хал не у би ци ра но 1476, 1516, 1528.

Д. Сви не до лин це
по тес Си но до ли ца у с. Го ло бо ку СИ од Сме де рев ске Па лан ке

1476.

Г. Сви не до лин це 1476, 1516, 1528.

Се ле вац се ло СЗ од Сме де рев ске Па лан ке 1476.

Бра хо нин(ац) не у би ци ра но 1458, 1476.

Дре ма нов це по ток Др ма но вац Ј од Ко ла ра 1476, 1516, 1528.

Ку тло во /Ко тло во/ по тес Ко тло во СИ од М. Иван че, С од с. Дра жањ 1476, 1528–36. (Б)

се ло уби ка ци ја ка да се ја вља

79 о. зи ро је вић, Цариградскидрум, 153.
80 А. кр стић, Кучево, 150.
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Цр но вац (Цре по вац) не где код Сме де рев ске Па лан ке на ре ци Ја се ни ци81 1476, 1516, 1528.

До ња Лом ни ца 
ве ро ват но не где у ши рој око ли ни Сме де рев ске Па лан ке82

1476, 1516.

Гор ња Лом ни ца 1476, 1516.

Вр ти ше во по тес Ва то ше во код с. Ра та ра, ЈЗ од Сме де рев ске Па лан ке? 1476, 1516.

Гор њи Ко њић Ми хај ло вац ЈИ од Сме де ре ва, до 1859. Коњ ска 1476.

Клад на – ме зра у ата ру Г. Ко њи ћа; по тес Кла де у с. Лу гав чи на? 1476, 1516.

Ми ло ше вац се ло СИ од Сме де рев ске Па лан ке 1476, 1516, 1528.

Кле но вац по тес у Ло зо ви ку 1516, 1528.

Ја бла но вац по тес у се лу До бри До Ј од Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

До бро но сни ца по тес До бро ни ца у с. Ми ха и ло вац ЈИ од Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

До ње Ви тин це Смед. Па лан ка по диг ну та на ме зри Г. Ви тин це, ова 1476, 1516, 1528.

Гор ње Ви тин це се ла су се на ла зи ла не где на Ја се ни ци83 1476, 1516, 1528.

Ко ма ров це бр до Ко ма ре вац С од Сме де рев ске Па лан ке 1476, 1516, 1528.

Ло зо вик се ло СИ од Сме де рев ске Па лан ке 1476, 1516, 1521–3.

Оше шко вац по тес Ше шко вац из ме ђу с. Ву чак и Ко ла ри 1476, 1516.

До ње Ба чин це
се ло Ба чи нац Ј од Сме де ре ва

1476, 1516, 1528.

Гор ње Ба чин це 1476, 1516, 1528.

Ле ско ва ча на исто и ме ној ре чи ци код с. Ли пе ЈИ од Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

Цер је во (Цер је) по ред Мо ра ве, ра се ље но у с. Ли пу у 19. в. 1476, 1516.

се ло уби ка ци ја ка да се ја вља

81 о. зи ро је вић, Цариградскидрум, 153.
82 Се ла су из ве сно ле жа ла на са да не по зна тој ре ци Лом ни ци, по ред ко је је краљ 

