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Након више од петнаест година, на иницијативу Министарства културе Републике
Србије, а у сарадњи са Српским археолошким друштвом, поново је покренут Археолошки
преглед, овај пут под називом Археолошки преглед - нова серија. Покретањем овога
часописа желимо да попунимо празнину која је настала распадом СФРЈ и гашењем претходног
Археолошког прегледа, након више од три деценије његовог излажења.
Археолошки преглед НС ће излазити једном годишње и поново ће нам доносити
основне информације о актуелним археолошким истраживањима у форми кратких извештаја
са основном документацијом и без научних претензија.
Намера нам је да Археолошки преглед НС, 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. 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.

САДРЖАЈ • CONTENTS
9

Душан Михаиловић • Dušan Mihailović
Петроварадинска тврђава - палеолитско налазиште (1)
Petrovaradin fort - Paleolithic site (1)

13

Душан Михаиловић и Бојана Михаиловић • Dušan Mihailović and Bojana Mihailović
Палеолитско налазиште Хаџи Проданова пећина код Ивањице (2)
Paleolithic site Hadži Prodan’s cave by Ivanjica (2)

17

В. Богосављевић-Петровић, А. Маричић и М. Вукадиновић • V. Bogosavljević-Petrović, A. Maričić and M. Vukadinović
ГЕОФИЗИЧКА ИСТРАЖИВАЊА ВИШЕСЛОЈНОГ НАЛАЗИШТА ЦРКВИНЕ КОД КРАЉЕВА (3)
Geophysical survey of multilayered archaeological site Crkvine near Kraljevo (3)

22

Милош Јевтић и Мирко Пековић • Miloš Jevtić and Mirko Peković
Сондажна археолошка истраживања на локалитету Кадијски крст код Књажевца (4)
Trench type excavations of site Kadijski krst near the town of Knjaževac (4)

26

Мирослав Лазић и Мирко Пековић • Miroslav Lazić and Mirko Peković
Заштитна археолошка истраживања налазишта Пиљаковац код Владичиног Хана (5)
Rescue excavations of archaeological site Piljakovac near the town of Vladičin Han (5)

30

Милош Јевтић и Мирко Пековић • Miloš Jevtić and Mirko Peković
Заштитна археолошка истраживања налазишта Калакача код Бешке (6)
Rescue excavations at the archaeological site Kalakača near the village of Beška (6)

35

Милорад Игњатовић • Milorad Ignjatović
КУПИНОВО - ЛОКАЛИТЕТ ГРОБНИЦА, НАСЕЉЕ ПРЕДРИМСКОГ И РИМСКОГ ПЕРИОДА (7)
Archaeological site Kupinovo - Grobnica, settlement of Pre-Roman and Roman period (7)

39

Татјана Михаиловић • Tatjana Mihailović
СОНДАЖНА ИСКОПАВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ГРАДИШТЕ У ЧУКОЈЕВЦУ КОД КРАЉЕВА 2002-2003. (8)
2002-2003 Trench type excavations of site GRADIŠTE in čukojevac, municipality of Kraljevo (8)

43

Станко Трифуновић • Stanko Trifunović
АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НАЛАЗИШТА “СТУБ 76” КОД ХОРГОША (9)
Archaeological excavations at site “Stub 76” near the village of Horgoš (9)

47

Т. Живковић, В. Иванишевић, Д. Булић и В. Петровић • T. Živković, V. Ivanišević, D. Bulić and V. Petrović
Извештај са сондажних истраживања локалитета Велика Градина у селу Замчања (10)
Report on the trench type excavations at Velika Gradina site in the village of Zamčanja (10)

50

Војислав Ђорђевић • Vojislav Đorđević
СОНДАЖНО ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА ДОЊОВАРОШКА ЦИГЛАНА У ПАНЧЕВУ 2003. (11)
Trench-type excavation of Donjovaroška ciglana site in the town of Pančevo in 2003 (11)

55

Дејан Булић • Dejan Bulić
Археолошка истраживања Хаџи-Проданове пећине у Ивањици (2)
Archaeological research of Hadži-Prodan’s cave in Ivanjica (2)

58

Војислав Филиповић • Vojislav Filipović
Средњовековна некропола крај цркве Св. Петра и Павла у кањону Рибнице (12)
Medieval necropolis by the church of Sts Peter and Paul in the Ribnica river canyon (12)

62

Војислав Ђорђевић • Vojislav Đorđević
АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ СТАРО СЕЛО КОД ИДВОРА У 2003. ГОДИНИ (13)
Archaeological excavations at site Staro Selo near the village of Idvor in 2003 (13)

66

Ивана Пашић • Ivana Pašić
ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ТРАСИ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА ЗА АПАТИН (14)
RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS ALONG THE GAS PIPELINE IN THE MUNICIPALITY OF APATIN (14)

71

Адам Н. Црнобрња и Миљана Радивојевић • Adam N. Crnobrnja and Miljana Radivojević
Археолошка карта Буковца и околине (15)
Archaeological survey of Bukovac and its surrounding (15)

Палеолит / Paleolithic
Петроварадинска тврђава, Нови Сад / Petrovaradin fort, Novi Sad (1)
Хаџи Проданова пећина, Ивањица / Hadži Prodan’s cave, Ivanjica (2)

Неолит / Neolithic
Црквине, Краљево / Crkvine, Kraljevo (3)
Старо село, Идвор / Staro selo, Idvor (13)
Кадијски крст, Књажевац / Kadijski krst, Knjaževac (4)
Траса гасовода, Апатин / Gas pipeline, Apatin (14)

Енеолит, Бронзано и Гвоздено доба / Eneolithic, Bronze and Iron Ages
Црквине, Краљево / Crkvine, Kraljevo (3)
Доњоварошка (Најева) циглана, Панчево / Donjovaroška (Najeva) ciglana, Pančevo (11)
Кадијски крст, Књажевац / Kadijski krst, Knjaževac (4)
Калакача, Бешка / Kalakača, Beška (6)
Пиљаковац, Владичин Хан / Piljakovac, Vladičin Han (5)
Траса гасовода, Апатин / Gas pipeline, Apatin (14)

Римско доба / Roman Period
Црквине, Краљево / Crkvine, Kraljevo (3)
Гробница, Купиново / Grobnica, Kupinovo (7)
Градиште у Чукојевцу, Краљево / Gradište in Čukojevac, Kraljevo (8)
Траса гасовода, Апатин / Gas pipeline, Apatin (14)

Сеоба народа и средњи век / Dark and Middle Ages

Хаџи Проданова пећина, Ивањица / Hadži Prodan’s cave, Ivanjica (2)
Велика градина у Замчању, Краљево / Velika gradina in Zamčanja, Kraljevo (10)
Доњоварошка (Најева) циглана, Панчево / Donjovaroška (Najeva) ciglana, Pančevo (11)
Старо село, Идвор / Staro selo, Idvor (13)
Траса гасовода, Апатин / Gas pipeline, Apatin (14)
“Стуб 76”, Хоргош / “Stub 76”, Horgoš (9)
Црква Св. Петра и Павла, Мионица / Church of Sts Peter and Paul, Mionica (12)

Рекогносцирање / Survey

Буковац, Мионица / Bukovac, Mionica (15)

Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 2/3 9

UDK 903.2”632”(497.113)

Заштитна археолошка ископавања на локалитету
Баташево у Младеновцу 2004. и 2005. године
Велибор Катић, Музеј града Београда
Кључне речи: Београд, Младеновац, Велики луг, Баташево, поток, насеље, вишеслојно налазиште,
старији неолит, старчевачка култура, рано бронзано доба

Локалитет Баташево, у југоисточном
делу Младеновца, у археолошку евиденцију
уведен је као античко насеље, 1986. године.
Налази се на левој обали Баташевог потока,
који тече из правца северозапада ка југу и
на овом месту улази у долину реке Велики
луг (карта). Баташево поље, северно од локалитета, и Велико поље, источно од њега,
су две простране заравни (надморска висина 160 m) испод брда Дебељак (240 m). У
долини потока, испод локалитета, налази се
извор Матина чесма.
Приликом земљаних радова на гасификацији МЗ Баташево у Младеновцу, 1998. године, оштећени су културни слојеви старијих
насеља. Предузете су све активности да се
траса гасовода археолошки истражи и документује, првенствено на позицијама уочених
објеката. Из тог разлога сонде су постављене
на ширем простору, а истражени су културни
слојеви из старијег неолита, бронзаног доба,
касне антике и средњег века.
Током 2004. и 2005. године заштитна
сондажна ископавања на овом локалитету
обухватила су само зону Македонске улице.
Израдом Регулационог плана ЈП ДИП Младеновца, планирано је уређење и асфалтирање овог дела градског подручја. Резултати добијени истраживањима 1998. године
показују да се на простору улице и у зони
око ње налазило насеље протостарчевачке
и старчевачке културе, а после дужег прекида, и насеље из раног бронзаног доба. Нова
ископавања имала су сондажни карактер, с
циљем да се утврди стратиграфска ситуација
и изради савремена археолошка документација пре радова на уређењу улице.

Са две сонде (1/04 и 3/04) истражен је
део објекта 1, на катастарској парцели 4802,
уз сагласност власника Слађана Радуловића.
Део овог објекта, који је захватао Македонску улицу истражен је 1998. године, када је
дефинисана његова дужина од 12 m. Сондама 1/04, димензија 7 х 3 m, и 3/04, димензија
3 х 2 m, утврђена је његова ширина, која
износи 2,5 m. Објекат је укопан у здравицу
20–30 сm, а подница је на релативној дубини од 1,10 m и на њој се налазио слој урушеног зидног набоја, дебљине до 0,70 m.
Од покретних археолошких налаза откривено је неколико комада зидног набоја
са остацима беле боје, као и већи број љуспица беле боје, што потврђује да су зидови
објекта делимично бојени или осликавани
у техници глетовања белом бојом. Остале
налазе чине фрагменти керамике, углавном
бојене црвеном бојом, два силекса израђена од минерала изузетне стакласте прозирности и једна коштана алатка типа шпахтле.
Иако објекат 1 није потпуно истражен, пре
свега делови који се налазе испод бетонске
ограде и стазе, као и део који залази под гаражу, може се рећи да је неуобичајено великих димензија, па спада у ретке тако велике
грађевине из старијег неолита на Балкану.
Археолошки резултати потврђују да се објекат 1 сигурно може дефинисати као култни
објекат, односно као светилиште (храм), и
да припада другој фази старијег неолитског
насеља у Баташеву.
Три сонде у низу (2/04, 1 и 2/05) постављене су у централном делу Македонске
улице, на међусобним растојањима од 20 m
и оријентације југоисток – северозапад. Паралелне су са постојећом макадамском трасом улице и главним водовима подземне инфраструктуре.
Сонда 2/04 је димензија 3 х 4 m, а релативна дубина ископа износила је 1,15 m.
У југоисточној половини сонде дефинисан је
укоп јаме или полуземунице овалног облика
и дубине 0,40 m. На северозападном крају
укопа нађен је већи број фрагмената великог
лонца лоптастог облика, украшеног кратким
пластичним тракама назубљеним убодима
прстом. У осталом делу укопа налазила се
већа количина покретног археолошког материјала. Осим секире и неколико силекса,
откривено је више фрагмената керамике. За-

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location
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пажа се да је керамика украшавана и импресо и барботин техником, а неколико фрагмената показује да је код појединих посуда заступљено бојење црвеном бојом. Засипањем

Слика 1 – Део објекта
1 у северозападном
углу сонде 1/04
Figure 1 – Part of object 1 in the northwest
corner of trench 1/04

укопа формиран је други културни слој, који
је од археолошког материјала садржао крупније комаде горелог кућног набоја, предмете
од камена, секиру, фрагменте жрвња и грубе
неолитске керамике.

Слика 2 – Основа
куће и укоп
бронзанодопске
земунице у сонди 1/05
Figure 2 – House foundation and Bronze Age
dugout in trench 1/05

Сонда 1/05 има димензије 3 х 7 m, а релативна дубина ископа износила је 1,2 m. У
њеном северозападном крају истражен је део
надземног објекта (кућа 1/05) правоугаоног
облика, оријентације север – југ. Један део
куће залази у североисточни профил, под
макадамску трасу, а други у северозападни
профил, који је уништен вероватно индивидуалним прикључком на канализацију.

У основи куће није било укопа архитектонских елемената и може да се закључи
да је грађена од лакоконструктивних елемената. Ка централном делу основа је релативно нижа за 0,10 m од рубова и била је испуњена покретним археолошким материјалом, углавном предметима од печене земље
и камена.
Керамика припада посудама за свакодневну употребу, лонцима и зделама, од
којих су поједине украшене импресо техником. У јужном углу куће налазили су се сложени фрагменти питоса. Предмети од камена
заступљени су комадима жрвњева, језгрима
за израду ножића, као и бројним ножићима.
На основу фрагментоване керамике, кућа се
везује за трећу фазу старчевачког насеља у
Баташеву.
У источном углу сонде откривен је укопани објекат типа полуземунице. Истражени су мањи део укопа и прилазна рампа.
Од бројних остатака керамичких посуда издвајају се пехар украшен канелурама и конична здела са језичастим дршкама. Камене
алатке заступљене су силексним ножићима.
Према карактеристикама керамике, овај налаз се датује у рано бронзано доба.
Сонда 2/05, северозападно од сонде
1/05 и на удаљености од 20 m, постављена је
у наставку сонди 2/04 и 1/05 и са њима чини
јединствен низ. Због подземне инфраструктуре, њене димензије су биле 3 х 5 m. Релативна дубина ископа је 1,10 m, са културним
слојем дебљине 0,60 m, у коме је откривена
већа количина фрагментоване керамике из
треће и, знатно мање, из четврте фазе старчевачког насеља у Баташеву. Посуде су украшене барботин техником, разним мотивима јамица и уштипака прстима.
Осим керамике, нађено је више фрагмената жрвњева од камена, као и мали број
кремених ножића. У западном углу сонде
налазио се источни угао надземног објекта,
куће 2/05, по карактеристикама сличног
кући 1/05.

ARCHAEOLOGICAL RESCUE EXCAVATIONS ON THE SITE BATAŠEVO
IN MLADENOVAC, SEASONS 2004 & 2005
Velibor Katić, Belgrade City Museum

Archaeological site of Bataševo is located in southeast part of Mladenovac on the left bank of Bataševo
creek, at its conflux with Veliki Lug river (Fig. 1). During
gasification earthworks in Bataševo that took place in
1998, first rescue excavations were performed on site,
with material remains ranging from early Neolithic,
Bronze age, late Roman period and medieval times.
Excavations were continued in 2004 and 2005.
During 2004 campaign three trenches were laid on the

site (covering surface of 39m2) with two more being
laid in campaign 2005 (covering 36m2). Four habitation
phases of a Starčevo culture settlement were detected
(a part of the shrine and a proto-Starčevo house were
excavated), alongside a part of a Bronze Age dugout.
It must be mentioned here that a more extensive
excavation was largely constrained by existing objects
and infrastructure on the site, thus objects mentioned
above could not be excavated in full.
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ЗАШТИТНА ИСТРАЖИВАЊА АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА
ГРАД – СТАРЧЕВО 2003. и 2004. ГОДИНЕ
Маја Живковић, Завод за заштиту споменика културе, Панчево
Кључне речи: јужни Банат, Панчево, Старчево, заштитна сондажна ископавања, старији неолит,
старчевачка култура, земунице, скелет

Археолошко налазиште Град – Старчево, споменик културе од изузетног значаја,
налази се око 3.5 km источно од Дунава, на
некадашњој левој обали реке, са десне стране пута Панчево–Старчево и на самом улазу
у село. Удаљено је око 8 km југоисточно од

Панчева, а ваздушном линијом исто толико
југозападно од налазишта Винча.
Локалитет је откривен 1912. године,
приликом експлоатације земље за потребе
циглане која је радила до 1919. године, а до
данас је у великој мери девастиран (Fewkes,
Goldman, Ehrich 1933: 35).
Заводу за заштиту споменика културе
у Панчеву, 2003. и 2004. године одобрен је
део средстава за пројекат Археолошка истраживања околине археолошког локалитета Град - Старчево ради утврђивања граница
заштићене околине налазишта,1 па су током

лета 2003. и 2004. године вршена заштитна
сондажна ископавања.
Укупно је истражено око 70 m2. Првобитна граница заштићене околине налазишта,
утврђена рекогносцирањем 1997. године, на
основу резултата ископавања померена је
ка југу. Установљен је богат културни слој
старчевачке културе у делимично откопаним
земуницама, у сондама бр. 2/2003 и 5/2004,
што говори о простирању насеља изван границе заштићене парцеле. Као посебно занимљив налаз треба издвојити људски скелет,2
откривен на дну земунице у сонди бр. 5/2004
(сл. 1).
Резултати ископавања публиковани су у
прелиминарном извештају (Живковић 2006),
а стратиграфска ситуација презентована је
у реферату на I међународном симпозијуму
Археологија Баната, румунско-српска истраживања, октобра 2005. године у Решици, Румунија (Živković 2006a).

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Слика 1 – Сонда
5/2004, скелет 1,
снимак са севера
Figure 1 – Trench
5/2004, Skeleton 1,
view from the north

RESCUE EXCAVATIONS OF THE ARCHAEOLOGICAL
SITE OF GRAD – STARČEVO, CAMPAIGNS 2003-2004
Maja Živković, Cultural Heritage Preservation Institute, Pančevo
This report will present information on the
excavations of surrounding of the archaeological site
of Grad – Starčevo in 2003 and 2004, with reference
on the previous work. Excavations were undertaken
to confirm site boundaries that were established
during field surveying of 1997. This site has no
confirmed boundaries of protected surrounding,

Конкурс за
суфинансирање
програма и пројеката у
култури Покрајинског
секретаријата за
образовање и културу
АП Војводине.
2
Са претходних
ископавања на
налазишту позната
су три скелета из
неолитског периода
(Fewkes, Goldman,
Ehrich 1933: 43).
1

and with it no specified protection measurements,
which accounts for the constant devastation of
this area. The results of the excavations will result
in the necessary documentation needed for the
act of establishment of protected site surrounding
boundaries and, at least from the legal aspect
disallow further devastation.
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СИСТЕМАТСКА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НА НАЛАЗИШТУ
БЕЛО БРДО У ВИНЧИ 2004. ГОДИНЕ
Ненад Тасић, Филозофски факултет, Београд
Кључне речи: Београд, Винча, Винча–Плочник II, позни неолит, винчанска култура, систематска ископавања,
систем целина, специјалистичке анализе, фигурине, алат од кости, алат од камена

О географском положају налазишта
Бело брдо у Винчи писано је на више места у
археолошкој литератури (нпр., Васић 1936;
Тасић, Срејовић, Стојановић 1990), те није

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

1
У овом раду
коришћени су делови
извештаја руководилаца експертских
радионица: проф. др
Весне Димитријевић,
др Драгане Антоновић,
Вере БогосављевићПетровић, Јасне
Вуковић. Координацију
и обједињавање теренске документације
водили су мр Бобан
Трипковић, Мирослав Марић и Витомир
Јевремовић

Слика 1 – Положај
Белог брда и главни
путни правци током
неолитске епохе
Figure 1 – Location of
Belo Brdo and the
main Neolithic routes

неопходно да се додатно коментарише, већ
можда треба само још једном нагласити његов идеалан гео-стратешки положај.
Од првих истраживања 1908. године, са
прекидима се ископава до данас, а истраживањима руководи Одбор за археолошка истраживања у Винчи САНУ. На основу дозволе
Министарства културе, ископавањима руководи др Ненад Тасић.
Током кампање Винча 2004.1 настављено је истраживање на Сектору II, на коме
су радови започети 1978. године. Тадашња
мрежа је реконструисана како би се техничка документација уклапала без додатног
прерачунавања. Тада је успостављен и систем локуса (квадрати димензија 1 х 1 m).

