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Након више од петнаест година, одлуком Управног одбора Српског археолошког
друштва, поново је покренут Археолошки преглед, овај пут под називом Археолошки
преглед Српског археолошког друштва. Покретањем овога часописа желимо да попунимо
празнину која је настала распадом бивше Југославије и гашењем претходног Археолошког
прегледа, након три деценије његовог излажења.
Археолошки преглед САД ће излазити једном годишње, двојезично (на српском
и енглеском језику), и поново ће нам доносити основне информације о актуелним
археолошким истраживањима у форми кратких извештаја са основном документацијом и
без научних претензија. Али, зато не желимо да сакривамо претензије на што већи број
извештаја, са што више ископавања и рекогносцирања.
Намера нам је да Археолошки преглед САД, не само досегне значај који је његов
претходник имао, већ да га квалитетом и бројем прилога, и претекне. Да бисмо то постигли
нису довољни само ентузијазам и прегалаштво уредништва, па ни финансијска подршка коју
од Министарства културе свакако очекујемо. Најважније је да сви ми, цела наша струка,
овај часопис доживимо као место на коме ће се од сад лако пронаћи шта је у претходном
периоду рађено, и да не чекамо да сам од себе заживи, јер заживеће једино захваљујући
нашим стручним прилозима.
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ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА ПАЛЕОЛИТСКО НАЛАЗИШТЕ

PETROVARADIN FORTRESS PALAEOLITHIC SITE

Душан Михаиловић, Филозофски факултет, Београд

Dušan Mihailović, Faculty of Philosophy, Belgrade

Кључне речи: Војводина, Нови Сад, Петроварадин,
заштитно ископавање, палеолит, средњи палеолит,
алатке

Key words: Vojvodina, Novi Sad, Petrovaradin, Rescue
Excavation, Palaeolithic, Middle Palaeolithic, Tools

На Петроварадинској тврђави се
од 2002. године организују заштитна
ископавања у организацији Музеја
града Новог Сада. Приликом ових,
веома обимних истраживања откривени
су бројни налази и остаци архитектуре
из праисторије, антике и средњег века.
Ипак, потпуно неочекивано, на тврђави
су још прве године истраживања
откривени палеолитски налази. Мањи
број артефаката је констатован у
слојевима леса, на самом врху платоа,
приликом покушаја да се утврди
дубина и распростирање стене у основи
ископа. Када се након тога наишло на
већу концентрацију налаза наметнула
се потреба да се на овом месту обаве
систематска археолошка истраживања.
Ова истраживања су организована у
октобру и новембру 2003. године и
имала су за циљ да се прецизно сагледа
просторни распоред и стратиграфски
положај палеолитских налаза на
локалитету.
Истраживања палеолита на
Петроварадинској тврђави обухватила
су укупну површину од готово 90 m2 и
била су предузета у оквиру крака III,
постављеног непосредно иза зграде

Since 2002, the Municipal museum
of Novi Sad has been organizing
rescue excavations at the Petrovaradin
fortress. In the course of these detailed
excavations, numerous archaeological
artifacts and remains of architecture
have been discovered dating back to the
Prehistory, Classical and Medieval periods.
Unexpectedly, the ﬁrst year of research
showed a number of Palaeolithic ﬁnds as
well. Palaeolithic artifacts were registered
in the layers of loess-type soil, at the
top of the plateau, during the attempt to
determine the depth and spread of the
rock, visible at the bottom of the trench.
Larger number of Palaeolithic ﬁnds
indicated that systematic archaeological
excavation should be undertaken at this
locality. The excavations were carried out
in October and November of 2003 with
an aim to precisely determine spatial
distribution and stratigraphic position of
the Palaeolithic ﬁnds on this site.
The Palaeolithic excavations at
Petrovaradin fort encompassed the
area of around 90 m2, which was a part
of branch III opened right behind the
Municipal museum’s building (former
Arsenal). The excavated area, overall
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UDK 903.2”632”(497.113)

Слика 1 - Ископавање
слојева са палеолитским
налазима
Figure 1 - Excavation of
the Paleolithic layers
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Слика 2 - Бифацијално
окресана пострушка са
хрптом из слоја 3
Figure 2 - Bifacially
retouched side scraper with
back from layer 3

Музеја града (некадашњег Арсенала).
У оквиру ове површине, на простору
од укупно 50 m2 ископавања су била
организована у оквиру квадратне
мреже, а сав седимент је просејаван
водом на ситима промера 4 mm.
Током истраживања су узети узорци
за малаколошке анализе и анализе
полена, а захваљујући сарадњи са
Географским институтом Природноматематичког факултета у Новом
Саду узети су и узорци за апсолутно
датовање чији се резултати ускоро
очекују.
Површина на којој су предузета
ископавања заузима део платоа на
коме су лесни седименти релативно
неоштећени и где се јављају од саме
површине тла (сл. 1). Стратиграфију
плеистоценских наслага на овом месту
сачињавају само два слоја: горњи,
тамнији слој, чија дебљина достиже и
3 m и доњи - светлији слој, дебљине
1-2 m, који лежи на самој стени. У
зони контакта језици седимента из
горњег слоја дубоко залазе у доњи
слој. О природи овог феномена још
увек је тешко дати коначан суд. Прва
запажања указују на то да горњи
слој (геолошки слој 2), представља
палеоземљиште у почетној фази
формирања и да се може везати за 3.
стадијум стратиграфије кисеоникових
изотопа, док би доњи слој (геолошки
слој 3) могао да припада лесном
субхоризонту L1L2 који се формирао
у раној фази последњег глацијала,
у време изотопског стадијума 4 (С.
Марковић, усмена информација). Ипак,
не треба искључити могућност да би
старост ових седимената могла бити и
већа.
У слоју 3 за сада је прикупљено
релативно мало артефаката. Међу
налазима се јављају одбици,
пострушке, ретуширани одбици и
назупчано оруђе. Такође, у овом
слоју је нађен и један потенцијално
веома значајан артефакт. Реч је о
масивној бифацијално окресаној
пострушки са хрптом, која је откривена
на самој стени (сл. 2). Пострушка је
бифацијално ретуширана: фацијалним
ретушем на дорсалној страни и
инвазивним плитким ретушем на
вентралној страни. Сличне алатке,
само нешто мањих димензија
представљају честу појаву у микокијену
и њему сродним средњепалеолитским
културама (бабонијену, јанковичијену)
на северу Карпатске котлине и западу
средње Европе (Bosinski 1967; Gábori

area of 50 m2, was organized in a square
grid and all the sediments were wetsieved on 4 mm sieves. During excavation
campaign, samples were taken for
molluscan and pollen analyses. Thanks
to the cooperation with the Geographic
Faculty and the Faculty of Natural
Sciences and Mathematics from Novi
Sad, results from the samples taken for
absolute dating are expected soon.

The excavated surface takes up a
part of the plateau where loess sediments
remained relatively untouched all the
way to the surface level (ﬁg. 1). The
stratigraphy of the Pleistocene deposits
on this spot is made out of two layers:
upper, darker layer about 3 m thick and
lower, lighter layer 1-2 m thick which
lies on the bedrock. In the contact zone,
the tips of the upper layer intrude deep
into the lower layer. It is still hard to
give an explanation of such a natural
phenomenon. First observations indicated
that the upper layer (geological layer 2)
is in fact an early stage in the forming of
paleo-soil and as such can be brought into
connection with the third stratigraphic
stage of oxygen isotope. The lower layer
(geological layer 3) belongs to the subhorizon L1L2 of loess-type soil deposited
in the early stage of the last glacial period
in the time of the isotopic stage 4 (S.
Marković, personal com.). However, there
is a possibility that these sediments might
be older.
Layer 3 showed a relatively
small number of artifacts. Among the
discovered artifacts were ﬂakes, side
scrapers, retouched ﬂakes and denticulate
tools. A potentially signiﬁcant ﬁnd from
this layer is one massive, bifacially side
scraper with back, discovered on the rock
surface (ﬁg. 2). The side scraper was
bilaterally retouched: facial retouch on
dorsal side and invasive shallow retouch
on ventral side. Similar tools, although
smaller, represent an usual occurrence in
Micoquian and related middle Palaeolithic
cultures (Babonyian, Jankovichian) on the
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Csánk 1993; Ringer 2001). У овом
моменту, због географске удаљености
и одређених технолошких разлика
не би били склони да материјал из
доњег слоја Петроварадинске тврђаве
директно вежемо за ове културе.
Сигурно је међутим да налази са
Петроварадина сведоче о културним
везама и одређеном степену културног
јединства у средњем палеолиту
Карпатске котлине.
У горњем средњепалеолитском
слоју Петроварадинске тврђаве
(геолошки слој 2) констатовано је
током прошлогодишњих истраживања
неколико стотина артефаката (сл.
3). На основу количине, карактера и
просторног распореда налаза може се
претпоставити да се центар налазишта
налази у близини истраживане
површине, као и да само насеље
припада типу базних логора. На
жалост, до сада нису констатовани
остаци фауне који би допринели бољем
сагледавању природе насељавања
људских група на овом месту.
Међу археолошким налазима из
слоја 2 преовлађују неретуширани
одбици што збирци даје радионички
карактер. Многи налази су
фрагментовани збот тога што су у
окресивању претежно коришћене
неквалитетне сировине. Преовлађују
артефакти од белог кремена - који је
по свему судећи добављан из ближег
окружења, а заступљени су још и
налази од црвеног јасписа, као и од
зеленог, жутог и црног
квалитетног кремена. Веома
су бројни и артефакти од
кварца.
У технолошком погледу
већина одбитака је
окресана са неправилних
вишеплатформних
језгара, а збирка у
целини узев поседује
наглашене шарантијенске
карактеристике. Нађене су
трансверзалне пострушке
(једна од њих је назупчана),
асиметричне пострушке
“déjeté” типа, атипични
стругачи на одбицима (међу
њима и један њушкасти),
ретуширани одбици и
назупчано оруђе. У целини
узев, стиче се утисак
да средњепалеолитске
налазе са Петроварадина
одликује низак степен
стандардизације,

territory of north Carpathian basin and
western part of Middle Europe (Bosinski
1967; Gábori Csánk 1993; Ringer 2001).
Due to the geographical distance and
certain technological differences, we are
not prone to bring material from the lower
layer in connection with the mentioned
cultures. It is clear, however, that ﬁnds
from the Petrovaradin fort indicate
cultural ties and certain level of cultural
uniformity of the Carpathian basin in the
Middle Palaeolithic.
During last year’s excavations,
several hundreds of artifacts were
discovered in the upper, Middle
Palaeolithic layer (geological layer
2) (ﬁg. 3). On the basis of quantity,
characteristics and spatial disposition of
artifacts, it could be assumed that the
center of the site was near the excavated
area and that the settlement was of base
type camp. Unfortunately, no remains
of fauna were discovered that would
contribute to the better understanding of
the nature of human settling in this place.
Unretouched ﬂakes are dominant
among the artifacts from layer 2, giving
a workshop character to the assemblage.
Many of the artifacts are fragmented due
to the bad quality of the raw materials
used. The artifacts were made out of
white ﬂint-most likely of local origin, red
jasper as well as green, yellow and black
ﬂint of good quality. A signiﬁcant number
of artifacts were made out of quartz.
In the technological sense, most
of the ﬂakes were derived from

Слика 3 - Оруђа од
окресаног камена из
слојева 2 и 3
Figure 3 - Chipped stone
tools from layers 2 and 3
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карактеристичан за средњепалеолитске
индустрије нешто ранијег датума. У
слоју 2 је прикупљено и неколико
левалоазијенских одбитака са широком,
диедарском и фацетираном платформом
одбијања.
На Петроварадинској тврђави су
осим средњепалеолитских, нађени
и горњепалеолитски налази. Они су
констатовани на другим местима на
тврђави, у краку 2, као и у краку
1а који је постављен са супротне
стране зграде, испред улаза у музеј.
Стратиграфски положај ових налаза
није поуздано утврђен па се не зна да
ли они потичу из горњих нивоа слоја
2 или из неког млађег слоја, који се
није очувао у краку III. Међу овим
налазима издвајамо: велико сечиво
окресано са једноплатформног језгра,
рејувенационо сечиво, пар стругача
на одбицима, билатерално ретуширано
сечиво и угаоно длето. Будући да
недостају културно и хронолошки
осетљиви типови оруђа за сада није
могуће одредити којој култури би они
могли да припадају.
Петроварадинска тврђава
представља једино систематски
истраживано палеолитско налазиште
у Војводини и једно од најбогатијих
палеолитских налазишта у Србији.
Налази са овог локалитета сведоче
о почетним етапама у насељавању
људских предака на нашем тлу и
омогућавају да се боље сагледају
културне прилике које су у горњем
плеистоцену владале на ширем
подручју Kарпатске котлине. Будућа
истраживања биће усмерена на то да
се утврде границе и центар налазишта,
да се установи хронолошка позиција
слојева са средњепалеолитским
налазима, као и да се просторно
и стратиграфски дефинише
горњепалеолитски хоризонт.
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irregularly shaped multiplatform cores
and the whole sequence has prominent
characteristics of Charantian. Transversal
side scrapers were also found (one
of them denticulate), along with
asymmetrical side scrapers of “déjeté”
type, atypical scrapers made on ﬂakes
(one of them snout-shaped), retouched
ﬂakes and denticulate tools. Generally,
the impression is that the middle
Palaeolithic ﬁnds are at the lower level of
standardization which is a characteristic
of the early Middle Palaeolithic industry.
In layer 2, several Levallois ﬂakes were
discovered with wide, dihedral shaped and
faceted striking platform.
Besides the Middle Palaeolithic ﬁnds,
excavations on the Petrovaradin fortress
yielded a number of Upper Palaeolithic
artifacts. These artifacts were discovered
in other parts in the fort-branch II as well
as in branch Ia, opened on the opposite
side of the museum building, right in front
of the entrance. The stratigraphic position
of these ﬁnds was not determined with
absolute certainty. It is still unclear
whether they belong to the upper levels
of layer 2 or some chronologically
younger layer not preserved in branch III.
The most signiﬁcant among these ﬁnds
are-a large blade struck from a single
platform core, a rejuvenated blade, a
couple of endscrapers made on ﬂakes, a
bilaterally retouched blade and an angular
burin. Since none of the discovered
tool types are either culturally or
chronologically sensitive, at this moment
it is not possible to determine the cultural
sequence they belong to.
The Petrovaradin fort represents the
only systematically excavated Palaeolithic
site in Vojvodina and one of the richest
Palaeolithic sites in Serbia. Finds from
this site provide valuable information
about the ﬁrst stages of the settlement
of our territory and enable better
understanding of cultural development
in the Upper Pleistocene in the broader
area of the Carpathian basin. Future
research will be aimed at determining
the center and extent of the site, the
chronological position of layers with
Middle Palaeolithic ﬁnds as well as the
spatial and stratigraphic deﬁnition of the
Upper Palaeolithic horizon.
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ПАЛЕОЛИТСКО НАЛАЗИШТЕ
ХАЏИ ПРОДАНОВА ПЕЋИНА КОД
ИВАЊИЦЕ

PALAEOLITHIC SITE HADŽI
PRODAN’S CAVE BY IVANJICA

Душан Михаиловић, Филозофски факултет, Београд
Бојана Михаиловић, Народни музеј, Београд
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Кључне речи: Западна Србија, Ивањица, Рошчићи,
пећина, заштитна ископавања, средњи палеолит,
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Rescue excavation, Middle Palaeolithic, Upper
Palaeolithic, tools, quartz, white quartz

У јуну 2003. године у сарадњи
Филозофског факултета у Београду,
Народног музеја у Београду и Завода за
заштиту споменика културе из Краљева
спроведена су заштитна археолошка
ископавања у Хаџи Продановој пећини
код села Лиса у близини Ивањице.
Истраживања су реализована поводом
намере Скупштине општине Ивањица
да обнови цркву Светог архангела
Михаила на платоу испред пећине.
Заштитна ископавања пећине су
обављена са циљем да се открију
остаци цркве и провери стратиграфски
положај налаза праисторијске керамике
и плеистоценске фауне до којих се
(захваљујући Зорану Вучићевићу из
Ивањице) дошло приликом радова на
уређењу улазног дела пећине.
Хаџи Проданова пећина представља
споменик природе (Васиљевић 1998).
Њен улаз је окренут ка југу и прилично
је узак и висок (1,75x7 m - сл. 1). На
улаз се надовезује ходник дуг више
од четрдесет метара. У унутрашњости
пећина садржи две дворане у којима
су се очувале ретке врсте инсеката и
богата фауна слепих мишева. Заштитна
ископавања су предузета на самом
почетку пећинског ходника, као и
на платоу испред пећине, на укупној
површини од 16 m2. Истражено је
пет геолошких хоризоната, а највећа
дубина ископа (од 2,5 m) достигнута
је у квадратима Е15 и Е16 (сл. 1).
Приликом ископавања констатована је
следећа стратиграфија:

In June 2003, rescue archaeological
excavations were conducted in Hadži
Prodan’s cave by the village of Lisa,
municipality of Ivanjica. Works were
conducted in cooperation between
the Faculty of Philosophy in Belgrade,
the National Museum in Belgrade and
the Institute for Protection of Cultural
Heritage from Kraljevo, upon the intent of
the Town Assembly of Ivanjica to rebuild
the Church of St Archangel Michael on
the plateau in front of the cave. Rescue
excavations were conducted in order to
reveal the remains of the church and
to examine the stratigraphic position of
the prehistoric pottery and Pleistocene
fauna ﬁnds which were obtained during
adaptation works on the entrance of the
cave (thanks to the efforts of Mr. Zoran
Vučićević of Ivanjica). Hadži Prodan’s
cave is a monument of nature (Vasiljević
1998). Its entrance is oriented to the
South and is quite narrow and high
(1.75x7 m - ﬁg. 1). Behind it lies a
corridor, more than 40 meters in length.
The interior of the cave also includes 2
halls in which rare species of insects were
preserved as well as rich fauna of bats.

слој 1 - површински ниво сивкастог
седимента, са налазима из старијег
гвозденог доба и савременог доба;
слој 2 - смеђи седимент са ситном
дробином, са налазима из касног
горњег палеолита;
слој 3 - смеђи седимент са крупном
дробином и одломцима стена;
слој 4 - слој смеђег седимента са
ситном дробином и мањом или већом
концентрацијом ситног шљунка;
слој 5 - тамносмеђи седимент са
крупном дробином и одломцима стена,
са налазима из средњег палеолита.

UDK 903.2”6323/6325”(497.11)

Слика 1 - Улаз у пећину
Figure 1 - Entrance
to the cave
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Прелиминарни резултати анализе
фауне коју је обавила В. Димитријевић
су показали да у плеистоценским
слојевима апсолутно преовлађују
остаци пећинског медведа, а
заступљене су још и кости мрког
медведа, вука, козорога и разних
врста глодара и птица. Супротно
очекивањима, већина палеолитских
налаза није констатована у
унутрашњости пећине већ на платоу
испред пећине који је у прошлости
заузимао знатно већу површину.
Плато је релативно раван и на њему
се јављају исти седименти као и у
унутрашњости пећине. Његова висина
достиже читавих десет метара, али
због ограничене површине на којој
су предузета истраживања није било
могуће установити да ли се културни
слојеви јављају и на већој дубини.
Током ископавања Хаџи Проданове
пећине нађено је релативно мало
палеолитских налаза (свега 15 ком.)
(сл. 2). Ови налази су ипак пружили
довољно информација за културно и
релативнохронолошко опредељење
збирки. У слоју 5 су нађене две
пострушке и артефакти од кварцита
(два одбитка и један раменасти
стругач) који дефинитивно упућују на

Слика 2 - Окресани камени
артефакти из слојева 2 (110) и 5 (11-15)
Figure 2 - Chipped stone
artifacts from layers 2 (1-10)
and 5 (11-15)

Rescue excavations were undertaken
at the beginning of the cave corridor
as well as on the plateau in front of the
entrance, in the overall area of 16 m2.
Five geological horizons were excavated
and the largest depth of 2.5 m is
reached in squares E15 and E16 (ﬁgure
1). The following stratigraphy has been
established:
layer 1 - surface deposit of grey sediment
including modern and Early Iron Age
ﬁnds;
layer 2 - light brown sediment with ﬁne
stone inclusions comprising Late Upper
Palaeolithic ﬁnds;
layer 3 - light brown sediments with
coarse stone inclusions and larger stone
fragments;
layer 4 - light brown sediment with
ﬁne stone inclusions and variable
concentration of ﬁne gravel;
layer 5 - dark brown sediment with
coarse stone inclusions and larger stone
fragments comprising Middle Palaeolithic
ﬁnds.
Preliminary results of the faunal
analyses conducted by V. Dimitrijević
showed that the absolutely predominant
species in the Pleistocene layers is the
cave bear while the rest would belong
to brown bear, wolf, ibex
and different species
of rodents and birds.
Contrary to expectations,
the majority of the
Palaeolithic ﬁnds was not
collected from the interior
of the cave but rather
from the plateau in front
of it which used to be
more spacious in the past.
The plateau is relatively
leveled and comprised
of the same sediments
as the interior of the
cave. Its height reaches
as much as 10 meters
but due to the limited
excavation area it was
not possible to determine
whether cultural deposits
continue further down.
During the
excavations of Hadži
Prodan’s cave, only
a small number of
Palaeolithic ﬁnds was
retrieved, 15 pieces in all
(ﬁg. 2). However, they
were enough to establish
the cultural and relative-
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средњепалеолитски карактер збирке. С
друге стране, у слоју 2 је констатовано
више налаза горњепалеолитског типа:
оруђе са стрмо ретушираним хрптом,
оруђе са ретушираним преломом и
ретуширане и неретуширане ламеле
и одбици. Заступљеност стрмо
ретушираних ламела указује на то да
ова збирка припада граветијену или
епиграветијену.
Посебан значај Хаџи Проданове
пећине лежи у чињеници да су у
средњепалеолитском слоју нађени
предмети од чистог кварца: мали
кристал кварца (сл. 3) и пострушка од
горског кристала (сл. 4). Сматра се да
налази од ове сировине представљају
драгоцена сведочанства о духовном
животу у средњем палеолиту који
је на Балкану већ документован
налазом “фруле” са локалитета
Дивје Бабе I у Словенији (Turk et
al. 1997), перфорираном фалангом
козорога из слоја XII Црвене стијене
(Basler 1975; Mihailović, у штампи)
и гравираним предметима нађеним
у средњепалеолитским слојевима
пећина Темната Дупка и Бачо Киро у
Бугарској (Cremades 2000). Кристали
кварца се јављају још на локалитетима
из доњег палеолита (Bednarik 2003),
док су артефакти од горског кристала,
чести у горњем палеолиту и мезолиту
(Reher and Frison 1991), констатовани
на малом броју средњепалеолитских
налазишта, као што су Кулна у Чешкој
(Valoch 1988), Сима де лас Паломас
у Шпанији (Walker 2003), Кина у
Француској (усмена информација S.
Kuhn-a) и Теопетра у Грчкој (усмена
информација E. Adam).
Када је реч о касном горњем
палеолиту, Хаџи Проданова пећина
представља уз Шалитрену пећину
једини граветијенски/епиграветијенски
локалитет у брдскопланинским

chronological character of the collections.
Layer 5 yielded two scrapers and artifacts
made of quartzite (two ﬂakes and a
shouldered scraper) which deﬁnitely
determine the collection as Middle
Palaeolithic. On the other hand, layer
2 included a number of ﬁnds of Upper
Palaeolithic provenience: implements with
backed pieces, retouched truncations,
implements with retouched fracture
surfaces as well as retouched and simple
bladelets and ﬂakes. The presence of
implements with abruptly retouched edge
indicates that the collection belongs to
Gravettian or Epigravettian.
The special signiﬁcance of Hadži
Prodan’s cave rests in the fact that
the Middle Palaeolithic layer yielded
artifacts of pure quartz: small crystal
of quartz (ﬁgure 3) and a scraper
made of quartz crystal (ﬁgure 4). It is
generally considered that ﬁndings made
of this material represent a valuable
testimony to the spiritual life in the
Middle Palaeolithic, already documented
on the Balkans with a “ﬂute” found at
site Divje Babe I in Slovenia (Turk et al.
1997), a perforated ibex phalanx from
the layer XII in Crvena Stijena (Basler
1975; Mihailović, in press) and engraved
objects found in Middle Palaeolithic
layers of the caves Temnata Dupka
and Bacho Kiro in Bulgaria (Cremades
2000). Quartz crystals are also found
in Lower Palaeolithic sites (Bednarik
2003), while artifacts made of mountain
quartz, common in Upper Palaeolithic and
Mesolithic sites (Reher and Frison 1991),
are documented at a small number of
Middle Palaeolithic sites such as Kulna
in the Check Republic (Valoch 1988),
Sima de las Palomas in Spain (Walker
2003), Quina in France (L.Kuhn, personal
com.) and Theopetra in Greece (verbal
information by E. Adam).
Concerning the Late Upper
Palaeolithic, Hadži Prodan’s cave, besides
Šalitrena cave, is the only Gravettian/
Epigravettian site in the mountainous
regions of the Central Balkans, between
sites in the coastal zone and its
immediate background (Badanj and sites
in Montenegro) and sites around the Sava
river (Kadar) and the middle and lower
Danube (Climente II, Temnata Dupka,
Bacho Kiro). We feel there is no need to
especially point out how important it is
to research this culture, not only in order
to establish the connections between
the coast and the inland areas of the
Balkans which could further describe the
relationship between Middle European

Слика 3- Kристал кварца
из слоја 4
Figure 3 - Quartz crystal
from layer 4
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Слика 4 - Пострушка
од горског кристала из
слоја 5
Figure 4 - Scraper made
of mountain quartz from
layer 5

областима централног Балкана,
на простору између налазишта у
приморској зони и њеном непосредном
залеђу (Бадањ, налазишта у Црној
Гори) и локалитета у Посавини (Кадар)
и средњем и доњем Подунављу
(Клименте II, Темната Дупка, Бачо
Киро). Не треба превише подсећати
на то да је проучавање ове културе
изузетно битно, не само због
утврђивања веза између приморја и
унутрашњости, који би могли ближе
да укажу на однос средњoевропског
и медитеранског епиграветијена, већ
и због сагледавања основа на којима
почива развој мезолита на Балкану.
С обзиром да постоји потреба да
се ископавања Хаџи Проданове пећине
наставе будућа истраживања ће бити
усмерена на то да се утврди место са
највећом концентрацијом артефаката
као и да се испита до које дубине
се јављају слојеви са палеолитским
налазима. Посебна пажња биће
посвећена прикупљању информација
о условима депозиције налаза на
локалитету и палеоеколошким и
седиментолошким проучавањима
локалитета и његовог непосредног
окружења.

and Mediterranean Epigravettian, but
also in order to acquire a general view
of the basis for the development of the
Mesolithic on the Balkans.