Жигмунд, то ком сво је је се ње кам па ње у Ср би ји, 23. 11. 1389. го ди не из дао једну 
по ве љу. По А. вран чи ћу, се ло Ли ва да (тј. Ли ва ђе) би ло је у шу ми Ломници 
између мо ра ве и Ја се ни це. ову шу му по ми њу и ма вро ор бин и Ја ков Лукаревић, 
наводећи да се цар ду шан то ком ра то ва ња са угар ским кра љем Лу до ви ком I, са 
војском по ву као дан хо да од ду на ва, иза ве ли ке шу ме Лом ни це и руд ника: E. 
Mályusz, Zsigmond ko ri oklevéltár I , Bu da pest 1951, 150; A. Ve ran csics, Összes munkái, 
Mo nu men ta Hun ga ri ae Hi sto ri ca, Scrip to res II , Pest 1857, 301–302; P. Matković, 
PutovanjeAntunaVrančićauCarigrad1553.godine, Pu to va nje po Balkanskom 
poluotoku XvI vi e ka, Rad ja Zu 71 (1884) 22; м. ор бин, КраљевствоСловена, 
зрења нин 2006, 36–37; G. Luc ca ri, Co pi o so ri stret to de gli an na li di Ra gu sa, Ra gu sa 
1790, 97; в. Трп ко вић, Турско-угарскисукобидо1402.године, исто ријски гла сник 
1–2 (1959) 98–99. Лом ни ца се као на хи ја на се ље на вла си ма по ми ње 1489–1491. 
и 1516. го ди не, а 1528/30. го ди не у на хи ји Лом ни ца су, као што је већ на ведено, 
пописа на и сва ра јин ска се ла ко ја су ра ни је при па да ла на хи ја ма ку че во и 
некудим: D. Bo ja nić, Tur ski za ko ni, 28, 93; А. кр стић, ГрадНекудимиНекудимска
власт, ич 55 (2007) 101.

83 о. зи ро је вић, Цариградскидрум, 153.
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До ња Де си ма ча Ве ли ка Де си ма ћа део се ла Се лев ца 1476.

Гор ња Де си ма ча Ма ла Де си ма ћа део се ла Се лев ца 1476.

Бу дље вац се ло Ба дље ви ца СИ од Мла де нов ца 1476.

Ги дин це не у би ци ра но 1476.

Ви о ни ца по тес у с. Го ло бок се ве ро и сточ но од Смед. Па лан ке 1476, 1516, 1528.

Ку дреч по тес у се лу Кр ње ву С од Ве ли ке Пла не 1476.

До ње Ми ле тин це Се ли ште у с. Пру жа то вац по ред р. Ми ла то ви це 
ЈЗ од Мла де нов ца? 1476, 1516, 1528.

Но вац по тес код В. Кр сне, ка р. Ма ли Луг; Но вач ки по ток И од Аза ње 1476.

Бре сто вац Бре сто ви ца, по тес у ата ру Ве ли ке Кр сне 1476.

Пла вин це по тес у с. За кло па чи З од Гроц ке 1476.

Дру го вац се ло ЈЗ од Сме де ре ва 1429, 1476.

Пу дар ци се ло Ј од Гроц ке 1476, 1516, 1528.

Ка мен дол се ло ЈИ од Гроц ке 1476, 1528.

Бе ла че се ло Бе лу ћа СИ од Мла де нов ца 1476, 1516, 1528.

Гроц ка исто и ме но код Бе о гра да 1476.

Гор ња Ду бо ко ва по тес и по ток Ду бо чај код Гроц ке? 1476.

При леп Ко ста дин Пре ле пац део с. Вла шка С од Мла де нов ца 1476.

Ме две дин це
1) по ток Ме двед ник у с. М. Ораш је ЈЗ од Сме де ре ва;
2) по тес Ме двед ња ча у с. Сиб ни ца ЈЗ од Со по та; 
3)потес Медведњак у с. Неменикуће

1476.

Вир шин це /Вра тац/ не у би ци ра но 1476.

Тр го ти на не у би ци ра но 1476.

Вин ци по тес у с. Кр ње во СИ од Смед. Па лан ке 1476, 1516, 1528.

Аза ња ва ро ши ца СЗ од Сме де рев ске Па лан ке 1476, 1516.

Тр нав че се ло Тр нов че СИ од Ве ли ке Пла не 1476, 1516.

Лу ка ри по тес Лу кар у ата ру с. Го ло бок С од Смед. Па лан ке 1476, 1516, 1528.