Осим у законом прописаној форми, теренска документација вођена је дигитално,
коришћењем специјализованог софтверског
решења Археопак.
Од 2003. године ради се у систему целина (Units), и даље у оквиру постојеће
квадратне мреже. Подаци о положају целина, непокретних археолошких објеката и
покретних налаза бележе се уз помоћ тоталне станице и уносе у рачунар, где се врши
повезивање тачака, систематизација и анализа добијених података. Укупна фото-документација је у дигиталној форми, такође се
уноси у софтвер и повезује са текстуалним
и техничким видовима документације. Ископавање се врши у археолошким слојевима
тако што се прате састав и квалитет земље
и реагује на сваку промену. Покретан материјал такође се издваја по целинама, што у
највећој мери олакшава рад на тријажи и реконструкцији материјала.
Током кампање 2004. предузето је
неколико захвата на сектору II:
Због изузетно сложене ситуације која
је последица велике концентрације налаза
и непокретних објеката који нису горели,
одлучили смо да дуж целог ископа отворимо
контролни ров, који би нам олакшао увид у
стратиграфију овог дела локалитета и стварање што ефикасније стратегије ископавања
за наредну сезону. Означен је као Ров 01/04,
а димензије су му 1 х 17 m. Горњи слојеви
представљају сиву и сивомрку растреситу
земљу, која је скидана у већем откопу јер се
чини да не репрезентује неку значајну културну секвенцу. У следећих 20–30 cm откривено је неколико керамичких група, које су
се налазиле у слоју мрке растресите земље.
С обзиром на малу ширину контролног рова,
у овом тренутку није јасан њихов контекст и
биће дефинисан тек током наредних истраживачких кампања.
Истраживање објекта (куће) 03/03
Ископавањима 2003. године, у јужном
делу истраживане површине (CIV/4) откривен је простор са остацима куће (објекат
03/03) која је страдала у пожару. Током 2004.
године приступило се дефинисању габарита
овог објекта. Остаци куће делом су откривени приликом копања контролног рова, а
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делом су се простирали јужно од њега. Границе објекта
нису у потпуности сагледане
с обзиром да на југу једним
углом залази под профил. Ка
северу, граница није јасно
ухваћена, али се на профилу
у северном темељном рову
куће 01/02 не виде остаци
рушевинског слоја овог објекта. У западном темељном
рову куће 01/02 рушевински
остаци објекта 03/03 само се
местимично уочавају. С обзиром да ископавање овог
објекта није довршено, један
од прелиминарних закључака може бити да је непосредно после рушења, на истом
простору извршена темељна
нивелација терена.
Рад на Сектору I
Због критичне пукотине
у делу профила одлучили
смо да његов угрожени део
учврстимо шкарпом коју смо
формирали од земље одбачене током ранијих истраживачких кампања. Скидање
културног слоја започето је
ископавањем средњовековних гробова. Нађено је седам гробова који припадају
српској средњовековној некрополи, датованој у време
између IX и XII века.
У наредном хоризонту
откривен је објекат 01/04.
На подници се могло установити постојање два премаза.
Иако је страдала у пожару,
кућа је девастирана укопавањем гробних рака, као и
деловањем природних фактора. Млађа подница куће
има дебљину око 2–4 cm.2
На једном делу поднице уочен је слој пепела. На подници није било налаза, али
се у рушевинском слоју куће
налазила одређена количина
материјала, који је вероватно представљао део инвентара куће. Током скидања
старијег премаза и поднице
уочено је постојање потпатоснице или греде. Као потпатоснице коришћене су облице кружног пресека, дебљине 3–5 cm, као и заравњени
комади дрвета правоугаоног

T. I – Избор предмета
од глачаног камена,
из кампање Винча
2004.
Pl. I – Selection of
polished stone finds
from 2004 campaign
on Vinča

Будући да је
објекат 01/04 био
видљив у вертикалном одсеку насталом
после Васићевих
истраживања, он ће
нам бити од велике
помоћи за повезивање
документације из тог
времена са новим
истраживањима, али и
за одређивање апсолутних кота Васићевих
налаза.
2

T. II – Избор из
коштаног материјала,
Винча 2004.
Pl. II – Selection of
animal bone finds from
2004 campaign on
Vinča
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T. III – Избор
из грнчарије са
ископавања у Винчи
2004.
Pl. III – Selection of
pottery finds from 2004
campaign on Vinča

T. IV – Фигурална
пластика откривена
током кампање Винча
2004.
Pl. IV – Figural plastic
discovered during 2004
campaign on Vinča

пресека. Поред поднице регистрована је површина са
концентрацијом
керамике,
као и мања камена плоча (U.
223). Није сасвим јасно да ли
материјал потиче из куће.
Избор покретних налаза
Током истраживања у
2004. години, у категорији
С налаза прикупљена су
1232 предмета, при чему је
најзаступљенији материјал
од окресаног камена (755
комада). Основна структура археолошког материјала
своди се на однос одбитака
и сечива са пратећим категоријама језгара, отпадака
и делова великог глачаног
оруђа. Готово половина налаза отпада на сечива, док
одбици чине трећину укупног броја. У обраду овог
материјала укључена је, од
2003. године, и петролошкоминералошка анализа, којом
ћемо добити информације о
пореклу сировина и њиховом избору за поједине типове оруђа.
Предмети и алатке од
глачаног
камена
чине
значајан део прикупљених
С налаза. Њихов укупан
број је 210, а јављају се у
својим стандардним типовима: секире, тесле, длета и
чекићи (Т. I). Знатно већи
број чине разне, најчешће
фрагментоване брусне алатке (глачалице и жрвњеви) и
облуци без трагова обраде и
употребе, које донекле можемо схватити као сировину
донету у насеље ради даље
обраде.
Кост
Коштани материјал прикупљен у С налазе бројао је
256 примерака алатки и другог фаунолошког материјала.
Израђивани су стандардни
типови алатки који су били
незаменљиви у свакодневном животу, али и прибор за
краткорочну употребу. При
изради прве врсте улагано
је много труда и времена, и
алатке често носе многоброј-
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не трагове употребе, док је израда друге врсте алатки сумарна и немарна. Најбројнију
класу овог материјала чине шила. Пробојци,
масивна универзална шила и врло фино исполирана танка шила и игле израђени су од
дугих или метаподијалних костију преживара
(Т. II, 1–7). Од рога су најчешће израђиване
алатке за обраду земље, као што су пијуци,
мотике, секире и садиљке.
Репертоар керамичких налаза типичан је за ову фазу винчанске керамике. У
великом проценту доминирају зделе, које
најчешће имају посувраћен обод (Т. III,
11). Јављају се и зделе са цилиндричним
ободoм (Т. III, 1–3). Ободи су понекад украшени убодима (Т. III, 4), али су најчешће
једноставни и без украса. Декорација на
грнчарији такође припада репертоару
уобичајеном за позну винчанску културу:
глачање (Т. III, 4, 7, 11) са мотивима мреже, ређе се користе жлебљење (Т. III, 3)
или пластичне апликације (Т. III, 4), које
су резервисане за посуде грубље фактуре
и већих димензија. Интересантан је фрагмент посуде са тракастом, изнад обода извученом дршком, која припада ватинској
култури, а откривен је приликом поновног
чишћења јаме 05/02.
Иако се тек у наредним истраживачким
кампањама може очекивати дефинитивно
разрешење функције објеката, могу се ипак

уочити неки општи трендови који би могли да важе за цео хоризонт истраживан од
1998. године.

T. V – Ситуација после
истраживања у Винчи
2004.
Pl. V – Post 2004
excavation situation on
the site

Чињеница да највећи број истражених
објеката није страдао у пожару говори о мирном раздобљу, без агресивних спољних утицаја, а уочена густина насељавања претпоставља врло живу грађевинску активност.
Покретни материјал је типичан за позне
фазе винчанске културе. Полуфабрикати и
сировине, као и обиље керамичких налаза
сугеришу локалну продукцију и приличну
независност у односу на околне заједнице са
којима се интензивно трговало, што се може
закључити на основу бројних налаза спондилуса (Т. II, 14–18), окера и малахита.

SYSTEMATIC ARCHAEOLOGICAL INVESTIGTIONS AT THE SITE BELO BRDO IN VINČA IN 2004
Nenad Tasić, Faculty of Philosophy, Belgrade
The most favorable geographic position of the site
of Vinča has been discussed amply in archaeological
literature, but we shall take this opportunity to make
a comment on merely two details we hold responsible
for the establishment of the site and its leading position within the Late Neolithic of SE Europe. One is the
position of the site in its immediate environment. It
is located at the top of a crescent which the Danube
forms on its route towards the Southeast. The site has
an excellent overview of the Danube which has been
an artery of communication ever since. The other concerns its broader geographic setting: within a day’s
walk one can see some major regional rivers such as
Tisa, Tamiš, Drava, and Morava emptying in the Danube. The position of the site of Vinča is thus a focal
point of the entire region which has been flourishing
during the 5th millennium B.C.
During the campaign Vinča 2004 a test trench was
laid (Rov 01/04) in an attempt to clarify a very complicated situation in this part of the site. The profile of the
trench has revealed existence of three horizons within
some 0.5 meters of cultural deposit. Object 03/03 (a

house) has been excavated. The aim was to capture its
dimensions and character.
In order to protect a part of the site in the immediate vicinity of a landslide from further deterioration,
we have started rescue excavations (Sektor I). The
plan was to protect the profile immobilizing it and excavating it. The topmost portion of this part of the site
contained 7 graves which belong to Serbian necropolis
9th – 15th century A.D. Directly underneath the graves a
house floor with two layers of coating has been discovered (house 01/04). The house is only partly preserved
since a larger, northern portion has been washed away
by the Danube in antiquity.
Abundant archaeological material which fits in the
end of the Vinča culture has been discovered. Typical
pottery types occur with carinated bowls with inverted
rims which stem out from the mass of the material.
Such is the case with other types of portable material
such as bone and stone implements. A special attention has been drawn to the question of the procurement of the raw material for the production of stone
tools and the results will be published shortly.
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Заштитна археолошка ископавања на
локалитету Црквине, Мали Борак
Мирјана Благојевић, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд
Радивоје Арсић, Завод за заштиту споменика културе, Ваљево
Кључне речи: западна Србија, Лајковац, Мали Борак, експлоатација лигнита,
заштитна археолошка ископавања, неолитско насеље, средњовековна некропола

Увод
Рударски басен „Колубара” простире се
у подрињско-колубарском и београдском
региону. Захвата територију четири општине (Лазаревац, Лајковац, Уб и Обреновац) и
сливове река Колубаре, Кладнице, Тамнаве,
Турије и Пештана. Заштитна археолошка истраживања угрожених локалитета започета
су 1989. године. У том периоду испитан је велики број археолошких налазишта, од раног

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

неолита до османског доба (Јордовић 2005:
21). Током 2005. године линија експлоатације угља налазила се само 100 до 200 m од
локалитета Црквине у Малом Борку. Таква
ситуација изискивала је брзу интервенцију
археолога. Локалитет, који је у стручним круговима познат од 1986. године, регистрован
је приликом рекогносцирања ИСП (Старовић
1989), као и рекогносцирањем локалитета
угрожених радом површинских копова ЈПРБ
„Колубара” (Трбуховић 1995: 21). Заштитна
археолошка ископавања на локалитету Црк-

Слика 1
Figure 1

вине у селу Мали Борак, СО Лајковац, извршена су у периоду од 18.7. до 17.12.2005.
године. Локалитет је директно угрожен динамиком рада Површинског копа „Тамнава
источно поље” – Електропривреда Србије –
Рударски басен „Колубара”. У ископавањима
су учествовале екипе Републичког завода за
заштиту споменика културе и Завода за заштиту споменика културе у Ваљеву.
Положај и опис локалитета
Локалитет се простире на високој речној
тераси Колубаре, између реке Кладнице и
Дубоког потока. Његове географске координате су X=7439,074, Y=4926,400, укупна површина износи око 25 ha, а надморска висина
варира између 90 и 110 m. Простор је претежно прекривен шумом, грмљем и ниским
растињем, а у мањој мери обрадивим парцелама и кућним плацевима (карта). Северну
границу локалитета чини обод речне терасе
и падина према реци Кладници, а јужна и
западна граница простире се око асфалтних
путева који пролазе кроз Мали Борак. Приликом обраде парцела налажени су фрагменти керамике, кремених алатки и кућног
лепа, који се могу определити у последњу
фазу винчанске културе. Са више парцела прикупљене су римске монете, фибуле и
грнчарија из 3. и 4. века. У источном делу
локалитета, у шуми, регистровано је неколико камених споменика из средњег века (сл.
1). На истраженом делу некрополе, западно
од надгробних плоча, налази се часна трпеза
у виду вертикално постављене и наопако окренуте римске аре од пешчара, са натписом
у неколико редова, на коју је постављен део
масивне камене плоче са изливником, који
представља крстионицу. Може се претпоставити да ови камени споменици потичу са оближњих локалитета (Скобаљ – римска вила
и некропола, стара црква). На овој некрополи одржавала се литија 14. маја, на дан
пророка Јеремије.
Циљ истраживања
Системом археолошких сонди требало је
обухватити, истражити и документовати што
већи број непокретних археолошких објеката: кућа, јама, пећи, гробова, који се налазе
на простору предвиђеном за експлоатацију
површинског копа.
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Методе и опис истраживања
Укупно је истражена површина од око
1600 m2 (сонде 1–25), са 123 археолошкe целинe. Локалитет је осама север – југ
и исток – запад подељен на секторе 50 х
50 m, унутар којих је извршена подела на
квадрате 2 х 2 m. Обављено је стратиграфско ископавање по археолошким целинама, које су добиле редне бројеве. Дебљина
културних слојева износила је највише 20
cm, обухватајући садржај једног културног
слоја. У посебним ситуацијама, из појединих објеката узети су узорци за флотацију и

ситуација. На тим локацијама, средњовековне јаме или гробови укопани су у неолитски
културни слој. Од површине земље до релативне дубине између 0,2 и 0,8 m простире
се слој тамнобраон земље, чија компактност
варира у зависности од тога да ли је земља
обрађивана у новије време. Овај слој је
тањи на деловима локалитета који се налазе на благим падинама, односно близу ивица
речне терасе, тако да на тим местима његова
дебљина достиже максимално 0,3 m. Већи
део покретних налаза и објеката налазио се
у овом слоју. Испод њега простире се слој

Слика 2
Figure 2

специјалистичке анализе. Простирање културних слојева износило је од 0,7 до 2,10 m
релативне дубине. Прикупљање налаза вршено је унутар стратиграфских јединица и
квадратне мреже, што ће омогућити детаљне
просторне и стратиграфске анализе.
Стратиграфија
Локалитет има сложену хоризонталну
стратиграфију јер се на његовом већем делу
простире једнослојно неолитско насеље. Једино је у секторима 1 и 2 нешто сложенија

светлобраон-жућкасте глиновите земље,
максималне дебљине око 0,4 m. У сонди је
регистровано више зона са остацима неолитских објеката, подигнутих на самом врху
овог слоја. Са овог нивоа извршено је и
укопавање отпадних јама у слој светлобраон-жућкасте земље. Осим на врху објеката,
у њему је регистровано веома мало археолошких налаза. Испод њега простире се слој
светлобраон глиновите земље, чије је дно на
релативној дубини већој од 2,2 m, који је археолошки потпуно стерилан.
Винчанско насеље – истражено је
осам зона подног лепа, које представљају
остатке неолитских кућа (откопани су остаци неколико кућа са очуваним подним и зидним лепом, на којима се јасно виде отисци
дрвене грађе – талпе, греде, пруће) (сл. 2,
3). На очуваним нивоима подова нађени су
остаци пећи (пет хлебних и керамичарских
и једно ватриште). Такође, констатовано
је 16 јама са испуном од зидног лепа и 20
отпадних јама (сл. 4, 5). Њихова испуна и
положај показују да се не ради о обичним
отпадним јамама, већ о структурама повеза-
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Figure 4

ним са религиозном праксом неолитског човека. У свим јамама откривен је велики број
археолошких налаза: фрагменти керамичких
посуда (плитке и дубоке зделе, минијатурне
посуде, лонци, амфоре, ђувечи, питоси); делови жртвеника од којих неки, због великих
димензија, представљају веома ретке налазе на нашим локалитетима из овог периода;
антропоморфне фигурине и мањи жртвеници постављени на четири ноге. У једној јами

Слика 5
Figure 5

Слика 6
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констатовани су скелетни остаци покојника,
а друга је била испуњена речним каменом
и фрагментима средњовековних керамичких посуда. Појединачни налази керамике
из овог периода налазили су се на још неким местима. Карактеристике грнчарије у
највећој мери одговарају налазима са Дивостина, а у непосредој близини – из Чучуга
(Јеж и Старовић 1995: 25). Организација
насеља идентична је фази Винча D са Дивостина, где су стамбени објекти груписани
у више мањих група (две до четири куће),
међусобно удаљених 100 до 200 m.
Средњовековна некропола – лоцирана је на источном делу локалитета и налази
се на остацима винчанског насеља. Простире
се на површини од око 800 m2. Досадашњим
радовима истражена је површина од око 600
m2, и то сонда 24, сектор 21 (димензије 22 х
22 m) и сонда 25, сектор 22 (димензија 12
х 8 m). Регистрована су 22 хоризонтална и
вертикална надгробна споменика од обрађених комада пешчара и сивог кречњака, раз-

личитих димензија, док је један споменик
вертикално усађен и по карактеристикама
највероватније припада другој половини 18.
века.
Откривена су 72 скелетна гроба, са и без
гробних обележја. Укопавани су по систему
правилних редова. Ради се о слободно укопаним покојницима сахрањеним на леђима,
оријентације запад – исток, са минималним
одступањима. Уочена су честа преклапања
гробних рака, при чему су млађи гробови
делимично оштетили старије. У неким случајевима кости из старијег укопа склоњене
су у страну како би се извршила наредна сахрана. Дечји гробови су плиће укопани и углавном су доста оштећени. Сви покојници су
полагани на леђа, у испруженом положају,
са рукама прекрштеним на грудима, стомаку
или карлици. Коте на којима су вршена укопавања крећу се од 106,21 m до 110,22 m.
На основу малог броја прилога и њихових типолошких одлика, као и надгробних
обележја (споменици типа стећак, вертикално усађени комади необрађеног камена и
касносредњовековни надгробни споменик),
некропола се може определити у време од
9. до 19. века. Систематичност укопавања у
скоро правилним редовима, као и присуство
покојника оба пола и свих узраста, указују
на некрополу насеобинског типа.
Гробне прилоге чинили су: бронзано и
сребрно прстење, бронзане наушнице, делови бронзаних копчи и наруквица, бронзана
дугмад. Само у појединим случајевима нађени су гвоздени ексери, вероватно од сандука у којима су били положени покојници. На
простору некрополе регистровано је и доста
површинских налаза римског, средњовековног и турског новца.
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Rescue archaeological excavation on the site of Crkvine, in Mali Borak
Mirjana Blagojević, Republic Culture Heritage Preservation Institute, Belgrade
Radivoje Arsić, Culture Heritage Preservation Institute, Valjevo
Kolubara coal mining basin is located on the
territory of Podrinje, Kolubara and Belgrade regions.
Rescue archaeological excavations of the endangered
archaeological sites were first initiated in 1989, and
during 2005 the exploitation boundary has come approximately 100 to 200 meters away from the site of
Crkvine located in the village of Mali Borak.
The site itself lies on an elevated river terrace of
Kolubara, between rivers Kladnica and Duboki potok.
Entire area of the site covers approximately 25 ha, with
heights ranging from 90 to 110 meters above sea level.
Explored area covers approximately 1600 m2 (trenches
1-25), i.e. 123 archaeological units.
Most of the site is covered by a single layer Neolithic settlement. Eight different zones of floor daub,
representing the remains of Neolithic houses were excavated. Preserved floor levels have yielded stow remains (both bread and pottery, 5 stows, 1 fireplace).
Besides houses, a large number of pits (16 pits with
wall daub, 20 rubbish pits) were discovered. The fill in
the pits and their position seem to indicate that they’re
not everyday rubbish pits, but that they are structures
connected to the religious practices of the Neolithic inhabitants of the site. All of the pits have yielded a significant number of archaeological finds – fragments of

the ceramic pots, parts of altars, some of which are of
significant dimensions, and as such are very rare finds
on our sites, anthropomorphic figurines and smaller,
four legged altars. One of the pits even contained human skeletal remains. Characteristics of the pots from
the site to a great extent resemble finds from the site
of Divostin, and of the nearby sites, resemble ones
from the site of Čučuge.
Medieval necropolis is located on the east side of
the site and lies on top of the remains of the Vinča
culture settlement. The necropolis covers an area of
around 800 m2. Twenty two horizontal and vertical
headstones made from shaped sandstone blocks and
grey limestone were detected. In total, 72 skeletal
graves were detected, with or without grave markings. Graves were dug in at regular spacing, forming
rows. All of the discovered skeletons were detected
protracted, lying on their back, with hands crossed on
the chest, stomach or pelvis. A small number of grave
goods and their typological characteristics, as well as
the existence of headstones, allows us to date the necropolis to a period between 9th and 19th century A.D.
Among grave goods bronze and silver rings, bronze
earrings, parts of bronze buckles and bracelets and
bronze buttons were detected.
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ЕНЕОЛИТСКИ РУДНИК ЈАРМОВАЦ КОД ПРИБОЈА НА ЛИМУ
- истраживања 2003, 2004. и 2005. године Саво Дерикоњић, Завичајни музеј, Прибој
Кључне речи: jугозападна Србија, Прибој на Лиму, Јармовац, Калуђерско поље, Мајдан,
археолошка ископавања, рани енеолит, рано бронзано доба, насеље, хумка, рудник

Јармовац код Прибоjа на Лиму, праисторијски рудник самородног бакра, први
је у литературу увео шкотски истраживач
O. Devies 1937. године (Devies 1937). На-
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Претходни, шири
извештај видети код:
Дерикоњић 2005.