Concerning the indisputable need
for further excavations of Hadži Prodan’s
cave, future research will be targeted at
pin-pointing the location with the highest
concentration of artifacts and examining
the depth to which prehistoric layers
run. Special attention will be paid to
gathering information on the conditions of
the deposition of ﬁnds at the site as well
as on paleo-ecology and sedimentology
studies of the site and its immediate
surroundings.
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ГЕОФИЗИЧКА ИСТРАЖИВАЊА
ВИШЕСЛОЈНОГ НАЛАЗИШТА
ЦРКВИНЕ КОД КРАЉЕВА

GEOPHYSICAL SURVEY
OF MULTILAYERED
ARCHAEOLOGICAL SITE CRKVINE
NEAR KRALJEVO

Вера Богосављевић-Петровић и Александар
Маричић, Народни музеј, Краљево
Момир Вукадиновић, Институт за водопривреду
“Јарослав Черни”, Београд
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Momir Vukadinović, Institute for the Development of
Water Resources “Jaroslav Černi”, Belgrade
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Локалитет Црквине налази се
у првом селу западно од Краљева,
у Конареву, на десној страни
магистралног пута Краљево - Рашка.1
У питању је старија речна тераса
Ибра, на чијем завршетку се подижу
први значајни брегови Врдилске
и Конаревске косе, завршница
планинског система Троглава и Јелице.
Испод магистралног пута пружа се
прва речна тереса локалног назива
Луг, Конаревско поље, где се пре
двадесетак година веома спорадично
наилазило на уломке посуда грубе
фактуре и делове камених брусева
(карта). Са положаја Црквине,
насеља Жича и Матарушка бања
са својим брдима Лојаник и Клик,
изнад којих се уздиже масив Столова,
бива видљив као на длану. Између
наведених брда налазе се потоци
са депозитом полудрагих опалних
минерала и стена, док је Лојаник
позната геолошка појава окамењене
шуме. Силификовано дрво, разнобојни
варијетети опала и калцедона,
налажени на Црквинама управо потичу
из овог ареала (Bogosavljević 1990: 31).

The archaeological site Crkvine is
situated in village of Konarevo, west of
the town of Kraljevo, on the right side of
the Kraljevo-Raška freeway.1 It is located
on an older terrace of the Ibar river at
the end of which begin the ﬁrst sizeable
hillsides of Vrdilska and Konarevska, i.e.
the terminal point of the Troglava-Jelica
mountain range. Beneath the freeway
lies the ﬁrst river terrace - Konarevo
ﬁeld, locally known as Lug. Some twenty
years ago, pottery shards of coarse
material and fragments of grindstones
were sporadically found on this terrace
(map). From Crkvine, one has a perfect
view of the villages of Žiča and Mataruška
banja with their mounts Lojanik and Klik,
and the Stolovi mountain range in the
backdrop. In between those two mounts
lie streams with semiprecious opal
minerals and rock deposits while Lojanik
is a known geological phenomenon of
petriﬁed forest. Silicate tree and colorful
varieties of opal and chalcedony, often
found in Crkvine, originate from this area
(Bogosavljević 1990: 31). The rest of the
material found in the prehistoric deposits
originates from the Ibar ﬂuvial corpus.

UDK 903.4(497.11)
902.2:550.83(497.11)

1

Геоелектрично скенирање терена
обављено је крајем марта и током
априла месеца 2003. године у
организацији Народног музеја у
Краљеву. Захваљујући напорима А.
Маричића, техничара, Р. Пајовића
препаратора, С. Спасић, археологa
Музеја и руководиоцa испитивања
М. Вукадиновићa, геофизичарa,
посао је приведен крају након
месец дана.

1

Electrical resistivity survey of the
site was conducted during the end
of March and in April of 2003 in the
organization of the National Museum
of Kraljevo. Thanks to the efforts of
technician A. Maričić, preparatory
technician R. Pajović, archaeologist
of the Museum S. Spasić, and survey
director, geo-physicist M. Vukadinović
the project was concluded in one
month’s time.

Карта - Положај
праисторијског насеља
Црквине у односу на град
Краљево
Map - Location of the
prehistoric settlement
Crkvine
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Остатак материјала који је налажен у
праисторијским објектима потиче из
ибарског флувијалног корпуса.
На подручју града Краљева, које
је обухваћено урбанистичким планом,
последњe деценијe одвијају се велики
земљани радови у смислу мењања
конфигурације терена. Од 1988.
године отпочела је експлоатација
речног шљунка без правно валидних
дозвола од стране Дирекције за
грађевинско земљиште или Завода
за урбанизам, као и проблеми и
напори Народног музеја у Краљеву
да заштити откривено археолошко
налазиште. Наиме, у рано пролеће,
поред магистралног пута започето је
скидање профила 5-10 m дебљине,
када је уништено више полуукопаних
објеката из периода старчевачке
културе, као и конструкцијa стамбених
објеката из периода старијег гвозденог
доба. У површини од преко 50 ари
могло се само претпоставити колика
је причињена штета. Како парцеле у

Слика 1 - Хоризонтални
пресек терена
геоелектричним
скенирањем на дубини од
0,40 m
а) комплетна површина
проспекције са издвојеним
језгрима аномалије
б) детаљ, прва група
пресека са индикацијом
простирања објекта
Figure 1 - Horizontal
section of terrain via
geoelectrical scanning at
depth of 0.4m
a) complete surface of
prospection with discrete
nuclei of anomaly
b) detail, ﬁrst group of
sections with indication of
object expansion

приватном власништву нису званично
продаване, већ даване у најам ради
експлоатације шљунка, догађала се
класична девастација природног и
културног блага.
Наведене године обављена су
заштитна археолошка ископавања
на ивици профила где је регистрован
укопани објекат са материјалом
старчевачке културе, који је делом
нивелисан ради подизања куће из
халштатског периода. Дозвољено
истраживање свело се на 15 m2,
односно унутар идентификоване
конструкције без могућности
уочавања коначних габарита. Подаци
су прелиминарно саопштени на
научном скупу о развоју Краљева
(Богосављевић-Петровић 2000: 19). У
другој половини 2001. године праћени

In the Kraljevo municipality, in the
territory included in the Master Urban
Plan, extensive construction works have
been taking place in the last decade
that have signiﬁcantly changed the
conﬁguration of the terrain. In 1988,
exploitation of river gravel began without
legally valid permissions issued by the
Bureau of Building Land or the Bureau
of Urban Planning, as well as the efforts
of the National museum in Kraljevo to
protect the registered archaeological site.
Namely, in the early spring, destruction
of a 5-10 m thick archeological section
beside the freeway began in which a
number of semi-subterranean Starčevo
culture objects were destroyed as well as
residential objects of the Early Iron Age.
The damage done to the affected 5000
square meters could only be speculated.
As the privately owned allotments were
not sold but rather leased for the gravel
exploitation, a blunt devastation of
natural and cultural treasures took place.
During the stated year, rescue
archaeological excavations were
conducted at the edge of the proﬁle
where a dug-in structure was detected.
The structure comprised Starčevo culture
material and was partially truncated by
the overlying Hallstatt house. Permitted
excavations came down to only 15 m2 i.e.
within the boundaries of the identiﬁed
object, with no possibility of detecting the
ﬁnal extent. The data were preliminary
publicized at a scientiﬁc convention on
the development of the town of Kraljevo
(Bogosavljević-Petrović 2000: 19). In the
second half of 2001, new construction
works at allotments 304/7 and 8 started
with the liable institutions of protection
being unaware of them. During two
month of observing the construction
works, a museum team of experts was
in the position only to passively identify
the remains of ten objects consisting of
postmarks, platforms and house ﬂoors.
These were assigned to the Middle
Neolithic and Early Iron Age. Considering
all the acquired data, it was concluded
that a large area consisting of a dense
web of residential structures from two
periods is being destroyed at Crkvine.
Chance ﬁnds of roman material (pottery
shards, glass paste beads as well as
Imperator Vespasian’s silver Denary)
indicatively divert attention to the 19th
century Kanitz’s travel accounts in which
he mentions that 7 km southwest of
Kraljevo, in the vicinity of the road to
Studenica, he saw remains of the Roman
settlement of Ianok (Каниц 1985: 10).
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су нови земљани радови на парцелама
304/7 и 8, који су отпочели без знања
надлежних установа заштите. Екипа
Музеја била је у прилици да искључиво
пасивно идентификује, у току праћења
двомесечних грађевинских радова,
остатке десетак објеката, од отисака
стубова до платформи и подница кућа
из периода средњег неолита и старијег
гвозденог доба. Када се сви подаци
узму у обзир, закључено је да се на
Црквинама уништава велика површина
у којој се налази густа мрежа стамбених
објеката из два временска периода.
Случајни налази материјала римске
провенијенције (уломци керамике,
перле од стаклене пасте, као и сребрни
денар императора Веспазијана)
индикативно скрећу пажњу на
наводе путописца Каница да је 7 km
југозападно од Краљева у близини пута
за Студеницу видео остатке римског
насеља Јанок (Каниц 1985: 10).
У западном делу градског језгра
идентификован је материјал из
периода старијег гвозденог доба који
са налазима из Црквина представља
део комплексне целине. Да би се
систематски и прецизније припремили
за археолошка истраживања, као и због
ефикаснијег одређивања карактера
објеката и дебљине културног слоја
девастираног налазишта, Археолошко
одељење Народног музеја приклонило
се помоћним методама проспекције.
Одабран је систем геоелектричног
скенирања терена путем постављања
мреже профила. У току рада издвојиле
су се три фазе мерења које су
резултирале праћењем прелиминарних
резултата. Без (могућности) улажења
у детаљан опис примењених поступака
у процесу постављања електрода,
њиховог растојања и одређивања
дубинског захвата, на овом месту
истичемо елементарне податке: мерење
је обављено савременом дигиталном
апаратуром RPM-11 (ResistivityPotentional Meter) којом је могуће
установити специфичну електричну
отпорност и сопствени потенцијал.
Теренска испитивања изведена су
постављањем већег броја електрода
које се везују вишежилним каблом на
геодетски постављеним профилима.
Да би се дошло до података о
броју присутних слојева и њихових
електричних отпорности, о геометрији
и грађи подземних објеката, подаци су
анализирани специјалним поступком,
интерпретацијом рачунарског програма
у варијанти 2D, како би се добили

In the western part of the presentday town center, Early Iron Age material
was identiﬁed which, together with the
ﬁndings from Crkvine, represents a
part of an elaborate complex. In order
to systematically and more accurately
prepare for archaeological excavations,
as well as to more efﬁciently characterize
the objects and thickness of cultural
deposits of the devastated site, the
Archaeological department of the Museum
of Kraljevo opted for employing remote
sensing methods of detection.
It was decided upon a network of
sections acquired by the method of
electrical resistivity survey. During the
course of work, 3 phases of measuring
were isolated which resulted in the
following of the preliminary results. Due
to the inability to embark upon a detailed
description of employed procedures in

Слика 2 - Реконструкција
објекта са склопом
просторија на дубини од
0.40 m
Figure 2 - Reconstruction
of object with disposition of
chambers at depth of 0.4 m

positioning of the probes, their mutual
distance and the depth range, in this
report we will state only the basic facts:
the survey was conducted with advanced
digital device - RPM-11 (ResistivityPotentional Meter) which enables
detecting speciﬁc electrical resistivity and
distinct power. Field survey was done on
geo-referenced sections by positioning a
number of probes which were connected
by a multi-core cable. In order to obtain
data on the number of existing layers
and their electric resistivity as well as on
geometry and construction of the buried
objects, the readings were analyzed
with a special procedure. It consists of
computer assisted interpreting in 2D
technique in order to obtain vertical,
resistivity 2D sections of the terrain.
Processing of the acquired data was done
in Res2Dinv computer software. Entering
the processed 2D resistivity sections and
the related geodetic data into TRIGО3
software produced horizontal resistivity
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Слика 3 - Вертикални
профили 20 и 21 са
уоченом профилацијом
укопаног објекта и
хоризонтални исечак са
локацијом на терену
Figure 3 - Vertical sections
20 and 21 with detected
proﬁling of dug-in object,
and horizontal segment
with location in the ﬁeld

вертикални геоелектрични 2D пресеци
терена. Обрада прикупљених теренских
података извршена је компјутерским
програмом Res2Dinv. Уносом добијених
2D геоелектричних пресека у програм
TRIGО3 са неопходним геодетским
подацима, добијени су хоризонтални
геоелектрични пресеци терена за
потребне дубинске нивое. Коначна
графичка обрада добијених резултата
обављена је коришћењем популарног
програма Surfer 8.
Иако су током сваке фазе, као и
током систематске анализе добијених
података, поступно решавани проблеми
аномалија и дешифровање карактера
потенцијалних објеката, овом приликом
излажемо без ширих коментара основне
резултате проспекције.
На слици 1 идентификовани су
трагови чијим се повезивањеm у
програму AutoCad дошло до идеје
да је реч о јамама за стубове.
Карта геоелектричне отпорности
представљена је контурама где се
јасно уочавају групе укопа чијом
хомогенизацијом се добија основа
потенцијалне конструкције. Профил
се налази на дубинском захвату

slices of the terrain for the required
depths. Final graphical treatment of the
resulting data was done in the well known
software - Surfer 8.
Even though problems connected
with anomalies and deciphering the
character of the potential objects were
gradually resolved during each phase as
well as during the systematic analysis of
the acquired data, we will present only
the key results of the survey without
extensive details here.
Figure 1 shows traces, the further
connecting of which in AutoCad program
proved them to be postholes. A map of
electrical resistivity is represented in
contour lines which clearly indicate groups
of pits, the homogenization of which
gives the plan of a potential structure.
The slice represents the depth of 0.4 cm.
Further reconstruction i.e. “extraction”
of walls gives the potential arrangement
or rooms of a larger object, 33 meters
long and 10.5 meters wide (ﬁg. 2). The
ﬁrst association is of the architecture of
Hallstatt residential complexes in Middle
Europe (Goldberg site) with similar
arrangement of rooms (Meier-Arendt
1990: 15).

Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 1 21

од 0,4 m. Даљом реконструкцијом,
односно “подизањем” зидова добија се
могући склоп просторија једног већег
објекта, дужине око 33 m, ширине
око 10,50 m (сл. 2). Прва асоцијација
везује се за архитектуру халштатских
стамбених комплекса у средњој
Европи (налазиште Goldberg) сличног
распореда просторија (Meier-Arendt
1990: 15).
Упоредним прегледом четири
хоризонтална дубинска захвата од
0,4-2 m и упоређивањем истоветних
вертикалних аномалијских продора
добијена је површина пречника 6
m на дубини 1,6 m. Ову зону секу
вертикални профили 20/40 и 21/40
(сл. 3). Када се карактеристична
профилација и димензије упореде са
подацима добијеним ископавањем из
1998. године, аномалијски продори се
могу потенцијално дешифровати као
форме земуничког објекта.
Са 29 профила покривена
је површина око 3000 m2. Да би
се наведени простор отворио за
ископавања неопходно је обезбедити
велика материјална средства.
Истраживања би започела од
најугроженијих делова парцеле,
од југа ка северу. У овом случају
обављена су геофизичка мерења,
која су заједно са свим предузетим
поступцима рекогносцирања створила
прелиминарну слику о величини и
карактеру налазишта. С обзиром да
је у питању насеље велике површине
простирања са компактним, међусобно
одвојеним инсулама, управо је метода
геоелектричног скенирања одредила
тачно место почетка археолошких
истраживања, као и њихову динамику.
На три угрожене парцеле неопходно
је од констатованих објеката на 0,40 и
1,60 m дубине фокусирати археолошка
истраживања.

Cross-referencing four superimposed
horizontal slices (from 0.4 to 2 m in
depth) and comparing identical vertical
anomaly ranges yielded the survey area
of 6 m in diameter at the depth of 1.6
m. This area is cut by the sections 20/
40 and 21/41 (ﬁg. 3). Comparing the
characteristic shape and dimensions
with the results of 1998 excavations, the
anomalies can be potentially deciphered
as contours of a subterranean object.
29 resistivity sections covered
the overall area of about 3000 m2. In
order to submit the speciﬁed surface to
archaeological excavations substantial
ﬁnancial resources would be required.
The excavations would start at the most
endangered parts of the allotment, i.e.
from the southern end, and further be
expanded to the north. In this particular
case, an electrical resistivity survey
was conducted, which, combined with
all the other survey methods, yielded
a preliminary picture of the size and
character of the site. Having in mind the
large size of the settlement and its dense
but insulated segments, the method of
resistivity survey proved to be the most
effective in determining the exact starting
point of archaeological excavations as
well as their dynamics. It is clear that the
focus of the archeological excavations on
the three endangered allotments should
be on the structures detected at the
depths of 0.4 and 1.6 meters.
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Локалитет Кадијски крст налази се
на југозападној периферији Књажевца,
са десне стране Сврљишког Тимока.
Ситуиран је на северним огранцима
благих падина брда Липовица (између
Сврљишког и Трговишког Тимока)
које захвата северни део планине
Тресибаба. На делу потеса Кадијског
крста (назван тако јер се на том месту
налазило неколико заветних крстова)
са десне стране пута Књажевац Сврљиг, Сврљишки Тимок прави велику
кривину, управо изнад Кадијског
крста, што је и последња падина брда
Липовица у облику ширег језичка (који
пада према реци). Потес Кадијски крст
је са запада и севера окружен за око
десет, а на појединим местима и више
метара нижом долином Сврљишког
Тимока, док је са источне стране
лимитиран широм јаругом која је
настала просецањем корита безименог
потока, који се спушта са падина брда
Липовица.
Археолошко налазиште забележено
је децембра 1987. године, приликом
земљаних и грађевинских радова на
регулисању тока Сврљишког Тимока,
на делу између локалитета (потеса)
Кадијски крст и новоформираног
Џервиног насеља (са друге, леве обале
реке). Крајем 1987. и током 1988.
године прикупљена је већа количина
археолошког материјала (углавном
уломци керамике и то праисторијске,

The archaeological site Kadijski krst
is located in the southwest outskirts of
the city of Knjaževac, on the right bank
of the river Svrljiški Timok. It is situated
on the northern slopes of the Lipovica hill
(between rivers Svrljiški and Trgoviški
Timok) which belongs to the northern
part of the Tresibaba mountain. In the
area of Kadijski krst (named after several
votive crosses that used to be placed
here), on the right side of the local road
Knjaževac-Svrljig, the river Svrljiški
Timok makes a big curve just upstream of
the archaeological site. This area is also
the last slope of the Lipovica hill shaped
like a wide crescent. The Kadijski krst
locality is, on the western and northern
sides, surrounded by the 10 and more
meters lower Svrljiški Timok river valley.
On the eastern side it is ﬂanked by a wide
ditch formed when the bed of a smaller
stream, which runs down the slopes of
the hill, was cut.
This archaeological site was
registered in December of 1987 during
construction works aimed at regulating
the course of the Svrljiški Timok river, on
the territory between the mentioned site
and a modern settlement called Džervino
naselje (located on the left river bank).
At the end of 1987 and during 1988 a
signiﬁcant number of archaeological
artifacts were gathered (mostly shards
of prehistoric and to a lesser extent
medieval and Late Classical period
pottery). The most signiﬁcant ﬁnds from
this site are a Basarabi type bowl with
rich ornaments and a very well preserved
medieval long sword.
A large area of the site was destroyed
partly during construction works on
the riverbed of the Svrljiški Timok and
partly during the construction of the
Relax shoe factory, when a signiﬁcant
part of the terrain was covered with
the soil from the banks of the Svrljiški
Timok river. From the 25th of September
to the 4th of October 2003, trench type
excavations were carried out with an aim
of determining the stratigraphic situation
of this multilayered site. Four trenches
were opened on three separate locations,
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а мањим делом средњовековне и
касноантичке). Са овог локалитета
реконструисана је једна, богато
украшена здела Басараби типа, а
откривен је и један изузетно добро
очуван, дуги средњовековни мач.
Део локалитета је девастиран
приликом грађевинских радова на
регулисању тока Сврљишког Тимока
као и приликом изградње фабрике
ципела Relax, када је знатан део терена
насипан земљом са обале Сврљишког
Тимока.
У времену од 25.09. до 04.10.2003.
године изведена су сондажна
археолошка истраживања која су имала
за циљ идентификовање стратиграфије
овог вишеслојног налазишта. Том
приликом отворене су четири сонде,
на три независне локације, укупне
површине од 74 m2 (две сонде 4x6 m
- Сектор I , једна сонда 2x10 m - Сектор
II и контролни ров - сонда дим. 1,5x4 m
- Сектор III).
На последњој падини Липовачког
брда, непосредно иза фабрике Relax,
на делу где је било највише трагова
површинксог археолошког материјала,
отворене су две сонде, дим. 6x4 m,
али у њима нису откривени остаци
културних слојева, него се копало до
распаднуте стене, односно до стерилне
жутоцрвенкакасте земље.
Даљим трагањем за археолошким
локалитетима на Кадијском крсту
отворена су два мања ископа ближе
току Сврљишког Тимока (на удаљености
од око 120 m јужније, односно
југозападно од претходне две сонде).
У јужном, подужном профилу
велике јаруге (настале током

overall area of 74 m2 (two trenches 4x6 m
in dimensions named Sector I, one trench
2x10 m in dimensions-Sector II and a
control trench 1.50x4 m in dimensionsSector III).
On the last slope of the Lipovica hill,
just behind the shoe factory, two trenches
were opened since that was the area
where the most of the archaeological
material were found. The excavations in
those two trenches did not produce any
remains of cultural layers and they were
stopped when disintegrated bedrock
i.e. a level of yellowish-red sterile soil
was reached. In further search for
archaeological remains, two smaller
trenches were opened closer to the
riverbed (approximately 120 m southwest
from the ﬁrst two trenches).
In the southern, longer section of the
large ditch (formed during construction
works) a smaller trench was opened
marked as Sector II. The slope of the
section was cut here only in the width of
around 1 m and the length of 10 m. At
the depth of 2 m, where a cultural layer
of the Starčevo culture was registered,
this trench was widened by around 2 m.
Two cultural layers were visible in the
trench section. At the depth of around
0.5-0.75 m (layer of dark brown, greasier
soil) a Bronze Age layer was registered
with scarce ﬁnds of crushed daub and
smaller pottery shards characteristic for
the Middle and Late Bronze Age. The
other cultural layer, representing the
Starčevo culture, was registered beneath
the sterile yellowish-brown soil layer,
at the depth of around 2-2.20 m from
the ground surface. Besides a larger
number of pottery shards common for

Слика 1 - Поглед на
локалитет Кадијски крст
Figure 1 - View on the site
Kadijski krst
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Слика 2 - Група
бронзанодобске керамике
у сонди 4
Figure 2 - The group of
bronze-age pottery in
trench 4

1

translator’s comment

регулације Тимока), отворен је мањи
ископ, означен као Сектор II. Наиме,
овде је само у ширини од око 1 m
засечена косина профила, у дужини од
10 m. На нивоу старчевачког културног
слоја на око 2 m дубине, овај ископ
је, услед косине профила, проширен
на око 2 m. У профилу ископа јасно
се уочавају два културна слоја. Млађи
слој са врло сиромашним налазима из
бронзаног доба, ситно измрвљеним
лепом и мањим уломцима керамике
са одликама средње или старије фазе
касног бронзаног доба забележен је
на дубини од око 0,5 до 0,75 m (слој
тамномрке, масније земље). Наредни
слој забележен је после дебљег слоја
стерилне жутомрке земље, налази се
на око 2-2,20 m релативне дубине,
мерено од површинског слоја и
припада раној старчевачкој култури.
Осим већег броја уломака старчевачке
керамике (монохромна керамика са
добро глачаним спољним површинама,
претежно црвенопечени мањи лонци са
кратким, на спољну страну извијеним
ободом и тунеластим дршакама
на средишњем делу заобљеног
трбуха, уломци керамике украшене
псеудоимпресом, и то најчешће отиском
ноктију, ређе штипањем), констатован
је и мањи број кремених одбитака и
ножића, део жрвња од крупнозрног
пешчара, животињске кости и мањи
уломци печеног лепа.
Поред тога, издваја се и део плиће
укопане земунице (у лесну, жуту
подлогу) са више трагова запеченог
лепа на дну, уломцима керамике,
гарежи и др. Већи део земунице је
однет (при регулацији реке) у току
прокопавања “Велике Јаруге”, а
истражен је само узан појас у ширини
до око 1 m, док остаци земунице (у
ширини од око 3 m) залазе у профил
сонде.
На око 120 m од “Велике Јаруге”,
у југозападном делу вишњика, који је
свега 80 m удаљен (северно) од десне
обале Сврљишког Тимока, отворена
је мања сонда (1,5x4 m) између два
низа стабала вишања (који су на 3 m
раздаљине). Копало се до релативне
дубине од око 1,4 m, и јасно су уочена
два културна слоја која припадају
бронзаном добу. Посебно је драгоцен
налаз из jугоисточног дела сонде,
на релативној дубини од 0,8 до 1,15
m. У овом делу је откривено доста
уломака керамике, односно три веће
керамичке посуде (имају елемената
за реконструкцију), које су претежно

the Starčevo culture (highly burnished
monochrome pottery, mostly red ﬁred
smaller pots with short averted rim and
tunnel shaped handles in the center of
a rounded belly, pottery shards with
“pseudo-impressed” ornaments most
often of nail imprint and in some cases
pinching ornament), material sequence
from this layer consists of a small number
of ﬂint tools, a fragmented grinder, animal
bones and pieces of daub.

Remains of a shallower, semisubterranean dwelling were also found
in this layer. The dwelling was dug into
the loess-type soil with traces of burned
daub and pottery shards on its ﬂoor.
A signiﬁcant part of the dwelling was
destroyed during construction works on
the “Velika Jaruga” (Large Ditch1) leaving
only a narrow belt, around 1 m wide,
to be excavated. Unexcavated remains
of the dwelling (3 m wide) spread
underneath the trench section.
In the southwest part of an orchard,
at around 120 m from “Velika Jaruga”
and 80 m from the right bank of the
Svrljiški Timok river, a smaller trench
was opened (1.5x4 m) between two rows
of cherry trees (distance between rows
is 3 m). This trench, excavated to the
depth of approximately 1.40 m, showed
two cultural layers dated to the Bronze
Age. Signiﬁcant ﬁnds were unearthed in
the southeast part of the trench, 0.8 to
1.15 m deep. A large number of mostly
burnished and unornamented pottery
shards was discovered here belonging to
three larger vessels (sufﬁcient number
of fragments for reconstruction was
found). Also discovered was a smaller
pot or beaker with short and wide ribbon
handles that barely rise above the rim
(characteristic for the cultures of the
Early Bronze Age, especially Bubanj Hum
III). One of the most eminent ﬁnds is a
part of a bigger pot, ornamented with
a row of round imprints on its neck and
shoulder. Neck ornament also consists of
vertical ﬁelds ﬁlled with imprints which
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неорнаметисане и глачане. Такође,
откривени су и мањи лонци или
пехари са кратким и доста широким
тракастим дршкама које незнатно
прелазе обод (одлика култура раног
бронзаног доба, пре свега Бубањ
Хум III). Посебно се издваја део
већег лонца са тракастим дршкама
на ободу, који је украшен низом
крупнијих, кружних отисака на рамену
и врату суда, где се уз једноставан
низ запажа и мотив неколико кратких
вертикалних поља са овим отисцима,
што је одлика Костолачке керамике,
а све то веома подсећа на керамику
са неколико насеља раног бронзаног
доба на Пештери (Рас - Градина, Јужац,
Постење).
Издваја се, чини се као део
неухватљиве јаме, која делом залази у
два профила сонде (источни и јужни)
и налаз целе, мање украсне игле са
петљастом главом (тзв. псеудокипарске
игле), на релативној дубини од 1,15 m
која, такође припада хоризонту насеља
раног бронзаног доба.
У току септембра 2004. године биће
настављена сондажна истраживања.