Ораш с. В. Ораш је СИ од В. Пла не; М. Ораш је ЈЗ од Сме де ре ва; по тес 
Оре шац у с. Удо ви це; по тес Ораш је у с. Гр чац С од С. Па лан ке? 1476.

Гор ња Би га ље ва Бе га љи ца Ј од Гроц ке 1476, 1516.

Дра ка не у би ци ра но 1476, 1516.

Го ло бо ва (др. ме Го ло бок) се ло Го ло бок СИ од Смед. Па лан ке 1476, 1516, 1528.

Па у чи на део с. Го ло бо ка СИ од Смед. Па лан ке 1476, 1516, 1528.

Цр љев це /Цр љин ци/ не у би ци ра но 1476, 1516, 1528.

Ба та шић 
(Бла шић; 1516. Пла на)

по тес Ба та ше вац у се лу Мла де но вац, или Пла на 
на ушћу Ја се ни це у Мо ра ву 1476, 1516, 1528.

се ло уби ка ци ја ка да се ја вља
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Гу бов ча по тес Гу бав ча у ата ру Ве ли ке Кр сне 1476, 1516, 1528.

Тр ња ни по тес Рњи нац у с. Ба бе З од Со по та са оста ци ма ста рог гро бља? 1476.

До ње Ли пље
се ло Ли пе ЈИ од Сме де ре ва 

1476, 1516

Гор ње Ли пље 1476, 1516.

Глув це (др. име Ра хо ча) Ро га ча ЈЗ од Со по та? 1476.

Гра дац не по зна то 1476.

Ко лу ко ва не у би ци ра но 1476.

Дра же но во ве ро ват но се ло Дра жањ Ј од од Гроц ке 1476.

Жр но ван 1516. се ја ли ште Д. Ви ти на ца (код Смед. Па лан ке) 1476, 1516–ме зра, 1528.

Кр сти на? Ма ла Кр сна 1476, 1516.

Бу чин (др. име То ли жа ва) Ту леж СЗ од Аран ђе лов ца? 1476.

Стел ки ров це 
(Стра ти ми ров це)

по тес Штр ко ви ца у се ли ма Ма ла Вр би ца и Ко ра ћи ца 
З од Мла де нов ца? 1476.

Ра ди нац се ло Ј од Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

До бро дол се ло До бри До Ј од Сме де ре ва 1476, 1516.

Бо јан По ток по ток Бо ја нац у с. Ку са дак СЗ од Смед. Па лан ке 1476, 1516.

Ора хо вац по тес Ора о вац у с. Дру го вац ЈЗ од Сме де ре ва 1476.

При леп Пре ле пац део с. Вла шка С од Мла де нов ца 1476.

До ње Вра но во Вра но во ЈИ од Сме де ре ва, по ред В. Мо ра ве84 1476, 1516, 1528.

Ко зо мо ри не где по ред Вра но ва 1458, 1516; 1476,1528. – 
ме зра

Ско баљ исто и ме но ЈИ од Сме де ре ва 1516, 1528.

До њи Под гај ци
Под го рац, не гда шње на се ље у ата ру се ла Удо ви це?

1476, 1516, 1528.

Гор њи Под гај ци 1476, 1516, 1528.

Ве ле вац из вор и по ток у ата ру Се лев ца 1476.

Во ди це исто и ме ни по те си у Ри то пе ку (оста ци ста рог на се ља) и ви ше 
дру гих се ла85 1476, 1516.

84 У по пи су из 1476. го ди не се ла д. и Г. вра но во и ме зра ко зо мо ри упи са на су у 
нахији не ку дим. Ту за и ста по сто ји вра но во, део се ла кло ка се ве ро и сточ но 
од Топо ле. У по пи су из 1516. го ди не убе ле же на су ова на се ља у ку че ву, а 1528. у 
Ломници. Се ло ко зо мо ри је 1458. го ди не би ло у Смедеревскојвласти, а кло ка је 
у бли зи ни не ку ди ма, да кле на те ри то ри ји ко ју је об у хва та ла Некудимскавласт. 
за то се ипак опре де љу је мо за се ло код Сме де ре ва. Уп. о. зи ро је вић, Цариградски
друм, 128; А. кр стић, Кучево, 150.