Слика 1 – Археолошка налазишта уз
Јармовачки поток: 1.
Калуђерско поље, 2.
Караула, 3. Шупља
стјена, 4. Мајдан, 5.
Поповина, 6. Цурак, 7.
Барутина
Figure 1 – Archaeological sites: 1. Kaluđersko
polje, 2. Karaula,
3. Šuplja stijena, 4.
Majdan, 5. Popovina, 6.
Curak, 7. Barutina

кон скоро четрдесет година, М. Зотовић и Ј.
Бућић помињу га у склопу рекогносцирања
археолошких налазишта прибојског краја
(Зотовић, Бућић 1975). На карти споменика
праисторијског рударства Европе, Б. Јовановић бележи Јармовац као један од девет рудника у Европи, односно сврстава га међу пет
рудника на Балкану (Јовановић 1982: 62,
карта 2). Због многобројних остатака археорударске и металуршке делатности уз Јармо-

вачки поток, њихове угрожености ширењем
града на ову рудоносну зону и значаја за
изучавање раног рударства и металургије
бакра, Завичајни музеј из Прибоја покренуо
је пројект његовог истраживања, заштите и
презентације. Пројект је почео да се реализује 2003. године и још увек је у току, а финансира га Министарство културе Републике
Србије (Дерикоњић 2005).1
Јармовачки поток је десна притока Лима
на југоисточној периферији Прибоја. На самом ушћу је пространо Калуђерско поље, са
остацима енеолитског насеља и некрополом
од пет праисторијских хумки. Узводно, уз
обале потока, регистровани су остаци згуре
на локацијама Караула, Плава земља и Падалиште. На падинама побрђа констатовани
су остаци рудокопа на локалитетима Шупља
стјена, Мајдан, Поповина, Цурак и Барутина.
Јармовачка рудоносна зона захвата простор дугачак око четири и широк око једнан
километар, у атарима приградских насеља
Пољице и Јармовац и у засеоцима Ђурчићи,
Цикоте и Грачаница (сл. 1).
Сондажна археолошка ископавања у
2003. години рађена су у окну на локалитету Мајдан и била су ревизионог карактера.
Окно чине вертикални и хоризонтални канал
и приступна платформа (сл. 2). Вертикална
стратиграфија показује да је експлоатисано
у две сукцесивне фазе. На онову налаза ка-
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карактера како би се проверила претпоставка да десетине мањих заравни серпентинске
дробине, обраслих травом и шибљем, са једном страном засеченом у падину, а другом у
виду брежуљкастог узвишења, представљају
остатке засутих окана. Пошто је то потврђено, на хумци су започета систематска ископавања. Откривена су четири гроба, три
скелетна и један са спаљеним остацима покојника, положеним у урну (сл. 3). Типски,

Слика 2 – Окно 1 на
локалитету Мајдан,
изглед хоризонталног
и вертикалног канала
Figure 2 – Mine shaft
1 on the site of Majdan,
horizontal and vertical
duct

Слика 4 – Локалитет
Калуђерско поље:
хумка 1, покретни
налази из енеолитског
објекта
Figure 4 – Kaluđersko
Polje archaeological
site, Mound 1, movable
finds from an Eneolithic
object

меног бата и технологије вађења руде, старија фаза је опредељена у рани енеолит.
У 2004. години започета су истраживања још једног окна на локалитету Мајдан,
као и хумке на локалитету Калуђерско поље.
Ископавање окна било је експерименталног

урна припада касној фази раног бронзаног
доба у западној Србији.
Након прекида због временских непогода, систематска истраживања хумке довршена су 2005. године. Ископавања су показала
да је хумка подигнута изнад два енеолитска
канала и остатака дрвене грађевине чији су
стубови били укопани дубоко у здравицу.
Покретни археолошки налази из ових објеката опредељени су у крај плочничке фазе
винчанске културе (сл. 4). Конструкцију
хумке чине камени плашт, земљано језгро,
камено језгро са венцем и две прилазне стазе. Приликом ових радова откривено је пет
гробова. На основу прилога, два примарна
гроба испод каменог језгра датована су у
рано бронзано доба западне Србије, односно
опредељена су у културну групу Белотић–
Бела Црква.

Слика 3 – Локалитет
Калуђерско поље:
хумка 1, гроб 1 (са
спаљеним покојником)
Figure 3 – Kaluđersko
Polje archaeological
site, Mound 1, Grave 1
– cremated feneral
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AENEOLITHIC MINE AT THE SITE OF JARMOVAC, NEAR PRIBOJ ON LIM
– 2003, 2004, 2005 research Savo Derikonjić, Homeland Museum, Priboj
A Homeland Museum project, archaeological research of the prehistoric copper mine of Jarmovac near
Priboj on Lim, started in 2003 and was financed by the
Ministry of Culture of the Republic of Serbia.
Revisionary archaeological excavations in 2003
were conducted on one of the mine shafts at the site
of Majdan. Mine shaft itself comprised a vertical and
horizontal duct and an access platform (fig. 2). Vertical
stratigraphy of the shaft yields evidence for two successive exploitation phases. On the basis of the find of
a stone mallet and the copper mining technology, older
phase can be dated to Early Aeneolithic period.
In 2004, alongside excavations at a second shaft
at the site of Majdan, work began on a mound located
on the site at Kaluđersko Polje. The research of the
mound confirmed the assumption that tens of smaller
flattened areas of serpentine rock discovered on Majdan, with one side cut into the slope and a mound
like area on the opposite side, actually represent the

remains of caved in shafts. Systematic excavations of
the mound that started in 2004 led to the discovery
of four graves, three skeletal and one burned with
bone finds placed in an urn that can be attributed to
the latter phase of the Early Bronze Age in Western
Serbia (fig. 3).
In 2005, systematic research of the mound, temporarily stopped because of poor weather conditions
in 2004, were brought to an end. Excavations proved
that the mound was erected above Aeneolithic objects.
Archaeological finds from these objects can be dated to
the end of Pločnik phase of Vinča culture (fig. 4). The
construction of the mound comprised a stone mantle,
earthen core, stone core with a ledge and two walkways. In the course of these excavations further five
graves were discovered. Two primary graves, located
under the stone core can be dated to the Early Bronze
Age of Western Serbia Belotić – Bela Crkva group,
based on grave finds discovered.
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МАНАСТИР ГРАДАЦ – НАСЕЉЕ БРОНЗАНОГ ДОБА
Мирко Пековић, Војни музеј, Београд
Кључне речи: манастир Градац, cондажна археолошка истраживања, стамбени објекти,
рано бронзано доба, развијено бронзано доба

У периоду од августа до средине децембра 2005. године, екипа Републичког завода
за заштиту споменика културе извршила је
заштитна сондажна и ревизиона археолошка
истраживања манастира Градац. Њихов циљ

био је откривање геоморфологије и карактеристика тла, продора влаге, постојећих
инсталација, затим дефинисање првобитних

нивелета терена на површини око цркава,
начина градње и фундирања, као и увид у
стање темељних зона, пратећих објеката
и археолошког материјала, и утврђивање
стратиграфије. У току радова отворено је
осам сонди, укупне површине 70 m², дубине
до 3 m, са спољне стране цркве Св. Богородице (сл. 1). Осим већ раније констатованог
средњовековног културног слоја и средњовековне некрополе, нађен је и праисторијски
културни слој, дебљине око 0,8 m.
У сондама 1, 2 и 6 установљена је једнака стратиграфија, у сонди 5, у оквиру скривнице, констатовани су налази из затворене
целине, док је у осталим сондама стратиграфија била поремећена захватима приликом
ранијих радова на реконструкцији и конзервацији цркве.
Пошто је отворена и истражена релативно мала површина, па налази нису бројни,
јасну културну стратиграфију овог праисторијског насеља репрезентују слојеви из сонди 2 и 6. На основу истражених објеката и
покретног материјала, чини се да је могуће
издвојити два праисторијска културна слоја,
и то из периода с краја раног и из развијеног
бронзаног доба.

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Слика 1 – Ситуациони план налазишта
Градац
Figure 1 – Gradac,
situation plan
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Слика 2 – Пресек и
основа другог стамбеног објекта
Figure 2 – Foundation
of the oldest habitation
object

Слика 3 – Однос
између централног и
потпорног стуба
Figure 3 – Relation
between central and
support beam

T. I – Керамика из
најстаријег објекта
(старији слој)
Pl. I – Pottery from
the oldest object (first
phase)

Најстарији праисторијски слој налази
се у сонди 6. На релативној дубини од 1,94
m, слој је делимично формиран на природној формацији плочасте сиге (бигре), која је
нивелисана слојем раскруњене сиге. На тој
нивелацији, на релативној дубини од 1,78–
1,74 m, констатована је подница најстаријег
објекта, начињена од компактне сиге дебљине око 6 сm (сл. 2). У североисточном делу
објекта откривена је елипсоидна јама димензија 0,35 х 0,31 m, чије дно се налазило
на природној формацији плочасте сиге. Јама
је била испуњена већом количином пепела,
у коме су констатовани трагови уситњених
животињских костију и мањи комади угљенисаног дрвета.
Не може са сигурношћу рећи колику површину је захватао објекат јер је са источне
стране, читавом отвореном дужином од 2,40
m, био пробијен градњом темељне зоне. На
северној страни залазио је под контрафор,
али се није даље ширио јер на тој дубини
у сонди код олтарске апсиде није констатован. Због ограниченог габарита сонде, нисмо били у могућности да откријемо границе
објекта. По знатној количини пепела, гара и
мањих делова угљенисаног дрвета може се
закључити да је објекат био лаке конструк-

ције и да је настрадао у пожару, као
и да је био у употреби током краћег
периода јер је већ на релативној дубини од 1,67 до 1,64 m била нађена
нова подница, дебљине око 6 сm.
Подница наредног стамбеног
објекта, на релативној дубини од
1,64 m, формирана је од комада
компактне сиге, спојених сивом глином и раскруњеном сигом. И у овом
објекту коришћена је јама у североисточном делу сонде, с тим што је
она од дна поднице старијег објекта до нивоа поднице новог објекта фундирана комадима ломљеног
камена (сиге) и незнатно проширена у односу на старију јаму. Као и
претходни, овај објекат је највероватније имао лаку конструкцију и
такође је страдао у пожару, али је
био дуже у употреби, на шта указује
знатна количина покретних налаза
и животињских костију, као и слој
паљевине дебео око 0,8 m.
Керамика из најстаријег праисторијског слоја израђена је од
пречишћене земље са додацима
ситнозрног песка, приглачаних је
површина, а боја печења варира од
светломрке до тамносиве (T. I/II).
У најстаријим слојевима заступљена је керамика с краја раног
бронзаног доба. Тај материјал нема
паралела на налазиштима из брон-
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заног доба у овом делу Србије, a ближe културно и хронолошко опредељење треба тражити на локалитету Милића брдо у Љуљацима, у хоризонту Љуљаци III (Богдановић
1986: 38, 44, 45, 103). Извесне аналогије налазимо и на простору Метохије (Гарашанин
1973: 314), као и на локалитету Фафос, на
Косову, одакле потичу две урне и више делова мањих посуда, попут оних са локалитета Градац, датованих у крај раног бронзаног
доба (Srejović 1960: 104, 106, sl. 14).
Најмлађи до сада констатован стамбени
објекат налазио се на релативној дубини од
1,50 m. Његова подница, просечне дебљине
8 сm, поплочана је већим комадима компактне сиге, на којима су били видљиви трагови
горења, тако да је у појединим зонама камен
уситњен и помешан са већом количином пепела и мањим комадима угљенисаног дрвета.
У централном делу објекта констатован
je отвор за стуб, који је био фундиран мањим
комадима камена. Тај централни стуб пробио
је обе поднице старијих објеката и укопан је
до природне формације плочасте сиге. Испод
контрафора олтарске апсиде уочен је мањи
конусни отвор који се налазио под углом у
односу на централни стуб, односно окренут
у правцу олтарске апсиде. Од централног
стуба био је удаљен 1,17 m, док се подница објекта настављала испод контрафора,
ка олтарској апсиди. У сонди 4, отвореној уз
олтарску апсиду, на истој дубини је само поред контрафора констатован мањи део ове
поднице, дужине око 0,1 m, која се на овом
месту и завршавала. У њој нису констатовани остаци других објеката. На релативној
дубини између 1,12 m и 1,25 m откривен
је, међутим, конусни отвор мањег стуба, у

правцу како мањег тако и централног стуба објекта у сонди 6. На основу тога дошли
смо до закључка да се ради о полуукопаном
објекту са централним стубом, на који су
били ослоњени мањи стубови постављени на
вишим нивелетама, као и да је мањи стуб у
самом објекту вероватно био коришћен као
потпорни стуб (сл. 3).
Керамика из млађег слоја израђена је од
добро пречишћене земље са додацима ситнозрног песка, приглачаних је површина, а
печена је у светлосмеђим и смеђим нијансама. Осим ње, у мањем броју присутна је и
керамика нешто грубље фактуре (T. III).
Керамици из млађег слоја одговара керамика са више налазишта параћинске групе
у Поморављу: Стрижа, Плажане, Болница –
Параћин, Лазарев град, Позлатска река (Гарашанин 1973: 298; Пековић 2003: 37–38).
На свим поменутим налазиштима, као и
међу керамиком из овог слоја у манастиру
Градац, није констатован ниједан фрагмент
коничних здела са увученим ободом, које се
на централнобалканском подручју први пут
јављају током Br D и Ha A1. То јасно указује
да се ова грнчарија може определити у развијено бронзано доба. Осим тога, грнчарија
из овог слоја има паралеле и на налазиштима на Косову, односно на локалитетима Житковац (Tasić 1958: 23, sl. 7, 8, 10), Карагач
(Srejović 1973: 41) и Доња Брњица (Srejović
1960: 85–90, 95, 99). Сличне налазе из Доње
Брњице и са сектора 2 у Карагачу, Д. Срејовић је определио у развијено бронзано доба
на основу њихових паралела са налазима
параћинске групе (ibid 45, sl. 6/ 1–6; T. 2).

T. II – Керамика
из млађег објекта
(старији слој)
Pl. II – Pottery from
the earliest object (first
phase)

T. III – Керамика из
млађег слоја
Pl. III – Pottery from
the earliest layer

26 Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 2/3

GRADAC MONASTERY – BRONZE AGE SETTLEMENT
Mirko Peković, Military Museum, Belgrade

During archaeological exploration of the Gradac monastery undertaken in 2005, eight test
trenches were opened, totaling 70 m² on the outer
side of St. Bogorodica church. In addition to a medieval cultural layer and a medieval cemetery that
had been identified earlier, a prehistoric cultural
layer with an overall thickness of 0.8 m was also
discovered. This prehistoric cultural layer, with three
building horizons and associated archaeological material, formed over a long period of time, from the

very end of the early and throughout a large part of
the developed Bronze Age. In the earliest prehistoric layers to which two building horizon belong,
Early Bronze Age pottery was found. Similar pottery
has been found at the Milića Brdo site in Ljuljaci
(level 3) and in Kosovo and Metohija. Pottery found
in the next layer at Gradac is analogous to forms
from many locations belonging to the Paraćin group
in the Morava region and in Kosovo, i.e. sites like
Žitkovac, Karagač and Donja Brnjica.
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Археолошка ископавања хумки на окућници
Миодрага – Мише Петковића у селу Дружетићи, 2005. године
Ана Живанчевић, Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац
Милорад Стојић, Археолошки институт, Београд
Кључне речи: западна Србија, Горњи Милановац, Дружетићи, ископавање,
хумка, кремен, енеолит, рано бронзано доба

Априла месеца 2005. године, аутори
овог прилога,1 заједно са М. Миљковићем,
конзерватором-саветником Републичког завода за заштиту споменика културе, С. Глишовић, кустосом, К. Дмитровић, кустосом, М.
Чаворовићем и Б. Челиковићем, директором
Музеја рудничко-таковског краја, обишли су
све регистроване локалитете у Дружетићима, Прањанима и Гојној гори. Сви локалитети (некрополе, односно појединачне хумке) налазе се поред природне комуникације
у правцу исток – запад, дуж које се данас
нижу села Прањани, Каменица, Дружетићи,
Гојна гора, Горња Добриња, а којом се може
избећи Овчарско-кабларска клисура.