План - Локалитет
Кадијски крст
Plan - Site Kadijski krst

are characteristic for pottery dated to the
Kostolac culture. Vessels ornamented in
such a manner strongly resemble pottery
from several settlements from the Early
Bronze Age on Pešter heights (RasGradina, Južac, and Postenje).
Another signiﬁcant ﬁnd is a smaller
ornamental needle with knot-shaped head
(the so-called pseudo-Cyprian needle)
which also belongs to the Early Bronze
Age layer. The needle was found at the
depth of 1.15 m in a not precisely deﬁned
pit that spreads underneath two sections
of the trench (eastern and southern).
The trench type excavations will be
continued in September of 2004.
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План - Локалитет
Пиљаковац
Plan - Site Piljakovac
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Археолошко налазиште Пиљаковац
налази се у атару села Кржинце на
око 2 km од Владичиног Хана, на
пространој речној тераси, недалеко од
ушћа потока Геман у Јужну Мораву.
Налазиште захвата површину од око
4 ha, а по оси север - југ садашњи пут
Лесковац - Врање дели га на два дела
приближно једнаке површине.
Као археолошко налазиште
забележено је приликом
рекогносцирања 1964. године,
када су констатовани атипични
фрагменти керамике, највероватније
бронзанодопске. Такође, ово налазиште
је констатовано и рекогносцирањима уз
трасу аутопута Е70, јуна 2002. године
од стране екипе Народног музеја у
Београду.
Заштитна сондажна истраживања
налазишта Пиљаковац изведена су у
периоду од 04. до 24. априла 2003.
године. Проспекцијом површине
налазишта утврђено је да је његов
западни део прилично девастиран
спирањем тла, стога је и у њему
запажена мања концентрација
археолошког материјала. У источном
делу налазишта, које дели сеоски
пут, концентрација налаза, односно
керамике, камена, кућног лепа је
знатно већа. Подела налазишта
магистралним и локалним путем
условила је да оно у току истраживања
буде подељено на четири сектора у

Archaeological site Piljakovac is
located in the area of the village of
Kržnica, at approximately 2 km from the
town of Vladičin Han. It is situated on
the vast river terrace not far from the
conﬂuence of the stream Geman with the
South Morava river. The site encompasses
an overall ground area of around 4 ha and
it is roughly divided in half by the local
road Leskovac - Vranje.

This archaeological site was ﬁrst
registered in 1964 during a ground
survey of this area when atypical pottery
shards were discovered, most likely
dating from the Bronze Age. The ground
survey carried out along the E70 highway,
in June of 2002, by the team from the
National Museum in Belgrade also showed
the existence of an archaeological site on
this location.
Rescue excavations at Piljakovac
were carried out in the period of 4-24
April 2003. After the ground survey, it
was determined that the western part
of the site was substantially devastated
by the ground erosion which was the
reason why archaeological ﬁnds in this
part were very scarce. In the eastern
part of the site, divided by the local road,
archaeological artifacts, mostly pottery
shards, stone and daub, were discovered
in a larger number. The division of the
site by local roads caused the excavated
surface to be divided into four sectors.
In each of the sectors one trench was
opened, overall excavated area of 102
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Слика 1 - Поглед на
локалитет Пиљаковац
Figure 1 - View on the site
Piljakovac

којима су отворене четири пробне
сонде, различитих димензија, укупне
површине 102 m2. Током археолошких
истраживања налазишта Пиљаковац,
констатовани су остаци значајнијег
праисторијског насеља као и мање
средњовековне насеобине. Средишни
део ових насеља ситуиран је у источном
делу налазишта, односно секторима
I и II, који су удаљени око 40 m од
магистралног пута Лесковац - Врање.
Сонде у секторима III и IV отворене су у
југозападном, односно североисточном
делу налазишта што уједно представља
и крајње границе ширења овог већег
праисторијског насеља.
Културни слој у свим отвореним
сондама належе на сиву стерилну
глину. Дебљина културног слоја креће
се између 0,4 и 2,1 m. У сондама
сектора I и II јасно су констатована
четири културна слоја. Непосредно
изнад здравице, у најдубљем
културном слоју откривенаје керамика
карактеристична за сам крај развијеног
бронзаног доба, односно период ХIVХIII в.п.н.е. У овом слоју издвајају су
крушколики пехари, мање биконичне
зделе разгрнутог обода, коничне
шоље, а најбројнији су фрагменти
неукрашених крушколиких амфора са
четири вертикалне дршке симетрично
распоређене на трбуху. На основу
типолошких одлика, грнчарија из овог
слоја се може определити у брњичку
културну групу. У овом слоју је нађено
и више артефаката од окресаног
камена (кремен, кварцит), као што су
стругалице, стругачи, краћа и дужа
сечива и др. Такође, пронађен је и
један предмет од метала, односно
бронзана игла правоугаоног пресека,
која је делимично оштећена. Следи
слој са керамиком прелазног периода

m2. The excavations showed the existence
of a larger prehistoric and a smaller
medieval settlement. The center of both
settlements is located in the eastern part
of the site, in sectors I and II, at around
40 m from the local road LeskovacVranje. Trenches in sectors III and IV
were opened in the southwestern and
northeastern part of the site on locations
that proved to be the edges of the
prehistoric settlement.
Cultural layers in all of the trenches
lie on a layer of sterile gray clay. The
thickness of the cultural layer varies
from 0.4 to 2.1 m. Four horizons were
registered in trenches in sectors I and II.
Right above the sterile soil, in the deepest
layer, pottery shards were discovered
with the characteristics of the very end
of the fully developed Bronze Age (14th13th century BC). The most signiﬁcant
ﬁnds from this layer are pear shaped

Слика 2 - Остаци
стамбеног објекта у
сектору 2
Figure 2 - Remains of the
house in sector 2
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из бронзаног у старије гвоздено доба,
односно времена од ХII до Х в.п.н.е.
Керамика из овог слоја, већином је
полирана, а од керамичких облика
најзаступљеније су зделе, амфоре,
пехари и крчази. Грнчарија овог слоја
углавном је декорисана канеловањем.
Непосредно на овај слој належу остаци
стамбених објеката настали у IX-VIII
в.п.н.е., односно у почетним етапама
развоја старијег гвозденог доба.
Остаци обрушених зидова и подног
лепа ових надземних објеката пружили
су значајне податке како о величини,

Слика 3 - Остаци јаме
и камене конструкције у
сонди 1, сектор 1
Figure 3 - Remains of pithole and stone construction
in trench 1, sector 1

тако и о начину њихове градње.
На изгорелом кућном лепу јасно се
уочавају отисци греда и прућа чији
промер варира од неколико до више
десетина центиметара. Од керамичких
форми доминирају посуде разноврсних
облика, амфоре, шоље, пехари. Знатан
број посуда декорисан је жигосањем
“Ѕ” мотива, отискивањем назубљеног
точкића - радле и канеловањем. И у
овом културном слоју је констатован
известан број артефаката од окресаног
камена, углавном стругача.
Такође, у овом културном слоју, у
сонди Сектора I истражено је и пар јама
различитих величина, које су укопане
током старијег гвозденог доба.
Најзад, у најмлађем и највишем
слоју, који је испод саме површине,
откривена је средњовековна
грнчарија из Х и ХI века. Од грнчарије
најзаступљенији су лонци који су
углавном декорисани сноповима
паралелно или валовито урезаних
линија.

beakers, smaller bi-conical bowls with
averted rims, conical cups and numerous
fragments of pear shaped amphorae
with four vertical handles symmetrically
placed on the belly and no ornaments.
Typologically, this pottery is characteristic
for the Brnjica cultural group. A number
of chipped stone artifacts was discovered
in this layer, mostly scrapers, longer
and shorter blades ext. The only metal
object discovered is a partly damaged
bronze needle of rectangular section.
Material from the next layer indicates the
transition period between the Bronze and
Iron Age (12th10th century
BC). Pottery
from this layer is
mostly polished
with bowls,
amphorae,
beakers
and jugs as
dominating
vessel types.
Ornaments on
vessels were
mainly done
in channeling
technique.
Immediately on
the described
layer lie the
remains of
dwellings dated
to 9th-8th century BC, the beginning
phase of the Early Iron Age. Demolished
wall and ﬂoor daub provide valuable
information on the size and building
technique of these freestanding dwellings.
Imprints of beams and wattle are clearly
visible in the burned daub. The distance
between imprints varies from several to
tens of centimeters. The most dominant
vessel shapes are amphorae, cups and
beakers. Signiﬁcant number of vessels
was decorated with «Ѕ» shaped brands,
imprints of a denticulate wheel-“radla”
and channeling. A number of chipped
stone artifacts was discovered, mainly
scrapers.
In the trench in sector I, belonging
to the same cultural layer, several pits of
various sizes were discovered dated to
the Late Iron Age.
Finally, the latest and upper-most
layer uncovered pottery dated to the
Medieval period, namely 10th-11th century
AD. The most common vessels are pots
decorated with bundles of parallel and
wavy incised lines.

Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 1 29

Резултати заштитних археолошких
истраживања налазишта Пиљаковац
код Владичиног Хана пружила су
драгоцене податке о сложеним
процесима етно-културних промена
које су обележиле крај бронзаног доба
као и почетак старијег гвозденог доба.
Такође, ово налазиште је изузетно
важно због очуване стратиграфије
као и значајне количине покретног
археолошког материјала што није
случај са већином налазишта прелазног
периода у овом делу Србије.
Свакако, истраживања овог
налазишта би требало наставити
нарочито ако се има у виду да му прети
уништење изградњом новог аутопута.

Rescue excavations on archaeological
site Piljakovac provided extremely
valuable data about the complex nature
of ethno-cultural changes that marked the
transition period between the Late Bronze
and Early Iron Age. This site is also very
signiﬁcant due to its very well preserved
stratigraphy and numerous archaeological
artifacts as opposed to many of the sites
of this period in this part of Serbia.

Слика 4 - Амфора из
слоја III
Figure 4 - Amphora from
layer III

We feel it is of extreme importance
to continue the research on this site since
the construction of the new highway is
threatening to destroy it.
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Археолошко налазиште Калакача
налази се непосредно уз мост на
десној обали Дунава, на око 4 km
североисточно од села Бешка у Срему.
Калакача је назив широке падине
десне обале Дунава, која се састоји
од неколико нижих или виших лесних
тераса раздвојених сурдуцима и
клизиштима терена.
Остаци једнослојног праисторијског
насеља са краја касног бронзаног
и како се сматра почетка старијег
гвозденог доба, налазе се, чини се, на
највишем делу Калакаче, на надморској
висини од око 140 m, и око 60 m изнад
средњег нивоа површине Дунава. Плато
на којем је подигнуто праисторијско
насеље је неправилног, троугаоног
облика које је, према ранијим
геодетским снимцима, димензија 210 m
(источна страна) х 160 m (југозападна
страна) и 110 m (североисточна
страна).
Западна половина насеља, данас
се налази под аутопутем Београд Нови Сад, а источна половина која је
заштићена Законом, опет је угрожена
проширењем аутопута и подизањем
још једног моста на Дунаву, што је био
и разлог предузимању ових заштитних
ископавања. Налазиште Калакача
највише је оштећено земљаним

The archaeological site Kalakača is
situated next to the bridge on the right
bank of the river Danube, at around 4
km northeast from the village of Beška.
Kalakača is the name of a wide slope
on the right bank of the Danube and it
consists of several terraces of various
heights made of loess-type soil and
separated with ravines and landslides.
The remains of a single-layer
prehistoric settlement are situated in the
highest part of Kalakača, at the altitude
of around 140 m, which is some 60 m
higher than the present water level of
the Danube. The settlement has been
dated to the end of the Late Bronze Age
and beginning of the Early Iron Age. The
plateau on which the settlement was
built is irregular, triangular in shape with
dimensions, according to the geodetic
surveying, of 210 m (eastern side) x
160 m (southwestern side) x 110 m
(northeastern side).
The western half of the settlement is
buried underneath the Belgrade-Novi Sad
highway while the eastern part, although
under the protection of the Cultural
Heritage Law, is now being endangered
by the expansion of the highway and the
upcoming construction of a new bridge
over the Danube river. These were the
reasons for the undertaking of the rescue
archaeological excavations.
The site was mostly
damaged by earthworks
during the construction of
the left lane of the highway
as well as by additional
dugouts along the route of
the dirt road which follows
the direction of the big
ravine on its east side and
numerous smaller and
bigger dugouts used as
garbage pits.
The site was ﬁrst
registered in 1971, during a
ground survey of the route
for the future Belgrade-Novi
Sad highway. Systematic
archaeological excavations
were carried out in the
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радовима приликом изградње сада већ
старе, леве трасе аутопута Београд
- Нови Сад, као и накнадним укопима
дуж усека за колски пут који прати
велики сурдук на његовој источној
страни, разним мањим или већим
укопима који су служили као депоније
смећа.
Налазиште је евидентирано 1971.
године приликом рекогносцирања
трасе будућег аутопута Нови Сад Београд, а у периоду од 1971-1974.
године систематски је, у 6 археолошких
кампања, истражено 4.800 m2
површине.
У току прве кампање нових
заштитних истраживања налазишта
Калакача, која је изведена у
периоду од 09.11. до 06.12.2003.
године, археолошки радови су били
усмерени на ископавање остатака

period from 1971-1974, organized in 6
archaeological campaigns. The overall
excavated area included 4.800 m2.
During the ﬁrst campaign of the
rescue excavations, held in the period
between the 9th of November and 6th of
December 2003, the aim of the research
was the excavation of the remains of
the southeast part of the prehistoric
settlement. This area, named Sector I,
was shaped like a very narrow belt, 8-12
m wide, of unexcavated ground between
the earthwork and the western edge of
the dirt road. Seven blocks, 8x8 m in
dimension, were opened in this area,
oriented in the north-south direction,
with control baulks, 0.5 m wide, between
some of them. The narrow, southeast
part of the site widens northwards after
50 m. The widening made it possible for
another block to be opened-block 8, right

Слика 1 - Поглед на
локалитет Калакача
Figure 1 - View on the
site Kalakača

јужног, односно југоисточног дела
праисторијског насеља. Овај део
терена, назван Сектор I, представљао
је највећим делом веома узан појас
ширине 8-12 m неистраженог простора
између земљане шкарпе пута и
западног обода просеченог дела
земљаног пута. На овом простору
отворено је 7 блокова димензија 8x8
m, постављених у правцу север-југ,
са контролним профилима између
појединих блокова ширине 0,5 m. Узан,
југоисточни део локалитета, у ширини
блокова, тек после 50 m ка северу се
знатно шири, тако да је било могуће уз
блок 7 ка истоку отворити и нови блок
8 истих димензија. Укупно је истражена
површина од 512 m2.
На истраженом делу локалитета
(Сектор I), западна половина блокова
у низу делом је била постављена на
старим ископима (истраживањa 19711974), где су јасно уочени обриси
старих сонди, што није било могуће

next to block 7 to the east, of the same
dimensions. The overall excavated area
was 512 m2.
The western half of the blocks in
Sector I were positioned in rows and
opened above old trenches (excavation
campaigns 1971-1974). The boundaries
of old trenches were clearly visible. They
could not have been foreseen since the
documentation from earlier excavation
did not contain plans that show the
overlapping of the highway route and
the excavated area in the western part.
For that reason, a new geodetic plan
was drawn showing the precise relations
between the old and new trenches.
In the largest part of Sector I, the
trenches were excavated to the depth
of around 0.8 to 1.2 m, measured along
the eastern section of the blocks. Control
baulks along the section were lowered up
to 2 m in depth. The base of the trench is
comprised of yellow loess. A thin cultural
layer, up to 0.2 m thick, was preserved
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раније утврдити јер у документацији
претходних ископавања није било
ситуације преклапања аутопута са
површином ископа на западном делу
налазишта. Стога је израђена нова
геодетска подлога са свим истраженим
површинама у овогодишњој кампањи,
извршено је преклапање те је прецизно
одређен однос старог и новог ископа.
На највећем делу Сектора I копало
се од 0,8 до 1,2 m дубине, а уз источни
профил блокова, или у контролним
рововима уз профиле ископа копало
се и до 2 m. Основу ископа чини жути
лес. Танак културни слој, дебљине до
0,2 m, сачувао се у доњим деловима
хумусног слоја и непосредно испод
њега само у појединим зонама
ископавања, посебно у источним,
једино интактним, неистраженим
површинама налазишта, у блоковима

at the lower level of humus and right
beneath it, but only in certain excavation
zones, namely eastern, intact areas of
the site (blocks 5-8). The excavations did
not show expected dug-in structures in
any greater number. Two larger dugouts
(at the relative depth of 0.8 - 1 m)
were left in situ in block 8, containing a
large quantity of prehistoric pottery. The
reason for that was that the position of
the dugouts along the north and east
sections was planned to be expanded
in the future research campaigns. The
only dug-in structure discovered in this
year’s campaign, and according to the
documentation the ﬁrst of that kind at
Kalakača, represents a large earth dugout
excavated in the eastern part of block 5.
The preserved dimensions of this dugout
(western side - 7.5 m and southern
side - 3.2 m) indicate the existence of a

5 - 8. Очекиваних укопаних објеката
није било у већем броју блокова.
Остављена су in situ (на релативној
дубини од 0,8 и 1 m) два већа укопа
са великом количином праисторијске
керамике у блоку 8, будући да се ови
укопи налазе уз северни и источни
профил ископа, које треба у наредној
кампањи проширити. Једини укопани
објекат у овогодишњој кампањи, а
према документацији и први те врсте
на Калакачи, чини велики земљани
укоп истражен већим делом у источном
делу блока 5. Сачуване димензије
укопа (западна страна у дужини од 7,5
m, и јужна страна до 3,2 m) указује
на остатке веће полуземнице. Њен
источни део, дубине до 0,8 m, оштећен
је неправилним западним усеком уз
земљани пут дуж великог сурдука на
истоку локалитета, а на северној страни
савременим укопом, који је претворен
у депонију смећа. Северна страна
полуземунице, у доњим слојевима
изнад поднице од набијеног жутог леса,
чини се да залази испод савременог
укопа, заједно са једним делом премаза
пода од беле каолинске глине или
непеченог лепа. Поред тога, готово
у централном делу објекта налази се

larger semi-subterranean dwelling. Its
eastern part, 0.8 m deep, was damaged
by an irregular slit along the dirt road
and ravine in the eastern part of the site.
The northern part of the dwelling was
damaged by a contemporary pit used
for garbage disposal. The northern part
of the dwelling, in its lower layers right
above the ﬂoor made of compacted yellow
loess, seems to extend underneath the
contemporary pit along with a part of
the ﬂoor coating made of white clay. At
the very center of the dwelling, a large
concrete cube (dimensions 1x1x1 m) was
disposed during the construction works on
the old bridge over the Danube. The inﬁll
of the dwelling consists of larger chunks
of loess-type soil dotted with ash and
dark brown soil. A large number of coarse
ware shards was discovered and denoted
as the Kalakača type within the Bosut
cultural group. A number of animal bones
and modeled baked daub was discovered
as well. The greatest number of pottery
shards is from larger, coarse, conical pots
with a ﬂattened rim, modeled bands right
beneath it and smaller protrusions on the
vessel shoulder. There are also examples
of larger pithoi with walls up to 1 cm
thick. Very few shards of black polished

Слика 2 - Земуница у
блоку 5, поглед са запада
Figure 2 - Pithouse in
block 5, view from the west
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већа бетонска коцка (1x1x1 m, која
је укопана приликом градње старог
моста на Дунаву). Испуну полуземунице
чине већи груменови лесне земље,
прошаране са доста прослојака пепела,
и тамномрком земљом. Ту је откривена

pottery with characteristics of the Early
Hallstatt period (period from 1100 to 900
BC) were discovered, mainly belonging
to conical bowls with rims with slanted
facets and ﬁnely polished amphorae
with averted rims. In the northern part

Слика 3 - Земуница у
блоку 5
Figure 3 - Pithouse in
block 5

велика количина претежно грубе
керамике Калакача типа босутске
групе, од горње површине до дна
ископа, уз више животињских костију
и велике количине профилисаног
запеченог лепа. Претежно се ради
о деловима већих грубих, коничних
лонаца са заравњеним ободом,
пластичном траком испод обода и
малим језичастим испустима на рамену,
као и деловима већих питоса, са
зидовима и до 1,2 cm дебљине, а свега
је неколико уломака (делови коничних
здела са косо фасетираним ободом,
делови разгрнутог обода фино глачаних
мањих амфора и др.) црноглачане
керамике са одликама раног Халштата
(време од око 1100 до 900 г. пре
н.е). У северном делу земунице
откривени су и делови неке огњишне,
најверовантије кружне конструкције,
са наглашеним спољним ивицама, а
поједини делови лепа указују и на
неку калотасту конструкцију (уз део
отвореног кружног огњишта). Испод
бетонске коцке, коју треба уклонити
током наредне кампање, налази се
културни слој дебљине приближно 0,4
m, са сивомрком земљом, прошараном
пепелом и гарежи. Поред керамике
и лепа у полуземници су нађени и
коштана шила, мала перла од печене

of the dwelling, remains of a round kilntype structure were discovered with
emphasized outer edges. Some parts
of preserved daub indicate a spherical
structure (with parts of an open, round
kiln). Beneath the concrete cube, which
is to be removed in future campaigns, a
cultural layer, 0.4 m thick, was registered
consisting of gray brownish soil doted
with ash and soot. Besides pottery and
daub, a number of bone borers, one
small terracotta bead and fragments of
a deer antler were also discovered in the
dwelling.
Along the western and southern
edges of the semi-subterranean dwelling,
from the upper end of the trench down
to the parts of the discovered house ﬂoor
made of two thicker layers of clay coating
(a cross-section through the object is

Слика 4 - Група керамике
у блоку 5
Figure 4 - The group of
pottery in block 5
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Слика 5 - Група керамике
у блоку 8
Figure 5 - The group of
pottery in block 8

земље, делови сеченог парошка
јелењег рога и друго.
Уз западну и јужну ивицу
полуземунице, од горње ивице ископа
до делова пода са два дебља слоја
земљаног премаза (накнадно ће се
правити пресек кроз објекат, који је
сада само конзервиран слојем насуте
земље, преко најлона) налази се,
такође, косо према дну ископа, дебео
слој премаза од беличасте, непечене
земље, испуцао као и премаз на дну
објекта.
Овогодишња истраживања су
потврдила већ јасну слику о релативно
великом једнослојном праисторијском
насељу, подигнутом на прелазу
бронзаног у гвоздено доба (око 1100/
1000 - 800 г. пре н.е).
Треба напоменути и то да су само
у јужном делу Сектора I откривени
спорадични налази енеолитске
керамике (костолачка култура), ван
археолошког контекста као што је
то био случај и приликом ранијих
ископавања у југозападном делу
Калакаче. Могуће је да се ради о
нанетом материјалу јер су западно
од Калакаче, у њивама, констатовани
остаци енеолитског насеља.
У ископавањима која ће бити
настављена у периоду мај - јул 2004.
године планирано је да се детаљно
истражи полуземуница у источном делу
блока 5, два велика укопа са бројним
налазима у блоку 8, као и преостали
део платоа на коме је подигнуто
праисторијско насеље.

planned for future excavations, as the
object in question is preserved under
a layer of topsoil, placed over a nylon
cover), a thick layer of white coating was
discovered, fractured in the same manner
as the clay coating on the bottom of the
dwelling.
This year’s research campaign
conﬁrmed the already clear picture of a
relatively large, single-layered prehistoric
settlement erected in the transitional
period from the Bronze to the Iron Age
(around 1100/1000-800 BC).
It should be noted that only the
southern part of Sector I showed
scarce ﬁnds of Eneolithic pottery (the
Kostolac culture) not discovered in any
archaeological context, as was the case
during past excavations in the southwest
part of the site. It is possible that this
material originates from the ﬁelds just
west of the site, where traces of an
Eneolithic settlement were registered.
The excavations are planned to be
continued in May and July of 2004, when
the mentioned dwelling in the eastern
part of block 5 would be excavated in
detail, along with the two larger dugouts
rich in artifacts in block 8, as well as the
rest of the plateau.
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КУПИНОВО - ЛОКАЛИТЕТ
ГРОБНИЦА, НАСЕЉЕ
ПРЕДРИМСКОГ И РИМСКОГ
ПЕРИОДА

ARCHAEOLOGICAL SITE
KUPINOVO - GROBNICA,
SETTLEMENT OF PRE-ROMAN AND
ROMAN PERIOD

Милорад Игњатовић, Музеј града Београда,
Београд

Milorad Ignjatović, Belgrade City Museum, Belgrade

Кључне речи: Сремски округ, Пећинци, Купиново,
насеље, I-IV век н.е., археолошка ископавања1

Key words: region of Srem, Pećinci village, Kupinovo
village, settlement, I-IV century BC, archaeological
excavations1

Рекогносцирањима у атару села
Купиново, евидентирано је више
локалитета до сада непознатих стручној
јавности.2 Током новембра 2003.
године у оквиру пројекта “Археологија
Амантина - домородачко становништво
Срема у античко доба”, на једном
од ових налазишта - локалитету
Гробница извршена су мања, сондажна
археолошка ископавања.3
Локалитет се налази 3 km
источно од села Купиново, непосредно
уз асфалтни пут за Прогар, који је
прешао преко налазишта.4 Налазиште
је на доста ниском терену (око 79
m надморске висине), који се благо
спушта ка југу, где се у ширини од
око 3 km, уз реку Саву, простире
барско-ритски терен. Постоје индиције
да је и сам локалитет, пре израде
иригационих канала и насипа,
повремено био плављен. Површински
налази археолошког материјала
(фрагменти опеке, тегула и грнчарије)
указују да се локалитет простире на
површини од око 1,5 ha. Археолошка
ископавања извршена су јужно од пута,
на парцели Земљорадничке задруге
Купиново. Овај простор истражен је
са четири сонде укупне површине
72 m2. Сонде су распоређене у три
сектора (Сектор I-III), који су означени
растућим бројевима од северозапада ка
југоистоку.

