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Војка

 Војка је насеље у Србији у општини Стара 
Пазова у Сремском округу.



Историја

 Први пут се помиње још 1416. године.

 Некада село с великим бројем ветрењача 
којих данас више нема. 

 Данас је то неформалан симбол овог 
места (сви спортски клубови на грбу имају 
симбол ветрењаче). 



 Мештани памте легенду да је нешто пре 
1416. године, откада је први писани траг 
о називу села, у време угарског 
краљевства, у селу била прелепа девојка 
Војка у коју се заљубио племић и због ње 
дао да се село тако назове.



 Војчани су били познати граничари али и 
виноградари, још од времена владавине 
Леополда и Марије Терезије, Аустро-Угарских 
монарха, од којих су добили винограде у 
данашњим Чортановцима, на обронцима 
Фрушке горе, које и данас чувају многе 
породице.



 Војка је у двадесетом веку била највеће 
српско село у Срему.



Мапа Војке (око 1750.год)



 Почетак смишљеног развоја села као 
заједнице људи рачуна се XVII века, тј. после 
Турског периода и изградње цркве од чврстог 
материјала, опремљене иконама у којој су 
служили школовани свештеници. 



 Због повољног географског положаја, кроз 
Војку су прошле многе војске, путници, 
ходочасници, хајдуци и избеглице.

 Овим простором управљао је српски деспот 
Стефан Лазаревић, све до најезде Турака. 



 Забележено је да су у Војки крајем 17. века 
била:

 двојица екмеџија(пекара) 

 и један пачетар(кувар који прави пихтије).



 У Војки је у прошлости било и чиновника, 
намесника у Општини, у школи десетак 
учитеља, било је запослених у пошти, 
здравственој станици...

 У месту је било 8 дућана и три свештеника.



 Године 1919. основана је прва библиотека у 
месту.

 Први фудбалски клуб „Раднички“ основан је 
1927. године, једно време звао се Југославија, 
да би 1936. године променио назив у 
„Сремац“.

ФК Сремац, Војка, 1951. год.



 Године 1974. у Војки формиран је Завичајни 
музеј, а прва радио станица у Срему „Радио 
Војка“ основана је 1967. године, сопствени 
биоскоп место је добило 1959. године. 





 Хвала на пажњи!

• разговор са староседеоцима 
Војке

• књига: Војка, Анђелко 
Ердељанин

• фотографије: приватна 
архива, интернет

• интернет(поједини подаци)