Имајући у виду искуство истраживача из
суседне чачанске регије и природне карактеристике рудничко-таковског краја, предложено је да систематска истраживања започну испитивањем већ констатованих хумки у
атарима села Дружетићи и Гојна гора. При
доношењу овог предлога узета је у обзир
потреба извођења заштитних ископавања
на хумци у селу Дружетићи, као и величина
хумки у селу Гојна гора.
На окућници Миодрага – Мише Петковића регистроване су две хумке, при чему
је од једне сачувана отприлике једна трећина (хумка I), док је друга потпуно уништена (хумка II). Према саопштењу власника
парцеле, приликом копања земље за циглу,
на хумци I пронађено је неколико предмета

од бронзане жице („колутова“) и неколико
„шољица“ великих као шоље за кафу. Сви ти
предмети педесетих година XX века предати су Народном музеју у Ужицу (тада Титово
Ужице). Приликом узимања земље за циглу
са хумке II нађено је неколико већих гвоздених предмета, међу којима власник помиње
велику гвоздену секиру, „бакрач“, односно
посуду од бакра, и још неке предмете који
су бачени.
Копањем земље за циглу начињен је
вертикални пресек кроз хумку I, који је јасно показао да је хумка насута здравицом
– лапоровитом, веома компактном глином;
управо то је био разлог што је земља из насипа хумке коришћена за израду цигле. У
тако насталом пресеку видели су се и танки прослојци угљенисане земље, од којих се
најнижи пружао читавом дужином поменутог
профила. И пре ископавања могло се претпоставити да тај прослојак чини основу са
које је започето насипање хумке.
Пре почетка археолошких ископавања,
на остацима хумки у Дружетићима обављено је геоелектрично скенирање с циљем да
се путем даљинске детекције дође до података који ће се користити како приликом
истраживања хумки у ова два села, тако и
при испитивању свих осталих хумки. Испитивања су показала да је хумка I насипана
слојевито, а да у њој нема конструкција од
чврстог материјала (камена). На месту хумке
II констатована је компактна глинена маса.
Оба резултата геоелектричног скенирања
потврђена су археолошким ископавањима.
Најпре је санирана постојећа ситуација
на хумци I, и то на тај начин што је на њеном
оштећеном делу начињен вертикални пресек. Затим је формирана координатна мрежа.
С обзиром на оштећење, профил се свео на
половину првобитне дужине. Ископавања су
обављена у два добијена сегмента, оивичена
профилом у правцу север – југ са профилом
у правцу исток – запад. У оба сегмента, у
основи је констатовано исто што је запажено
и у затеченом и касније сређеном пресеку
кроз хумку I: бројни краћи прослојци угљенисаног дрвета. Јасно је да ти прослојци потичу од корпи или носила начињених од прућа, у којима је доношена земља за насипање
хумке. Најдубљи прослојак обухватао је
скоро целу основу хумке. У централном делу

Потпунији рад већ је
објављен у: Стојић, М.
и Цицовић, А. 2006.
Зборник радова Музеја
рудничко-таковског
краја 3–4: 13–29.
1

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location
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хумке, у том слоју се наишло на угљенисана
брвна, која можда потичу од носила на којима је доношена земља, али је вероватније да

је њима обложено место где је обављена сахрана. Већина предмета, односно прилога у
овој хумци нађена је управо на тој површини
од дасака, укључујући и алку од двоструке
бакарне жице. Према саопштењу Миодрага
Петковића, сви бакарни и керамички предмети који су овде пронађени 50-их година
XX века потичу са те угљенисане површине.
Средишњи део хумке испуњава изразито светла земља (каолин ?), која је веома
тврда и не пропушта воду. Она је покривала
централни гроб у овој хумци.
Археолошки налази из хумке I
1. Алка (Noppenring ?) од бакарне жице
троугаоног пресека, са крајевима који се
преклапају, пронађена у средишњем делу
хумке, на слоју угљенисане земље. Димензије: 0,019 x 0,005 m. Релативна дубина
1,62 m. Централни гроб.
2. Фрагмент лоптастог трбуха већег суда
(део урне ?) тањих зидова, лоше фактуре, мрке боје, који је секундарно горео.
На њему се налази накнадно (?) урезана
таласаста линија. Димензије: 0,06 x 0,03
m. Релативна дубина 0,062 m. Сегмент А.
Централни гроб.
3. Проксимални део кременог сечива мрке
боје. На једној страни сачуван је кортекс,
а на другој се налази употребни ретуш
(настао коришћењем сечива). На вентралној страни истакнут је булбус. Димензије:
0,025 x 0,0023 m. Релативна дубина 1,71
m. Сегмент А.
4. Кремено језгро црно-беле боје, са остатком кортекса; видљиви су негативи одбијених дужих сечива. Димензије: 0,065 x 0,05
m. Релативна дубина 0,078 m. Сегмент А.
5. Кремено језгро мрке боје, на коме су

видљиви негативи одбитака. Димензије:
0,048 x 0,05 m. Релативна дубина 1,85 m.
Сегмент Д.
6. Мали одбитак (опиљак)
магнезита, беле боје, сочивасте форме. Димензије: 0,017 x 0,007 m.
Релативна дубина 1,83 m.
Сегмент Д.
7. Опиљак кремена делтоидног облика, сивобеле
боје, са делимично очуваним кортексом. Димензије: 0,043 x 0,02 m. Релативна дубина 1,56 m.
Сегмент Д.
8. Пострушка од кремена
жутобеле боје. На вентралној страни има булбус, поред кога је већа
равна
платформа.
На
дорзалној страни уочљиве су фасете и негативи
одбијених алатки и опиљака. Саме ивице
коришћене су за стругање или сечење. Димензије: 0,07 x 0,042 m. Релативна дубина
1,93 m. Сегмент Д.
9. Опиљак или део језгра кремена бордо
боје са жутим прослојцима, на коме се виде
негативи одбијених сечива. Димензије:
0,02 x 0,012 m. Релативна дубина 1,65 m.
Сегмент Д.
10. Сечиво петоугаоног облика, са оштећеним булбусом на вентралној и фасетама на
дорзалној страни. Димензије: 0,08 x 0,045
m, дебљина 0,014 m. Релативна дубина
1,67 m. Сегмент Д.
11. Врх копља троугаоног облика, са трном, сивозелене боје. Једна ивица је фино
ретуширана. Димензије: 0,056 x 0,035 m.
Релативна дубина 1,53 m. Сегмент Д.
12. Дискоидни камен са траговима коришћења. Пречник 0,07 m, дебљина 0,015
m. Релативна дубина 1,2 m. Сегмент А.
Нису пронађене директне аналогије за
предмете из хумке I у Дружетићима. Сличне
бакарне алке (са ребром) констатоване су
у археолошком инвентару појединих културних група бакарног доба. Алатке и други
предмети од кремена из ове хумке углавном
су атипични. Карактеристично је да је кремен различитог порекла. Кремени предмети
попут ових из Дружетића налажени су у хумкама из бакарног и бронзаног доба.
Једина оријентација за датовање хумке
јесте поменута бакарна алка, која је карактеристична за бакарно доба. Исти период се
одликује и употребом здравице за насипање
хумке. Према томе, хумка I из Дружетића
највероватније потиче из бакарног или раног бронзаног доба.
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Archaeological research of the mounds from the Miodrag – Miša Petković
estate in the village of Družetići, season 2005
Ana Živančević, Rudnik and Takovo region Museum, Gornji Milanovac
Milorad Stojić, Institute of Archaeology, Belgrade
In April 2005 archaeological excavations of two
mounds detected on the estate of Miodrag Petković
were preformed. One of the mounds (mound I) was
preserved approximatelly up to 1/3 of its original size
and the other completely destroyed (mound II). According to the owner of the property, several objects
made of bronze wire (coils) and several cups similar in
size to coffee cups were discovered in mound I whilst
digging raw material for brickworks. These objects were
turned over to the National Museum in Užice in the
1950’s. In the process of diging raw material for bricks
a vertical cross section of the mound was achieved,
and it cleary showed that the mound was created using sterile soil - marl, which is very claylike. This site
situation was used to make a vertical cross section of
the mound, with the excavations being performed in
two segments delimited by north-south and east-west
profiles. Both segments evidenced the same situation,
numerous thin layers of charred wood. The deepest
of these layers was covering almost the entire area

of the mound foundation. In the central part of the
mound, at this depth charred timber surface has been
detected. Most of the finds, or inventory were found
on this timber surface, including but not limited to, a
double copper wire hoop. Central part of the mound
was filled with extremely light colored soil (kaolin ?),
very hard and water resistant. Several fragments of
pottery, about a dozen or so of chipped stone objects
and one copper hoop that can be attributed to certain Copper Age cultures were also detected. It can be
noted that all of the chipped stone implements discovered in the mound are different in origin. These types
of chipped stone can be attributed to both Copper and
Bronze Age cultures. The only marker that could be
used to date this mound is the afore mentioned copper
hoop that is characteristic of Copper Age. The same
goes for the usage of sterile soil in creation of a mantle
of the mound. This could indicate that mound I, found
in Družetići can most likely be dated to Copper or early
Bronze Age.
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ЛОКАЛИТЕТ ИЛИРСКО ГРОБЉЕ У БУКОВАЧКОМ ПОЉУ
- истраживања 2004. године Војислав Филиповић, Београд
Андреј Старовић, Народни музеј, Београд
Kључне речи: западна Србија, Мионица, Буковац, заштитно ископавање, бронзано доба,
хумка, урне, спаљени покојници, оруђе од окресаног камена
Детаљнији извештаји
са ископавања већ су
објављени у: Filipović
and Starović 2005;
Филиповић 2006;
Lazić, Bakić i Sofranić
2005.
2
Ископавања су организована сарадњом
Истраживачке станице
Петница и Завода за
заштиту споменика
културе Ваљево, уз
велику помоћ СО
Мионица и Еколошкоистраживачког
друштва Рибница.
Ископавањима хумке
руководио је Андреј
Старовић, кустос
Народног музеја у
Београду.

1

Локалитет Илирско гробље налази се у
селу Буковац, 12 km југозападно од Мионице и 15 km источно од Ваљева.1 Смештен je
на гребену надморске висине око 380 m, са
чијe јужнe странe тече поток Пландиште. Некрополу је открила екипа Истраживачке станице Петница 2003. године, када је регистровано девет земљаних хумки (сл. 1), чији
пречници износе од 12 до 20 m, а висина
варира од 0,5 до 2 m.

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Слика 1 – Локалитет
Илирско гробље,
ситуациони план
Figure 1 – The site of
Ilirsko groblje, situation plan

Током јула 2004. године у потпуности је
истражена хумка 2,2 пречника око 15 и висине око 1 m. Услед пољопривредних радова,
висина и габарит хумке делимично су промењени у односу на првобитну земљану гробницу.
Хумка је оштећена на јужној страни у ширини од 2 m,
пошто је пре 20-ак година
багер пробијао пут на овом
терену. Подељена је на четири сегмента, са контролним рововима ширине 1 m.
Испод слоја површинског
хумуса (0,2–0,25 m) налази
се слој насипа браон боје
(0,1–0,7 m), док здравицу
чини глиновита земља сивожуте боје.
Приликом ископавања
откривена је зона централног гроба са урном, затим
две накнадно похрањене

урне са костима спаљених покојника, као
и лоше очувани остаци пећи, поред које су
нађени фрагменти животињских костију и
мањи лонац (сл. 2).
У средишту хумке налази се централна платформа – зона компактне и набијене
земље, пречника 5 m и висине 0,2–0,25 m.
У њу је укопана јама пречника 0,80 и дубине око 0,25 m, испуњена лепом, гаром, пепелом и делићима нагорелих људских костију. У центру платформе откривен је бели
кречњачки камен, испод кога су се налазила
још два мања камена која су поклапала керамичку урну (урна 3, сл. 3/б). Око ње се
издваја зона гари и пепела, пречника око
0,5 m. Урна 1 (сл. 3/а) откривена је 3 m југоисточно од центра хумке, директно на здравици, а била је затворена белим каменом.
Приликом ископавања није уочен накнадни
укоп на месту њеног похрањивања. Урна 2,
откривена у доњем слоју хумуса, поломљена је током пољопривредних радова на више
од 200 уломака. У зони тих фрагмената сакупљени су мањи комади горелих људских
костију.
На јужном крају хумке констатована је
зона лепа и нагореле земље, пречника око
1,5 m, поред које су откривене фрагментоване животињске кости, као и мањи керамички лонац. Ова целина засигурно представља
остатке пећи.
Хумка 2 подигнута је због сахране покојника у урни 3. Зона коју је хумка пре-
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Слика2
– О снова
хумке2 (цре
тж В .
Филиповић)
Figure 2 – Mound,
foundation (drawing
by V. Filipović )
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Слика3
– Урне1
(а) и3 (б) (цре
тж
Ђ . Л азић)
Figure 3 – Urn 1 (a)
and 3 (b), (drawing
by Đ . Lazić )
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THE ARCHAEOLOGICAL SITE ILIRSKO GROBLJE IN BUKOVAČKO POLJE
- 2004 campaign Vojislav Filipović, Belgrade
Andrej Starović, National Museum, Belgrade
The site Ilirsko groblje is located in the village
of Bukovac, 12 kilometers southwest of Mionica and
15 kilometers east of Valjevo. The site is located on
a ridge, 380 meters above sea level, with Plandište
stream on the south side of the ridge. The necropolis has been detected by a team of Petnica research
station in 2003, and it consists of 9 earth mounds,
diameters ranging from 12 to 20 meters, with heights
between 0.5 and 2 meters.
In July 2004, mound 2, 15 meters in diameter and
1 meter in height was explored. Underneath the layer
of surface humus (20 to 25 cm thick) a layer of brown
soil constituting the mantle of the mound was discov-

ered (10 do 70 cm thick), with sterile soil underneath
being represented with clayish, grey and yellow soil.
During excavations, a zone of the central grave
with an urn was discovered, alongside with two more,
obviously later added, urns containing human bone remains from a cremation. Besides these finds, remains
of a poorly preserved furnace with fragments of animal bones and a small pot were discovered. A find of
over 450 pieces of chipped stone tools is especially
interesting, as they were discovered in the mantle of
the mound.
All urns and the grave itself can be dated to Late
Bronze Age (Br C-D after Reinecke).
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ЛОКАЛИТЕТ ИЛИРСКО ГРОБЉЕ У БУКОВАЧКОМ ПОЉУ
- истраживања 2005. године Војислав Филиповић, Београд
Радивоје Арсић, Завод за заштиту споменика културе, Ваљево
Кључне речи: западна Србија, Мионица, Буковац, заштитно ископавање, бронзано доба,
хумке, урне, спаљени покојници, метални предмети

Локалитет Илирско гробље налази се у
селу Буковац, 12 km југозападно од Мионице и 15 km источно од Ваљева.1 Некрополу
је открила екипа Истраживачке станице Петница, 2003. године (сл. 1).
Током кампање археолошких истраживања 2005. године извршено је ископавање
две хумке, 1 и 3.2
Хумка 1
Пре 50-ак година, приликом изградње
пута ка селу Голубац, хумка 1 је пресечена
и очувано је око 60% њене првобитне површине. Њен североисточни и источни део
оштећени су у ширини од приближно 5 до
7 m. Реконструисан пречник хумке износио
би око 13–15 m, а њена висина, у највишој
тачки, 1,2 m. Испод слоја површинског хумуса (0,2–0,3 m) је слој насипа, дебљине од
0,1 до 1 m, браон боје, док глиновита земља
сивожуте боје представља здравицу.
Од покретног археолошког материјала
регистровано је пет керамичких урни, затим
две керамичке посуде у непосредној близини урни 1 и 2, десетак металних предмета
и око 30 предмета од окресаног камена (сл.
2). У хумци 1 откривене су и две пећи. Пећ
1 налазила се у јужном делу хумке, а њена
основа, коју је чинио леп црне боје, затворена је ситнијим лепом интензивно црвене
боје, односно остацима калоте. Пошто се пећ
није налазила при површини тумула, могуће
је да је настала приликом насипања хумке.
Пећ 2 била је лоше очувана
пошто се налазила на јужној периферији хумке.
У горњим откопним
слојевима откривени су
метални предмети, фрагменти керамике, те предмети од окресаног камена
и фрагменти кости, нађени
у распореду који не указује
на неку врсту организованости. Претпостављамо да
су вегетација или путарски
радови изместили налазе
са њихових првобитних положаја. Дислоцираним металним предметима припадају два бронзана дугмета
и један дугметасти сребрни

предмет са шест перфорација. Откривени су
и део наочарастог привеска, две бронзане
карике, фрагмент бронзане игле орнаментисан хоризонталним жлебовима, као и делови
бронзане жице.
Хумка 3
Хумка 3 је у потпуности очувана, пречника 12 m и висине око 0,85 m. Испод слоја
површинског хумуса (0,1–0,2 m) је слој насипа хумке, дебљине од 0,1 до 0,75 m, браон боје, док глиновита земља сивожуте боје
представља здравицу.
Од покретног археолошког материјала
пронађене су три керамичке урне, затим једна керамичка посуда у непосредној близини
урне 1, као и мањи број предмета од окресаног камена (сл. 3). У насипу хумке, ван контекста, нађен је пуноливен ваљкасти предмет (T. I/8), можда део бронзане гривне.
У централном делу хумке, у горњим откопним слојевима, регистрован је потпуно
правилан већи укоп пречника око 2,5 m, који
је у основи, пречника 2 m, укопан у здравицу. При дну јаме пронађен је већи број
фрагмената керамике и људских костију. Реч
је о још једној урни (урна 3), која је била
положена у центар хумке. Јама је правилног
кружног облика, а њено ископавање прекинуто је након плитког укопавања у здравицу. Таква ситуација наликује методама археолошких ископавања хумки коришћеним у
XIX веку и с правом се може претпоставити

Детаљнији извештај
са ископавања
припремљен је за
штампу и ускоро ће
бити објављен.
2
Ископавања су
организовали Истраживачка станица
Петница и Завод за
заштиту споменика
културе Ваљево, уз
финансијску подршку
Министарства културе
Републике Србије, као
и велику помоћ СО
Мионица и Еколошкоистраживачког
друштва Рибница.
Теренски руководиоци ископавања били
су Радивоје Арсић и
Војислав Филиповић.
1

Слика 1 – Локалитет
Илирско гробље,
ситуациони план
Figure 1 – The site of
Ilirsko groblje, situation plan
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Слика2
– О снова
хумке1 (цре
тж В .
Филиповић)
Figure 2 – Mound 1,
foundation (drawing
by V. Filipović )
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Слика3
– О снова
хумке3 (цре
тж В .
Филиповић)
Figure 3 – Mound 3,
foundation (drawing
by V. Filipović )
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THE ARCHAEOLOGICAL SITE ILIRSKO GROBLJE IN BUKOVAČKO POLJE
- 2005 campaign Vojislav Filipović, Belgrade
Radivoje Arsić, Culture Heritage Preservation Institute, Valjevo
Archaeological site Ilirsko groblje is located in the
village of Bukovac, 12 kilometers southwest of Mionica,
and 15 kilometers east of Valjevo. The site itself is a
necropolis that was discovered by the team of Petnica
Science Center in 2003. During 2005 campaign, excavations of two mounds, 1 and 3 respectively, were
undertaken.
Mound 1 has been preserved up to approximately
60% of its original extent. Underneath a layer of surface humus (20-30 centimeters thick) a layer of mound
earthwork, brown in color and ranging from 10 cm to
1 meter was discovered, with clayish, grey and yellow
soil underneath it representing sterile geological layers.
Archaeological finds represented five ceramic urns, two
ceramic vessels located next to urns 1 and 2, ten or so
metallic finds and roughly 30 objects of chipped stone.
Mound 1 also yielded two furnaces.
Mound 3 was detected in full state of preservation, with a diameter of 12 meters, and height of
about 85 centimeters. Underneath the layer of surface
humus (10-20 centimeters thick) is a layer of mound
earthwork, ranging from 10 to 75 centimeters in thickness, brown in color. Underneath this layer a clayish

grey and yellow soil appears denoting a geological
layer without evidence of human activity. Archaeological finds represented three ceramic urns, one ceramic
vessel next to urn 1, and a certain number of chipped
stone objects.
In the central part of the mound, early excavation layers yielded a larger pit dug into the sterile soil,
about 2.5 meters in diameter at its top, and around 2
meters at the base. Close to the bottom of this pit a
larger number of pottery fragments and human bones
were discovered. These fragments could be reconstructed into an urn that was obviously placed in the
center of the mound. The pit was circular in shape and
the excavation work on it was stopped after a thin layer
of sterile soil was removed from its bottom. This method of mound excavation resembles excavation techniques used in the 19th century and it can be rightfully
assumed that this pit represents the remains of the
excavations carried out by Mihailo Valtrović and Đoko
Jovanović in this region.
On the basis of discovered pottery fragments and
bronze jewelry this necropolis can be dated to Late
Bronze Age (Br C-D after Reinecke).