During a ground survey in the
vicinity of the village of Kupinovo, several
archaeological sites were registered,
so far unknown to the archaeological
public.2 In November of 2003, smaller
trench type excavations were carried out
at one of these sites-archaeological site
Grobnica. Excavations were a part of the
project called “Archaeology of Amantinesautochthonous population of the Srem
region in the Classical period”.3
The site is located 3 km to the East
from the village of Kupinovo, right by
the local road leading to Progar, which
was in part constructed over the site.4 It
is situated on quite low ground (altitude
of around 79 m) that mildly descends
southwards to the 3 km wide area of
marshy terrain along the banks of the
Sava river. There are indications that
the site itself, before the construction of
irrigation channels and embankments,
was occasionally ﬂooded. Archaeological
material found on the surface (shards of
bricks, roof tiles and pottery) indicated
that the area of the site encompassed
around 1.5 ha. Excavations were
undertaken in the area south of the
aforementioned road, on the allotment
belonging to the Co-operative Agricultural
Community of Kupinovo. This area was
excavated in four trenches, overall
ground area of 72 m2. The trenches were
dispensed in three sectors (Sector I-III)
marked in ascending order going from the
northwest to the southeast.
Sector I was excavated in two
trenches of overall ground area of 42 m2.
The trenches were positioned parallel to
the road and the irrigation embankment
with their longer sides oriented in roughly
NE-SW direction, with the offset to the
north of 64° eastwards. The ﬁrst trench,
1.7x3 m in dimensions, was opened
in an area that has not been recently
cultivated, while the most part of the
site is situated on a plowed ﬁeld. The
trench partly cuts through the irrigation
embankment. First structures in this
trench were registered at the relative
depth of around 0.4 m. These structures
were later deﬁned as pit 1 and pit 2.
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Материјал и документација чувају
се у Завичајном музеју Руме.
Рекогносцирања дужи низ година
врши археолог П. Одобашић.
Пројекат је у 2003. години
финансирао Покрајински
секретаријат за културу и
образовање. Истраживања су
трајала од 12. до 28. новембра,
радовима је руководила др С.
Крунић - директор пројекта, а
као сарадници, на ископавањима
су учествовали: С. Велимировић
- кустос Завичајни музеј Рума, М.
Игњатовић - кустос Музеј града
Београда, П. Одобашић и А.
Ранисављев - археолози.
Координате у Гаус-Кригеровој
пројекцији износе: x - 4953,8 km,
y - 7428,9 km, односно, локалитет
се приближно налази на 44°, 43`
северне географске ширине и 20°,
06` источне географске дужине.
Archaeological material and
documentation is being kept in the
Municipal Museum in Ruma.
Ground survey was carried out by
archaeologist P. Odobašić.
In 2003, project was ﬁnanced by
the Regional Secretariat for Culture
and Education. The excavations were
carried out in the period from the
12th to the 28th of November. Head
of the research was S. Krunić Phd
- project director, and the expert
team consisted of S. Velimirović custodian at the Municipality Museum
in Ruma, M. Ignjatović - custodian at
the Municipality Museum of Belgrade
and archaeologists P. Odobašić and A.
Ranisavljev.
Coordinates in Gauss-Krieger
projection are: x - 4953,8 km, y 7428,9 km, i.e. the site is situated at
approximately 44°, 43` of northern
latitude and 20°, 06` of eastern
longitude.

36 Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 1

Сектор I истражен је са две сонде
укупне површине 42 m2. Сонде су
постављене паралелно са путем и
иригационим насипом - долма, дужим
стрaнама оријентисане приближно
правцем СИ-ЈЗ, са одступањем од
правца севера 64° ка истоку. Прво је
отворена сонда 1 димензија 7х3 m,
једним делом засеца долму, односно
захвата површину која у скориjој
прошлости није обрађивана, док се
већи део налази на ораници. У овој
сонди, на релативној дубини од око 0,4
m, уочени су први укопи који су касније
дефинисани као јама 1, односно јама
2. Да би се уочени објекти у целости
истражили, југоисточно дужим странама
паралелно са првом, отворена је сонда
2 димензија 6х3 m. Између сонди
остављен је контролни профил ширине
0,5 m, који је касније скинут.
Јама 1 је неправилног овалног
облика пречника 2,5-3,5 m, дужом
страном оријентисана правцем северјуг. Укопана је у здравицу до дубине
од 0,45 m. У југозападном делу јамe
налази се нешто плиће, такође овално,
проширење. На северној страни јаме
1, уз њену источну и западну ивицу,
уочена су два мања укопа, који
представљају остатке дрвених стубова.
Ови стубови су могли служити као
носачи кровне конструкције изнад јаме
1, која је у том случају, у ранијој фази
употребе, могла служити као стамбени
објекат. Јама 2 је једним делом
залазила у југозападни профил сонди
због чега је тек на крају ископавања
истражена ширењем сонди непосредно
над простором јаме.
У овим јамама откривен је
керамички материјал карактеристичан
за познолатенску материјалну

Слика 1 - Изглед Јаме 1
током пражњења
Figure 1 - Pit 1 during
excavations

In order to complete the excavation of
the pits, trench 2 was opened, 6x3 m in
dimension. Control baulk was left between
the two trenches, 0.5 m wide and was
later excavated.
Pit 1 is of irregular oval shape,
2.5-3.5 m in diameter, with its longer
side oriented towards the north-south
direction. It was dug into the subsoil, 0.45
m in depth. One shallow, oval extension
was registered in the southwest part of
the pit. In the northern half of the pit,
along its eastern and western edges, two
smaller dugouts were registered, most
likely remains of wooden posts. These
posts could have been used to carry the
roof construction above pit 1. In that
case, the pit could have been used, in
its earlier phases, as a dwelling. Pit 2, in
one of its parts, spreads underneath the
southwest section which was the reason
why it was excavated at the very end
of the campaign in the trench extension
opened right in the area of the pit.
Both of the pits contained pottery
characteristic for the Late La Tene
culture, mostly grey ware produced on
a potter wheel out of well reﬁned clay.
The greatest in number are bowls with
“S” shaped rims, pots and lids. A number
of vessels, mostly pots, produced on
potter wheels or handmade, were made
of clay tempered with crushed shells or
sand. Pottery with such characteristics is
chronologically insensitive and as such
is common for the period from the end
of the 2nd century BC to the end of the
1st and beginning of the 2nd century AD.
Closer chronological determination is
only possible in cases where this pottery
is found in a closed stratigraphic context
with some other chronologically sensitive
archaeological material.
Sectors
II and III were
excavated in
one trench each.
The trenches
were oriented in
the north-south
direction. Trench
1 was opened in
Sector II, 8x2 m
in dimension, but
showed no traces
of archaeological
structures. The
trench was
excavated in dark
brown, almost
black, moist and
compact soil to
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културу. Углавном се ради о посудама
израђеним на грнчарском витлу,
од добро пречишћене глине, сиве
боје печења. Међу њима су од
облика најзаступљеније зделе “S”
профилисаних обода, а потом следе
фрагменти лонаца и поклопаца.
Присутне су и посуде, углавном лонци,
израђени на витлу или руком, од глине
у коју су додаване дробљене шкољке
или крупан песак. Овакав керамички
материјал је хронолошки неосетљив
и јавља се, у скоро непромењеном
облику, од краја II века старе ере све
до краја I, односно почетка II века,
а ближе датовање је могуће једино
у случајевима када је у затвореним
целинама присутан хронолошки
осетљивији материјал.
Сектори II и III истражени су са по
једном сондом, које су оријентисане
правцем С-Ј. У сектору II отворена је
сонда 1 димензија 8х2 m, у којој није
било остатака објеката. Ископаван је
слој тамно мрке, скоро црне, влажне
и компактне земље, која је у праћена
до нивоа VI откопног слоја релативне
дубине од око 1,4 m након које
се наишло на слој жуте глиновите
земље са лесном конкрецијом, који
представља здравицу. Археолошки
материјал налажен је до нивоа IV
откопног слоја релативне дубине 0,9
m. На идентичну ситуацију наишло
се и у Сектору III где је отворена
једна сонда димензија 7х2 m. Како је
практично идентичан слој црне, влажне
и компактне земље, уочен и у сонди 2 у
сектора I, где се манифестује као укоп,
односно нагли пад здравице дуж читаве
дужине Ј-И профила, закључили смо
да је вероватно већи део локалитета
уништен дубоким орањем, којим је
вађено корење жбуња и мањег дрвећа
које је ту расло пре култивације овог
простора.
Керамички материјал нађен у
овим сондама можемо поделити у две
групе. Прву, мање заступљену, групу
чине уломци посуда које су израђене у
традицији познолатенског грнчарства.
Другу групу представљају налази
римске провинцијалне керамике,
у којој доминирају посуде рађене
од глине са крупним песком, често
са примесама шкољки. Од облика
најзаступљенији су уломци лонаца
са тракасто профилисаним ободом
који се датују од краја I до IV века,
и различити типови поклопаца који
се датују у другу половину III-IV век.
Потпуно другачију слику пружају

the depth of around 1.4 m, which was
the level of the IV arbitrary layer. At this
depth, a layer of subsoil appeared in the
form of yellow clay with loess concretion.
Archaeological material was present up to

Слика 2 - Сребрни денар
Трајана 112-114. година
Figure 2 - Emperor
Trajan’s silver Denary 112114 AD

the depth of 0.9 m. An identical situation
occurred in Sector III where one trench
was excavated, 7x2 m in dimension. An
almost identical layer of black, moist
and compact soil was also registered in
trench 2 in Sector I where it was deﬁned
as a dugout, i.e. a sudden decline of
subsoil along the south-east section. This
occurrence indicated that most of the site
was probably destroyed by cultivation of
the land when shrubs and small trees,
that used to grow here, were removed.
Pottery found in these trenches could be
classiﬁed into two groups. The ﬁrst group,
smaller in quantity, is represented with
pottery shards with the characteristics
of the Late La Tene culture. The second
group would be Roman provincial pottery,
mostly vessels made of clay tempered
with sand and crushed shells. The most
common vessel shapes are pots with band
shaped rims, dated to the end of the 1st
to the 4th century AD, and various types
of lids dated to the second half of the 3rd
and 4th century AD. Tableware is made
of well reﬁned red clay and represented
by bowls, smaller pots and jugs dated to
the 2nd century BC. Among metal ﬁnds, a
silver coin of Emperor Trajan stands out,

Слика 3 - Бронзана
фибула познолатенске
шеме
Figure 3 - Bronze ﬁbula of
late La Tene culture
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налази трпезног посуђа рађеног од
добро пречишћене глине црвенкасте
боје печења заступљеног зделама,
мањим лонцима и крчазима који се
датују у II век н.е. Од металних налаза
издвајамо сребрни денар Трајана
кован између 112. и 114. године, два
веома лоше очувана бронзана новчића
који представљају емисије Клаудија
Готског коване 268/270.(?), бронзану
“Т” фибулу која се датује у крај III почетак IV века, као и једну бронзану
фибулу познолатенске шеме. Такође
треба напоменути да је у сонди I
сектора II пронађено много комада
гвоздене згуре.
Резултати археолошких
истраживања на локалитету Гробница
код Купинова, показују да је
домородачко становништво насеља
из времена предримског периода,
доласком Римљана изложено процесу
романизације, наставило да егзистира
на истом простору све до IV века.

forged somewhere between 112 and 114
AD along with two badly preserved bronze
coins of Claudius Gothicus, forged around
268-270 AD; one “T” shaped ﬁbula made
of bronze dated to the end of the 3rd and
the beginning of the 4th century AD; and
a bronze ﬁbula characteristic for the Late
La Tene culture. In trench 1 of Sector
II, numerous pieces of iron slag were
discovered.
Results of archaeological excavations
on the site of Grobnica indicate that the
autochthonous population inhabiting this
settlement in pre-Roman period was, after
the Roman invasion, subjected to the
process of “Romanization” but maintained
in this region until the 4th century AD.
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Локалитет Градиште се налази у
селу Чукојевцу код Краљева где се река
Гружа улива у Западну Мораву у чијој
плодној, равној долини формира више
рукаваца пре самог ушћа. Северно од
ове долине почињу обронци Гледићких
планина у благо заталасаном пределу
уз Велику (Годачичку) реку, која се
улива са севера у Западну Мораву.
Градиште је лоцирано са десне стране
пута Чукојевац - Годачица око 2,5
km од цркве у Чукојевцу, односно
са леве стране Велике реке. Реч је о
купастом узвишењу гледано са запaда
и југозапада (сл. 2), одакле је прилаз
брду, док са северне и североисточне,
неприступачне стране има трапезну
форму. На његовом врху је лоцирана
градина из античког периода, која на
југу има савршену прегледност долине
Западне Мораве, од Врњачке Бање на
истоку, до завршетка ибарске речне
терасе на Западу испред данашњег
Краљева, са целим планинским залеђем
Гоча и Столова. Према северу је долина
Велике реке заклоњена све до села
Годачице.
Један од значајних повода
за ископавање била је и заштита
локалитета, јер је уочено деловање
дивљих копача опремљених
детекторима за метал у новембру
2001. године. Међутим, средином маја,
у оквиру припрема за ископавање,
регистрована је драстична девастација
локалитета булдожерима, када је
најпре 50%, a затим, коначно до 85%
локалитета срaвњено до здравице и
до врха брда пробијен пут.1 Локалитет
је, изузимајући његов западни руб,
попупуно уништен, формирањем
огромног равног платоа (сл. 1 и 2).
С обзиром на ванредне околности
на преосталом делу локалитета
отворена је сонда 1 дим. 4х1,6 m,
готово правилне оријентације (профил
АВ је северни), паралелно са трасом
обимног зида, која је врло јасна, а
нормално на трасу шута који сугерише
попречни зид. Овај избор чинио се
најсврсисходнији, јер омогућава да се
добије стратиграфија сонде, провери
да ли постоје остаци бедема, као и

The site of Gradište is located in
the village of Čukojevac, municipality of
Kraljevo, at the conﬂuence of the rivers
Gruža and Zapadna Morava. In this fertile
ravine, the Gruža river forms a number
of by-channels before the mouth itself. To
the north of the ravine begin the slopes
of the Gledićke mountain range, following
the Velika (Godačička) river, a northern
tributary of the Zapadna Morava river.
Gradište is located on the right side of the
Čukojevac-Godačica road, some 2.5 km
from the church in Čukojevac, i.e. on the
left side of the Velika river. The approach
to the hill is on the east and southeast
side (ﬁg. 2) and looking from it the hill
appears to be conical in shape. From the
north and northeast side it is trapezoidal
and unapproachable. A fortiﬁcation was
raised on its top in the Classical period,
enabling it a perfect view of the Zapadna
Morava valley, from Vrnjačka Banja in
the east to the ending of the Ibar river
terrace before Kraljevo in the west,
including the complete backdrop of the
Goč and Stolovi mountains. Towards the
north is the secluded Velika river valley,
all the way to the village of Godačica.
One of the main reasons for the
excavations was preservation, considering
that the activity of metal-detector
equipped looters was noticed in November
of 2001. However, in May, during the
course of preparation works, a drastic
devastation of the site was registered.
With the help of bulldozers, the hilltop
was leveled down to subsoil and a road
constructed atop, truncating 50% at ﬁrst
and up to 85% of the site at the end.2

UDK 904(497.11)”02/03”

1
Милан Вујчић, привредник из
Новог Сада, родом из Чукојевца,
одлучио је да на брду гради
објекат, или комплекс, због чега
је предузео, без дозволе, велике
радове машинама, док су му
мештани поклонили имања, која
обухватају 85% локалитета. Након
алармантног упозорења Музеја,
власник је, током викенда, уништио
још 30% локалитета укључујући део
са већим објектом, који је планиран
за ископавање. На преосталом
делу који износи највише до 15 %
локалитета, зауставио га је приватни
власник Славољуб Радоњић, који
нијe желео нити да му уступи, нити
прода имање. На том делу започета
су ископавања, а девастација је
пријављена Заводу за заштиту
споменика културе у Краљеву. Завод
је предузео законске мере, зауставио
даље радове и покренуо кривични
процес против Милана Вујчића.
1
translator’s comment
2
Milan Vujčić, agriculturalist from Novi
Sad born in the village of Čukojevac,
started construction works on the hill
before acquiring a building permit.
Construction works for a large
building or acomplex of buildings
involved heavy machinery. Original
owners of the allotments in that area
willingly gave their estates to Mr.
Vujičić. The area of the construction
works encompassed 85% of the
archaeological site. In spite of the
warnings from the liable institution
- National museum in Kraljevo, the
new owner, over a weekend, destroyed
almost 30% of the site including the
larger archaeological object planned
to be excavated in the future. The
remaining part of the site, around
15%, was saved by Slavoljub Radonjić,
owner of one of the allotments, who
was not willing to either give or sell his
estate to Mr. Vujičić. The excavations
were carried out in this area and
the destruction was reported to the
Institute for Protection of Cultural
Monuments in Kraljevo. The Institute
took legal action against Mr. Vujičić
and stopped further construction
works.
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да ли је испод поменутог шута неки
зид, или објекат са источне стране.
Почетни ниво ископавања налазио се
на 1,5 m изнад трасе обимног бедема.
Сонда је убрзо проширена и са јужне
и са северне стране како је стратегија
ископавања захтевала.2

Слика 1 - Ситуациони
план локалитета
Figure 1 - Plan of the site

2
Ископавање обе кампање биће
изложено интегрално, јер се 2002.
године стало на нивоу културног
слоја III да би се 2003. године
комплетно завршила сонда 1 и
урадила нова сонда 2.
3
The results of two excavation
campaigns are combined and as such
presented here since excavations
in trench 1, started in 2002, were
ﬁnished in 2003 along with the newly
opened trench 2.

Коначна отворена површина сонде
1 на крају ископавања износила је
33,3 m2, а највећа дубина културног
слоја на профилу АD је 2,2 m. Могу
се издвојити 4 (5) културна слоја,
односно 3 хоризонта живота. Културни
слој I чини црна растресита земља,
просечне дебљине 0,4 m и припадаjу
му зидови 1 и 2. Зид 1 (пронађен
испод површинског шута) је изграђен
од ломљеног камена везаног кречним
малтером просечне ширине 0,8-1 m и
откривен је у дужини од 5,5 m. Пружа
се готово правилно правцем С-Ј. Зид
2, који се рачва на источну страну
под косим углом у односу на дуги зид
1, је мањи девастирани зид ширине
0,6-0,7 m, откривен у дужини од 1,6
m. Културни слој II чини светло мрка
земља са гарежи, каменом, удробљеном
опеком и археолошким материјалом,
највеће дебљине до 0,3 m. Овом слоју
припадају објекти 1 и 2. Објекат 1
чини обрушени камен концентрисан на
готово квадратној површини (1,7х1,7
m), на релативној дубини од 0.7-1 m
од горње нивелете терена. У контексту
овог објекта пронађена је већа
количина керамике и животињских
костију, као и фрагменти црвено печене
поднице. Страдао је у пожару. Објекат
2 је лоциран северном страном уз
профил АВ1 и има правоугаону форму
(0,7 х 1 m) отворену на западном крају,
са зидом изграђеним од 2 до 3 реда
ломљеног камена. У њему су пронађени
фрагмент гвоздене браве, фрагменти
стакла, керамике, животињске кости
и узорци гвоздене шљаке. Културни
слој III чини мрка растресита земља
са обиљем археолошког материјала

Except for its western edge, the site was
completely destroyed in the construction
of this huge plateau (ﬁg. 1 and 2).
Considering the stated circumstances,
trench 1 was opened in the remaining
part of the site, 4x1.6 m in dimension, of
almost north-south orientation (section
A-B is the north one). It is parallel
to the large fortiﬁcation wall, which
was very obvious, and perpendicular
to the construction rubble line which
indicated the existence of another
wall. This seemed the best choice for
fulﬁlling the purpose of obtaining the
stratigraphy of the trench, examining
for possible remains of a bulwark, as
well as inspecting whether there was
a wall beneath the mentioned rubble
or a structure on the eastern side. The
starting level of the excavations was
1.5 m above the large fortiﬁcation wall
already mentioned. The trench was soon
extended, both on the north and south
sides, in accordance with the research
strategy.3
The ﬁnal excavated area of trench 1
amounted to 33.30 m2 and the maximum
relative depth of the cultural deposit
equaled 2.2 m, measured at the AD
section. Four (ﬁfe) cultural layers can be
ascertained, i.e. three living horizons.
Cultural layer I consists of black, friable
soil, 0.4 m thick. Walls 1 and 2 belong
to it. Wall 1 (encountered underneath
the construction rubble noticed on the
surface) was constructed of stone bound
by lime mortar. 0.8-1 m was its average
width and 5.5 m the preserved length,
with orientation almost parallel to the
north-south axis. Wall 2, positioned
eastward at an acute angle to the long
wall 1, is a smaller, devastated wall of the
average width of 0.6-0.7 m and 1.6 m of
preserved length. Cultural layer II is dark
brown soil mixed with charcoal, stone,
brick rubble and archaeological material,
and its maximum thickness is 0.3 m.
Belonging to this layer are features
1 and 2. Feature 1 consists of stone
construction rubble, concentrated on an
almost square surface (1.7x1.7 m), at the
relative depth of 0.7-1 m from the top
of the site. A larger quantity of pottery
and animal bones was found related to
this context, as well as fragments of
red, ﬁred ﬂoor. It is obvious that this
feature was consumed by ﬁre. Feature 2
was encountered along the AB1 section.
It has a rectangular plan (0.7x1 m),
opening at the west side, and its walls
were constructed of 2 to 3 courses of
stone. Fragments of an iron lock, glass
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(керамика, животињске кости, шљака,
предмети од метала и кости) дебљине
до 0,5 m. Припадају му објекат 3
и јама са пепелом. На релативној
дубини од 1,5 m (од горње нивелете
терена), након уклањања објеката 1
и 2, откривен је полукружни објекат
(у форми потковице) - објекат 3
(унутрашњи пречник 2 m). У контексту
овог објекта пронађено је 9 жрвњева
од камена и један керамички тег.
Велика јама са пепелом, овалне форме
(2,5х1,8 m), припада културном слоју
III, а укопана је у Културни слој IV.
Њена највећа дубина износи 0,85 m и
пружа се до стене - здравице. Богата
је керамиком и предметима од рога и
кости. Слојеви II и III чине јединствен
II хоризонт живота. Културни слој IV

чини слој шута у тамној земљи, који
се у доњем слоју меша са удробљеном
стеном (здравицом) дебљине до 0, 60
m; у овом слоју нема другог материјала
осим керамике, која мења своје
карактеристике у односу на уједначени
материјал II и III слоја Слој би се
датовао у другу половину III века, када
је утврђење настало, јер му припада
део обимног јужног бедема утврђења.
Ископани део (3,5 х 1,2 m) је очуване
висине 0,7 m у односу на здравицу
са унутрашње стране. У основи је
фундиран крупним комадима камена,
док је горе зидан притесаним каменом
уједначених димензија, везаних
кречним малтером. Испод IV културног
слоја појављује се и на профилу AB1
здравица, док се уз бедем на профилу
АD јавља још један - V слој, који чини
чисти шут и представља обрушење
обимног бедема (сл. 3).
Сонда 2 типа рова, димензија 7х2
m, постављена је изнад профила на
југозападном углу локалитета, који је
формирао булдожер при прављењу

and pottery, as well as animal bones and
iron slag were found in it. Cultural layer
III is 0.5 m thick at the most, comprised
of dark brown, friable soil with heavy
inclusions of archaeological material
(pottery, animal bones, slag, artifacts
of metal and bone). Feature 3 and a pit
ﬁlled with ash belong to it. Feature 3, a
semicircular, horseshoe-shaped structure
(2 m inner diameter), was discovered at
the relative depth of 1.5 m, upon removal
of features 1 and 2. Nine grindstones and
a ceramic weight were found related to it.
A large, oval pit ﬁlled with ash (2.5x1.8
m in dimensions), though also belonging
to this layer, was dug into the Cultural
layer IV. Its maximum depth equals
0.85 m, reaching the bedrock-subsoil. A
plethora of pottery and artifacts of antler
and bone was found in it.
Combined, layers II and III
are parts of the same living
horizon, horizon II. Cultural
layer IV is comprised of
construction rubble in dark
soil, which is mixed in the
lower parts with gravel
(subsoil). Its maximum
thickness is 0.6 m and
the only ﬁnds are pottery
shards which show different
characteristics than the
ones in layers II and III.
This layer could be dated
to the second half of the
III century considering that
the remains of the large fortiﬁcation wall
of the south bulwark belong to it. This is
also the time when the fortiﬁcation itself
was constructed. The excavated part of
the fortiﬁcation wall (3.5х1.2 m) is 0.7
m high on the inside, measured from the
subsoil. Its foundation is made of large
stones while the upper parts are built with
crudely modeled stone blocks of similar
dimensions, bound by lime mortar. Below
the IV cultural layer, in section AB1 is
subsoil, while next to the fortiﬁcation wall
in section AD there is another one, layer
V, solely consisting of construction rubble
of the large wall (ﬁgure 3).
Trench 2, elongated in shape, with
dimensions of 7x2 m, was positioned
above the section in the southwest corner
of the site. The section was formed by
bulldozers while constructing the circular
road around the top of the hill. The trench
is perpendicular to the fortiﬁcation wall,
thereby sectioning the hill to the level of
the fortiﬁcation wall next to which trench
1 was excavated. A baulk was left in the
middle of the trench separating it into the

Слика 2- Положај
локалитета; изглед са
југоисточне стране
Figure 2 - Site position,
photographed from the
southeast
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Слика 3 - Стратиграфија
сонде 1, профили АD и
АB1
Figure 3 - Stratigraphy of
trench 1, sections AD and
AB1

кружног пута око врха брда. Сонда
се пружа у ширини од 2 m управно
на трасу бедема, чиме сече брдо
на којем је градина, до отприлике
нивоa трасе бедема до кога се спушта
сонда 1. Подељена је контролним
профилом на јужну и северну половину.
Откривен је мали део куле фундиран
на стени крупним комадима камена
(0,75х0,4х0,4 m) очуване ширине 1,4
m који се у дужини од 2,5 m пружа
полукружно. Културни слојеви I и II
који се очитавају и на профилу ВС иду
преко остатака куле, те је очито да је
она у последњој фази живота утврђења
била девастирана и ван употребе.
У прелиминарној интерпретацији
утврђење је настало највероватније
у другој половини III века, када се
у околини Краљева и осећа јаче
присутво војске (Михиаловић 2001:
236) и када је подигнут обимни бедем
са полукружним кулама. Током IV-V
века градина постаје прибежиште рефугијум околног становништва, када
је настао археолошки богат II хоризонт
живота. Током V-VI века живот полако
замире до напуштања утврђења.

north and south part. A small segment
of a tower was excavated, founded with
large stone blocks (0.75x0.4x0.4 cm)
directly on the bedrock. The preserved
width is 1.4 m and the length of this
semicircular structure is 2.5 m. Cultural
layers I and II, which are also visible in
section BC, overlie the remains of the
tower meaning that it was devastated
and out of use by the last phase of
occupation.
Our preliminary interpretation is that
the fortiﬁcation was established in the
second half of the III century, coinciding
with the strong military presence
in Kraljevo area noticed elsewhere
(Михиаловић 2001: 236). The ﬁrst phase
would be the erection of the large bulwark
with semicircular towers. During the 4th5th century, the fortiﬁcation became a
refuge for the surrounding population
when the archaeologically rich living
horizon II was created.
In the 5th-6th century, life in the
fortiﬁcation slowly faded leading to
complete abandonment.
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VILLAGE OF HORGOŠ

Станко Трифуновић, Музеј Војводине, Нови Сад

Stanko Trifunović, Museum of Vojvodina in Novi Sad

Кључне речи: северна Бачка, Кањижа, Хоргош,
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Археолошко налазиште “Стуб
76” налази се у северној Бачкој,
на подручју општине Кањижа,
северозападно од села Хоргош, на око 1
km од државне границе са Мађарском.
Иако је смештено на источном ободу
Суботичке пешчаре, а сам локалитет
је на песковитом терену, скоро са
свих страна су га некада окруживале
воде. Данас, после мелиорације, то
су слабо уочљиве депресије, које
указују да је својевремено ово насеље
било смештено на малом пешчаном
острву окруженом барама које су биле
повезане са “Птичијим језером” са
мађарске стране данашње државне
границе. Надморска висина налазишта
је око 85 m.
Локалитет је откривен 1988.
године заштитним археолошким
ископавањима приликом постављања
далеководног стуба, а систематска