85 У би нов цу, где се по ток во ди це ули ва у ра љу, у ве ли кој иван чи. во ди це и 
дреновац, су, ме ђу тим, као и ве ло вац, 1476. го ди не за јед но упи са ни у ти мар не ког 
Сте па на, од ко га се оче ки ва ло да их на се ли, па је мо гу ће да су сва три се ла би ла у

се ло уби ка ци ја ка да се ја вља
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Дре но вац из вор и по тес у Ве ли кој Кр сни; по тес у Кр ње ву 1476, 1516. – ме зра, 1528.

По лат на ве ро ват но не где око Ло зо ви ка86 1459, 1476, 1516, 1528.

Се длар по тес у с. Ко ра ћи ци З од Мла де нов ца 1476.

Ко шар на по тес у с. Се лев цу 1429, 1476, 1516. – мез, 
1528.

Пе тре нић не у би ци а ра но; по тес Пе тро њак у с. Дра жњу? 1476, 1528.

Бре гов че вић87 по тес Бр гљо че вац у с. Не ме ни ку ће? 1476, 1516, 1528.

До ња Тр на ва не где на по то ку Тр на ва у СИ де лу ата ра 
с. Не ме ни ку ће на Ко сма ју

1476.

Гор ња Тр на ва 1476, 1516, 1528.

Не ме ни ку ће се ло ЈИ од Со по та 1476.

Кр шља ни (Ку шла ни) не у би ци ра но; по тес Гро шан у с. Аме ри ћу (Ко смај)? 1476, 1516. – ме зра

Би хо рић не у би ци ра но 1476, 1516, 1528.

Ва ро ше во – ме зра по тес у ата ру Ра ље и с. Ми ха и ло вац 1476, 1516.

Се о не се ло З од Сме де ре ва 1476.

Ка блар по тес у с. Ма ло Ораш је ЈЗ од Сме де ре ва 1476.

Вр бо вац се ло Ј од Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

Бо жда ло вац / 
Бошкаловце не у би ци ра но 1476, 1516, 1528.

Ора њи че вац (Ори хо вац)
Ужи че вац (Ожа ров це) не у би ци ра но; „у Ра љи“ 1476, 1516, 1528.

По ља на по те си у с. Ра ди нац Ј од Сме де ре ва, и у Бо ле чу. 1476.

По пов че се ло По по вић С од Со по та 1476, 1516, 1528.

Шти тар по тес Шти та ри у Ма лом Ораш ју ЈЗ од Сме де ре ва 1476, 1516.

До ња Лу га чи на се ло Лу гав чи на ЈИ од Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

Гор ња Лу га чи на се ло Лу гав чи на ЈИ од Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

Ор ло во Ор ло во Бр до у с. Ка мен дол ЈИ од Гроц ке 1476.

Бре сто вик се ло ЈИ од Гроц ке на Ду на ву 1476, 1528.

Оси па о ни ца се ло ЈИ од Сме де ре ва 1476, 1516.

Ро ји ште по тес из ме ђу Ми хај лов ца и Ма ле Кр сне 1476.

Пла на Ма ла Пла на И од Сме де рев ске Па лан ке 1476, 1516, 1528.

 бли зи ни. У том слу ча ју, во ди це и дре но вац ле жа ли су у ата ру в. кр сне, где по сто је 
исто и ме ни из во ри и по те си.

86 А. кр стић, Кучево, 149–150.
87 Х. Ша ба но вић, Турскиизвори, 328, чи та га Тр го/в/че вић. Го ди не 1536. упи са но је 

као дру го име Г. Тр на ве.
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Цр ни Луг – ме зра не по зна то 1476.