Библиографија
Filipović, V. and Starović, A. 2005. Excavations at a Bronze Age Mound Necropolis Site Illyrian Graveyard, Western Serbia.
Antiquity Vol. 79, No. 304, June 2005. (http://antiquity.ac.uk/projgall/filipovic/)
Филиповић, В. и Миљковић, М. 2007. Локалитет Илирско гробље у Буковачком пољу, истраживања 2006. године.
Гласник Друштва конзерватора Србије 31: 49–51.
Црнобрња, А. и Радивојевић, М. 2007. Археолошка карта Буковца и околине. Археолошки преглед Н.С. 1 (2003):
71–77.

36 Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 2/3

Археолошка ископавања на локалитету Хисар
у Лесковцу 2004. године
Јулијана Пешић, Народни музеј, Лесковац
Смиља Јовић, Народни музеј, Лесковац
Миодраг Миљковић, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд
Милорад Стојић, Археолошки институт, Београд
Кључне речи: Лесковац, Хисар, систематска археолошка ископавања, геоелектрично снимање,
праисторија, антика, праисторијски бедем, античке јаме, плочица од слоноваче

Стручну екипу
сачињавали су: др
Милорад Стојић,
руководилац, Милорад
Миљковић, заменик
руководиоца, Смиља
Јовић, археолог,
Јулијана Пешић,
археолог, Александар
Булатовић, археолог,
др Жужана Цопфман,
антрополог, Светлана
Блажић, археозоолог,
Александар Медовић,
археоботаничар,
Живота Милановић,
препаратор, Зорана Ђорђевић, конзерватор, Момир
Вукадиновић, геофизичар, Александра
Јовановић, геодет,
Славица Јовановић,
геометар, и Љиљана
Вељковић, пејзажни
архитект.
1

Планом рада за 2004. годину, у оквиру
пројекта Етноархеолошки парк Хисар у Лесковцу, финансијским средствима Министарства културе и медија Републике Србије,
предвиђена су археолошка ископавања на
платоу локалитета Хисар (Сектор III). Она су
реализована у другом делу октобра и у првој
половини новембра 2004. године.1

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Слика 1
Figure 1

Методом геоелектричног скенирања обављена су снимања платоа локалитета (дубински захват 6 m), која су показала да постоје
остаци архитектуре од чврстог материјала.
На том делу налазишта, приликом сондажних ископавања 2003. године, пронађена је
велика количина шута (камен, опека, кречни
малтер), као и неколико фрагмената фресака изванредног квалитета.
Постављен је блок од четири сонде, с
циљем да се пронађе и идентификује објекат
установљен томографском методом. На истраженом делу локалитета дебљина културног слоја износи од 1 до 3,6 m. У културном
погледу, чине га слојеви из праисторијског
и позноантичког периода, и то један стратум
брњичке културне групе и два стратума из
позноантичког периода.
На истраженој површини пронађени су
остаци праисторијске и позноантичке фортификације, као и неколико затворених целина (јама) из античког периода. Праисторијску фортификацију чинили су ров и палисада.

Унутрашња ивица рова вертикално је засечена и на њој је подигнут моћни земљани
бедем, који се ослањао на веома сложену
дрвену потпорну конструкцију. Унутрашња
ивица обода и спољна ивица бедема чинили
су јединствену препреку широку више метара. Потпорна конструкција састојала се од
више редова стубова носача, које су подупирали косници. Као арматура у земљаном бедему служиле су мање облице. Темељни део
античког бедема укопан је у праисторијски
ров (сл. 1).
На испитаном делу локалитета пронађен
је улазни део античке фортификације. Зид
од ломљеног камена на улазу у утврђење
има трапезасто проширење („кулу”). Другу
страну улаза чинио је почетак бедема, такође од ломљеног камена повезаног квалитетним кречним малтером. Између почетка
овог зида и зида са трапезастим проширењем налази се поплочање од неколико редова правилних опека, повезаних малтером
окер боје (сл. 2).
Пронађене су и испитане три јаме из
позноантичког периода, у којима је било доста покретног материјала: керамике, стакла,
коштаних и металних предмета. Посебно су
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Из слоја потиче и примерак бакарног новца
цара Констанса. Свакако највреднији предмет је фрагмент плоче од слоноваче, са натписом REDDETA... и фигуралном представом
(натуралистички приказана птица раширених крила) (сл. 3). Овај предмет пронађен је
непосредно уз северни угао улазне капије.
Из сваке затворене целине узиман је узорак
земље за палеоботаничка испитивања.

Слика 2
Figure 2

Слика 3
Figure 3

бројни фрагменти различитих врста стаклених посуда. Заступљено је и стакло које је
било изложено високој температури; могуће
је да су у питању предмети из локалне стакларе, који су оштећени приликом израде
(„шкарт“). Такође су бројни и фрагменти керамичких посуда, углавном лонаца и здела.
У једној јами нађен је коштани чешаљ, а у
другој – фрагмент коштаног чешља и један
орнаментисан коштани предмет (дршка ?). У
јамама се налазила велика количина костију
различитих домаћих и дивљих животиња.

Предмет од слоноваче и фрагменти изузетно квалитетних фресака указују да се на
темену узвишице Хисар налазило позноримско насеље са црквом, можда и црквено седиште.

Archaeological excavations at the site of Hisar, Leskovac, campaign 2004
Julijana Pešić, National Museum, Leskovac
Smilja Jović, National Museum, Leskovac
Miodrag Miljković, Republic Culture Heritage Protection Institute, Belgrade
Milorad Stojić, Institute of Archaeology, Belgrade
Based on the plan of activities archaeological excavations on the plateau of Hisar were conducted in
2004 campaign season. Using geoelectrical tomography the plateau of the site was examined, with results
showing remains of architecture made from hard material. Excavated part of the site consists of a cultural
layer varying in thickness from 1 to 3.6 meters and is
comprised of one prehistoric (Brnjica group) and two
late Roman strata. In the explored area, remnants of
both prehistoric and late Roman fortifications were dis-

covered, as well as several Roman pits. An entrance
into the Roman fortification, in the form of a wall made
of broken rock that has a trapezoid dilatation (“tower”) on the entrance into the fort, was also discovered.
Three pits dated to late Roman period were detected on
the site with a lot of finds: pottery sherds, glass, bone
and objects of metal. Most certainly, the most valuable
find is a fragment of an ivory tablet with inscription
REDDETA… and a figural depiction of a naturalistically
shown bird with spread wings.
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Археолошка ископавања на локалитету Хисар
у Лесковцу 2005. године
Јулијана Пешић, Народни музеј, Лесковац
Смиља Јовић, Народни музеј, Лесковац
Милорад Стојић, Археолошки институт, Београд
Кључне речи: Лесковац, Хисар, систематска археолошка ископавања, неолит, брњичка култура,
антички период, праисторијска металургија, сребрна фибула, антички бедем

Археолошка
ископавања обавила
је стручна екипа: др М. Стојић,
руководилац, С.
Јовић, археолог, Ј.
Пешић, археолог, А.
Булатовић, археолог, Г. Чађеновић,
археолог, А.
Живчевић, археолог, Ж. Милановић,
конзерватор, И.
Аранђеловић, архитекта, М. Антић,
архитекта, М.
Трајковић, документалиста; геодетску,
финалну техничку
документацију, обраду археолошке,
палеоботаничке,
зоолошке и антрополошке грађе, геофизичку детекцију
обавили су: М.
Вукадиновић, геофизичар, В. Милетић,
геофизичар, Ј.
Милетић, геофизичар, В. Стојановић,
М. Микић, геофизичар, Б. Сретковић, С.
Јовановић, геодет, Н.
Борић, фотограф, А.
Медовић, археоагроном, С. Блажић,
палеозоолог, др Ж.
Цофман, антрополог.
1
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Археолошка ископавања1 обављена су
на четири дела локалитета, и то:
•н
 а сектору I испитана је површина већа
од 100 m²;
• на сектору II испитивања су обављена са
две сонде површине од 30 m²;
• на сектору III (платоу) обављена су ископавања на простору „амфитеатар”, на
површини од 70 m², и на делу сектора
III – „североисточни део платоа”, на површини од око 400 m².
На сектору I културни слој је дебљи од
2 m, од чега 0,8 m чини слој брњичке културне групе (16 откопних слојева). На сектору II културни слој износи око 0,5 m, али је
стратиграфија поремећена. На сектору III –
„амфитеатар” – културни слој прелази 2 m.
На сектору III – „североисточни део платоа”,
– скинут је слој дебљи од 2 m; у горњим деловима стратиграфија је поремећена.
Сектор I
На истраженој површини од 100 m²
дебљина праисторијског, односно брњичког
слоја износи 0,8 m. Пронађено је и испитано 29 затворених целина (јама, остатака
стамбених и металуршко-занатских објеката, позајмишта земље, пећи) брњичке културне групе. Свакако најважнији резултат
на том сектору и на локалитету уопште јесу
налази који документују најстарију металургију гвожђа у Европи, из XIV века пре н.е.,
као и занатство засновано на њој. У објекту

испуњеном згуром (објекат 23), из почетне
фазе брњичке културне групе (Брњица Iа),
на релативној дубини од 2,3 m, пронађена
су три предмета од гвожђа, а испод калоте
једне пећи, такође из најстарије фазе, још
један гвоздени предмет. Током овогодишње
кампање откривено је десатак пећи на површини од 15 m². У слоју из фазе Брњица
Ib (XIII век пре н.е.) нађен је комад гвожђа
- „погача” (bloom), тежак више килограма.
Са напредовањем археолошких ископавања,
у подграђу према платоу наилази се на све
већи број доказа металургије гвожђа. У овој
сонди пронађена је и веома ретка сребрна
фибула из V века пре н.е., која је највероватније била прилог у гробу. Тај налаз указује на постојање некрополе на локалитету
Хисар, из V века пре н.е. У међувремену,
на истом локалитету случајно је пронађена
гвоздена игла која је типолошки истоветна
„Туровићевој игли”.
Сектор II
Ископавања на сектору II потврдила су
да су се на падинама узвишице Хисар налазиле специјализоване радионице из периода брњичке културне групе (XIV–XI век пре
н.е.). Наиме, за тај сектор карактеристични
су налази (велике количине сировина, десетине коштаних предмета, коштаних предмета
у одређеном степену обраде и предмета који
су највероватније поломљени током израде
и потом одбачени) који указују на занатство
засновано на животињској кости и рожини.
 ектор III – „амфиС
театар”
Ископавања
2005.
године, супротно очекивањима, показала су да
је културни слој очуван
на делу платоа означеном као „амфитеатар”.
Први пут су на локалитету Хисар пронађени
предмети старчевачке и
винчанске провенијенције (средњи и млађи
неолит), као и археолошка грађа из V века
пре н.е. (посуде рађене
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на витлу). На том делу нађени су остаци
одбрамбене архитектуре брњичке културне групе, коју су чинили, као и на делу
платоа који се у документацији води као
„североисточни део платоа”, ров и земљани
бедем који се ослањао на дрвену потпорну
конструкцију. И на том делу темељна зона
римског одбрамбеног бедема укопана је
у брњички одбрамбени ров. Да је насеље
брњичке културне групе на локалитету Хисар у раздобљу XIV–XI века пре н.е. имало важну улогу доказује и чињеница да је
ова агломерација била вештачки утврђена
(ровом и бедемом). У то време, на Балканском полуострву вештачки су била утврђена само микенска насеља и насеља на територијама које су биле повезане са том
цивилизацијом.

Сектор III – „североисточни
део платоа”
Археолошка истраживања на овом делу
сектора III показала су да је камени бедем из
римског периода добро очуван и да се може
пратити у континуитету. Темељна зона новопронађених делова римског бедема укопана је у праисторијски (брњички) одбрамбени
ров, што је констатовано и током ископавања претходне године на истом делу локалитета. Од праисторијских налаза свакако је
највреднија црнофирнисована импортована
грчка керамика из V века пре н.е., а од предмета из римског периода – сребрна фибула.
На сектору III презентовани су и остаци римског одбрамбеног каменог бедема, на начин
који је предвиђен пројектом Етноархеолошки парк Хисар (сл. 1 и 2).

Archaeological excavations at the site of Hisar, Leskovac, campaign 2005
Julijana Pešić, National Museum, Leskovac
Smilja Jović, National Museum, Leskovac
Milorad Stojić, Institute of Archaeology, Belgrade
Archaeological research performed this season
were conducted in four parts of the site: in sector I
an area of over 100 m2 was excavated, in sector II
two trenches of approximately 30 m2 were dug out,
in sector III (plateau) excavations took place over the
amphitheatre sector (approx. 70 m2) and in the northeast part of the plateau some 400 m2 were opened.
In the explored part of sector I the thickness of the
prehistoric – Brnjica group layer is around 80 centimeters. Within this surface, 29 closed units of Brnjica
culture were detected and excavated (units being pits,
remains of dwellings, metallurgical and other workshops, clay bins, furnaces). The most important result from this sector and at the site itself are the finds
that document the metallurgy of iron dated to the 14th
century B.C. and the crafts based on the use of this
metal. In an object filled with slag from initial phases
of Brnjica culture (Brnjica Ia), on a relative depth of
2.3 meters, three iron objects were discovered, with
additional one being discovered underneath a collapsed ceiling of a furnace (also dated to Brnjica Ia
phase). It must be mentioned that in the course of this
year’s excavations ten furnaces were discovered in an
area of 15 m2. Brnjica Ib (dated to 13th century B.C.)

layer also yielded an iron object, a bloom, weighted at
several kilograms. A very rare silver fibula dated to the
5th century B.C. was also discovered in this trench. In
the meantime, by accident, another iron pin was discovered. Excavations in sector II have confirmed that
the slopes of Hisar hill housed specialized workshops
dated to the beginning of Brnjica culture.
This season’s excavations have, in contrast to
our expectations, shown that culture layer exists even
on the part of the plateau marked as sector III – amphitheatre. For the first time ever, the site of Hisar has
yielded object that can be attributed to Starčevo and
Vinča cultures, as well as archaeological finds from the
5th century B.C. Remnants of defensive architecture
belonging to a settlement of Brnjica group and consisting of a ditch and an earthen rampart with wooden
support were discovered in this sector, and are exactly
the same as the ones discovered in the northeast part
of the plateau. Research in the other part of sector III
have shown that the stone rampart dated to Roman
times is in a good state of preservation and can be
followed in continuity. Foundation of these newly discovered parts of the Roman rampart is buried into the
prehistoric defensive ditch.
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Гојна гора, локалитет Окућница Слободана Шишовића1
Ана Живанчевић, Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац
Милорад Стојић, Археолошки институт, Београд
Кључне речи: западна Србија, Горњи Милановац, Гојна гора, ископавање, хумке, станишта, гвоздено доба

Потпунији рад већ је
објављен у: Стојић, М.
и Цицовић, А. 2006.
Зборник радова Музеја
рудничко-таковског
краја 3–4: 13–29.
1

Стручњаци Народног музеја у Чачку
и Регионалног завода за заштиту споменика културе из Краљева регистровали су три хумке на окућници Слободана

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Шишовића у селу Гојна гора. Пошто је на
једној хумци Шишовић изградио базен за
воду, могућно је било испитивање обје-

Слика 1
Figure 1

ката који су регистровани као хумка I и
хумка II.
„Хумка“ I истражена је помоћу правоугаоног координатног система. Насип је
низак. У сегменту D констатован је правоугаони укоп, у коме није било археолошких налаза. У њему су пронађени остаци дрвета. Питање шта представља то
мало узвишење („хумка” I) на окућници
Слободана Шишовића остаје отворено.
„Хумка” II такође је испитана помоћу
координатног система (сл. 1). У сегменту D нађен је правоугаони укоп. У насипу
хумке констатовани су прослојци органске материје. Из насипа потиче и неколико фрагмената праисторијске керамике,
затим предмети од кремена и неколико
жрвњева. На основи је пронађено неколико група камена (сл. 2). Правоугаони
укоп био је испуњен земљом са доста
органске материје, веома уситњеном керамиком и траговима бронзаних предмета; на истом месту нађен је и већи број
фрагмената гвоздене жице. Међу уломцима керамике налази се и део левкастог
пехара, карактеристичног за крај VI и V
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век пре н.е. у Поморављу. Несумњиво је
да су у „хумци II” пронађени остаци ста-

ништа из старијег гвозденог доба, с краја
VI или почетка V века пре н.е.
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Gojna Gora, site Okućnica Slobodana Šišovića
Excavations in 2005.
Ana Živanćević, Museum of Rudnik and Takovo, Gornji Milanovac
Milorad Stojić, Institute for Archaeology, Belgrade
During 2005, two mounds located on the estate
of Slobodan Šišović in the village of Gojna Gora were
excavated. Mound I, shallow in profile, yielded a rectangular pit with no archaeological finds located in D
segment. In D segment of Mound 2, another rectangular pit was discovered, with remains of the organic
matter being discovered in the earthwork. Several
fragments of prehistoric pottery, flint objects and several millstones were also discovered in the earthwork.
On the base level of the mound several groups of stone
were discovered. The rectangular pit was filled with soil

containing abundance of organic matter, highly fragmented pottery and traces of bronze objects. Many
fragments of iron wire were also recovered from the
same area.
Among pottery fragments a single fragment of a
funnel shaped beaker, a characteristic of the end of the
6th and the 5th century B.C. in Pomoravlje appears. It
can be said, with high certainty, that mound II contains
finds of a dwelling that can be dated to the period of
Early Iron Age, from the end of the 6th or the beginning of the 5th century B.C.
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Извештај о заштитним археолошким ископавањима
налазишта Михаилов понор на Мирочу
Мирко Пековић, Војни музеј, Београд
Кључне речи: Михаилов понор, заштитна археолошка истраживања, камене конструкције, старије гвоздено доба

Налазиште Михаилов понор налази се
око 13 km североисточно од села Мироч. Ситуиран је у подножју брда Коњска, у густој
шуми на узвишењу окруженом вртачама, и

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

захвата површину од приближно једног хектара. Ту је лоцирано више од 30 кружних
камених конструкција са масивним спољним
прстеном, у чијој градњи су, осим већих комада ређаног камена, коришћене и природне
стене, тако да достижу висину и до 1,3 m.
У средишњем делу већег формиран је мањи
прстен од ломљеног камена, а простор између њих засут је ситним комадима ломљеног камена и земљом (сл. 1). Пречници ка-

Слика 1 - Изглед камене конструкције на
налазишту Михаилов
понор
Figure 1 - Stone
construction found in
Mihailov ponor