Archaeological site “Stub 76” is
located in the northern Bačka region, in
the municipality of Kanjiža, northwest
from the village Horgoš, at around 1
km from the state border with Hungary.
Although situated at the eastern edge of
Subotička desert and laid on sandy soil,
the site used
to be entirely
surrounded by
water. Today,
after irrigation
works,
only barely
visible land
depressions
indicate that
this settlement
used to be
situated
on a small
sandy island
surrounded
with puddles
connected
with the lake
called “Ptičije
jezero” now
on Hungarian
territory.
Altitude of the
site is around
85 m.
The site
was ﬁrst
registered
in 1988,
during rescue
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Слика 1 - Хоргош - Стуб
76, ситуациони план
Figure 1 - Horgoš - Stub
76, situation plan
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Слика 2 - Археолошки
ископ 2003. године
Figure 2 - Excavations
2003

Слика 3 - Полуземуница
са отисцима стубова за
двосливни кров
Figure 3 - semisubterranean dwelling with
post holes that indicate
A-shaped roof

заштитна археолошка ископавања
вршена су од 1994. до 1996. године
(Трифуновић 1999-2000: 43-106).
Истраживањима је установљено да
је налазиште у прошлости оштећено
риголовањем земљишта за винограде,
тако да су на једном његовом делу
озбиљно поремећени археолошки
слојеви. На једном мањем делу
локалитета данас је посађен воћњак, а
локалитет трпи оштећења и редовном
обрадом земљишта за усеве, с обзиром
да археолошки слојеви почињу од
савремене површине тла. У плану је и
даље претварање обрадивог земљишта
на овом локалитету у винограде, тако
да је питање заштите горуће. Тим више,
зато што надлежни заводи за заштиту
споменика културе нису спровели
поступак проглашења овог археолошког
налазишта за културно добро.
“Стуб 76” се од 1994. године
истражује систематски. До сада је
истражена површина од око 2.700
m2 (сл. 1), док су у 2003. години
ископавања обављена на 650 m2 (сл.
2). Установљена су три културна слоја,
као и бар три грађевинске фазе, што је
потврђено и последњим ископавањима.
Истраживањима у 2003. години
откривено је 16 објеката, надземних
и полуукопаних и девет ватришта у
слободном простору. Надземним или
плитко укопаним објектима могле су
се само приближно одредити основе с
обзиром на карактер песковитог тла.
Код дубље укопаних полуземуница

archaeological excavations that preceded
the erecting of a post for a long distance
power line. These excavations were
carried out in the period from 1994 to
1996 (Trifunović 1999-2000: 43-106).
During excavations, it was determined
that the site was damaged in the past
by earth works in a nearby vineyard. In
one part of the site, archaeological layers
have been seriously disturbed. An orchard
has been planted on a smaller part of
the site that also suffers from repeated
damaging by cropping, especially since
the archaeological layers are positioned
almost on the surface. It is planned to
convert the fertile soil at the site into
vineyards which places the matter of
protection at the very top of the agenda,
especially since the eligible institutions of
protection did not register this site as a
cultural heritage monument.
Since 1994, the site has been
excavated systematically. The overall
excavated area is around 2700 m2
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ивице укопа су се јасно оцртавале.
Неке од ових полуземуница имале
су укопе за стубове на наспрамним
странама, за двосливни кров (сл. 3),
док је код неких установљен укоп
за централни стуб који је држао
четворосливни кров (сл. 4). Остале
полуземунице нису имале трагове
оваквих конструктивних детаља.
Општа карактеристика свих објеката
је да су малих димензија, тако да им
странице не прелазе 2,5 m дужине.
Приметна је велика густина ових
објеката на релативно малом простору,
тако да је долазило и до преклапања
нових са старијим укопима. Код једног
броја полуземуница уочљиво је да
по распореду и оријентацији прате
оријентацију великих надземних
објеката истражених раније на
југозападном крају налазишта.

Девет новооткривених ватришта
надовезује се на већ раније позната
ватришта уз велики централни
кружни објекат. Сада је сасвим јасно
да се између тог објекта и првих
полуземуница које се налазе груписане
са његове североисточне стране,
налази слободан простор величине
око 500 m2. Ватришта која су већином
концентрисана уз “апсидални” део овог
објекта била су свакако у непосредној
функционалној вези са њим.
Међу покретним археолошким
налазима углавном се поновила слика
са претходних ископавања. Уједно је
приметан нешто већи број уломака
посуда рађених на спором и брзом
витлу него раније, иако је и сада тај
број према укупној количини грнчарије

(ﬁg. 1). In 2003, the excavated area
encompassed 650 m2 (ﬁg. 2). Three
cultural layers were registered and at
least three building horizons, which
was conﬁrmed in the last excavation
campaign.
During excavations in 2003, 16
objects were discovered, freestanding
and semi dug-in, along with nine
ﬁreplaces in the open area. Ground plans
of freestanding or only shallowly dugin objects could only be approximately
determined due to the sandy nature of
the soil. In the case of semi-subterranean
dwellings, the outlines of the structures
were clearly visible. Some of these
dwellings contained post holes on the
opposite sides that indicate the existence
of slanted, A-shaped roofs (ﬁg. 3), while
the others had visible remains of a central
post that used to hold a pyramid-shaped
roof (ﬁg. 4). A number of dwellings had
no traces of such structures. A general
characteristic of all of the objects is that
they are very small in dimensions, not
more than 2.5 m long. These objects
are concentrated on a very small area
which resulted in overlapping of older
and newer structures. Some of the semisubterranean dwellings correspond in
their layout and orientation with the free
standing objects excavated earlier in the
southwest corner of the site.
Nine recently discovered ﬁreplaces
are in relation with the already excavated
ﬁreplaces along the large round object in
the center of the site. It was clear then,
that there is vast open area of around
500 m2 between this object and the semisubterranean dwellings concentrated on
the site northeast side. Fireplaces that are
concentrated along the apsidal part of this
object were surely in a direct functional
relationship with it.
Material sequence is generally
comparable to the sequences of the past
excavations. At the same time, a greater
number of pottery shards made on slow
and fast potter wheels is noticeable, but
is still insigniﬁcant compared to the rest
of the pottery shards discovered. Most
of the vessels are handmade and almost
always with no ornaments, while the
ones made on potter wheels had comb
ornaments. Besides pottery, clay spindle
whirls were discovered along with bone
borers, various bone tools, fragments of
iron knives, an iron spindle and fragments
of grindstones (ﬁg. 5).
Most of the chronologically sensitive
elements indicate that all of these
structures were erected in the period of

Слика 4 - Полуземуница
са отисцима стубова за
четворосливни кров
Figure 4 - semisubterranean dwelling with
post holes that indicate
pyramid-shaped roof
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Слика 5 - Грнчарија (14); пршљенци (5-6); шила
(7-8)
Figure 5 - Pottery (1-4);
spindle whirls (5-6); borers
(7-8)

врло мали. И даље скоро сву грнчарију
чине посуде рађене гњетањем, које
су по правилу неукрашене, док се оне
на витлу украшавају чешљем. Осим
грнчарије присутни су налази глинених
пршљенака за вретено, коштаних шила
и других коштаних производа, делова
гвоздених ножева и гвоздене пређице,
делови камених брусева и жрвњева (сл.
5).
Иако и даље највише елемената
за датовање указује на време Сеобе
народа, односно V-VI век, појава
нешто већег броја уломака посуда
рађених на витлу, питање датовања за
сада оставља отвореним према нешто
млађем периоду, односно VII-VIII веку.

the Barbarian Invasions, namely 5th-6th
century BC. However, a number of pottery
shards made on potter wheels point
toward a later period, possibly 7th-8th
century BC.
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ВЕЛИКА ГРАДИНА У СЕЛУ
ЗАМЧАЊА

REPORT ON THE TRENCH TYPE
EXCAVATIONS AT VELIKA
GRADINA SITE IN THE VILLAGE
OF ZAMČANJA

Тибор Живковић, Историјски институт, Београд
Вујадин Иванишевић, Археолошки институт,
Београд
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Владета Петровић, Историјски институт, Београд

Tibor Živković, Historical Institute, Belgrade
Vujadin Ivanišević, Archaeological institute, Belgrade
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Кључне речи: Западна Србија, Краљево, Замчања,
Велика Градина, сондажна истраживања, рана
Византија, рани средњи век

У периоду од 19.05. до 28.05.2003.
обављено је сондажно истраживање
локалитета Велика Градина у атару
села Замчања, општина Краљево.
Истраживање је обављено са 5 мањих
ископа укупне површине 42 m2, у
оквиру пројекта Историјског института
бр. 1390. везаног за утврђивање
српских трагова из периода раног
средњег века - управна структура
српске државе.1 Локалитет се налази
на левој обали Ибра са највишом котом
451. Место својим топонимом указује
на постојање утврђења. Наспрам њега
је анонимни локалитет Мала Градина.
Истраживањем су се желели утврдити
габарит и стратиграфија локалитета.
Велика градина је приближне
орјентације С-Ј. Са њене источне
стране, између Велике и Мале Градине,
тече Трешљарска река, односно
Станачка река са западне стране.
Један од путева који води на Градину,
одваја се од данашњег земљаног
пута ка Трешњари, спушта западном
страном брда Орловина до Трешњарске
реке, а затим стрмим успоном до
седла које спаја Градину са брдом
Клечац у залеђу. Са седла се један
крак пута пење благим успоном кроз
углавном боров засад до врха. Са истог
седла два пута воде преко Клечка, ка
високим обронцима планине Столови
и некадашњим летњим стаништима,
махом сточара, на шта указује
сачувана топонимија. Описани прилаз
представља средњовековну трасу
пута ка утврђењу, што је потврђено
местимичним подзидима пута.
Други пут, знан као “Нови”,
омогућава једноставнији приступ.
Савременим колским друмом уз
Сталачку реку, који води такође на
Столове, прилазило се до подножја
западне стране Градине, одатле ка
поменутог седлу и на већ описан начин
до врха утврђења.
На западној страни падине уочен
је бедем у дужини од 2-3 m, са три
реда камена и без малтера. Пратећи

UDK 904”653”(497.11)

Key words: Western Serbia, Kraljevo, Zamčanja,
Velika Gradina, Trench type excavations, Early
Byzantine period, Early Middle Ages

From 19 May to 28 May 2003,
archaeological excavations were
conducted at Velika Gradina site in the
village of Zamčanja, municipality of
Kraljevo. Five smaller trenches were
excavated of the overall area of 42 m2.
Research was conducted as a part of
the Historical Institute project No. 1390
on establishing traits of the Serbian
population in the Early Middle Ages political structure of the Serbian state.1
The site is situated on the left bank of
the Ibar river and its peak altitude is
451m. The toponym of the site (Large
Citadel/Fortress2) indicates the existence
of a fortiﬁed structure. Across it is the
antonymic site of Mala Gradina (Small
Citadel/Fortress3). Research goals were
the size and stratigraphy of the site.
Orientation of Velika Gradina is
closely aligned with the north-south
axis. To the east of it, between Velika
and Mala Gradina, runs the Trešljarska
river, and to the west of it the Stanačka
river. One of the roads leading to Gradina
forks from the contemporary dirt road
to Trešnjara, follows the western hillside
of Orlovina down to the Trešljarska river
and then steeply climbs back again
to the ridge which joins Gradina with
the Klečak mount in the background.
From the ridge one road follows a mild
rise, mostly through pine trees, to the
top. From the same ridge two roads
lead over the Klečak mount to the high
sides of the Stolovi mountain range
and former summer dwellings mostly of
cattle herders on them, witness to which
is the toponymy still alive. Described
approach represents the medieval route
to the fortiﬁcation, which has also been
ascertained by occasional remains of road
shoring constructions.
The other road, known as “Novi”
(“New”4) enables easier approach. Taking
the contemporary dirt road, which follows
the Stalačka river and leads to the Stolovi
mountain range, one approaches the
west foot of Gradina and from there
the mentioned ridge and the top of the
fortiﬁcation, as already described.

1
Руководилац пројекта је др Тибор
Живковић, виши научни сарадник
Историјског института. Теренским
истраживањем руководио је др
Вујадин Иванишевић, виши научни
сарадник Археолошког института,
а чланови стручне екипе били су:
Владета Петровић - историчар
Историјског института и Дејан Булић
- археолог Историјског института.
1

2
3
4

Project director is Tibor Živković,
PhD, senior research fellow of
the Historical Institute. Fieldwork
was lead by Vujadin Ivanišević,
PhD, higher research fellow of the
Historical Institute. Members of the
expert team were: Vladeta Petrović,
historian at the Historical Institute
and Dejan Bulić, archaeologist at the
Historical Institute.
translator’s comment
translator’s comment
translator’s comment
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изохипсу око градине, извесна камена
осипања могла би се приписати
бедему, но он се углавном не очитује
на терену. Врх Градине је деловањем
воде и времена данас потпуно огољен,
приближно правцем С-Ј пружа се
гребен, одакле лево и десно стране
стрмо падају те је број места за
постављање сонди био врло ограничен,
јер готово да није било веће заравни.
Након чишћења остатака бедема
добијено је зидно платно очувано у
дужини од 7,5 m, са највећом очуваном
висином 0,6 m - мерено од темеља
спољне стране бедема. Максималма
ширина зида износила је 1,2 m.
Сонда 1
Сонда 3х3 m (9 m2) , постављена је
на јужном делу Велике Градине.
Након уклањања травнатог
растиња, ископаван је слој тамно
мрке земље. Тик испод површине
појављује се камење, а слој је
прошаран жилицама. Овај стратум
обележен је као први слој. Други слој
је агломерација крупнијег камена
без неке логичке везе, формиран
вероватно, рушењем неког објекта.
Његовим уклањањем започето је
ископавање трећег слоја, такође тамно
мрке земље. Захваљујући затварању
овог стратума слојем рушења,
остали су нам сачувани извесни
материјални остаци. То је већи број
уломака грнчарије махом византијске
провенијенције. Издвојили бисмо и
налаз фрагмента жрвња, кремена и
кородираног гвозденог звонца.
Уз профил ц - д уочена је мања
зона са сиво - мрком земљом. Са овог
простора потичу налази фрагмената
лонца рађеног гњетањем и један
гвоздени предмет.
Испод трећег културниг слоја тамно
мрке земље је жива стена трошне
горње површине. Издвајамо налаз два
предмета из категорије ситних налаза:
гвоздени нож и један гвоздени предмет.
Сонда 2
Сонда 3х3 m (9 m2) позиционирана
је на северној страни Градине. Са ове
позиције, која је више сакривена него
доминантна, с обзиром да је заклоњена
околним брдима, пружа се добар
поглед на део долине Ибра и данашњег
пута Краљево - Рашка. Но пре свега
овај положај омогућава поглед на
Трешњарску реку и на пут који води на
Градину.

At the western part of the hillside,
belonging to a bulwark, three courses
of stone with no mortar were detected,
two to three meters in preserved length.
Following the same elevation contour
line around the mount, certain stone
agglomerations could also be considered
as parts of the bulwark but generally are
not noticeable on the surface. Top parts of
Gradina are nowadays barren due to the
inﬂuences of water and time. With a small
offset to the north-south axis stretches
the crest on the steep sides of which it
was rather difﬁcult to position trenches
due to the absence of horizontal surfaces
of substantial size.
Clearing up remains of the bulwark
revealed a wall canvas, the complete
length of which was 7.5 meters and the
height 0.6 meters, measured from the
foundation on the outer side. Maximum
width of the wall was 1.2 meters.
Trench 1
3x3 meter (9 m2) trench was opened
on the south part of Velika Gradina.
Upon removal of grassy vegetation, a
layer of dark brown soil webbed in roots
was reached. Stone also appeared right
beneath the surface. This stratum was
marked as layer 1. Second layer is an
agglomeration of large stones with no
apparent logical connection, formed, as
it appears, by demolition of an unknown
structure. Upon its removal a third
layer appeared and was excavated, also
consisting of dark brown soil. Thanks
to the sealing of this stratum by the
overlying construction rubble, certain
material remains were preserved, namely
a number of pottery shards of Byzantine
provenience. Among them are fragments
of a grindstone, ﬂint implement and
corroded iron bell.
Against the section c-d, a smaller
zone of grey-brown soil was noticed. This
zone is the origin of an iron object and
a pottery shard manufactured by hand
rather than on a wheel.
Beneath the third cultural layer of
dark brown soil is friable surface of the
bedrock. Two of the small ﬁnds stand
out: an iron knife and an iron object.
Trench 2
3x3 meter (9 m2) trench was opened
on the north part of Velika Gradina.
From this position, which is more
hidden than dominant considering that it
is blocked by the surrounding hills, there
is a good view of a part of the Ibar river
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Уклањањем површинског растиња
омогућено је ископавање слоја тамномрке земље са доста ситног камена.
Боја културног слоја одговара ономе
у сонди 1 и карактеристична је за цео
локалитет. Од покретних археолошких
налаза спорадично се појављивала
керамика средњевековног периода и
један уломак пљоснатог пршљенка.
Сонда 3
Такође на северној падини
позиционирана је сонда 3 - димензија
4х2 m (8 m2) - на месту налаза
мањег броја керамике приликом
рекогносцирања овог локалитета. Место
ископа је доста стрмо са стеном која на
појединим деловима сонде избија на
површину. Танак културни слој осипине
са ситним каменом дао је мањи број
уломака средњовековне керамике.
Сонда 4
Испод сонде 3, на месту са нешто
боље очуваним слојем постављена је
сонда 4, орјентације С-Ј и димензија
4х2 m (8 m2). И овде се јавља
јединствени слој осипине са каменом
и растреситом земљом. У северном
делу сонде нађено је више уломака
средњовековне керамике.
Сонда 5
У јужном делу утврђења, западно
од сонде 1, постављена је сонда 5,
димензија 4х2 m (8 m2). Просечна
релативна дубина слоја идентичног са
већ описаним износила је 0.2 m.

valley and present-day road KraljevoRaška. In the ﬁrst place, however, this
position enables a view of the Trešnjarska
river and of the road approaching
Gradina.
Removing vegetation enabled
excavation of a layer of dark brown
soil with abundant inclusions of ﬁne
gravel. The color of the cultural layer
corresponds to the one in trench 1 and
it is characteristic for the entire site. Of
small ﬁnds, medieval pottery sporadically
appears together with a fragment of a
spindle whirl.
Trench 3
It was also positioned on the
northern side, 4x2 meters in dimensions
(8 m2), in the place where a small
number of pottery shards was found
during the survey of the site. The location
is quite steep with the bedrock surfacing
at several points inside the trench area.
Shallow cultural layer with ﬁne gravel
inclusions yielded a small number of
medieval pottery shards.
Trench 4
Below trench 3, at a place with
fairly preserved deposit, trench 4 was
opened. Its orientation was north-south
and dimensions 4x2 m (8m2). Universal
deposit of gravel and friable soil was also
encountered here. In the northern part of
the trench a number of medieval pottery
shards was found.
Trench 5
4x2 (8 m2) meter trench was
excavated in the south part of the
fortiﬁcation, west of trench 1. The
average depth of the layer, identical to
the ones previously described, is 0.2 m.
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UDK 903/904(497.113)

1
Ископавања су обављена у
организацији Народног музеја
Панчево, у сарадњи са Одељењем
за археологију Филозофског
факултета у Београду, у периоду
од 02. 10 до 19. 11. 2003. године.
Чланови стручне екипе били су
кустос археолог Војислав Ђорђевић
испред Народног музеја Панчево,
археолог Дејан Радичевић, асистент
на Одељењу за археологију
Филозофског факултета и 15
студената археологије. Ископавања
је финасијски подржала Скупштина
општине Панчево.
1
translator’s comment
2
Excavations were carried out in the
organization of the National Museum
in Pančevo and in cooperation with
the Department of Archaeology of the
Faculty of Philosophy in Belgrade, from
October 2nd to November 19th 2003.
Members of the expert team were:
Vojislav Đorđević, archaeologist,
custodian of the National Museum in
Pančevo; Dejan Radičević, professor
assistant at the Department of
Archaeology, Faculty of Philosophy
and 15 students of archaeology.
Excavations were ﬁnancially supported
by the Municipality Assembly of
Pančevo.

Карта - Положај
локалитета
Map - Location of the site

СОНДАЖНО ИСТРАЖИВАЊЕ
ЛОКАЛИТЕТА ДОЊОВАРОШКА
(НАЈЕВА) ЦИГЛАНА У ПАНЧЕВУ
2003. ГОДИНЕ

TRENCH-TYPE EXCAVATION
OF DONJOVAROŠKA (NAJEVA)
CIGLANA SITE IN THE TOWN OF
PANČEVO IN 2003

Војислав Ђорђевић, Народни музеј, Панчево

Vojislav Đorđević, National museum in Pančevo

Кључне речи: јужни Банат, Панчево, Топола,
сондажно ископавање, вишеслојно налазиште,
некрополе, насеља, средњи век, средње бронзано
доба, трапови

Key words: Southern Banat, Pančevo, Topola, TrenchType Excavations, Multi-Layered Site, Necropolis,
Settlements, Middle Ages, Middle Bronze Age, Food
Storage Pits

Локалитет Доњоварошка (Најева)
циглана пружа се уз западну ивицу
панчевачког насеља Топола, око
500 m западно од магистралног пута
Панчево-Старчево (карта). Простире
се по површини бивше индустријске
циглане, на којој су 1947. године
вршена заштитна археолошка
ископавања (Група аутора 1948: 5395). Дугогодишњим радом циглане
уништен је највећи део локалитета.
Остао је сачуван само узан појас
уз обалу баре Топола на простору
западно од индустријског колосека
Фабрике азотних ђубрива, у дужини
од око 300 m и ширине до 150 m, на
коме су обављена ископавања.1 Овај
простор се налази око 350 m јужније од
приближног положаја профила циглане
на коме су вршена ископавања 1947.
године (Група аутора 1948: 95).
Очувани део локалитета лежи на
око 4-5 m уздигнутој лесној тераси
(обали) баре Топола, једног од
рукаваца Тамиша, који својом окуком
правца север-исток окружује налазиште
и одваја га од околног мочварног
терена. Удаљен је око 1,5 km источно
од данашњег ушћа Тамиша у Дунав,

The archaeological site Donjovaroška
(Najeva) ciglana (brick plant1) spreads
out along the western edge of the
Pancevo suburb of Topola, some 500 m
west of the Pančevo-Starčevo regional
road (map). It is located on the site of a
former brick plant where in 1947 rescue
archaeological excavations were carried
out (Group of authors, 1948: 53-95).
During the many years in which the
brick plant was operational, most of the
site was destroyed. The only part of the
site that survived is a narrow stretch
alongside the Topola marsh, west of the
industrial railway track of the “Industry
of Nitrogen-based Fertilizers”. This year’s
excavations were carried out on this
stretch which is some 300m long and
150m wide.2 This area is situated some
350 m south of the estimated location
of the brick plant section where the
archaeological excavations were carried
out in 1947 (Group of authors, 1948: 5395).
The remaining part of the site lies on
the 4-5 m high loess terrace of the Topola
marsh i.e. a by-channel of the Tamiš
river. The river itself encircles the site
with its north-east oriented bend, thereby
secluding it from the surrounding marshy
terrain. The distance of the
site from the Tamiš-Danube
conﬂuence is some 1.5 km
to the east and the high,
right bank of the Danube
is clearly seen from the
site to the northwest, west
and southwest i.e. towards
the territory of Veliko Selo.
Opposite to the Danube is
the vast Tamiš loess plateau.
The main goals of
this year’s trench-type
excavations were obtaining
a stratigraphic cross-section
of the remaining part of the
site, deﬁning stratigraphic
situation and acquiring
contemporary archaeological
documentation. Two
trenches and a test pit were
opened, at a distance from
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а са локалитета се одлично види
висока десна обала Дунава у правцу
северозапада, запада и југозапада
у реjону Великог Села, док се на
супротним странама пружа пространи
тамишки лесни плато.

each other, and the overall excavated
area, together with the extensions, is 86
m2 (ﬁg. 1).
Trench 1 (35 m long, 1 m wide)
conﬁrmed the complex stratigraphic
situation of the site. Medieval cultural

Слика 1 - Детаљ
ситуационог плана
локалитета Доњоварошка
циглана
Figure 1 - Detail of
the plan of the site
Donjovaroška ciglana

Ископавања су имала сондажни
карактер, са основним циљем да се
добије стратиграфски пресек кроз
сачувани део локалитета, дефинише
стратиграфска ситуација и добије
савремена археолошка документација.
Отворена су два рова и једна сонда,
а заједно са проширењима укупна
истражена површина износи 86 m2 (сл.
1).
На простору рова 1 (дужине
35 m, ширине 1 m) потврђена је
сложена стратиграфска ситуација.
Средњовековни културни слој пружа се
по целој површини рова 1 и проширења
1 до дубине 0,6 m, а прелиминарно
се могу издвојити две фазе у оквиру
хоризонта. Прва, из оквирно средине
или краја XII до средине XIII века,
потврђена је открићем три земљана
огњишта на отвореном простору, са
подницама на дубини 0,5 m, кружног
или елипсастог облика (сл. 4: 1).
Старија фаза припадала би оквирно
крају XI и целом XII веку (сл. 4: 2),
а издваја се налазом веће кружне
земљане калотасте пећи на дубини 0,6
m, пречника 1 m (сл. 2). На пећ се са
северозапада надовезује приступни
ходник издуженог неправилног
облика, укопан до 0,5 m у старији

deposits stretch across the entire surface
of trench 1 and extension 1, to the
average depth of 0.6 m. Preliminary
results show two phases in two horizons
present. The ﬁrst phase, roughly dated to
the mid or late 12th to mid 13th century,
is documented with three earth ﬁre
installations in the open and circular or
ellipsoidal house ﬂoors at the relative
depth of 0.5 m (ﬁg. 4: 1). The earlier
phase would roughly belong to the late
11th and the entire 12th century (ﬁg. 4:
2), and it is deﬁned by a large, clay,
circular oven with domed superstructure,
1 m in diameter, found at the depth of
0.6 m (ﬁg. 2). Abutting the oven to the
northwest is a maintenance corridor
of irregular elongated shape, dug into
the underlying prehistoric deposit by
up to 0.5 m. On both sides of the oven
two smaller ash refusal pits are dug in,
both asymmetrical in shape. The period
of the Barbarian Invasions is attested
with a female burial in the extension
2, at the relative depth of 1.1 m. The
shallow, irregular burial pit is closely
west-east oriented, and it was very hard
to recognize it. The skull was deliberately
deformed, and together with the burial
offerings (a pair of bronze rings with
polyhedral berries) the interment can
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Слика 2 - Средњовековна
калотаста пећ
Figure 2 - Medieval kiln