Ра ди јов це – ме зра по те си Ра ђе вац (Ра ди је вац) код В. Кр сне и Ба дље ви це ЈЗ од 
Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

Дер луп ? се ло Др лу пе ЈЗ од Со по та 1476.

Сред њи Цре шње вац 
(1516–28: др. име Биновац) Би но вац ЈЗ од Сме де ре ва 1476, 1516, 1528.

Кр сна Ве ли ка Кр сна 1476, 1516.

Ла ли ћи по тес Ла ли ће у Оси па о ни ци, ЈИ од Сме де ре ва 1476, 1516. – ме зра, 1528.

Те ра нов це Та ри нац, ста ро име Ми хај лов ца Ј од Сме де ре ва 1476.

Бо ба ња по ток Бу ба њац у Се лев цу; из во ри Бу ба ња у Ку сат ку 
и Бу ба њац у Лан до лу 1476, 1516, 1528.

Гам за ва по тес Гам зо во у ата ру Кр ње ва 1476, 1516, 1528.

Хра ва ри на по тес Ра во ри на из ме ђу Тр нов ча и Мо ра ве 1476–ме зра, 1516, 1528.
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Summary

Aleksandar Krstić

Smederevo Region in the Second Half of 15th 
and Beginning of 16th Century

The town of Smederevo, last capital of the medieval Serbia during the reign of 
despot Djuradj Brankovic and his heirs (1430–1439, 1444–1459) became after 
the Ottoman conquest of the Serbian state the first administrative center 
of the Smederevo sanjak (from 1459 until the fall of Belgrade). One of the 
districts (nahija) of this sanjak was the Kučevo nahija, which encompassed 
the wider surroundings of Smederevo There were, according to the register 
from 1476, at least 134 villages and 10 hamlets in this nahija covering the 
largest part of the territory of the medieval region of Kučevo, between the 
rivers Danube, Velika Morava, Jasenica and the mountains Avala and Kosmaj. 
However, population density of Kučevo was not high in that time as 32.6% 
of settlements had up to five houses and in only three villages (2.2%) were 
over 30 houses. In the table at the end of this work are registered all village 
settlements in Kučevo after Turkish registers (1476/7, 1516, 1528/30) with their 
precise locations. One of the main reasons for low population density of 
Kučevo is in the fact that this border area experienced military conflicts in the 
final decades of the 15th and in the beginning of the 16th century including few 
large attacks of Hungarian army followed by taking many tens of thousands 
of inhabitants of north Serbia across the Danube (1476, 1480–1481, 1494, 
1500–1502). In order to fill the territory, which was getting empty the Ottoman 
authorities colonized Smederevo and neighboring sanjaks in the second half 
of the 15th and the first decades of the 16th century with the stockbreeding 
population of the Vlach status.

Smederevo was at that time not only the largest and most important fort 
in the entire sanjak with strong military garrison but also the largest urban 
settlement. There were 7 Muslim mahalas (districts) with 181 houses in Ve-
liki grad (Large fort) in 1516 and in 3 Muslim and 8 Christian mahalas in the 
suburbium lived 65 Muslim and 77 Christian complete families and even 85 
widowed families and 23 Dubrovnik citizens. The fortress Kulič was construc-
ted in 1483 on the Danube bank not far from Smederevo and after a while 
the civil settlement was established around it. Before 1521 was also establis-
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hed small fortification (Hisarlik) in Grocka on the Danube and towards the 
Hungarian Belgrade. The trade was of great importance in the economy of 
Smederevo and other border towns along the Danube where main trading 
articles were the cereals, fish, cattle, vine and other foodstuffs, products of 
iron, leather, the articles of clothing, textiles, wood and lumber and other 
articles. The village economy in the Smederevo region was characterize in the 
second half of the 15th and the beginning of the 16th century by agriculture, 
particularly wheat growing and wine growing.
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