мених конструкција износе од 4 до 12 m, а
висина им варира од 0,5 до 1,3 m.
У периоду од 31. августа до 11. септембра 2005. извршена су пробна заштитна
ископавања прилично девастиране камене
конструкције, обележене бројем VII, пречника 10,80 m. Њен средишњи део био је раскопан од стране дивљих копача, те је од мањег
унутрашњег прстена остало само пар комада
ломљеног камена, и то на источној страни.
Такође на источној страни сачуван је спољни масивни камени прстен, док је са западне
стране потпуно растурен.
Ископаван је прво западни, девастирани
део ове камене конструкције. На дубини од
око 40 сm, у југозападном делу објекта и ближе спољном прстену, на формацији стена уочена је кружна конструкција која се састојала
од ређаног ломљеног камена, помешаног са
земљом и каменом пешчаром (сл. 2). Унутар
ове конструкције нивелација природних стена извршена је насипањем ситно ломљеног
камена, земље и пешчара, који је додаван за
везивање попут малтера, тако да је простор
био готово поравнат. Изван конструкције констатована је ходна стаза око објекта, која се
састојала од мањих комада камена помешаних са земљом. Такође у западном делу објекта констатована је и мања површина (око
1 m²) тврдо набијене и запечене земље, на
којој су највероватније вршена нека спаљивања или су ту доношени и остављани спаљени остаци да се охладе. У овим периферним
деловима објекта откривено је свега неколико фрагмената керамике
из старијег гвозденог
доба, израђене од слабо пречишћене земље,
грубе фактуре, печене
у мрким и мркоцрвеним
нијансама.
У централном делу,
који је био девастиран
дивљим укопом, налазила су се и четири
стабла чије корење је
покривало читав источни део објекта, што је
додатно отежало ископавања. Испод корења
једног стабла откривени
су фрагментована шоља
и део пехара украшени
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урезима налик висећим
троугловима, као и неколико металних предмета, међу којима се истичу врхови стрела, пар
добро очуваних ножева
и појасне гајке, који
су опредељени у рани
средњи век (T. I/11–16).
Након
уклањања
растиња отворена је
и комплетна источна
страна објекта и констатована је иста стратиграфска слика као и
у западном делу. Изван
ове конструкције такође
се налазила ходна стаза
око објекта. У западној
половини југоисточног
дела, готово паралелно
са површином запечене
земље, налазила се површина набијене земље,
где је нађена велика
концентрација фрагментоване керамике.
Осим грубљих фрагмената лонаца, какви су констатовани и у
западном делу објекта,
керамика је израђена од
боље пречишћене земље
са додацима ситнозрног
песка, приглачане је површине, печена до мркоцрних и црних нијанси. Заступљене су веће
посуде, лонци и амфоре, али и велики број
коничних посуда мањих димензија, здела,
пехара и шоља. Ободи су различитих профилација (ојачани на спољној страни, тањи и
благо увучени, наглашено увучени и фасетирани). Откривен је и већи број дршки различите профилације. Најбројније су језичасте
дршке, затим лучне, а има и потковичастих.
Нађено је и неколико животињских костију
које припадају срни, јелену и дивокози, као
и нагорела мандибула млађе мушке особе.
Посебно је интересантан налаз три перле,
две од стаклене пасте и једне од карнеола,
са по четири пара окаца (T. I/8–10).
Керамика из овог објекта припада Постбасараби периоду, са одликама Фериђиле
групе из западних делова Румуније, и реч је
о веома значајном материјалу који има доста
елемената тзв. скитског хоризонта у Румунији или ране Фериђиле групе из Велике и
Мале Влашке низије (крај VI–V век пре н.е.),
где облици керамике указују на јаке утицаје
грчких колонија на Понту (Васић 1988: 1–13;
Јевтић 2004: 135–147).

Слика 2 - Западни
део објекта VII
Figure 2 - West part of
object VII

Слика 3 - Објекат VII
након ископавања
Figure 3 - Object VII
after excavations

У овој краткој кампањи изведена су и
прелиминарна истраживања метал-детектором. Унутар кружних камених конструкција
(тумула) окривено је, непосредно испод набацаног ломљеног камена, на дубини од 20
до 30 cm, више ситних предмета. Пронађена
су четири врха стрела од тањег гвозденог
лима, са две перфорације, која се такође
могу везати за Фериђиле хоризонт, као и
фрагментовано копље (T. I/1–5).
Значајни су и налази мање гвоздене фибуле и бронзане једнопетљасте фибуле (T.
I/6–7) са вретенастим високим луком, којој
недостаје нога. Лук је густо нарезан и чини
се да припада типу Марвинци–Гогошу, из
млађе фазе Басараби групе. Аналогије за
нашу бронзану фибулу присутне су у хоризонту Нови Пазар – Атеница, с краја VI и из
првих деценија V века пре н.е. (Jevtić 1997).
Најближе аналогије фибулама са Михаиловог
понора потичу са локалитета касног гвозденог доба у Олтенији (Gogoşu, Ostrovul Mare),
затим из Поморавља (Умчари) и из доњег
тока Млаве (Дрмно, Костолац).
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Слика 4 - Цртеж
објекта VII са налазима
Figure 4 - Drawing of
object VII with finds

Након истраживања једне од 30-ак
сличних камених конструкција, има индиција да се не ради о уобичајеним тумулима од камена, већ да смо на трагу већег
култног места. Велики број керамичких и
двадесетак металних предмета јасно указују да се камене конструкције могу по-

T. I - Предмети од
метала ca Михаиловог
понора
Pl. I - Metal finds from
the site of Mihailov
ponor

уздано определити у млађу фазу старијег
гвозденог доба (VI–V век п.н.е.) и да се
могу приписати Трибалима из Херодотовог
времена, који су живели на простору од
Мораве до Искера (сл. 3–4; Васић 1997).
Истраживања ће бити настављена током
2006. године.
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Report on the rescue excavation
at the site of Mihailov Ponor on Miroč
Mirko Peković, Military Museum, Belgrade
The site Mihailov Ponor is located at the foothill of Konjska, approximately 13 km northwest from
Miroč village, in a thick forest on a small elevated
plateau, surrounded by hollows, encompassing an
area of approximately 1 hectare. The site was discovered during site surveying of the broader hinterland
of Đerdap in 2004.
In this area, more than 30 circular stone constructions were located, with a massive outer ring of a
building constructed of rather large pieces of lined up
stones and natural rocks, reaching a height up to 1.3
meters. In the central part of a larger ring a smaller
one was formed of broken stone and the space between them was covered with small pieces of stone
and earth. The diameters of the stone constructions
vary from 4 to 12 meters and their heights from 0.5
m to 1.3 m.

In 2005 the research on one of the constructions
was carried out. The ceramics from this site belongs
to the post-Basarabi period, with characteristics of
the Ferigile group from the western parts of Romania.
It represents material of great significance with elements of the so-called Scythian horizon in Romania or
the early Ferigile group from the Vlach Plain (late 6th
century – 5th century BC). The pottery shapes also
show strong influence from Greek Pontic colonies. Beside ceramics, small metal objects were discovered as
well. Five arrowheads with two perforations each and a
single-looped fibula of the Marvinci – Gogoşu type from
the late phase of the Basarabi group were found.
Beside archaeological material which was dated
into the Early Iron Age, several metal objects were
found (two arrowheads and a knife) dating from Medieval times.
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Извештај о археолошким истраживањима на
локацији Код Кораба (Виминацијум)
Снежана Голубовић, Археолошки институт, Београд
Кључне речи: источна Србија, Пожаревац, Костолац, ископавања, антика, Виминацијум,
Код Кораба, геофизичка истраживања, георадар, некропола

У оквиру заштитних радова на локацији
под називом Код Кораба, у зони римског
града Виминацијума, извршено је ископавање до сада непознате античке некрополе
(карта). Некропола се налази западно и источно од депресије која се у народу назива
Светиња. Археолошки радови започети су
8.6.2005. године.
Приликом постављања археолошких
сонди посебна пажња посвећена је најугроженијим деловима терена, који се налазе у
зони напредовања површинског копа угља.
На сл. 1 дат је ситуациони план, са назначеним истраженим сондама. Археолошка
ископавања извршена су на основу претходно добијених резултата геофизичких истраживања, тако да су сонде постављане на
местима детектовања различитих аномалија
геомагнетног поља (постављене су и тзв.
контролне сонде на местима без аномалија,
те због тога има и празних сонди). Применом
магнетометра-градиометра GEM GSM-19gw
добијене су информације како о постојању
гробова са конструкцијом од опека тако и о
укопима различитих дубина. Поређењем раз-

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

лика у нијансама геофизичких аномалија, од
беле и светлосиве до црне боје, са великом
прецизношћу могле су се уочити контуре угрожених објеката. Дистрибуција откривених
налаза и објеката (сл. 2) указује на ефикасност оваквог система истраживања.
Позиционирање налаза и откривених
гробова вршено је GPS тоталном станицом
TRIMBLE 5800. То је у знатној мери олакшало
рад на терену и омогућило директно уношење добијених резултата у археолошку базу
података, која пружа основу за даљу интерпретацију и обраду налаза.
Археолошка ископавања, прикупљање
материјала и вођење документације вршени
су класичним методама прописаним у струци. Финална обрада предмета, конзервација, презентација и публикација предстоје
у наредном периоду. Наиме, ископавања
завршена 16.12.2005. године била су настављена и током 2006. године и омогућила су
дефинисање граница некрополе.
Истражено је 77 сонди димензија 5 x 3
m. Због залажења гробова у профиле, било
је неопходно да се неки од њих прошире,

Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 2/3 47

Слика 1 - Ситуациони
план
Figure 1 - Site plan

тако да укупна истражена површина износи 2000 m2. Нађени су остаци кремираних и
инхумираних покојника, као и гробне конструкције различитих типова. Достигнуте
дубине у сондама износе од 1,00 до 3,00 m.
Археолошким и геофизичким истраживањима дефинисане су границе некрополе са западне, јужне и источне стране. Утврђивање
постојања северне границе је задатак који
очекује истраживаче у наредној години.
На истраженој локацији Код Кораба
констатован је 101 гроб са кремираним и 47
гробова са инхумираним покојницима. Међу

гробовима са кремацијом издваја се неколико типова:
- обичне гробне раке елипсастог и правоугаоног облика;
- етажни гробови правоугаоног облика (сл.
3);
- етажни гробови са озиданим доњим етажом (сл. 4);
- троетажни гроб правоугаоног облика (јавља се изузетно ретко; сл. 5).
Код гробова са инхумацијом могу се издвојити два типа:
- слободно укопани покојници;
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Слика 2 - Положај
налаза на археолошки
истраженим површинама
Figure 2 - Position of
finds on archaeologicaly
investigated surfaces

- г робови са конструкцијом од опека (сл. 6).
Као прилози у гробовима, у највећем
броју случајева нађени су крчази и тањири,
док су зделе, по заступљености, на трећем
месту. Углавном се ради о посудама рађеним од средње пречишћене глине, црвене
боје печења и црвено или наранџасто бојене спољне површине. У неколико гробова
веће посуде су искоришћене као урне, док
су у једном гробу кремиране кости покојника
похрањене у амфору заједно са прилозима.
Керамика нађена у овим гробовима је локал-

не продукције и налажена је и на другим истраживаним локацијама Виминацијума.
Сребрни денар из II века пре н.е. представља најстарији примерак новца са овог
локалитета. С обзиром да је био у дужој употреби, није меродаван за датовање некрополе. За хронолошко опредељење у период од
краја I до средине III века пресудни су били
бронзани новци (49) нађени у гробним целинама.
На већини жижака констатовани су печати мајстора према којима се може одре-
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дити њихова провенијенција, а самим тим и
хронолошке границе производње, које се уклапају у слику коју пружа други материјал.
Од накита су најексклузивнија два пара
златних наушница, при чему један пар има
црвени гранат, док је други израђен од савијене жице. Међу привесцима издвајају се
бронзане буле, као и перле од стаклене пасте. Код коштаних игала јављају се игле за
шивење и тоалетне игле. На једној тоалет-

-у
 тврђивање њене источне, западне и
јужне границе;
- проналажење троетажног гроба са
кремираним покојником (G1-80) јер
су до тада била позната само два таква гроба на другим локацијама Виминацијума;
- одређивање хронолошких граница
употребе некрополе од краја I до средине III века;

Слика 3 – Кремација, двоетажни гроб

Слика 4 – Кремација, гроб са озиданим доњим етажом

Figure 3 – Cremation, two floor grave

Figure 4 – Cremation, grave with a walled lower floor

Слика 5 – Кремација, гроб са три етажа

Слика 6 – Гробови са конструкцијом од опека

Figure 5 – Cremation, grave with three floors

Figure 6 – Graves with brick constructions

ној игли глава је моделована у облику Сабазијеве шаке. Нађене су и две бронзане игле,
од којих једна има главу у облику голуба, а
друга - у облику кључа. Од три фибуле, две
су сребрне (плочастe), а једна је бронзана
(коленаста).
Међу предметима од метала најбројнији
су гвоздени ексерчићи за обућу, затим окови
и дршке за дрвене ковчежиће, дугмад, закивци и разне оплате. Код предмета посебне намене истичу се мастионица од сребра, две камене козметичке палете и коштана спатула.
Најзначајнији резултати ископавања на
локацији Код Кораба 2005. године су:
- откривање до сада непознате, најисточније некрополе Виминацијума;

-и
 скопавање 148 гробова, у којима је
нађено око 330 различитих предмета;
- примена савремене методологије истраживања.
Сматрамо да су даља истраживања
овог простора неопходна у циљу откривања
његове северне границе или пак његовог
спајања са локацијама Пиривој и Код бреста, за које се до сада сматрало да представљају најисточније делове виминацијумске
некрополе. Известан је такође проналазак
трасе акведукта, претпостављене на овом
простору, као и потврђивање комуникације
која се у траговима јавља на северном делу
локалитета.
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS at THE SITE KOD KORABA (VIMINACIUM)
Snežana Golubović, Institute of Archaeology, Belgrade
Rescue excavations at the site named „Kod Koraba“, located in the area of Roman Viminacium, led
to the discovery of a previously unknown antique necropolis. The necropolis is located west and east of
the depression locally known as “Svetinja” (sanctum
or shrine). Archaeological excavations began on June
8th 2005 after an analysis of the results of geophysical research.
Positioning of finds and discovered graves was
performed using a GPS total station TRIMBLE 5800.
This significantly facilitated on site operations and enable direct input of obtained results into an archaeological database, a basis for further interpretation and
analysis of the finds.
Archaeological excavations, gathering of materials and field documentation were performed using usual methods of the practice. Final analysis of the objects
recovered, conservation, presentation and publication
is planned for the forthcoming period.
In total, 77 trenches of 5x3 meters were laid on
the site. Due to protrusion of many of the graves into
the surrounding profiles some of the trenches had to
be extended, making the total research area 2000
m2. Aside from various burial constructions, remains

of cremated and inhumed burials were detected within
trenches. Relative depths in trenches range from 1 to
3 meters.
During excavations, site “Kod Koraba” yielded
evidence for 101 graves with cremated burials and 47
skeletal burials.
Preliminary conclusions drawn from the excavations lead us to believe that the most significant
achievements of the last year’s excavation on the
named location are:
- discovery of a previously unknown and easternmost necropolis of Viminacium
- assertion of western, eastern and southern boundary of necropolis
- discovery of a three-platform grave with cremation burial (G1-80) a third of this kind, with two
other discovered earlier on other locations in Viminacium.
- determination of the chronological use of the necropolis dated to the end of the 1st century A.D. to
the middle of 3rd century A.D.
- excavation of 148 graves in total, containing approximately 330 various objects
- use of modern research methodology
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Извештај са систематских археолошких ископавања
на локалитету Терме - виминацијум 2004. године
Бебина Миловановић, Археолошки институт, Београд
Кључне речи: источна Србија, Пожаревац, Костолац, Виминацијум, ископавања,
римски период, терме, хипокауст, мозаик, фреско-малтер

У мају 2004. године настављена су систематска археолошка ископавања на локалитету Терме (претходне године рашчишћена
је површина истраживана од 1973. до 1975.
године, која је у међувремену потпуно зарасла у шибље; сл. 1), најпре у средишњем
делу објекта, између конхи I и II. Потврђено је да су обе конхе коришћене за купање
у топлој води (tepidarium), и то на основу
стубова хипокауста и присуства ложишта
(praefurnium) за проток топлог ваздуха, која
су евидентирана на спољним зидовима конхи. На обе конхе ти пролази накнадно су зазидани, али о њима сведоче по два паралелна зидића која излазе ван конхи, а служила
су за усмеравање топлог ваздуха.
Ископавања су проширена на северни
део терми, где су уочене веће наслаге гарежи и пепела, које указују на постојање
још једног ложишта. У североисточном делу
терми, изван конхе I, констатован је одводни канал поплочан опекама, чије су стране
биле озидане локалним каменом, тзв. зелен-

цем (каменолом у Раму), али су временом
девастиране. Уз канал, паралелно с њим,
откривена је просторија означена бројем 3.
Трапезасте је основе, а била је поплочана
хексагоналним керамичким плочицама, које
су нађене расуте у слоју. Пошто залази у источни профил, није у потпуности истражена,
тако да је њена функција непозната.
У јужном делу терми откривене су још
три конхе. Постојање конхе III било је наговештено ископавањима 2003. године, када је
уочена само круна зида базена. Реч је о базену полукружне форме, за купање у хладној
води (frigidarium). Његови унутрашњи зидови омалтерисани су хидростатичким малтером, као и само дно, које има благи пад према сливнику за одвод воде (сл. 2). Наспрам
базена, тј. источно од њега откривени су зидови конхе IV (сл. 3), очувани само у висини
пода хипокауста. Конха има узан пролаз у
виду два паралелна зида, а наслаге пепела
и гарежи показују да је ту било ложиште.
Паралелна са овом конхом, јужно од ње, је

Слика 1 - Основа
терми
Figure 1 - Foundation
of thermae
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Слика 2 Унутрашњост
конхе III
Figure 2 - Interior
of conche III

конха V (сл. 4), која је грађена друкчије од
претходних. Наиме, са унутрашње стране је
лучног облика, док је спољашњи део озидан
трапезасто. Њени зидови су очувани у већој
висини него код конхе IV, али је део зида у
источном делу пробијен. У овој конхи такође

хексагоналним керамичким плочицама. Вишеслојност указује на дугу употребу и честе
обнове. Пошто није потпуно истражена јер
залази у јужни профил, функција просторије
не може поуздано да се утврди.
Посебно занимљива ситуација је у северозападном делу терми, уз поплочање од
опека, које је вероватно раздвајало базене
за купање у топлој води од просторија које
су означене бројевима 1 и 2. Просторија бр.
1 озидана је необрађеним или грубо притесаним каменом зеленцем, док су лучни отвори (два на северном, један на западном и
два на јужном зиду), који су вероватно служили за пролаз цеви са топлим ваздухом,
озидани опекама и накнадно су зазидани
(сл. 5, 6). Достигнута дубина приликом ископавања износи око 1,85 m. У просторији
су откривена два наспрамна зида која се

Слика 3 - Поглед са
истока на конху IV
Figure 3 - Conche IV,
view from the east

Слика 4 Унутрашњост конхе V
Figure 4 - Interior of
conche V

је очуван praefurnium, што значи да се ради
о базену за купање у топлој води. Готово
читав простор између конхе III, на западној
страни, и конхи IV и V, на источној страни
терми, испуњен је стубовима хипокауста на
поду од хидростатичког малтера. Површина
хипокауста, непосредно изнад пода, била је
готово потпуно прекривена дебљим слојем
гарежи (4 до 8 cm), у коме су налажене уске
керамичке цеви за проток топлог ваздуха.
Наведена просторија није потпуно истражена, али је северна спољна страна зида, уз
конху V, омалтерисана фреско-малтером са
вегетабилним мотивима и разнобојним бордурама. Намена просторије није позната.
У истом делу терми нађени су остаци вишеслојних подница поплочаних опекама и

спајају у источном делу. Многобројни фрагменти фреско-малтера (црвена, љубичаста,
зелена, наранџаста и жута боја; флорални и
геометријски мотиви) показују да су зидови
просторије изнад подрума били декорисани.
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Просторија бр. 2 налази се непосредно уз
јужни зид просторије 1. Ископавања су показала да је преградним зидом подељена на
две одаје, од којих је истражена само источна, док западна залази у профил. На њеној
источној страни откривен је део поднице од
опека и хексагоналних керамичких плочица.
Око поднице, поред источног, јужног и западног зида одаје, налази се узан ходник са
стубићима хипокауста. Западно од преградног зида у просторији бр. 2 нађен је део поднице од насатично постављених правоугаоних керамичких плочица, поређаних у облику рибље кости. Ту су делимично откривени
зидови изграђени од опека, као и две одаје
које залазе у западни профил, окружене
уским ходником са стубовима хипокауста. На
јужном зиду просторије бр. 2 наговештен је
лук отвора од лепезасто постављених опека,
који залази дубље у земљу, па није потпуно
откривен. Отвор је накнадно зазидан. Велики број бронзаних новаца, углавном из друге
половине III и из IV века, као и коштаних
укосница, показује да је реч о свлачионици
која је била саставни део терми, а везана је
за познију фазу коришћења купатила.
Покретан археолошки материјал значајан за датовање (новац, керамика, жишци
и фибуле) показује да су јужни део терми
(конхе III, IV и V) и просторије око дела
са хипокаустом (просторије бр. 1, 2, 3 и 4)

коришћени у III и IV веку. Такав закључак
потврђује и чињеница да је хипокауст у конхама IV и V око 70 cm виши од хипокауста у конхама I и II, што се може протумачити дуготрајном употребом купатила, које
је функционисало током две фазе (од I до
III и од III до IV века). Хипокауст из старије фазе наставља се испод хипокауста из
млађе фазе, па његове праве димензије нису
познате. Остаци фреско-малтера, мермерних
плочица, мозаичког пода и расутих коцкица мозаика црне и беле боје, као и бројни
фрагменти равног прозорског стакла показују да је купатило било богато украшено,
док је кровна конструкција, вероватно изнад
базена са хладном водом, била покривена
стаклом како би сунчеви зраци осветљавали
и загревали тај простор.
Нађено је укупно 279 ситних налаза.
Најбројнији су бронзани новчићи (друга половина III и IV век), затим коштане укоснице, бронзане апликације и оплате, бронзане
фибуле, фрагменти наруквица од стаклене
пасте, фрагменти стаклених посуда, керамички жишци итд.