праисторијски слој. Са обе стране
пећи налазе се две мање, неправилно
укопане јаме за одлагање пепела.
Период Сеобе народа потврђен је
открићем гроба женске особе на
простору проширења 2, на дубини 1,1
m. Плитко укопана неправилна гробна
рака, која се веома тешко уочавала,
оријентисана је приближно З-И.
Покојница има вештачки деформисану
лобању, а на основу гробних прилога
(пар бронзаних карика са полиедарском
јагодом) гроб се може оквирно
определити у V-VI век. На простору
проширења 1, на дубини од 1,25 m
откривен је кружни трап укопан у
старији праисторијски слој, који би
према покретним налазима припадао
касноантичком периоду, оквирно III-IV
веку (сл. 4: 6). Унутар трапа откривени
су остаци скелета одрасле особе и
скелет дечије особе, положен преко
груди одрасле особе. Труп одраслог
покојника положен је према дну
трапа, док су ноге подигнуте. Млађи
праисторијски културни слој простире
се углавном на простору од 24-35. m
рова 1 на дубини 0,6-0,8 m. Овом слоју
припадају и четири различите јаме
плитко укопане у старији праисторијски
слој. У једној од њих пронађена је
фибула која би овај слој и јаме шире
опредељивала у млађе гвоздено доба
(сл. 4: 8). За разлику од млађег,
старији праисторијски слој пружа се по
целој дужини рова и у оба проширења.
Од дубине 0,7-0,8 m налази који
припадају овом слоју престају да се
мешају са онима из претходних, а прате
се до дубине 1,8 m, где културни слој
постепено прелази у стерилни лес.
Поред тога, откривени су делови од
14 трапова и 2 плитке јаме. Трапови
су углавном
кружног
облика,
различитих
пречника
(1-1,5 m)
и дубина
укопавања у
лес (0,5-1 m),
равних или
поткопаних
ивица
(крушколики).
Према
особинама
покретног
археолошког
материјала,
ове целине

be dated to the 5th-6th century. In the
extension 1, at the relative depth of
1.25 m, a circular grain storage pit
was excavated, dug into the underlying
prehistoric deposit. Considering the ﬁnds
associated with it, the storage pit could
be dated to the Late Classical period,
roughly to 3rd-4th century (ﬁg. 4: 6).
Inside the grain storage pit, remains of
an adult and an infant placed over its
chest were discovered. Body of the adult
was placed on the ﬂoor of the pit while
its legs were raised. Late prehistoric
cultural deposit stretches mostly from 24th
to 35th meter of trench 1 at the relative
depth of 0.6 to 0.8 m. Four different
pits belong to this layer, shallowly dug
into another underlying prehistoric layer.
One of them yielded an iron ﬁbula which
could roughly date the pits and the entire
layer to the Late Iron Age (ﬁg. 4: 8). As
opposed to the late prehistoric layer, an
earlier prehistoric layer stretches over
the entire surface of trench 1 and both of
the extensions. Starting from the depth
of 0.7-0.8 m, ﬁnds belonging to this layer
stop mixing with the later ones and can
be traced to the depth of 1.8 m where the
cultural deposit is gradually substituted by
sterile loess. Remains of 14 grain storage
pits and 2 shallow pits were discovered.
Storage pits are mostly circular in shape,
different in size (1-1.5 m in diameter) and
in depth to which they were dug into the
loess (0.5-1.5 m), with vertical or underdug sides (pear shaped). Typological
characteristics of small ﬁnds date these
structures to the Middle Bronze Age, and
stylistic characteristics to the PančevoOmoljica phase of the Vatin culture (ﬁg.
4: 11). Certain grain storage pits overlay
or truncate others, meaning that their
dense disposition can only indicate the
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хронолошки би припадале периоду
средњег бронзаног доба, а стилски
панчевачко-омољичкој фази ватинске
културе (сл. 4: 11). Поједини трапови
се међусобно пресецају и преклапају, а
овако густо груписани трапови указују
да је откривен економски део тадашњег
насеља.
Стратиграфска ситуација на
простору сонде 1 понавља сложеност
забележену на простору рова 1.
На релативно малој истраженој
површини (19 m2) откривен је део
касносредњовековне некрополе,
средњовековна
кућа,
касноантички
укоп,
праисторијски
слој и делови
истовременог,
вероватно
надземног
објекта. Укоп
средњовековне
куће прати
се од 0,8 m
дубине. У питању
је станиште
плитко укопано
(до 0,3 m) у
праисторијски
слој, трапезасте
основе приближне оријентације ЗИ. Има под од премазаног набоја и
мање земљано огњиште у СИ углу,
као и мањи укоп на средини. Према
покретном археолошком материјалу,
станиште би се оквирно могло
определити у XII век (сл. 4: 3-5). Од
позносредњовековне некрополе су
потврђена три гроба, чији се укопи
прате од 0,8 m дубине. Сва три гроба
укопана су кроз средњовековну
кућу, пробивши јој ивице и под, као
и кроз праисторијски слој (сл. 3).
Реч је о укопима две одрасле и једне
дечије особе, оријентације З-И, у
правоугаоним ракама, у којима су
пронађени остаци дрвених сандука
и доста гарежи. Као гробни прилози
пронађена су бронзана дугмад и
игле (делови укоснице), који гробове
широко опредељују у период XV-XVIII
века. Уз источну ивицу куће откривен
је део мање касноантичке јаме (сл.
4: 7), оштећене самим укопом куће
и једним од гробова. Праисторијски
културни слој појављује се на дубини
0,8-1,2 m (ниво стерилног леса), а уз
источну ивицу средњовековне куће
и дечијег гроба откривени су делови

discovery of an economic quarter of the
settlement.
Stratigraphic situation in the test
pit matches the complexity recorded in
trench 1. A relatively small excavated
area (19 m2) yielded remains of: a Late
Medieval necropolis, a medieval house,
a Late Classical dugout, a prehistoric
layer with parts of a dwelling structure,
probably a freestanding one. The dugout
foundation of the medieval house can
be traced to the relative depth of 0.8
m. It is shallowly (up to 0.3 m) dug into
the prehistoric layer, trapezoidal in plan

Слика 3 - Средњовековна
кућа и део позносредњовековне некрополе
Figure 3 - Medieval
house and part of the late
medieval necropolis

and with the approximate orientation of
west-east. The house ﬂoor is constructed
of compacted and coated earth and it
contains a ﬁre installation in the northeast
corner and a smaller pit in the middle.
Judging by the small ﬁnds, the house
can be dated to the 12th century (ﬁg. 4:
3-5). Three burials that once belonged
to the Late Medieval necropolis were
excavated and their burial pits reach 0.8
m of relative depth. All three of them
were dug through the medieval house,
truncating its sides and ﬂoor, as well as
through the prehistoric layer (ﬁg. 3). The
deceased were two adults and an infant,
west-east oriented, placed in wooden
cofﬁns inside rectangular burial pits in
which considerable amounts of soot
were found. Bronze buttons and needles
(parts of a hairpin) were found as burial
offerings, widely dating the burials to
the 15th-18th century. Next to the eastern
edge of the house, only a segment of a
smaller Late Classical pit was excavated
(ﬁg. 4: 7) since it was truncated by the
house foundation and one of the graves.
Prehistoric cultural deposits appear at
the depth of 0.8 and continue down to
the sterile loess at the depth of 1.2 m.

54 Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 1

Слика 4 - Избор
покретног археолошког
материјала
Figure 4 - Representative
archaeological material

запечене поднице и јаме вероватно
надземног објекта. Налази из слоја и
објекта хронолошки припадају средњем
бронзаном добу.
На простору рова 2, културни слој
се појављује на дубини 0,35-1,1 m са
измешаним средњовековним (XI-XIII
век) и бронзанодопским налазима,
без уочених затворених целина.
Наставак археолошких ископавања на
овом локалитету планира се и у 2004.
години.

Next to the eastern edges of the medieval
house and the child burial, remains
were excavated of a ﬁred ﬂoor and a pit,
probably belonging to a freestanding
structure. The chronological determination
of small ﬁnds from the structures and the
layer itself is the Middle Bronze Age.
Cultural deposits in trench 2 appear
at the depth of 0.35-1.1 m. Medieval
(11th-13th century) and Bronze Age ﬁnds
are mixed and no enclosed structures
are detected. The continuation of
archaeological excavations at this site is
planed for the year 2004.
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH
OF HADŽI-PRODAN’S CAVE IN
IVANJICA

Дејан Булић, Историјски институт, Београд

Dejan Bulić, Historical Institute, Belgrade
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У циљу обнове порушене цркве на
платоу испред Хаџи-Проданове пећине
код Ивањице извршена су археолошка
истраживања у периоду од 11.06. до
14.06.2003. године. Циљ ископавања
било је утврђивање првобитне позиције
цркве Св. Арханђела Михаила која
потиче са почетка XX века, како би
се на њеним темељима подигла нова.
Паралелно са истраживањем остатака
црквене грађевине текли су и радови на
истраживању праисторијских остатака
на улазу у пећину и том приликом
су констатовани остаци из доњег и
средњег палеолита.
Носилац пројекта заштите и
реконструкције је Завод за заштиту
споменика културе - Краљево, под
чијом организацијом су изведена
археолошка истраживања, а у сарадњи
са филозофским факултетом из
Београда (доц. др Душан Михаиловић)
и Народним музејом у Београду
(Бојана Михајловић, кустос). Послове
истраживања црквених остатака обавио
је аутор овог извештаја.
Локалитет се налази са горње
стране данашњег пута Ивањица
- Гуча, на 5 km од Ивањице у селу
Рашчићи. До платоа, око десетак
метара издигнутог изнад пута, воде
недавно израђене камене степенице
које олакшавају приступ платоу. У
непосредној близини пећине, на дну
брдовите стране у којој је улаз у
пећину налази се каменолом који је у
многоме изменио слику околине. Рад
каменолома је утицао и на сам изглед
платоа јер су експлозије и вибрације
вероватно изазвале и одроњавање
појединих делова стена. Један део
платоа је вероватно изгубљен при
пробијању поменутог пута.

UDK 904:726.54(497.11)”19”

As a part of preparation works for
the restoration of the demolished church
on the plateau in front of Hadži-Prodan’s
cave at Ivanjica, archaeological research
was conducted there from 11 June to 14
June 2003. The goal of the excavations
was identifying the original position of
the Church of St Archangel Michael,
originating from the beginning of the 20th
century, so that a new church could be
raised on its foundations. Parallel with the
work on the church remains, prehistoric
remains found at the entrance to the
cave were also excavated. They proved to
belong to the Early and Middle Paleolithic.

Institute for protection of Cultural
Heritage - Kraljevo was in charge of the
protection and reconstruction works.
In their organization, archaeological
excavations were conducted in
cooperation with the Faculty of Philosophy
in Belgrade (Dušan Mihajlović, PhD) and
the National Museum in Belgrade (Bojana
Mihajlović, custodian). Archaeological
research of the remains of the church was
conducted by the author of this report.
The site is located on the upper
side of the present-day road Ivanjica Guča, 5 km from Ivanjica, in the village
of Roščići. The approach to the plateau,

Слика 1 - Јужни зид
цркве (поглед са севера)
Figure 1 - South wall of
the church (from the North)
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Слика 2 - Остаци цркве
(поглед са ЈЗ)
Figure 2 - Remains of
the church (from the
Southwest)

Слика 3 - Остаци цркве
(поглед са истока)
Figure 3 - Remains of the
church (from the East)

Слика 4 - Остаци цркве
(поглед са севера)
Figure 4 - Remains of the
church (from the North)

На површини
платоа нису
се могли
уочити трагови
некадашње
цркве, иако је
на појединим
местима жива
стена избијала на
површину. Она
је местимично
трошне горње
површине
прекривене
слојем прашине,
а делимично
и земљом
избаченом из
пећине при дивљем ископавању и
проширивању првобитног улаза у
пећину.
Укупна истражена површина
износила је 6,2х8 m или приближно 50
m2 .
Почетку радова у јужној зони
претходило је уклањање земље која је
избачена истраживањем унутрашњости
пећине, а затим се започело са
чишћењем камена који се могао уочити
на површини платоа, а који је, како
се касније показало, представљао део
јужног зида цркве.
Површина која је ископавана
сачињена је од танког слоја земље са
доста ситног камена који је отежавао
рад. Често су се јављали мањи уломци
црепа - остаци кровног покривача
цркве, такође и зоне са запеченом
земљом и траговима гарежи. Уз источни
део јужног зида пронађен је део дрвене
греде, вероватно остатак дрвене
конструкције крова за коју знамо да је
постојала, и на коју указују очуване
фотографије цркве.
У западном делу ископа, на правац
пружања западног зида указују само
три камена, поређана у низу и под
правим углом у односу на јужни зид.
На осталом делу нема никаквих трагова
некадашњег зида. Изнад стеновите

which is raised some ten meters above
the road, has recently been aided by the
construction of a stone stairway. In the
near vicinity of the cave i.e. at the foot
of the hillside where the entrance is, a
quarry is located, which substantially
changes the environment and creates
constant noise. Quarrying activity has
also inﬂuenced the appearance of the
plateau itself since explosions and

vibrations have probably caused rock
slides and break-offs. Also, a part of
the plateau was probably lost in the
construction of the mentioned road.
No traces of the demolished church
were noticeable on the plateau even
though bedrock surfaced at several
places. Upper surface of the rock is
predominantly friable, covered with a
layer of dust and partially soil which
was extracted from the cave by looters
and during the widening of the original
entrance to the cave.
The overall excavated area is 6.2x8
m or about 50 m2.
Before we could start excavations
in the southern zone, the soil that was
collected here during excavations of the
interior had to be removed ﬁrst. Then, we
removed stones that were visible on the
plateau surface and which later proved to
have belonged to the southern wall of the
church.
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подлоге, на којој је некада лежао
западни зид, али се није очувао, је
слој светло мрке земље са ситним
стеновитим осипом.
Ни северна траса зида није
сачувана. У западном делу
претпостављене трасе овог зида
је чврста жива стена на којој су
уочени трагови горења, а у источном
делу, подлога је трошна површина
стене. Остатак северног зида цркве
представља једино in situ пронађен
плочасти камен са урезаним крстом.
Његов положај на претпостављеној
траси северног зида указује да је
представљао камен темељац северног
зида. Спорадичне покретне археолошке
налазе представљали су мањи комади
црепа и ексери.

На источном делу ископа нису
пронађени никакви трагови апсиде. Ни
овде природа подлоге, трошна стена,
није омогућила очување било каквих
трагова.
Са јужне стране јужног зида
отворена је Сонда 1, Орјентације С-Ј и
димензија 3х1 m . Ископ је постављен
са циљем да се на остатку платоа
провери евентуално постојање још
неког објекта или зида. Након што је
констатован само шут - формиран од
камена помешаног са опеком - даљи
радови у сонди су обустављени.

Excavated surface consisted of a thin
layer of soil mixed with a plethora of ﬁne
gravel which made it difﬁcult to excavate.
Smaller fragments of roof tiles - remnants
of the church roof - often appear as
well as zones with burnt soil and traces
of soot. Next to the eastern part of the
south wall, a fragment of a wooden beam
was found, which was probably a part of
the wooden roof construction which we
know existed according to the preserved
photographs of the church.
In the western pat of the excavation
area only three stone blocks indicate the
position of the west wall. They were found
laid in a straight line, perpendicular to the
south wall. No other traces of the west
wall were found here. Above the bedrockon which the west wall once stood but
was not preserved-is a layer of light
brown soil mixed with ﬁne gravel.
The north wall was also not
preserved. In the western part of the
assumed wall position we encountered
solid bedrock with traces of burning on
it, and in the eastern part friable rock
surface. Remnants of the north wall of the
church are represented only by an in situ
ﬁnd of a stone slab with an incised cross.
Its position on the assumed axis of the
north wall indicates that it used to be a
foundation stone of this wall. Occasional
small ﬁnds were only smaller fragments
of roof tiles and iron nails.
Eastern part of the excavation area
yielded no traces of the expected apsidal
part. The nature of the plateau surfacefriable rock-was not kind to preservation
of any of the remains.
On the south side of the south
wall, Trench 1 was opened, oriented
south-north and 3x1m in dimensions.
It was opened in order to examine the
rest of the plateau for possible remains
of another object or wall. After only
construction rubble was encounteredformed of stone mixed with brick
fragments-further excavations in the
trench were ceased.

Слика 5 - Камен темељац
у северном зиду цркве
Figure 5 - Foundation
stone in the north wall of
the church
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1
Рад представља прелиминарни
извештај са заштитних ископавања,
док ће исцрпнија анализа ове
некрополе бити публикована у
ACTA ARCHAEOLOGICA I, 2006.
Истраживачка станица Петница.
2
Овом приликом захваљујемо
се Предрагу Петровићу из Екодруштва Рибница, који је први
јавио за ситуацију на терену.
Већ сутрадан, на градилиште
су изашли Војислав Филиповић
(ИСП) и Адам Црнобрња (Музеј
града Београда) и у телефонском
разговору са Радивојем Арсићем
(Завод за заштиту споменика
културе Ваљево), који тада није
био у могућности да организује
заштитна ископавања некрополе,
договорено је да ископавања
изврши археолошки тим
Истраживачке станице Петница, уз
сву надлежност Завода у Ваљеву.
1
This paper represents only a
preliminary report of the rescue
excavations. Detailed analysis of this
necropolis will be published in ACTA
ARCHAEOLOGICA I, 2006. Petnica
Science Center.
2
We would like to use this opportunity
to thank to Predrag Petrović of the
Ecological Association Ribnica, who
was the ﬁrst to inform of the situation
in the ﬁeld. Only a day after the
site was visited by Vojislav Filipović
(Petnica S. C.) and Adam Crnobrnja
(City Museum of Belgrade). In a
telephone conversation with Radivoje
Arsić (Valjevo Institute for the
Protection of Cultural Monuments),
who was not able to organize rescue
excavations of the necropolis at
the time, it was agreed for the
Archaeological team of the Petnica
Science Center to undertake the
excavations under the jurisdiction of
the Valjevo Institute.

СРЕДЊОВЕКОВНА НЕКРОПОЛА
КРАЈ ЦРКВЕ СВ. ПЕТРА И ПАВЛА
У КАЊОНУ РИБНИЦЕ1

MEDIEVAL NECROPOLIS BY THE
CHURCH OF STS PETER AND PAUL
IN THE RIBNICA RIVER CANYON1

Војислав Филиповић, Истраживачка станица
Петница

Vojislav Filipović, Petnica Science Center
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Паштрић, Рибница, Подгорина, заштитно
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рибнички манастир
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Црква Св. Петра и Павла налази
се у кањону реке Рибнице, у селу
Паштрићу, на око 10 km јужно од
варошице Мионице. Подигнута је на
десној обали реке, под брдом Влаховом,
насупрот Рибничке пећине. На десној
обали, у сенци столетних липа, на
месту где кањон прекида мала и
уска алувијална долина подигнута је
данашња црква. Рибница извире испод
Сувобора и у горњем току је типична
планинска река, док у доњем, на око
5 km од Мионице, излази из кањона
и тече успорено ка Колубари. Црква
се налази ван путних комуникација,
потпуно издвојена од вреве
свакодневног живота.
Јула 2003. године, приликом
изградње темеља за висећи мост
преко реке, наишло се на неколико
скелетно сахрањених покојника
северно од данашње црквене порте.
Рок за изградњу темеља био је само
четири дана, па су одмах по договору
са извођачем радова започета заштитна
археолошка ископавања, која су
трајала два дана.2
Некропола се налази на речној
обали, на око 15 m од данашњег тока
реке. У јужном профилу темељног
укопа димензија 10х6 m и дубине 3 m,
констатовани су скелетни остаци два
покојника, а у источном и западном
профилу по један. Као што се може
видети на скици некрополе (сл. 1),
раке су постављене у редове, а са
сигурношћу можемо претпоставити да је

The church of Sts Peter and Paul is
situated in the Ribnica river canyon, in
the village of Paštrić, some 10 km south
of Mionica. It is situated on the right bank
of the river, at the foot of the Vlahovo
mount, opposite of the Ribnica cave. On
the right bank, in the shade of ancient
lindens, in the place where the canyon is
replaced by a small and narrow alluvial
plain, a contemporary church has been
built. The source of the Ribnica river
is underneath the Suvobor mountain,
and it is a typical mountain river in the
upper part while in the lower part, about
5 km from Mionica, it exits the canyon
and slowly ﬂows to the Kolubara river.
The church is positioned far from all
communication routes, utterly secluded
from the haste of modern living.
In July of 2003, during the
construction of the foundation for a
new suspension bridge, several skeletal
remains were encountered, north of the
present day churchyard. The allocated
time for the construction of the foundation
was only four days, so in agreement
with the construction company, rescue
excavations were commenced right away
and lasted for two days.2
The necropolis was located on the
river bank, some 15 km from the present
day riverbed. In the south section of the
foundation dugout (10x6 m and 3 m in
depth) remains of two buried individuals
were observable. An interment was also
noticed in both the east and the west
section. As can be seen in the sketch of
the necropolis (ﬁg. 1), burial pits were
organized in rows. We feel it is safe to
presume that the north boundary of this
medieval necropolis was located in this
place. Also, we presume that between
burials 4 and 5 there were two more
burials, even though construction workers
were not able to inform us exactly how
many were destroyed.
No tomb markers were registered,
nor do the oldest villagers of Paštrić
remember a necropolis ever being
present here. Inside the present day
churchyard, tombstones older than a
century can be seen, while a few cross
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на овом месту и северна граница овог
средњовековног гробља. Такође, иако
радници нису могли да нам потврде
колико је гробова уништено приликом
копања темеља, претпостављено је да
су се између гробова 4 и 5 налазила
још два покојника у гробним ракама.
Изнад гробних рака нису
регистровани надгробни белези, а
ни најстарији мештани Паштрића не
сећају се да је на овом месту икада
било гробље. У оквиру данашње порте
видљиви су надгробни споменици стари
и преко 100 година, док се неколико
споменика исклесаних у облику крста
налази ван порте, непосредно поред
њеног североисточног зида.
Скоро сви скелети били су
оштећени приликом машинског копања
темеља, па је једино скелет у гробу 1 у
целости сачуван. У профилу су се јасно
уочавале гробне раке, а покојници су
били укопани на релативној дубини
између 1.2 и 1.7 m. Пошто су скелети
били укопани у шљунковити речни
нанос, а времена за прецизније
ископавање није било, одлучено је
да се тешком механизацијом скине
слој земље и камена изнад покојника,
просечне дебљине око 1 m. Сви
покојници и гробне раке јасно су се
оцртавали у профилима, па није било
бојазни да ће оваквим методом доћи
до оштећења скелета. Овим заштитним
ископавањима откривено је укупно
6 покојника, али је скелет у гробу 4
остао неископан, пошто се налазио
испод прилазне рампе за механизацију
и тешке камионе. Покојници су били
сахрањени у једноставне гробне
раке оријентације запад-исток,

shaped tombstones
stand on the outside,
immediately next
to the churchyard’s
northeast wall.
Almost all of
the burials were
damaged during the
machine operated
ground works. Only
the skeleton in burial
1 was completely
preserved. Burial pits
were clearly seen
in the sections, at
the relative depth of
1.2 to 1.7 m. Since
burials pits were dug
into the sediment of
river gravel and there
was no time for more
meticulous excavations, it was decided to
use the heavy machinery for removal of
the overlying deposit in an average depth
of one meter. All the skeletons and burial
pits were clearly seen in the sections
meaning that there was no possibility of
damaging them.
All in all, 6 burials were excavated
with one more, burial 4, still remaining
at the site since it was positioned
underneath an access ramp for trucks
and heavy machinery. The deceased
were placed inside simple burial pits,
west-east oriented with slight offsets
to the north or south. The deceased in
burial 4 was placed on a wooden board,
which was clearly seen in the section,
while the deceased in burial 5 was placed
inside a tub-like construction of tightly
packed pebbles framed by larger pebbles
(ﬁgure 2). Pebbles were also present in
other burial pits while in burial 1 they
were placed around the edges of the
pit. Next to smaller shards of prehistoric
pottery and ﬂint which were obviously not
burial offerings, ﬁnds of chronologically
insensitive iron nails, one each from
burials 1, 3 and 5, should be mentioned.
The only personalized ﬁnd is a
bronze polyhedral button with granulated
ending, found in burial 1, in situ, on the
neck vertebrae of the deceased. Fully
cast button, 1.6х0.5 cm in dimensions,
is a frequent ﬁnd at Late Medieval sites
of Western and Central Serbia. A similar
button was discovered during excavations
of a medieval necropolis in Mrčajevci and,
based on Sultan Suleiman I coins, was
dated to the ﬁrst half of the 16th century
(Radičević 2000: 61-109).

Слика 1 - План некрополе
Figure 1 - Plan of the
necropolis
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са малим девијацијама ка северу
или југу. Покојник у гробу 4 био је
постављен на дрвену даску, што се
јасно уочавало у профилу, а покојник
у гробу 5 сахрањен је у кориту од
густо наслаганих речних облутака
уоквирених крупнијим облуцима (сл.
2). И у осталим ракама констатовани
су камени облуци, док су у гробу 1 они
били постављени по крајевима раке.
Поред мањих фрагмената праисторијске
керамике и кремених одбитака
пронађених у ракама, који сигурно не
представљају гробне прилоге, треба
напоменути и налаз по једног гвозденог
клина из гробова 1, 3 и 5, који нису
хронолошки осетљиви.
Једини лични налаз, бронзано
полиедарско дугме са грануларним

All the deceased were laid on their
backs, with their legs stretched while
the arms were placed on the chest or on
the pelvis. Preliminary anthropological
analysis showed that the deceased
were of different ages and genders,
while the deceased in burial 2 was an
infant not older than two. The absence
of burial offerings probably testiﬁes to
impoverished population and the hard
times they were buried in.
*
The contemporary church of Sts Peter
and Paul was renewed in the 20th century
while the parochial house is somewhat
earlier, dating to the 19th century. Even
though the ﬁrst investigators of Serbian
antiquities - Joakim Vujič, Felix Kanitz
and Milan Đ. Milićević - had indicated

завршетком димензија 1.6х0.5 cm,
откривен је у гробу 1, in situ, на
вратним пршљеновима покојника.
Овај тип пуноливених дугмади чест
је налаз на позносредњовековним
локалитетима западне и централне
Србије. Слично дугме откривено је
приликом ископавања средњовековне
некрополе у Мрчајевцима и на основу
новца Сулејмана I, датовано у период
прве половине XVI века (Радичевић
2000: 61-109).
Сви покојници били су положени
на леђа, са опруженим ногама, док
су руке биле положене на груди или
у пределу карлице. Прелиминарном
антрополошком анализом утврђено
је да су покојници различитих
старосних категорија и различите
полне припадности, док је у гробу 2
констатован скелет детета старости до
две године. Одсуство гробних налаза
вероватно сведочи о сиромашном

the existence of the Ribnica monastery,
thorough scientiﬁc research has not been
undertaken to this day. As the earliest
year the monastery could have been
renewed in Milićević mentions 1518,
recorded on an inscription from a no
longer existent “wooden church” (Milićević
1973: 368). Despite being taken with
a lot of reserve, this year concurs with
the popular tradition, recorded by LJ.
Pavlović, of the displacement of the
village of Paštrić towards the end of the
16th century (Pavlović 1991: 153-155).
The genuineness of this data and the
popular tradition was also conﬁrmed by
the fully cast button from burial 1. In the
following centuries we ﬁnd more frequent
reference to this monastery and its
monks.
The answer to the question of
why the necropolis was positioned
on the outside of the contemporary
churchyard can be sought in village

Слика 2 - Гроб бр. 5
(цртеж: А. Тешовић)
Figure 2 - Burial No. 5
(drawing: A. Tešović)
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становништву и тешком времену у којем
су сахрањени.
*
Данашња црква Св. Петра и
Павла обновљена је у XX веку, док је
конак нешто старији и датира из XIX
века. Иако су још први истраживачи
српских старина - Јоаким Вујич, Феликс
Каниц и Милан Ђ. Милићевић указали
на постојање рибничког манастира,
опсежнија научна истраживања нису
предузимана до данашњих дана. Као
најранију годину везану за обнову
манастира Милићевић помиње 1518ту, забележену на натпису из данас
нестале цркве брвнаре (Милићевић
1973: 368). Ова година, иако узимана
са великом резервом, уклапа се у
народно предање које је забележио
Љ. Павловић о расељавању села
Паштрић крајем XVI века (Павловић
1991: 153-155). Тачност ових података
и народних предања потврдио је и
налаз пуноливеног дугмета из гроба
1. У доцнијим столећима, наилазимо
на чешће помене овог манастира и
његових монаха.
Одговор на питање позиционирања
некрополе ван данашње порте можемо
тражити у сеоским легендама о честим
паљењима и пресељењима манастира
500 m низводно, на једну окомиту
стену под називом Црквина. На 20
m од ње, налази се данашње сеоско
гробље у народу знано као Монашко.
На овом гробљу су такође уочени
старији надгробни споменици од грубо
обрађеног меког камена.
Историјски подаци, као и
регистроване средњовековне цркве и
некрополе у Подгорини (Јеж и Старовић
1994), указују на могући интензивнији
прилив српског становништва у овом
периоду. Овакво питање свакако
ће моћи да се јасније структурише
на основу будућих систематских
археолошких истраживања некрополе
у Рибници, која би требало да уследе у
скоријем времену.

Слика 3 - Пуноливено
полиедарско дугме - налаз
из гроба бр. 1 (цртеж: А.
Милутиновић)
Figure 3 - Fully cast
polyhedral button - ﬁnd
from burial No. 1 (drawing:
A. Milutinović)

legends. They state that the monastery
was frequently incinerated and moved
500 m downstream, to a vertical cliff
named Crkvina. 20 m away from it
is the contemporary village cemetery,
known among the population as Monaško
(Monk’s3). Older tombstones of crudely
modeled soft stone were also found in this
cemetery.
Historical sources as well as
registered medieval churches and
necropolises in Podgorina (Jež and
Starović 1994), indicate a possibly more
intensive inﬂux of Serbian population in
this period. This question will certainly
be more easily structured after future
systematic archaeological research of
the Ribnica necropolis, which should take
place in the near future.
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UDK 902.2 (497.113)”2003”
903/904(497.113)”2003”

1
Ископавања је обавила екипа
Народног музеја Панчево у периоду
од 19.05 до 12.06.2003. године под
руководством Војислава Ђорђевића,
кустоса археолога, а као члан
екипе учествовала је и Јелена
Ђорђевић, археолог Градског
музеја Вршац. Финансијска
средства за ископавања обезбедили
су Покрајински секретаријат за
образовање и културу и Народни
музеј Панчево.
1
The excavations were carried out
by the expert team of the National
Museum in Pančevo, during the
period of 19 May-12 June 2003.
Head of the research was Vojislav
Đorđević, curator at the National
Museum in Pančevo. Jelena Đorđević,
archaeologist from the Municipal
Museum in Vršac, participated as a
member of the team. Financial means
for the excavation were provided by
the Regional Secretariat for Education
and Culture and the National Museum
of Pančevo.

АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА
ЛОКАЛИТЕТУ СТАРО СЕЛО КОД
ИДВОРА У 2003. ГОДИНИ

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
AT SITE STARO SELO NEAR THE
VILLAGE OF IDVOR IN THE YEAR
OF 2003

Војислав Ђорђевић, Народни музеј, Панчево

Vojislav Đorđević, National Museum of Pančevo

Кључне речи: јужни Банат, Ковачица, Идвор,
сондажно ископавање, вишеслојно налазиште,
лесно острво, цигларски ископ, насеље XVI-XVIII
века, позни средњи век, остава алата

Key words: Southern Banat, the Village of Kovačica,
the Village of Idvor, Trench-Type Excavations,
Multilayered Site, Loess Island, Dugout on the Brick
Factory Grounds, 16-18th Century Settlement, Late
Middle Ages, Tools Hoard

Село Идвор (општина Ковачица)
се налази на крајњем северозападном
делу јужног Баната, на левом ободу
лесне терасе Тамиша. Од Ковачице је
удаљено око 13 km северозападно, а
од Панчева око 51 km у истом правцу.
Локалитет Старо село је удаљен око 1,5
km северозападно од сеоске цркве и
јасно се уочава са западног, северног
и јужног прилаза селу, као и са обале
Тамиша (карта). У питању је око 5 m
уздигнут плато у односу на околни
ритски терен који чине плавине Тамиша
и његовог рукавца потока Тукоша. У
облику је правоугаоног лесног острва
димензија око 400х600 m, које је
вештачким земљаним насипом повезано
са северозападним рубом данашњег
Идвора. При високом водостају Тамиша
Старо село је готово потпуно окружено
водом. Са локалитета се одлично види
нешто уздигнутија десна обала Тамиша,
у правцу севера и запада, односно
према Орловату и Фаркаждину, док се у
правцу истока и југа пружа пространа и
равна тамишка лесна тераса.
Први археолошки налази са Старог
села бележе се средином XX века,
када је на локалитету радила пољска
циглана. У међувремену је локалитет
више пута обилажен, при чему је
утврђено вишеслојно археолошко
налазиште. Средином деведесетих
година прошлог века на североисточном
и северном рубу локалитета су
отворени ископи земље за потребе
обнављања рада циглане, при чему је
оштећено више археолошких целина.
Остаци целина уочавали су се на
профилима цигларских ископа (сл.
3). У циљу њиховог истраживања
и заштите Народни музеј Панчево
је током лета 2002. године спровео
сондажна ископавања на простору
северисточног цигларског ископа (у
облику рова, димензија 9х48 m).1
Тада је откривен део вишеслојног
налазишта са изразитом хоризонталном
стратиграфијом и хронолошким
преклапањем целина. Потврђени
су слојеви и објекти из периода

The village of Idvor (Kovačica
municipality) lies on the far northwest
part of southern Banat, on the left edge
of the loess terrace of the Tamiš river. It
is situated some 13 km northwest from
the village of Kovačica and around 51
km from the city of Pančevo in the same
direction. The archaeological site Staro
selo is located at around 1.5 km from
the village church. The site is clearly
visible from the western, northern and
southern access roads to the village as
well as from the banks of the river Tamiš
(map). The plateau, where the site is
situated, is elevated some 5m from the
surrounding marshy terrain formed by
the ﬂooding of the Tamiš river and its
tributary, Tukoš stream. It is shaped like
a rectangular island, with loess-type soil,
of the overall ground area of 400x600 m.
An artiﬁcial embankment connects the
plateau with the northwest edge of the
modern village of Idvor. When the water
level of the Tamiš river is high, Staro selo
is completely surrounded by water.
The ﬁrst archaeological ﬁnds from
Staro selo date back to the middle of
the 20th century when the brick factory,
build on this place, was operational.
Since then, the site was ground
surveyed several times and deﬁned as a
multilayered archaeological site. In the
mid nineties, construction works were
undertaken aimed at renewing the work
of the brick factory. These construction
works damaged several archaeological
structures. Traces of archaeological
objects could be seen in the sections of
the dugouts on the brick factory grounds
(ﬁg. 3). During the summer of 2002,
National Museum in Pančevo carried out
trench-type excavations in the northeast
part of the dugout (shaped like a long
trench, 9x48 m in dimension).1 A part
of the multilayered site was discovered
with pronounced horizontal stratigraphy
and chronological overlapping of
archaeological objects. The layers and
objects registered belong to the periods
of: the Starčevo culture, 3rd-4th, 11th-13th;
14th-15th. and 16th-18th century.
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Карта - Положај
локалитета Старо село са
означеним истраживаним
простором
Map - The exact position
of site Staro selo and the
excavated area

старчевачке културе, III-IV, XI-XIII, XIVXV и XVI-XVIII века.
Народни музеј Панчево наставио је
сондажна ископавања на Старом селу
у 2003. години, с циљем да се доврши
истраживање преосталих видљивих
целина дуж југоисточног профила
североисточног цигларског ископа.
Отворене су 3 сонде различитих
димензија (сонде 7-9/03), укупне
истражене површине 41 m2 (сл.1). У
сондама 7 и 8 потврђен је савремени
и културни слој XVI-XVIII века
дебљине 0,5-0,7 m и остаци од пет
истовремених археолошких целина
(три полуземунице, од којих је једна са
остацима јама за стубове и два кружна
трапа - објекти 18-22), уз откривање
веће количине покретног археолошког
материјала (уломци фине “мохачке”
грнчарије, турске и аустријске трпезне
грнчарије и грнчарије домаће израде).
У оквиру сонде 9 откривени су остаци

The National Museum in Pančevo
continued the trench-type excavations
in Staro selo in 2003. The aim was to
complete the research of the remaining
visible objects along the southeast section
of the northeast part of the dugout.
Three trenches of different dimensions
were opened (trenches 7-9/03) of the
overall ground area of 41 m2 (ﬁg. 1). The
excavations in trenches number 7 and
8 conﬁrmed the existence of modern
layers and layers belonging to 16th-18th
century. The layers, 0.5-0.7 m thick,
showed the remains of 5 contemporary
archaeological objects (three semisubterranean dwellings, one with traces
of post holes, and two round storage
bins-objects 18-22). A large number of
artifacts was uncovered as well shards
of ﬁne “mohačka” pottery, Turkish and
Austrian tableware and domestically
produced pottery. In trench number 9,
remains of a larger rectangular house

Слика 1 - Детаљ
ситуационог плана на
простору североисточног
цигларског ископа
Figure 1 - Detail of a plan
showing the southeast area
of the dugout on the brick
factory grounds
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Слика 2 - Детаљ
ситуационог плана
позајмишта на
југоисточном сектору
Старог села
Figure 2 - Detail of a plan
showing a clay mining pit
in the southeast sector of
the site

2

Радове је изводило предузеће
“Војводинапут” из Панчева,
необавештавајући надлежне
установе заштите.

2
The “Vojvodinaput” Company from
the city of Pančevo carried out
construction works without notifying
liable institutions.

Слика 3 - Укоп објекта 17
у југозападном профилу
цигларског ископа
Figure 3 - Structure 17
in the southwest section
of the dugout on the brick
factory grounds

једне правоугаоне надземне куће
већих димензија са већом количином
уломака грнчарије из оквирно XIV-XV
века (објекат 17). Кућа је имала две
фазе трајања, судећи по остацима два
пода од набијене глине на различитим
дубинама, а на нивоу доњег пода
у западном углу куће откривено је
мање кружно огњиште са подницом од
ломљене грнчарије и јама за одлагање
пепела (сл. 4). Моћни слојеви гарежи и
пепела изнад нивоа подова указују да
је станиште највероватније страдало
у пожару. На простору сонде 9 су
још откривени остаци јужне ивице
једне полуземунице из времена
оквирно IX-X века, са кружним трапом
у југозападном углу (објекат 23),
остаци једне највероватније отпадне
јаме неправилног облика из времена
старчевачке културе (објекат 24) и
једне истовремене мање кружне јаме
(јама 4).
На простору сонде 2 из 2002.
године (уз североисточни профил
цигларског ископа) истражена је у
целини кружна јама 1 у чијој је испуни
и на дну пронађена остава гвозденог
алата (срп, секира, косир, ножићи)
и уломци посуда, из оквирно IV-V
века. Јама је засута већом количином
крупних комада кућног налепа са
отисцима плетера.
На југоисточном рубу “Старог
села” затечен је већи ископ земље (до
дубине 0,7 m) настао позајмљивањем
земље за потребе поправке локалних
путева током зиме 2002/2003. године.2
Стога је, уместо планираног сондирања
на источном делу локалитета,
истражен део простора позајмишта
земље на површини од око 120 m2.
Заглачавањем те површине уочени су
укопи археолошких целина (сл. 2).
Откривена су два трапа из периода
раног бронзаног доба (објекти 27 и 28),
два правоугаона трапа из времена XVIIXVIII века (објекти 29 и 30) и правилан
укоп облика гробне раке на чијем дну
нису откривени остаци скелета (празан

were discovered containing a signiﬁcant
number of pottery shards. The house and
the material were roughly dated to the
14th-15th century (object 17). The house
had two inhabitance phases which was
determined on the basis of the remains
of two ﬂoors made of compacted clay. A
small round kiln, with its base ﬁlled with
pottery shards, was discovered at the
level of the lower house ﬂoor along with
an ash refusal pit (ﬁg. 4). Thick layers
of soot and ash above the house ﬂoor
level indicate that the house was most
likely destroyed in a ﬁre. Several more
archaeological objects were discovered
in trench 9, namely: remains of the
southern edge of one semi-subterranean
dwelling dated to 9th-10th century with a
round storage bin in the south-western
corner (object 23), remains of a refusal
pit of irregular shape belonging to the
Starčevo culture (object 24) and one
smaller pit dated to the same period (pit
4).
In the area of trench 2 opened in
2002, (along the northeast section of
the dugout created during mentioned
construction works) a round pit was
entirely excavated. A hoard of iron tools
(axe, sickles, knives) was discovered at
its bottom, along with pottery shards
dated roughly to the 4th-5th century. The
pit was covered with many larger pieces
of daub with imprints of wattle.
At the southeastern corner of “Staro
selo” a bigger dig was registered, some
0.7 m deep. The dig was a result of soil
exploitation during the repair works of
local roads in the winter of 2002/2003.2
Instead of the planned excavation in the
eastern part of the site, it was decided
to excavate the area of the dugout,
overall ground area of around 120 m2.
Several archaeological objects were
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гроб). Око 50 m западно отворене су
две мање сонде (сонде 10 и 11/03),
укупне истражене површине 8 m2, у
којима је потврђен слој из оквирно XVXVIII века, а у сонди 11 је откривен део
кружног трапа из оквирно XV-XVI века
(објекат 31).

Истраживачким радовима у 2003.
години довршено је ископавање
на простору североисточног
цигларског рова. Поред хоризонталне
стратиграфије, на североисточном делу
локалитета потврђено је и вертикално
наслојавање, а познати археолошки
слојеви и целине допуњени су
откривањем слоја и објекта IX-X века.
Резултати истраживања на јужном и
југозападном сектору “Старог села”
показују да је локалитет насељаван
до рубова правоугаоног лесног платоа
у периоду XVII-XVIII века, али и у
време раног бронзаног доба. За сада
се само може претпоставити постојање
некрополе, која је у одређеном
временском периоду пресељена или
опљачкана.

registered after the whole surface was
scraped (ﬁg. 2). Two storage bins were
discovered belonging to the Early Bronze
Age (objects 27 and 28), two rectangular
storage bins dated to the 17th-18th century
(objects 29 and 30) and a burial pit with
skeletal remains (empty grave). Around
50 m to the
west, two smaller
trenches were
opened (trenches
number 10 and
11/03), overall
excavated area
of 8m2. Layers,
dated to the 15th18th century, were
registered in these
trenches. Part of
a round storage
bin was found
in trench 11,
dated to 15th-16th
century (object
31).
During the research campaign of
2003, excavations were ﬁnished in the
area of the northeast trench for the
brick factory. Besides the horizontal
stratigraphy, vertical stratigraphy was
conﬁrmed in the northeast part of the
site. Known archaeological layers and
objects were enriched with the discoveries
of layers and objects dated to the 9th-10th
century. The results of the excavations in
the south and southwest sectors showed
that in the 17th-18th century the site was
inhabited all the way to the edges of
the rectangular loess plateau. The same
ground area was inhabited in the Early
Bronze Age as well. For now, existence
of a necropolis cannot be conﬁrmed since
it was either moved or looted in some
period in history.

Слика 4 - Остаци пода
од набоја, огњишта и
пепелишта објекта 17
Figure 4 - Traces of the
compacted ﬂoor, kiln and
ash pit in structure 17
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На траси разводног гасовода за
Апатин, који се у дужини од 14,5 km
пружа правцем исток-запад од насеља
Сиђани до северне периферије Апатина,
рекогносцирањем је регистровано, а
потом и археолошки истражено пет
локалитета. Заштитна археолошка
ископавања на овим локалитетима,
која су претходила изградњи гасовода,
обавио је Покрајински завод за заштиту
споменика културе у Новом Саду,1
током јуна и јула 2003. године.
Површински налази на локалитету
Лугово у атару села Лугумерци
(локалитет 1, х-7590268, y-5063329)
указивали су на постојање насеља
позносредњовековног периода (XIVXV век). Међутим, у оквиру два
контролна рова, дужине 205 и 120 m,
откривени су само делови четири рова.
У једном од њих било је мало налаза
праисторијске керамике, вероватно из
периода енеолита. У слоју су нађени
малобројни уломци праисторијске и
позносредњовековне керамике.
Локалитет Чичови (локалитет
2, х-7587440, y-5063160) се налази
јужно од села Чичови, уз каналисан
некадашњи водоток (Мостонга). Траса
гасовода захватила је саму периферију
овог налазишта. По концентрацији
површинских налаза локалитет се од
трасе гасовода простире дуж канала
даље према југу. У оквиру контролног
рова, дужине 220 m и ширине 1 m,

As a result of ground survey along
the planned route of the new pipeline in
the town of Apatin, ﬁve archaeological
sites were ﬁrst registered and then
excavated. Surveyed area along the
pipeline is 14.5 km long and it runs from
the East to the West, from the village
of Siljani to the northern periphery of
Apatin. Before the construction of the
pipeline, in June and July of 2003, rescue
archaeological excavations were carried
out at these sites by the Provincial
Institute for Protection of Cultural
Monuments in Novi Sad.1
At site Lugovo in the vicinity of the
village of Lugumerci (site 1, x=7590268,
y=5063329), archaeological material
found on the surface indicated a
settlement dated to the Late Medieval
period (14th-15th century AD). However,
in two control trenches that were opened,
one 205 m long and the other 120 m,
only parts of four medieval trenches
were discovered. In one of the medieval
trenches, pottery shards were discovered,
most likely from the Eneolithic period.
Archaeological material found mostly
consists of shards of prehistoric and Late
Medieval pottery.
Čičovi site (site 2, х=7587440,
y=5063160) is located south from the
village of Čičovi along the channel that
used to be a water current (Mostonga).
The pipeline route cut the very edge of
this site. According to the concentration
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Слика 1 - Пригревица,
локалитет Песак
Figure 1 - Prigrevica, site
Pesak

пронађени су малобројни фрагменти
касноантичке керамике и истражен
је део једног рова, без налаза. Међу
грнчаријом се налазе уломци сивих
глачаних трпезних посуда рађених на
брзом витлу и делови гњетаних лонаца.
На локалитету Песак (локалитет
3, х-7582978, y-5062376), у атару
села Пригревица, истражен је део
вишеслојног налазишта које се
простире дуж обале некадашњег
рукавца Дунава. Управно на обалу,
на траси гасовода, постављен је
контролни ров дужине 210 m и ширине
1 m. У оквиру овог рова и његових
проширења истражено је 8 објеката
из праисторијског и средњовековног
периода.
Раном и средњем бронзаном
добу припадају четири трапа. Само
је један од њих из раног бронзаног
доба и делимично је оштећен укопом
млађег трапа са налазима средњег
бронзаног доба. Грнчарија из старијег

of archaeological material found on the
ground, the site spreads from the pipeline
route, along the channel, further to the
south. In a control trench, 220 m long
and 1 m wide, a small number of pottery
shards was discovered dated to the Late
Classical period, while one part of the
trench was completely without ﬁnds. The
pottery shards discovered belong mainly
to gray polished tableware made on a fast
potter wheel alongside handmade pots.
At site Pesak (site 3, х=7582978,
y=5062376), in the vicinity of the village
of Prigrevica, a part of a multilayered site
was excavated along the bank of a former
by-channel of the Danube. Positioned
perpendicular to the bank, control
trench was opened, 210 m long and 1
m wide, that cut the pipeline route. In
this trench and its extensions, 8 objects
were excavated dated to prehistoric and
medieval period.
Four discovered storage bins belong
to the period of Early and Middle Bronze

68 Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 1

трапа - лонци и зделе израђени од
глине са дробљеном керамиком (сл.
1: 1-2) указују на прелаз из енеолита
у бронзано доба. Објекти средњег
бронзаног доба дали су налазе лонаца,
здела и пехара израђених од глине са
дробљеном керамиком (сл. 1: 3-4) и
неколико кремених алатки.
Средњовековном периоду
припадају две полуукопане куће
и део једног рова. Куће су скоро
истоветне, приближно квадратне
основе, са укопаном калотастом пећи
у североисточном углу. Димензије
кућа су 3,20 х 3,10 m и 3,50 х 3,20
m, а дубина укопавања 0,60 и 0,90
m. Исто су оријентисане, а налазе се
на међусобном растојању од око 20
m. Пећи у обе куће су пречника 0,80
m и имају слабо запечену подницу.
Налазима овог периода припадају
уломци лонаца рађених на спором
витлу, од глине са додатком песка,
украшени водоравним и валовитим
линијама урезаним чешљем или
једнозубом алатком (сл. 1: 5-7). Украс
се спушта до дна посуде. Овакви лонци
се могу оквирно датовати у XI и прву
половину XII века.
Осим описаних објеката истражен
је део још једног рова, али без налаза.
На локалитету “За шумом”
(локалитет 4, х-7579867, y-5061523),
у атару села Пригревица, дуж обале
некадашњег рукавца Дунава, отворен
је ров дужине 440 m и ширине 1 m.
Дуж целог рова и у оквиру његових
проширења истражено је 27 објеката из
енеолитског периода. На западном делу
локалитета истражени су делови 4 већа
рова, ширине при врху од 1,00 до 2,20
m, дубине укопавања од 1,00 до 1,70
m. Сви ровови се сужавају према дну.
Између ровова су мање и веће плиће
укопане кружне и овалне јаме. На
источном делу локалитета истражени

Слика 2 - Пригревица,
локалитет За шумом
Figure 2 - Prigrevica, site
Za šumom

Age. The one dated to the Early Bronze
age was partly truncated by a younger bin
with archaeological material associated
with it characteristic for the Middle Bronze
Age. Pottery found in the earlier binpots and bowls made of clay mixed with
crushed pottery (ﬁg.1:1-2), indicate the
period of transition from Eneolithic into
the Early Bronze Age. Finds dated to the
Middle Bronze age are mostly pots, bowls
and beakers made of clay mixed with
crushed pottery (ﬁg. 1:3-4) and several
chipped stone tools.
Medieval objects discovered are
two semi dug-in houses and a part of a
trench. Houses are almost identical, with
square bases and a dug-in, spherical oven
in the northeast corner. House dimensions
are 3.20 х 3.10 m and 3.50 х 3.20 m,
dug in to the depth of 0.60 and 0.90 m.
Both are oriented in the same direction
and the distance between them is around
20 m. The diameters of both kilns are
0.80 m and they both have baked ﬂoors.
Among the ﬁnds from this period, pottery
shards are dominant, made on a slow
potter wheel out of clay mixed with sand
and ornamented with horizontal and wavy
lines incised with a comb or some kind of
a sharp tool (ﬁg. 1: 5-7). The ornament
spreads all the way to the bottom of the
vessel. These pots can roughly be dated
to the 11th and the ﬁrst half of the 12
h
century AD. A part of the excavated
trench showed no ﬁnds.
Site “Za šumom” (site 4, х=7579867,
y=5061523) is located in the vicinity of
the village of Prigrevica, along the bank
of the former by-channel of the Danube
river. Here, a trench was opened 440 m
long and 1 m wide. In the trench and its
extensions 27 objects were excavated
dated to the Eneolithic period. In the
western part of the site, four larger
trenches were partly excavated, 1.00 to
2.20 m wide and 1.00 to 1.70 m deep.
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су једна кућа и неколико група трапова
и плићих овалних јама, а на самом
источном крају истражене површине
налазила су се два ужа рова. Кућа
је неправилне правоугаоне основе,
димензија 3,40 х 3,00 m, са овалним
проширењем у једном углу. Укопана је
око 0,80 m.

All the trenches are tapered towards the
bottom. Between the trenches several
round and oval pits were registered. In
the eastern part of the site, one house,
several storage bins and shallower oval
pits were excavated. At the easternmost
point of the excavated surface, two
narrow trenches were registered and

Слика 3 - Апатин,
локалитет Штајер
Figure 3 - Apatin, site
Štajer

Налазима грнчарије припадају
лонци, зделе и шоље, од глине
са ситним песком или дробљеном
грнчаријом (сл. 2: 1-5). Посуђе је
сасвим ретко украшавано урезаним
геометријским орнаментом испуњеним
белом инкрустацијом, пластичним
тракама са јамицама, јамицама на
ободу или низовима кружних убода.
Осим грнчарије пронађено је неколико
глинених пршљенака и кремених
алатки и један пробушен животињски
зуб.
Локалитет Штајер (локалитет 5,
х-7577412, y-5060911) се налази на
северној периферији Апатина. У оквиру
контролног рова (дужине 120 m и
ширине 1 m) и његових проширења
истражено је 14 објеката из старијег
неолита (Кереш култура) и 1 из
енеолита.
Неолитским објектима припадају
уски ровови, издужене дубоке јаме и

excavated. The mentioned house is
rectangular in the base (dimensions
3.40 x 3.00 m with an oval addition in
one corner. It was dug in at the depth of
around 0.80 m.
The discovered vessel types are
mainly pots, bowls and cups made of
clay mixed with either sand or crushed
pottery (ﬁg. 2: 1-5). Very few vessels
are ornamented with incised geometrical
ornaments ﬁlled with white incrustation,
relief bands with recesses, recesses
on the rim and rows of dot. Besides
pottery, several clay spindle whirls were
discovered along with chipped stone tools
and one perforated animal tooth.
Site Štajer (site 5, х=7577412,
y=5060911) is located on the northern
periphery of the city of Apatin. In the
control trench opened at the site (120 x
1 m) 14 objects were discovered dated to
the Late Neolithic (the Körös culture) and
one object dated to the Eneolithic period.
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велико позајмиште глине. Уске и дубоке
елипсасте јаме (истражено је 5 оваквих
објеката), димензија од 3,00 х 1,00
m до 3,80 х 0,90 m, укопане око 1,80
m, могле су такође бити позајмишта
глине. Велико позајмиште глине је
неправилног облика, димензија око
6 х 4 m, са три паралелна рова која
од њега полазе ка северу. Остали
истражени ровови се такође пружају
правцем север - југ. Грнчарија је
израђивана од глине са плевом и мало
ситног песка и ретко је украшавана
барботином или утиснутим јамицама
(сл. 3: 1-3). Осим грнчарије пронађени
су делови глинених тегова.
Енеолитски објекат је малих
димензија, четвртасте основе, са уским
ровом који се пружа по дијагонали.
Лонци и зделе из овог објекта,
израђени од глине са дробљеном
керамиком и ситним песком, ретко су
украшавани урезивањем (сл. 3: 4).
Поред грнчарије, нађено је неколико
кремених алатки.