Слика 5 - Просторија 1
Figure 5 - Room 1

Слика 6 - Детаљ
у западном зиду
просторије 1
Figure 6 - Detail of
west wall in room 1

Археолошка ископавања праћена су
техничким снимцима основа и појединих
профила, фото-документацијом, као и снимањем помоћу тоталне станице. Ископавања
су завршена 24.11.2004.године.
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REPORT ON SYSTEMATIC ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE SITE
OF TERME - VIMINAcium IN 2004
Bebina Milovanović, Institute of Archaeology, Belgrade
In May 2004 systematic archaeological excavations continued at the site Terme in Viminacium. Excavations took place in the central part of the object, between conchae I and II. Based on the existence of hypocaust pillars and burners (praefurnium) on the outer
walls on the conchae, it has been established that both
conchae were used for hot water baths (taepidarium).
In the northeast part of the thermae, outside walls of
concha I, an outtake canal paved with bricks was detected. Parallel to the canal was a room marked with
number 3, that is trapezoidal in foundation, and was
paved with hexagonal ceramic tiles, found scattered
throughout the layer. Since this room extends under
east profile it was not fully excavated, so its function
remains unclear.
In the southern part of the thermae three more
conchae were discovered. Concha III is a pool of semicircular form used for cold water baths (frigidarium).
Inner walls of the pool were covered with waterproof
mortar, as was the case with the bottom that had a
slight descent towards the gutter of the water outtake.
Opposite to the pool in question, i.e. east of it, walls

of concha IV were discovered, preserved only up to
the height of the hypocaust floor. Concha V has, on
the inner side a form of an arch, whilst the outer side
is trapezoid in form. Almost the entire area between
concha III on the west and conchae IV and V on the
east side of the thermae is filled with hypocaust pillars
that are standing on a waterproof mortar floor. In the
northwest part of the thermae excavation took place
within rooms marked with numbers 1 and 2. Walls of
room 1 were made using raw or roughly hewed stone,
with arc openings (two on north and south walls and
one on west wall) made of bricks and later on sealed
of. Relative depth of the trenches was approximately
1.85 meters. Numerous fragments of fresco-mortar
show that room walls above the cellar were decorated.
Room 2 is located next to the south wall of room 1.
Large number of bronze coins, mostly from the second
part of the 3rd and 4th century A.D., and bone hairpins
recovered from this room indicate that this room was
used for undressing, and was an integral part of the
thermae, linked to a later phase of use of the baths.
Both rooms were not fully excavated.
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Заштитна истраживања на Линији бунара 5 (ЛБ-5)
- археолошки локалитет Виминациjум Немања Мрђић, Археолошки институт, Београд
Кључне речи: источна Србија, Пожаревац, Костолац, ископавања, римски период,
Виминацијум, геофизика, георадар, архитектура, насеље

У оквиру интервентних заштитних археолошких радова на траси линије цевовода ЛБ-5 извршено је ископавање претходно лоцираних античких објеката. Ради се о
зградама у непосредном предграђу римског
Виминациjума, недалеко од североисточног
угла каструма Седме легије Клаудијe.
Археолошки
радови
започети
су
26.11.2004. године, након анализе резултата
добијених геофизичким истраживањима. Испитано је шест сонди са проширењима, укупне површине 168 m2. У свим сондама откривени су грађевински остаци античких објеката, праћени бројним покретним налазима.
Достигнуте дубине у сондама су 1,5–1,8 m.
Приликом постављања археолошких
сонди пажња је посвећена најугроженијим
објектима у зони предвиђених бунара на
ЛБ-5 (сл. 1).
Археолошка ископавања извршена су
на основу претходно добијених резултата
геофизичких истраживања. Предност таквог
начина рада састоји се посебно у томе што
је опрема коришћена током геофизичких истраживања – (магнетометар-градиометар,

GEM GSM – 19 gw) пружила информације и
о деловима објеката који су у знатној мери
уништени, односно о негативима њихових
грађевинских елемената (пре свега темеља
и зидова).
Сонде су постављане тако да или поклапају мање детектоване структуре или дају
пресек кроз веће објекте и пратеће структуре
(путеви и канали). Линије сонди постављене
су на подлогу геофизичког снимка (сл. 1).
Дистрибуција откривених налаза и објеката
јасно указује на ефикасност оваквог система
истраживања (сл. 2).
Позиционирање налаза и откривених
објеката вршено је GPS тоталном станицом
Trimble 5800. То је у знатној мери олакшало
рад на терену и омогућило директно уношење добијених резултата у археолошку базу
података.
Резултати истраживања
1. Архитектура
У сонди 1. уочени су остаци разореног
објекта већих димензија, грађеног од камена
везаног кречним малтером. Зидови су кон-

Слика 1 - Геофизички снимак локалитета, са назначеним
положајем сонди
Figure 1 Geophysical view
of the site with the
position of trenches
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Слика 2 - Геофизички снимак локалитета, са назначеним положајем
објеката, зидова и
канала
Figure 2 Geophysical view
of the site with the
position of objects,
walls and channels

статовани у негативу, са мањим архитектонски очуваним делом. Објекат је углавном
уништен вађењем камена од стране локалног становништва и дубоким орањем током
дужег периода. На основу покретних налаза
може се протумачити као стамбени објекат.
Сонде 2. и 4. (сл. 3 и 4) дале су пресек
кроз комплекс зграда, од кога су истражени
делови два објекта уз могућу античку комуникацију (?), са делимично очуваним одводним каналима (сл. 4). Оба објекта била су
поплочана, и то један великим квадратним
опекама (сл. 3), а други малим хексагоналним опекама. Уз поплочање већег објекта
откривено је више целих или у већој мери
очуваних посуда. Оба објекта подигнута су
од камена и опеке везаних у кречном малтеру. Насупрот добро очуваним подовима, зидови су у лошијем стању, па су чак констатовани само у негативу. На основу покретног
материјала, оба објекта су протумачена као
стамбене зграде.

Слика 3 - Под
објекта 2, са траговима зидова у
негативу
Figure 3 - Floor in
object 2 with wal
traces

Сонда 3. постављена је како би се истражила изразита геофизичка аномaлија у
оквиру већег објекта. Констатовано је да се
ради о одлично очуваним стубовима хипокауста, односно система подног грејања (сл.
5). Велика количина ситних подних плочица
указује на декоративан под, који је потпуно
уништен вишегодишњим дубоким орањем.
Уз саму ивицу сонде нађен је зид за који у
овој фази истраживања не можемо рећи да
ли је преградни или спољни зид објекта. О
функцији овог објекта знаће се више када
се изврши детаљнија анализа покретног материјала.
У сонди 5. откривени су трагови дебљег
слоја запечене земље преко масивног шута,
испод кога су нађени остаци ширег зида. У
сонди се налазила велика количина керамике, чија обрада је у припреми.
Сонда 6. је садржала дебео слој запечене земље, који можда указује на помоћни
објекат (?), али изостанак било какве компактне структуре онемогућава даљу интерпретацију док се не заврши обрада покретног материјала.
2. Покретни материјал
Очигледно је да се на овом простору
ради о насеобинском слоју, који је заступљен
старијом керамиком. Издвајају се глеђосане
посуде у форми пехара и тањира, које се
датују у рани II век. Од осталог материјала
потребно је нагласити појаву великих мортаријума грубе фактуре, на којима су очувани
печати мајстора, затим импортоване амфоре,
као и антропоморфне посуде са ликовима
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божанстава. Керамика је углавном локалне
продукције, а овим истраживањем биће проширена и употпуњена типологија посуда са
Виминацијума.

Закључак
Поменути објекти свакако спадају у
најстарије до сада истраживане објекте на
простору Виминацијума, када је реч о предграђима (од почетка II века). Обиље материјала са веома малог простора посебно
указује на интензитет живота у појединим
периодима, а затвореност неких целина
пружа изузетне могућности за даље интерпретације. Иако оштећења објеката настала
људским делатностима представљају велики
недостатак, геофизичке методе омогућавају
да бар донекле употпунимо слику са класичних ископавања.
Квалитетно урађени подови и чињеница
да је најмање један објекат имао систем подног грејања указују на висок стандард живота становника предграђа. Разноврсност и ко-

Слика 4 - Објекат 1.
и остаци канализационих канала
Figure 4 -Object 1
and remains of sewage system

Слика 5 - Објекат
3, са остацима
хипокауста
Figure 5 - Object
3 with hypocaust
remains

Међу ситним предметима доминирају керамичке лампе (жишци), које представљају
скоро трећину налаза. По бројности следе
коштане и бронзане игле, коришћене за прављење женских фризура, а затим примерци бронзаног новца. Откривено је неколико
бронзаних копчи и фибула финије израде.
Велики број фрагмената стаклених посуда
налазио се у шуту, али су врло лоше очувани. Осим тога, нађено је и више кључева од
гвожђа и бронзе, као и неколико гвоздених
алатки (нож, клешта и секач), али на великим међусобним растојањима и у различитим
објектима, па не могу да се доведу у везу (и
до 50 m удаљености).

личина покретних налаза потврђују овакав
закључак. Свакако, насеобински комплекс
оваквог типа захтева велику пажњу и даља
истраживања, а колико је то могуће, и одговарајућу заштиту.
Претходна геофизичка истраживања
знатно су убрзала ископавања и усмерила их на објекте, а дала су и јасну слику о
томе шта може да се очекује. На тај начин
уштеђено је време, а расположиви ресурси
адекватно су искоришћени. С друге стране,
и поред тешко оштећених објеката, истраживања су пружила довољно информација за
примарну интерпретацију, које би у сваком
другом случају вероватно биле изгубљене.
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RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS at LINIJA BUNARA 5 (LB – 5)
– ARCHAEOLOGICAL SITE OF VIMINACIUM Nemanja Mrđić, Institute of Archaeology, Belgrade
Emergency rescue excavations that were preformed on the track of LB-5 pipeline led to the excavation of previously located Roman objects. Archaeologically speaking it is a case of buildings that
were erected in the immediate suburb of Roman Viminacium, not far from the rampart of the castrum
of the seventh Claudiae legion. Archaeological work
began on 26th of November 2004, upon analysis of
the results obtained using geophysical research that
have, to a high degree, speeded up excavations and
focused research on specific objects. This methodology has helped us to save time, and allowed adequate use of available resources. Six trenches were
laid onto the track, and with later expansion they
cover 168 m2. All six trenches yielded construction
debris of antic objects and numerous movable finds.
Relative depths of trenches vary between 1.5 and
1.8 meters.

Explored objects can be attributed to the earliest ones uncovered so far in Viminacium, especially
concerning suburbs (from beginning of 2nd century).
Abundance of material from a relatively small area
additionally shows the intensity of life in certain time
periods. Extensive possibilities for further interpretation arise from several closed archaeological units.
Although the degree of damage done to the objects
is a great handicap, geophysical methods open the
possibility to, at least up to a point, enrich the image
gained from classical excavations.
High quality of floors and the fact that at least
one of the objects had hypocaust indicate a higher
standard of living for the suburbs inhabitants. Multitude and variety of finds also back this conclusion.
Without a doubt further exploration of this settlement
complex requires our undivided attention, but also a
high degree of protection is strongly needed.
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Извештај о археолошким истраживањима локалитета
Пиривој, Виминацијум, у 2005. години
Саша Реџић, Археолошки институт, Београд
Кључне речи: источна Србија, Пожаревац, Костолац, Пиривој, Виминацијум, заштитна ископавања,
римски период, геофизичка истраживања, георадар, некропола

У оквиру интервентних заштитних археолошких радова извршено је ископавање
на локацији Пиривој, на простору некрополе
Виминацијума.
Археолошки
радови
започети
су
8.6.2005. године и трајали су, са већим
прекидом, до 18.11.2005. Истражене су три
сонде укупне површине 142 m2. У једној
сонди откривени су грађевински остаци античког објекта, праћени бројним покретним
налазима, а у друге две – гробови из римског периода. Достигнута дубина у сондама
износи 1.4 m.
Приликом постављања сонди пажња је
посвећена најугроженијим објектима. Археолошки радови извршени су на основу претходно добијених резултата геофизичких истраживања. Стога су сонде прецизно постављене на местима на којима су детектовани
трагови објеката. Предност таквог начина
рада посебно се огледа у томе што је опрема
коришћена током геофизичких истраживања
(магнетометар-градиометар – GEM GSM –
19 gw) пружила информације и о деловима
објеката који су у знатној мери уништени,
односно о негативима њихових грађевинских елемената (пре свега темеља и зидо-

ва). Позиционирање налаза и откривених
објеката вршено је GPS тоталном станицом
TRIMBLE 5800. То је у знатној мери олакшало рад на терену и омогућило директно
уношење добијених резултата у археолошку базу података, која представља основу
за сваку даљу интерпретацију и обраду налаза. Сама археолошка ископавања, прикупљање материјала и вођење документације обављени су класичним методама које
су прописане у струци. С обзиром на велику
количину пронађеног материјала, финална
обрада предмета и архитектонских остатака,
конзервација, презентација и публикација
тек предстоје.
Архитектонски остаци
У сонди 12 констатовани су остаци објекта који је оштећен орањем. Откривен је на
дубини 0.5–0.7 m, а његове димензије су 5.4
x 4.9 m. Ширина зидова износи око 0.8 m,
осим код зида 2, који је очуван у негативу
и има ширину од 0.7 m. Очувана висина зидова је 10–30 cm, изузев код југоисточног
угла, где износи 0.4 m. Тај угао је дубље
фундиран и почива на фрагментима косо постављених опека. У југозападном делу (зид

Локалитет Пиривој
- источна некропола
Pirivoj site, East
necropolis
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3) налази се улазни отвор, ширине 1.5 m.
Објекат је оријентисан исток – запад, без девијације.
Керамика (праисторијска и римска) налажена је на читавој површини сонде, али
треба напоменути да је највећи број фрагмената праисторијске керамике откривен поред источног профила (и у оближњем базену
бунара ПЛЦ-VIII-8 нађен је фрагмент праисторијске керамике).
До дубине од 0.6 m налазили су се рецентни предмети, чије присуство објашњава
велику количину шута на површини и наводи
на закључак да се девастирање овог објекта
непознате намене догодило у новије време.
Некропола Виминацијума
У сонди 11 истражено је пет гробова са
инхумацијом и четири гроба са кремацијом,
док је у сонди 13 нађен само гроб са кре-

мацијом, у коме су остаци покојника били
похрањени у урну-лонац, при чему је као
њен поклопац употребљена керамичка посуда. Гробови са кремацијом у сонди 11 припадају типу Мала Копашница – Сасе II. Ради се
о етажним гробовима, а у једном случају – о
гробу са три етажа (Г1-38). Од гробова са
инхумацијом, три су слободно укопана, један има конструкцију од опека, а један покривач од опека.
Међу ситним налазима доминирају
бронзани новци, који представљају скоро половину налаза. Следе разне бронзане апликације, бронзани клинови и буле,
игла фибуле, а нађена је и златна наушница. Осим ових предмета, откривен је и
кључ од гвожђа, затим неколико гвоздених шунегли и оплата, керамички пехар,
амфориска, жижак, коштана игла и коштани жетон.

REPORT on the archaeological rescue excavations on
the site Pirivoj, Viminacium, season 2005.
Saša Redžić, Institute of Archaeology, Belgrade
During emergency rescue excavations that lasted
from June 8th to November 18th 2005 in the area of
the necropolis of Viminacium, on a location called Pirivoj, three trenches were opened with total surface
of 142 m2. In the course of planning the disposition of
trenches, attention was given to the most endangered
objects. Archaeological research was conducted on the
basis of previously obtained results from geophysical
research.
Trench 12 yielded remains of an object, oriented
East-West (without visible deviations) and damaged by
plowing. The dimensions of the object are 5.4x4.9 meters, and it was discovered at approximately 0.5-0.7
meters bellow the surface. Wall thickness is close to 80
centimeters, with preserved height ranging from 10 to
30 centimeters, except in the southeast corner where
it was 40 cm. This corner was founded deeper and lies
on the fragments of slanted bricks. In the southwest

part (wall 3) of the building lies an entrance of 1.5 meters in width. In trench 11, 9 graves in total were discovered, four of which contained a cremation burial of
Mala Kopašnica – Sase II type (graves with platforms,
on one occasion a grave with three platforms (G1-38)).
Out of five graves with inhumed remains, three were
dug in freely, one had a construction made of bricks
and one had the covering made of same material.
Trench 13 yielded one cremated burial. The remains from the cremation were stored in an urn-pot,
with a ceramic vessel acting as a lid to this urn.
Amongst small finds bronze coins are predominant, with almost half of the total number of finds. Other bronze objects include various applications, pegs,
bulae and fibulae pins. One golden earring was also
found. Beside these objects one iron key, several iron
sheaths, one ceramic beaker and amphorisc, a lamp
and bone pin and token were also found.
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ИСКОПАВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ
ГАМЗИГРАД (ROMULIANA) 2004. ГОДИНЕ
Софија Петковић, Археолошки институт, Београд
Кључне речи: источна Србија, Зајечар, Гамзиград, Felix Romuliana, систематска ископавања,
касноантички период, средњи век, терме, металургија, акведукт

 истематска ископавања на сектору
С
Галеријевих терми у југоисточном
делу палате
После годину дана паузе, на Сектору
терми у југоисточном делу утврђене царске
палате Felix Romuliana, од 21.6. до 21.8.2004.
године настављена су систематска ископавања (Решење МК бр. 633–00–406/2004, од
29.6.2004. године).1 Радило се током 54 радна дана, са осам чланова стручне екипе и 10
физичких радника.2
Завршена су ископавања уз јужну фасаду терми, у квадратима F″ G″ H″ I″ XXIV,
где су истраживања мањег обима обављена
2000. и 2001. године. У њиховом продужетку отворени су и квадрати J″ K″ XXIV, а дуж
источне фасаде терми квадрати L″ XXII–
XIII. Та два ископа затим су спојена остацима квадрата J″ K″ XXIII, чија је северна
половина уништена одроном јужног профила
Сектора терми, и квадрата K″ L″ XXII, који
су очувани само у мањој мери јер су већим
делом уништени одроном источног профила
Сектора терми. Тако је проширен ископ уз
југоисточни угао терми.