Neolithic objects are narrow trenches,
lengthened deep pits and a big clay
mining pit. Narrow and deep elliptical
pits (5 of such objects were excavated),
dimensions 3.00 х 1.00 m to 3.80 х
0.90 m, dug in at the depth of around
1.80 m, could have also been used as
clay mining pits. The large clay mining
pit is of irregular shape, dimensions 6
x 4 m, with three parallel trenches cut
through it, extended northwards. Other
excavated trenches are also oriented in
the north-south direction. The pottery
found is made of clay mixed with straw
and sand and is occasionally ornamented
in barbotine technique or with impressed
recesses (ﬁg. 3: 1-3). Besides pottery,
parts of clay weights were also
discovered.
The structure dated to the Eneolithic
period is small, rectangular in its base
with a narrow trench dug diagonally
through it. Pots and bowls discovered
within this structure were made of clay
tempered with crushed pottery and sand
and rarely have incised ornaments (ﬁg.
3: 4). Besides pottery, several chipped
stone tools were also discovered in this
structure.
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Увод
Током Археолошке научне
школе Робаје 2003. у организацији
Истраживачке станице Петница,
отпочет је пројекат систематског
рекогносцирања села Буковца и
околине.1 Основни циљ био је да се
употпуне подаци добијени приликом
ископавања камених бронзанодопских
хумки у вртачама, уз бележење
локалитета и из других епоха.
Територија коју је екипа обишла
захвата атаре села Буковац, Робаје,
Голубац и део атара села Крчмар,
укупне површине око 45 km2.

Introduction
Project of systematic ground
survey of the village of Bukovac and its
surroundings was conducted as a part
of the Archaeological Research School
Robaje 2003, organized by the Petnica
Science Center.1 Primary goal of the
project was to complete the data acquired
during excavations of stone Bronze Age
tumuli located in karst depressions, while
also recording sites of other chronological
designation. The survey area included
the territories of the villages of Bukovac,
Robaje, Golubac and a part of Krčmar.

Историјат истраживања
Подручје које је обухваћено
рекогносцирањем 2003. у прошлости
је мало истраживано. Атари села
Буковац, Крчмар и Робаје делимично
су обухваћени археолошким
истраживањима Ђ. Јовановића и М.
Валтровића током 1892. и 1893. године
(Јовановић 1892; Валтровић 1893).
Овај материјал су Д. и М. Гарашанин
сврстали у културну групу БелотићБела Црква (Garašanin 1983: 705719). У ИСП су током деведесетих
година урађена два тематска теренска
рекогносцирања у вези са лоцирањем
бронзанодопских хумки (Reljić i
Tomašević 1993; Jovanović i Trifunović
1996).
Природне одлике
Буковац се налази око 12 km
југозападно од Мионице, на северном
подножју планине Маљен. Читав предео
лежи на поднебљу краса и обилује
карактеристичним облицима оваквог
рељефа - вртачама. Другу географску
целину чини велика исушена језерска
котлина - Голубачко поље, са севера
омеђено узвишењем Јездинцем, са
истока Радмиловцем, са запада Косовом
и Тустим брдом са југа. Кроз само поље
протиче речица Буковац по којој је село
добило име.

UDK 902/904(497.11)”2003”

History of research
The area that was included in the
2003 survey did not draw much attention
in the past. The villages of Krčmar and
Robaje were partially included in an
archaeological survey undertaken by Đ.
Jovanović and M. Valtrović in 1892. and
1893. (Јовановић 1892; Валтровић
1893). The material collected was
designated as a part of the BelotićBela Crkva cultural group by D. and M.
Garašanin (Garašanin 1983: 705-719).
During the nineties, two systematic
surveys were undertaken by the Petnica
S.C., which were aimed at locating Bronze
Age tumuli (Reljić and Tomašević 1993;
Jovanović and Trifunović 1996).
Geographical characteristics
Bukovac is located 9 km southwest of
Valjevska Mionica, on the northern foot of
the Maljen mountain. This entire region
lies on karst and is abundant in features
characteristic for this type of terrain,
namely funnel-shaped depressions. The
other geographic zone is a large, dried
out lake depression - Golubačko polje. It
is enclosed by the Jezdinac mount to the
North, Radmilovac to the East, Kosovo
to the West and the Tusto mount to the
South. The village was named after the
Bukovac brook which ﬂows through the
depression.

1

У екипи која је обавила
рекогносцирања 2003. године су
се налазили: Адам. Н. Црнобрња,
кустос Музеја града Београда;
Миљана Радивојевић, апсолвент
археологије; Сенка Целнер, студент
1. године археологије; Марко
Теодорски, студент 2. године
археологије; Властимир Шљивић,
полазник семинара археологије
ИСП. Рекогносцирање је
реализовано у оквиру Археолошке
научне школе Робаје 2003. Рад ће у
нешто измењеном облику и са више
илустрација бити публикован у Acta
archaeologica I, 2006. Истраживачка
станица Петница.

1

The team that conducted the 2003
survey were: Adam N. Crnobrnja,
custodian in the Museum of Belgrade;
Miljana Radivojević, ﬁnal year student
of archaeology; Senka Celner, ﬁrst
year student of archaeology; Marko
Teodorski, second year student
of archaeology; Vlastimir Šljivić,
attendant of the archaeology seminar
in the Petnica Science Center.
Paper with more illustrations and
information will be published in
Acta archaeologica I, 2006. Petnica
Science Center.
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Карта локалитета
Map of the sites
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Опис и резултати истраживања
Забележене локалитете смо
хронолошки разграничили на три
периода:
Праисторијски (бронзанодобски)
Средњовековни (XIII-XVI век)
Нововековни (XIX и XX век)

Description and results of the survey
Recorded sites were chronologically
divided into three periods:

I. Праисторијски (бронзанодобски)
локалитети

I. Prehistoric (Bronze Age) sites

1. Мраморак
Место: Буковац
(x - 7417,550; y - 4894,325; z - 400)
Њива се простире у правцу
исток-запад, димензија 150 x 100 m,
у власништву је Д. Белушевића. На
јужној падини нађено је неколико
фрагмената камена и кремена на којима
се познају трагови обраде као и пар
фрагмената хронолошки неосетљиве
керамике.
2. Три хумке
Место: Буковац
(x - 7418,575; y - 4896,375; z - 415)
На ливади са три вртаче
констатоване су три камене хумке. Две
на ЈИ и јужном ободу средње, а трећа
на СЗ ободу јужне, највеће вртаче.
Налазе се на око 20 m удаљености
једна од друге, следећих димензија
гледано са запада: 1) R 2 m; h 0.3 m;
2) R 1.5 m; h 0.3 m; 3) R 3 m; h 0.8 m.
3. Тусто брдо - Равне вртаче
Место: Робаје
Локалитет чини комплекс од три
вртаче са каменим хумкама на ободу,
састављеним од камења набацаног на
живу стену, које су описане у правцу од
истока ка западу.
3а. Прва вртача
У овој, највећој вртачи налазе се
четири камене хумке:
На ЈЗ горњем рубу вртаче, R = 10 m; h
= 0.5 m (x - 7418,175; y - 4896,225; z
- 432)
На ЈИ рубу вртаче, R = 1.5 m; h = 0.3 m
(x - 7418,175; y - 4896,212; z - 432)
У шумарку на северној страни вртаче,
сачињена од ситнијег је камена, R = 5
m; h = 1 m (x - 7418,150; y - 4896,250;
z - 432)
Концентрација ломљеног камена којој
је тешко утврдити тачне димензије (x
- 7418,125; y - 4896, 250; z - 432).

Prehistoric (Bronze Age)
Medieval (13th-16th century)
New Age (19th and 20th century)

1. Mramorak
Location: Bukovac
(x - 7417,550; y - 4894,325; z - 400)
The allotment is east-west oriented,
150x100 m in size and belongs to
D. Belušević. A few fragments of
worked stone and ﬂint and a pair of
chronologically insensitive pottery shards
were found on its southern slope.
2. Tri humke
Location: Bukovac
(x - 7418,575; y - 4896,375; z - 415)
On a ﬁeld with three depressions,
three stone tumuli were recorded. Two of
them were on the southeast and south
sides of the medium-sized depression and
the third tumulus was on the northwest
side of the largest, southernmost one.
The tumuli are at about 20 m from each
other, with following dimensions (from
East to West): 1) R 2 m; h 0.3 m; 2) R
1.5 m; h 0.3 m; 3) R 3 m; h 0.8 m.
3. Tusto brdo - Ravne vrtače
Location: Robaje
The site includes a complex of three
depressions with stone tumuli on the
sides, constructed of stone piled up
directly on the bedrock. The tumuli are
described in the westward direction.
3a. Depression No. 1
Four stone tumuli are located in this
depression, the largest one of all:
On the southwest, upper side of the
depression, R 10 m and h 0.5 m (x 7418,175; y - 4896,225; z - 432).
On the southeast side of the depression,
R 1.5 m, h 0.3 m (x - 7418,175; y 4896,212; z - 432).
In trees on the north side of the
depression, constructed of smaller
stones, R 5m, h 1 m (x - 7418,150; y 4896,250; z - 432).
Agglomeration of crushed stone, exact
dimensions of which were hard to
establish (x - 7418,125; y - 4896, 250; z
- 432).
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3b. Друга вртача
У овој вртачи налазе се три камене
хумке:
R = 9.8 m; h = 1.5 m (x - 7418,075; y
- 4896,300; z - 437)
R = 5.6 m; h = 0.5 m (x - 7418,068; y
- 4896,289; z - 437)
R = 1.5 m; h = 0.4 m (x - 7418,062; y
- 4896,312; z - 437)
У оквиру Летње научне школе
Робаје 2003. вршена су ископавања на
хумкама 1 и 2 друге вртаче. Резултати
ископавања хумке 1 указали су да се
она може везати за културну групу
Белотић-Бела Црква.

3b. Depression No. 2
Three stone tumuli were found here:
R 9.8 m, h 1.5 m (x - 7418,075; y 4896,300; z - 437)
R 5.6 m, h 0.5 m (x - 7418,068; y 4896,289; z - 437)
R 1.5 m, h 0.4 m (x - 7418,062; y 4896,312; z - 437)
Archaeological excavations were
undertaken on tumuli 1 and 2 of this
depression as a part of the Summer
Research School Robaje 2003. Excavation
results of tumulus No. 1 showed that it
can be related to the Belotić-Bela Crkva
cultural group.

3c. Трећа вртача
Камена хумка димензија R = 1.5 m; h
= 0.35 m (x - 7417,950; y - 4896,350; z
- 450)

3c. Depression No. 3
Stone tumulus with dimensions R 1.5
m and h 0.35 m (x - 7417,950; y 4896,350; z - 450)

3d. Четврта вртача
Странице вртаче прекривене су
жутим, сасушеним растињем, на њеним
рубовима су две камене хумке:
R = 1.5 m; h = 0.45 m, у пречнику од
10 m око хумке је светлија трава (x 7418,350; y - 4896,025; z - 452)
R = 2 m; h = 0.5 m, около је светлија
трава (x - 7418,355; y - 4896,012 км; z
- 452)

3d. Depression No. 4
The sides of this depression are
covered in yellow, dried out vegetation.
Two stone tumuli are located on its edges:
R 1.5 m; h 0.45 m; in the diameter of 10
m around the tumulus the grass is lighter
in color (x - 7418,350; y - 4896,025; z
- 452)
R 2; h 0.5 m, around the tumulus the
grass is lighter in color (x - 7418,355; y
- 4896,012 км; z - 452)

4. Хумка код Хајдучког гробља
Место: Робаје
(x - 7417,825; y - 4896,425; z - 440)
На падини источно од локалитета
Хајдучко гробље налази се камена
хумка R = 6 m; h = 0.4 m.
5. Хумка код тора
Место: Робаје
(x - 7418,575; y - 4895,725; z - 385)
На око 1 km ЈИ од локалитета
Равне Вртаче, налази се камена хумка
димензија R = 9.8 m; h = 0.55 до 0.95
m.
6. Вртача код Петрашевића
Место: Робаје
(x - 7420,250; y - 4897,525; z - 295)
Око 200 m испод Пејића брда, са
десне стране пута налазе се две вртаче.
У првој је камена хумка димензија око
R = 3 x 1.5 m; h = 0.4 m.
На прелазу између вртача налазе
се две камене хумке на размаку од 20
метара:
R = 2.5 m; h = 0.8 m
R = 2 m; h = 0.6 m, пречник светлије
траве око ње до 8 m.

4. Tumulus at Hajdučko groblje
Location: Robaje
(x - 7417,825; y - 4896,425; z - 440)
On a hillside east of the site of
Hajdučko groblje a stone tumulus is
found, R 6 m, h 0.4 m.
5. Humka kod tora
Location: Robaje
(x - 7418,575; y - 4895,725; z - 385)
At about 1 km southeast of the Ravne
Vrtače site, a stone tumulus is located,
the dimensions of which are R 9.8 m, h
0.55 to 0.95 m.
6. Vrtača kod Petraševića
Location: Robaje
(x - 7420,250; y - 4897,525; z - 295)
Some 200 m below the Pejića
mount, on the right side of the road, two
depressions are located. The ﬁrst one
holds a tumulus, 3x1.5 m and 0.4 m in
dimensions.
Two more tumuli are found on the
intersection between the depressions, 20
m apart from each other:
R 2.5m and h 0.8m
R 2 m and h 0.6m; the diameter of lighter
colored grass around it reaches 8 m.
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7. Илирско гробље
Место: Буковац,
заселак Митровићи
(x - 7419,575; y 4894,400; z - 380)
На ливади Јовице
Лучића налази се
осам земљаних
тумула, од којих су
два оштећена сеоским
путем. Власник тврди
да је раније приликом
орања наилазио на
камење по ободу
хумки, као и да је
постојало још оваквих
поља са хумкама
које су мештани сравнили, те да их
је било и на оближњем брду Извршцу
(при обиласку истог нисмо их уочили).
Приликом обиласка терена пронађени
су фрагменти керамике, као и један
аморфни бронзани налаз.
Тумули су следећих димензија:
I - R = 20.5 m; h = 0.95 m (Ископаван
у оквиру Археолошке научне школе
Буковац 2004)
II - R = 21.5 m; h = 0.81 m (Ископаван
у оквиру Археолошке научне школе
Буковац 2005)
III - R = 19.5 m; h = 0.94 m
IV - R = 21.5 m; h = 0.87 m
V - R = 24 m; h = 0.81m
VI - R = 22 m; h = 1.07 m
VII - R = 21 m; h = 0.63 m
VIII - R = 19 m; h = 0.90 m (Ископаван
у оквиру Археолошке научне школе
Буковац 2005)
8. Биљеге
Место: Буковац
(x - 7420,125; y - 4891,240; z - 532)
На врху косе испод које терен
нагло пада ка Крчмарској реци
налази се тумул пречника око 20 m и
очуване висине од око 1.5 m. Око 150
m западно од њега налазе се остаци
једнога мањег тумула, пречника 12 m и
очуване висине од 0.6 m.

Слика 1 - Илирско
гробље, распоред тумула
Figure 1 - Location of
tumuli on the site of Ilirsko
groblje

7. Ilirsko groblje
Location: Bukovac, hamlet of Mitrovići
(x - 7419,575; y - 4894,400; z - 380)
Eight dirt tumuli were recorded on
Jovica Lučić’s ﬁeld, two of which were
truncated by the village road. The owner
of the ﬁeld testiﬁes that he has come
across stones on the edges of tumuli
while plowing, and also that there were
more ﬁelds with tumuli present in the
past before they were leveled by the
villagers. He also testiﬁes that there were
yet more tumuli standing on the nearby
mount of Izvršac which we could not
conﬁrm. Survey of the site yielded pottery
shards and an amorphous copper object.
The tumuli are of the following
dimensions:
I - R= 20.5m, h= 0.95m (excavated as
a part of the Summer Research School
Bukovac 2004)
II - R= 21.5m, h= 0.81m (excavated as
a part of the Summer Research School
Bukovac 2005)
III - R= 19.5m, h= 0.94m
IV - R= 21.5m, h= 0.87m
V - R= 24m, h= 0.81m
VI - R= 22m, h= 1.07m
VII - R= 21m, h= 0.63m
VIII - R= 19m, h= 0.90m (excavated as
a part of the Summer Research School
Bukovac 2005)

8. Biljege
Location: Bukovac
(x - 7421,550; y - 4891; z - 532)
At the top of a slope below which
the terrain steeply drops down to the
Krčmarska river, a tumulus is situated,
some 20 m in diameter and 1.5 m
preserved in height. Around 150 m to the
west of it lie the remains of yet another
smaller tumulus, 12 m in diameter and
0.6 m in height.

Слика 3 - Већи тумул на
Биљегама
Figure 3 - Larger tumulus
on the site of Biljege
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II. Средњовековни локалитети
(XIII - XVI век)
9. Маџарско гробље
Место: Буковац
(x - 7417,360; y - 4895,375; z - 395)
Налази се иза куће У. Белушевића
који је навео да је на њиви у близини
гробља налажена опека димензија 25
x 25 x 5 cm, као и да су на гробљу
споменици раније били и усправни и
положени, али су временом разношени.
Површина гробља је око 20 x 20 x 10
m. Услед густе вегетације дошли смо
само до четири надгробне плоче, које
су димензија од 1.8 x 1.1 x 0.2 m до
2.10 x 0.99 x 0.4 m.
У литератури овакви споменици су
забележени као аморфни тип датован
од XIII до XVI века (Дудић 1995: 3;
Bešlagić 1971: 115).
10. Буковачко гробље
Место: Буковац
(x - 7417,750; y - 4893,850; z - 420)
Поред рецентних, наишли смо и на
старије споменике које смо определили
у три групе:
Усправни, великих димензија,
припадају типу аморфних споменика
забележених и на локалитету Маџарско
гробље, датовани од XIII до XVI века.
У горњем делу профилисани
споменици, прате орнамент великог
крста урезаног при врху, као и низ
мањих, сличних, урезаних испод њега,
датују се у XV - XVI век.
Гробно место формирано од
више насатице постављених камених
плоча и једне која прекрива сам гроб,
са надгробним каменим обележјем
неправилног облика.
11. Старо Гробље
Место: Мијовићи
(x - 7418,800; y - 4897,125; z - 350)
На сеоском гробљу засеока
Мијовићи наишли смо на старије
аморфне надгробне споменике, попут
оних на Буковачком и Маџарском
гробљу, који су понегде негирани
рецентним укопом, датовани у XIII - XVI
век.
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12. Робајско гробље
Место: Петрашевићи
(x - 7420,025; y - 4896,325; z - 300)
На овом рецентном гробљу
уочено је неколико споменика са
карактеристичном орнаментиком, који
се наводи као тип антропоморфног
крста које Исаиловић датује у XV - XVI
век.

II. Medieval sites (XIII-XVI century)
9. Madžarsko groblje (Hungarian
Cemetery2)
Location: Bukovac
(x - 7417,375; y - 4894,650; z - 395)
It is located behind the house owned
by U. Belušević, who stated that in the
ﬁeld next to the cemetery bricks were
found, 25x25x5 cm in dimensions, and
that tombstones in the cemetery were
once both upright and laid but had been
pillaged since. The cemetery covers
roughly 20x20x10 m. Due to the thick
vegetation we were able to recover
only 4 of the tombstones, dimensions
of which were from 1.8x1.1x0.2 m to
2.10x0.99x0.4 m.
Literature states that these
tombstones belong to the amorphous
variety, dated from 13th to 16th century
(Дудић 1995: 3; Bešlagić 1971: 115).
10. Bukovačko groblje (Bukovac
Cemetery3)
Location: Bukovac
(x - 7417,750; y - 4893,650; z - 420)
Besides the contemporary ones, we
also found older tombstones which were
designated in three groups.
Large, upright tombstones, which
belong to the amorphous variety also
recorded at the Madžarsko groblje site,
dated from 13th to 16th century.
Tombstones shaped in the upper
part to follow the pattern of a large cross
engraved at the top and a number of
small crosses beneath it. They are dated
to the 15th-16th century.
Burial construction is formed by a
number of upright stone slabs and a slab
which covers the grave, marked with
tombstones of irregular shape.
11. Staro Groblje (Old Cemetery4)
Location: Mijovići
(x - 7418,800; y - 4897,125; z - 350)
In the cemetery of the hamlet of
Mijovići we encountered older, amorphous
tombstones resembling the ones found at
Madžarsko groblje and Bukovačko groblje.
Some of the burials were truncated by
contemporary dugouts. They were dated
to the 13th-16th century.
12. Robajsko groblje (Robaje Cemetery5)
Location: Petraševići
(x - 7420,025; y - 4896,325; z - 300)
A few tombstones with a distinctive
ornamental scheme, interpreted as a
type of anthropomorphic cross and dated
to the 15th-16th century by Isailović,
were encountered at this contemporary
cemetery.
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III. Нововековни локалитети
(XVII - XX век)

III. New Age sites
(XVII - XX century)

13. Белушко брдо - Черге
Место: Мратишићи
(x - 7417,325; y - 4893,775; z - 417)
По причи мештана, на њиви М.
Белушевића, са западне стране брда,
некада се налазило турско насеље.
На овој њиви до пре педесетак година
изоравани су камен, опека и цреп, а
помиње се и случајан налаз златника
на истом месту.

13. Beluško brdo - Čerge
Location: Mratišići
(x - 7417,325; y - 4893,775; z - 417)
Village narrative states that a Turkish
settlement was located in the allotment
now owned by M. Belušević, on the west
side of the mount. Until ﬁfty years ago,
stone, bricks and roof tiles surfaced
here during plowing. A chance ﬁnd of a
golden coin is also mentioned in the same
context.

14. Црквине
Место: Робаје
(x - 7418,750; y - 4896,525; z - 450)
На источном врху Тустог брда, по
причи В. Мијовића, налазе се остаци
старе цркве разрушене у Другом
светском рату. Очувани остаци су
у густом растињу, димензија 15 x 6
m, висине 1 m. Присутна је велика
количина камена и опеке.

14. Crkvine
Location: Robaje
(x - 7418,750; y - 4896,525; z - 450)
V. Mijović states that on the eastern
peak of the Tusto mount there are
remains of an old church razed in the
Second World War. Preserved remains
are now entangled in thick vegetation,
dimensions of 15x6 m and 1m of height.
Large quantity of stone and brick is
present.
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УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ РАДОВА РЕДАКЦИЈИ
АРХЕОЛОШКОГ ПРЕГЛЕДА

1. Текст
1.1 Дужина текста
а) Текст извештаја не треба бити дужи од три куцане
стране (по 1800 карактера) уколико је реч о резултатима
археолошких ископавања било којег типа. Број илустрација
у овом случају износи до седам (7) + детаљ карте.
б) У случају да су резултати ископавања или
рекогносцирања већ публиковани пре АП-а, текст не треба
да прелази једну куцану страну (1800 карактера), са
основним подацима и обавезним упутом на предходни рад.
Број илустрација у овом случају износи до три (3) + детаљ
карте.
в) Ако је реч о рекогносцирањима, текст може бити дужи,
али не преко шест куцаних страна (по 1800 карактера).
Број илустрација у овом случају износи до десет (10) +
детаљ карте.
1.2 Језик
Текст извештаја је на српском језику, писан ћирилицом, а
редакција ће организовати превод целог текста на енглески
језик.
1.3 Структура текста
Без обзира на карактер налаза или истраживања (предмет,
гроб, некропола, конструкција, насеље, регија ...) аутор
текста се мора придржавати дате шеме. Извештај није
усмерен на предмет него на контекст.
Шема:
1. Географски опис налазишта и његове околине (рељеф,
хидрографска слика, визуелне везе ...).\
2. Кратак приказ стања налазишта пре почетка
истраживања.
3. Повод ископавања или избора места истраживања.
4. Употребљена метода истраживања (сондажна,
систематска ископавања, рекогносцирање ...) и основни
стратиграфски подаци о месту налаза, површини која је
истраживана као и ситуациони план налазишта (обавезан).

2. Илустрације
2.1 Подаци
Свакој фотографији или цртежу треба додати податке
о њиховом сарджају. Захтева се и податак о власнику
негатива (ако се ради о фотографији) или оргиналног
цртежа (ако се ради о цртежу). Власник може бити установа
или приватно лице.
2.2 Техничка обрада
Редакција АП полаже право на графичко уједначење
илустрација. Пошто се под тим подразумевају пре свега
цртежи препоручује се да аутори шаљу редакцији цртеже
са свим релевантним подацима.

3. Рекогносцирања
Извештаји са рекогносцирања прате приказану
структуру текста, али је потребно код тачке 4
назначити карактер рекогносцирања, односно полазне
принципе (проверавање библиографских података,
проверавање унапред дефинисаних предела погодних за
насељавање, анкетирање, интензивно рекогносцирање
унапред изабраних подручја исл). Следе подаци о
додатно употребљеним методама . Текст о изведеном
рекогносцирању може бити дужи, али не преко шест
куцаних страна (по 1800 карактера).

4. Технички захтеви
1. Текст куцати са едитором Оfﬁce Word 97 или новији, са
фонтом Times New Roman, ћириличним писмом.
2. Све маргине су 3 цм; број карактера по страни је
максималних 1800; број редова је 27-33, а проред је 1,5.
3. Текст се пише фонтом величине 12, док се наслов
пише фонтом величине 14 поинта у 5. или 6. испод горње
маргине са масним (bold) словима.
4. На 1. листу, на левој страни, у другом реду испод горње
маргине исписује се име аутора и институцијом у којој ради.
5. Цитирање је Харвард системом (погледати упутство у
Гласнику САД 17 на странама 306-307).
6. Дати до 10 кључних речи, од чега је доле наведених 5
обавезних , а остале су по избору аутора.
- регион (западна Србија)
- општина ( Чачак )
- ужа локација (село)
- рекогносцирање или ископавање
- период
7. Литература се даје језиком и писмом којим је објављена.
8. Прилаже се до 10 илустрација, фотографија или цртежа,
уз детаљ из карте 1:25 000 или 1:50 000, са уцртаним
налазиштем.

9. Цртеже приложити на паусу, а фотографије у формату
9x13 цм или већем. Уколико се прилози предају у
дигиталној форми цртеже приложити у минималној
резолуцији 1200 dpi, а за фотографије препоручена
резолуција је 600 dpi па навише, у .tiff формату.
11. Редакцији предати текст и цртеже на дискети или CDу, директно члановима редакције или поштом на чланова
редакције или на адресу Српског археолошког друштва:
Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд
тел. 3206-239 или 3206-240, факс 639-356

Аутори су обавезни да прегледају коначну верзију текста,
пре штампе и да исправе евентуалне грешке. Радови који
не испуњавају све наведене захтеве биће враћени на
дораду.
За додатне информације можете се обратити члановима
редакције или на следеће електронске адресе и телефоне:
crnobrnja@beotel.yu 064/15-93-426 (Адам Н. Црнобрња)
vﬁlipov@eunet.yu 064/12-06-626 (Војислав Филиповић)