Ископавањима је констатована следећа
стратиграфија културних слојева:
Слој А – хумус и тамномрка земља са
шутом који је садржао средњовековни и рановизантијски материјал; покрива ниво а,
на коме су констатовани остаци подница две
средњовековне куће са пећима (кућа 1/04 и
кућа 2/04) (сл. 1).

Слој B – мрка земља са шутом; садржи
рановизантијски материјал из друге половине VI и с почетка VII века.
Слој C – светломрка земља са шутом;
садржи рановизантијски материјал с краја
V и из прве половине VI века. На дну слоја
констатован је ниво c, представљен металуршким објектом који се пружа од јужне
фасаде терми ка јужном и источном бедему
млађег утврђења палате (сл. 2).
Слој D – сивомрка земља са шутом; садржи касноантички материјал с краја IV и из V
века, а нивоу d припадају објекат од ломљеног камена и тегула, призидан уз јужну фасаду Галеријевих терми, и амбар, у коме је
нађен слој угљенисаног жита (сл. 3).
Слој Е – мрка земља са умрвљеним малтером; садржи материјал из друге половине IV и
прве половине V века. На дну овог слоја констатован је ниво малтерне поднице са ковачким пећима (пећ 1/04 и 2/04), ниво е (сл. 4).
Слој F – црвенкастомрка земља са шутом; садржи материјал из друге половине III
и прве половине IV века, а припада млађој
фази изградње Галеријеве палате. На дну
овог слоја констатована је малтерна подница,
ниво f. У квадратима F″ G″ H″ XXIV малтерна подница покрива остатке стубаца јужног
портика старијег утврђења палате (сл. 5).
Слој G – жућкастозелена глиновита
земља са шутом; садржи оскудан материјал
из III века и припада старијој фази изградње
Галеријеве палате. Овај слој покрива малтерни ниво уз јужну фасаду терми, ниво
g, од којих је старији јер се налази испод
сокла, односно у темељној зони Галеријевог купатила. У слој G укопан је водоводни
канал, означен као канал А, који се пружа
у правцу исток – запад и скреће ка северозападу, према термама. Канал је старији од
јужне фасаде терми, чијим темељом је негиран (сл. 6). На прелазу слоја G у слој H
налажени су фрагменти праисторијских керамичких посуда.
Слој H – слој сивомрке глине (смонице),
који највероватније представља културно
стерилан слој, тј. здравицу.
Овогодишња ископавања у већој мери
су потврдила раније констатовану стратиграфију на Сектору терми у југоисточном делу утврђене царске палате Felix
Romuliana.

Због недовољног и
закаснелог финансирања, истраживања
на Сектору терми нису
обављена 2003. године, када је обележено
50 година археолошких истраживања
налазишта Гамзиград
– Felix Romuliana.
2
Стручну екипу
сачињавали су др
Милоје Васић, научни
саветник и директор
Археолошког института у Београду, координатор пројекта археолошких истраживања
Ромулијане, мр Софија
Петковић, истраживачсарадник Археолошког
института у Београду,
руководилац теренских истраживања,
Маја Живић, кустос
Народног музеја у
Зајечару, др Мирослав
Вујовић, доцент на
Одељењу за археологију Филозофског
факултета у Београду,
Перо Праштало, кустос
Завичајног музеја
у Књажевцу, Јана
Шкундрић и Дубравка
Поповић, студенти
археологије на Филозофском факултету у
Београду, и Никола
Иванковић, студент
архитектуре у Нишу.
1

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location
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Слика 1 – Подница средњовековне куће 2/04
изнад рановизантијског металуршког објекта
(ниво а), са истока

Слика 2 – Рановизантијски металуршки објекат
југоисточно од Галеријевих терми (ниво c),
са североистока

Figure 1 – Floor of the medieval house 2/04 above an
early Byzantine metallurgical object, view from the East

Figure 2 –���������������������������������������������
����������������������������������������������
Early Byzantine metallurgical object, Southeast of Galerius baths (level c), view from the Northeast

Слика 3 – Касноантички објекат призидан уз јужну
фасаду Галеријевих терми, са запада

Слика 4 – Остаци малтерне поднице (ниво е) с краја
IV века и основа пећи 1/04 у кв. F“ XXIV, са југоистока

Figure 3 – Late Roman object adjoined to the southern
facade of Galerius baths, view from the west

Figure 4 – Remains of a mortar floor (level e) dated to
late 4th century A.D. and the basis of the kiln 1/04 in
block F“XXIV, view from the southeast

Слика 5 – Остаци ступца јужног портика старије
фортификације палате, покривени малтерним
подом млађе фазе Галеријеве градње (ниво f)
у кв. H“ XXIV, са запада

Слика 6 – Водоводни канал, остаци ступца и
малтерног нивоа старије фазе градње палате
(ниво g) у кв. G“ H“ XXIV, са запада

Figure 5 – Remains of the pillar of the south portico of the
older palatial fortification, covered with remains of the mortar floor of the house of the earlier phase of construction of
Galerius (level f) in block N“ XXIV, view from the west

Figure 6 –�����������������������������������������������
������������������������������������������������
Water duct, remains of the pillar and the mortar level of the older phase of palace construction (level
g) in blocks G“H“ XXIV, view from the west

У квадратима F″ G″ H″ I ″ XXIV откривена
су два ступца јужног портика старије фортификације палате, као и део водоводног канала који је старији од Галеријевих терми (сл.
3, 5–6). У овим квадратима нађен је и значајан економски објекат од ломљеног камена

и тегула везаних глином, призидан уз јужну
фасаду терми, који је подигнут током друге
половине IV века, а од краја IV до краја VI
века обнављан је у три наврата (сл. 3).
У квадратима J″ K″ L″ XXII–XXIII–XXIV
откривена је велика металуршка радионица
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из прве половине VI века, у којој је топљено
гвожђе, а гвоздени предмети су произвођени ливењем и ковањем (Petković i Živić 2005)
(сл. 2).
У оквиру бедема палате испитане су две
средњовековне куће у насељу из X–XI века,
коме припада раније истражена некропола
испред источне капије утврђења: кућа 1/04
у квадрату L″ XXII и кућа 2/04 у квадратима
J″ K″ XXIV (сл. 1).
На основу ових истраживања утврђено
је да хоризонти најинтензивнијег живота на
Сектору терми припадају касноантичком периоду, од средине IV до почетка VII века.
 аштитна археолошка ископавања
З
у северозападном делу палате, на
простору иза благајне
Будући да је у северозападном делу
утврђења Гамзиград – Romuliana, на простору иза благајне, планирано подизање привременог санитарног објекта,3 пре његове
изградње истражен је простор димензија 12
x 3 m, подељен у низ од четири квадрата,
означених као А1, А2, А3 и А4 (3 x 3 m), у
правцу исток – запад.
Археолошким истраживањима, обављеним у периоду од 3. до 27.8.2004. године,
установљено је постојање више објеката из
раздобља од IV до краја VI века, а у хоризонту који одговара Галеријевој грађевинској делатности откривен је део водоводног
канала (акведукта), грађеног од опеке и камена везаних малтером, који је снабдевао
водом резиденцијални део палате (сл. 7).

Пројекат привременог санитарног
објекта израдила
је инж. арх. Брана
Павелка, конзерватор
Републичког завода
за заштиту споменика
културе, на захтев
Боре Димитријевића,
директора Народног
музеја у Зајечару. Радове је финансирала
СО Зајечар у оквиру
средстава за одржавање археолошког
налазишта Гамзиград
– Romuliana. Археолошка ископавања
извела је већ наведена стручна екипа,
са шест физичких
радника.
3

Слика 7 – Део акведукта палате на простору иза благајне, са
запада
Figure 7 – Part of the
palatial aqueduct in an
area behind the treasury, view from the west

С обзиром на значај налаза, одустало се од
изградње санитарног објекта, а остаци водоводног канала прекривени су слојем песка и
ископ је насут земљом. Планирана су ревизиона истраживања којима би се дефинисала
траса акведукта у односу на бедеме старије
и млађе фортификације и утврдило пружање
трасе водовода изван утврђења.

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS iN GAMZIGRAD – ROMULIANA, 2004
Sofija Petković, Institute for Archaeology, Belgrade
During 2004 campaign, archaeological excavations
were conducted along the southern facade of the baths,
in the southeast part of the fortified Roman Imperial
palace of Felix Romuliana, in blocks F”, G”, H”, I” XXIV,
and in the extension of these trenches, blocks J” and
K” XXIV were opened. Excavations were also conducted
along the eastern facade of the baths in blocks L” XXII –
XIII. This year’s excavations have confirmed to a larger
degree previously evidenced stratigraphy of the baths
sector within the southeast part of the palace.
In blocks F”, G”, H” and I” XXIV two pillars of the
southern portico of the older palace fortification were
discovered, alongside a part of the water canal that is
older than the baths built by Galerius (Fig. 3, 5-6). In
these blocks an important economical object made of
broken rock and tegulae mixed with clay and adjoined
to the southern facade of the baths was also discov-

ered. This object was erected during the later half of
the 4th century A.D., and restored on three occasions
from the end of the 4th towards the end of the 6th
century A.D. (Fig. 3).
In blocks J”, K”, L” XXII – XXIII – XXIV a large
metallurgical workshop, dated to the first half of the
6th century A.D. was discovered, with evidence of iron
ore smelting and production of iron objects by casting and forging (Petković & Živić, 2005) (Fig. 2). Two
medieval houses of the settlement dated to 10th-11th century A.D. were also discovered within the palatial rampart; house 1/04 was located in block L”XXII,
with house 2/04 being in block J”K”XXIV (Fig. 1). During exploration of the area beyond the treasury in the
northwest part of the palace, for the construction of a
temporary sanitation object, a part of the aqueduct for
Galerius palace was discovered (Fig. 7).
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ИСКОПАВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ
ГАМЗИГРАД (ROMULIANA) 2005. ГОДИНЕ
Софија Петковић, Археолошки институт, Београд
Кључне речи: источна Србија, Зајечар, Гамзиград, Felix Romuliana, систематска ископавања,
касноантички период, средњи век, терме, металургија

1
Стручну екипу
чинили су археолози
мр Софија Петковић,
Археолошки институт
у Београду, и Маја Живић, Народни музеј у
Зајечару, као и Никола
Иванковић, студент
архитектуре на Архитектонском факултету
у Нишу. Радило се
28 радних дана, по
осам часова, са седам
радника.
2
Стручну екипу чинили су: руководилац теренских истраживања
мр Софија Петковић,
Археолошки институт
у Београду, мр Маја
Живић, кустос Народног музеја у Зајечару,
Драган Милановић,
археолог, Јана Шкундрић, Ана Ранковић,
Гордана Ћирић и Вук
Костић, студенти археологије Филозофског
факултета у Београду,
и Никола Иванковић и
Дејан Гашић, студенти
Архитектонског факултета у Нишу. Радило
се 46 радних дана по
осам часова, са 15–18
радника.

Настављена су систематска ископавања
у југоисточном делу утврђења Галеријеве
палате, на Сектору терми, према Плану археолошких ископавања на локалитету Гамзиград – Romuliana за 2005. годину, у оквиру
Дугорочног плана археолошких истраживања на локалитету Гамзиград – Romuliana
(2005–2009. године), сачињеног према потребама заштите овог налазишта као споменика културе од изузетног значаја (Решење
МК бр. 633–00–270/2005–03, од 28.03.2005.
год. и бр. 633–00–429/2005–03, од 25.06.
2005. год.).
1. Циљ археолошких радова током пролећне кампање1 био је шкарпирање јужног
профила ископа на Сектору терми, дуж истражене јужне фасаде овог објекта, до нивоа
Галеријеве фазе градње.
Отворена су три квадрата 4 x 4 m, квадрати F″ XXV, G″ XXV и H″ XXV, као и источни део квадрата Е″ XXV, у дужини од 1
m, и западни део квадрата I″ XXV, у дужини од 1 m. При томе, на нивоу c откривен
је западни зид топионичарске пећи 7/2004,
а западно од ње, у квадратима H″ I″ XXV,
зид металуршког објекта констатованог претходне године, као и металуршке (ковачке)
пећи 1 и 2/2005, у квадрату G″ XXV, с краја
V и почетка VI века.
2. У летњој кампањи настављена су систематска ископавања на Сектору терми у југоисточном делу утврђења.2
а) Настављена су ископавања у квадратима Ј″ К″ XXIII–XXIV и L″ XXII–XXIII, прет-

ходне године прекинута на нивоу d. Такође,
ископ је проширен ка истоку, односно у продужетку квадрата К″ XXIV отворени су квадрат L″ XXIV и западна половина квадрата
М″ XXIV, до четвртасте куле V у оквиру старијег утврђења (ископ димензија 6 x 4 m),
а у продужетку квадрата L″ XXII-XXIII и М″
XXII–XXIII (ископ димензија 4 x 8 m).
У квадратима Ј″ К″ XXIII–XXIV и L″
XXII–XXIII, испод нивоа d скинут је слој Е,
просечне дебљине око 60 cm, који је чинила тамномрка земља са траговима паљевине
и грађевинским шутом, а који је на основу
бројних покретних налаза датован у последњу четвртину IV века и почетак V века.
Прослојак пепела и гарежи, дебљине
од 10 до 15 cm, при дну овог слоја покрива
малтерни ниво е у квадратима Ј″ XXIII, К″
XXIII–XXIV и L″ XXII–XXIII, који представља
ниво улице из последње четвртине IV века.
У југоисточном углу квадрата L″ XXII констатовани су остаци неке грађевине, уништене
укопом велике јаме 4/2004 из слоја D (урушен зид од камена и тегула, у правцу север
– југ, уз источни профил, и веома оштећен
мозаички под од крупних камених тесера
беле, сиве и црне боје).
Испод нивоа е констатован је слој F,
и то у три зоне: 1. супструкција нивоа е –
слој ситнијег грађевинског шута измешаног са комадима кречног малтера, дебљине
15–30 cm; 2. нивелација – слој жућкастоцрвене или мркожуте глиновите пескуше са
ситнијим шутом, дебљине 15–20 cm; 3. слој

Слика 1 – Југоисточни угао Галеријевих терми,
водоводни канал А и стубац 3 јужног портика
старијег утврђења, са југозапада

Слика 2 – Остаци темеља квадратне базе за храм,
олтар или статуу, са североистока

Figure 1 – Southeast corner of the baths of Galerius,
water duct A and pillar 3 of the Southern portico of the
older fortification, view from the Southwest

Figure 2 – Remains of the quadric basis for a temple,
altar or a statue, view from the Northeast
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Слика 3 – Квадрати
I″ J″ K″ L″ XXIII–
XXIV са остацима
рановизантијског
металуршког
објекта, касноантичког малтерног нивоа е, са
југоисточним углом
Галеријевих терми,
ступцима јужног
портика утврђења и
водоводним каналом
старије римске фазе,
са североистока
Figure 3 – Blocks
I“, J“, K“, and L“
XXIII – XXIV, with the
remains of an early
Byzantine metallurgical object, late Roman mortar floor of
the level e, southeast
corner of Galerius
baths, pillars of the
southern portico of
the fortification and
a water duct of the
older Roman phase,
view from the Northeast

паљевине сачињен од гарежи, пепела и запечене земље, дебљине око 10 cm. Овај слој
садржи археолошки материјал који се може
датовати у прву половину IV века.
На простору истражених квадрата, нивое f и е чини малтерна подница изван објеката, између Галеријевих терми и портика
источног и јужног бедема, који је потврђен

констатованим ступцима из млађе фазе
утврђења.3
Ниво f припада млађој фази Галеријеве
градње јер је темељна зона ступца 4 јужног
портика из старије фазе утврђења, констатована у југозападном углу квадрата L” XXIII,
прекривена малтерном подницом. Стубац 3
овог портика из старије фазе утврђења, нађен

Слика 4 – Канали A, B и C у кв. L″ XXII–XXIII,
са севера

Слика 5 – Југоисточни угао Галеријевих терми, стубац
3 јужног портика старијег утврђења, канал А и оловна
цев из старије римске фазе, са југоистока

Figure 4 – Ducts A, B and C in blocks L“ XXII – XXIII,
view from the North

Figure 5 – Southeast corner of Galerius baths, pillar 3
of the southern portico of the older fortification, duct A
and the lead pipe of the older Roman phase, view from
the Southeast

Као, нпр., стубац
јужног портика, уз западну фасаду старије
правоугаоне куле V.
3
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у квадратима Ј” XXIII–XXIV, очуван је делимично у надземном делу, односно био је у
функционалној вези са јужном фасадом терми
током млађе фазе Галеријеве палате (сл. 1).
У квадратима К” XXI–XXII ниво f покрива темељну базу грађевине четвртасте основе (оштећене на југоисточном углу укопима
јама), димензија 3,45 x 3,45 m, која се налази поред источне фасаде терми (сл. 2).
Према конструкцији, објекат би могао бити
постамент за неку мању култну грађевину,
олтар или статуу.
Малтерна подница нивоа f има дебљину
од 10 до 12 cm, а местимично, са супструкцијом, и до 40 cm. Фундирана је на слоју G,
који чини нивелациони слој жутог песка или
слој сивомрке глине, дебљине од 20 до 50
cm. На основу налаза уломака керамичких и
стаклених посуда, може се датовати у другу
половину III века.
Испод слоја G, у квадратима L” XXII–
XXIII констатован је ниво g, који местимично сачињавају очувана малтерна подница и
површине са интензивном гарежи и траговима горења. Овај ниво, који припада старијем
утврђењу, оштећен је грађевинским активностима у млађој фази Галеријеве градње.
У овогодишњој кампањи настављено је
истраживање продужетка водоводног канала
А, у квадратима Ј” К” L” XXIII, констатованог
ископавањима 2004. године. Од скретања у
близини јужне фасаде терми, канал се пружа
у правцу источног бедема, до источног профила квадрата L” XXIII, у дужини већој од
28 m (сл. 3). Осим тога, у квадрату L” XXII
делимично је откривен, у дужини од 4,04 m,
водоводни канал B, у правцу северозапад –
југоисток, и паралелан са њим, али на већој
дубини, одводни канал C, у дужини од 2,33 m.
Оба канала залазе у северни и источни про-

Слика 6 – План
средњовековног
нивоа а на Сектору
терми
Figure 6 – Plan of
the Medieval level a in
baths sector

фил квадрата L” XXII. Канали B и C највероватније су истовремени са каналом А (сл. 4).
У квадрату Ј” XXIII, западно од ступца 3,
in situ је нађена оловна водоводна цев која
се пружа у правцу југ – север. Цев, пречника 0,10 m, откривена је у дужини од 1,72
m, а прати природни пад терена ка северу.
Затрпана је слојем G, а негирана је при изградњи канала А, када је на споју прекинута
и извађена на простору на коме је ископан
ров за постављање водовода у правцу запад
– исток (сл. 5).
Испод нивоа g и слоја G констатован је
слој жутозелене глине, тј. слој H.
б) У квадратима L″ XXIV и М″ XXII–XXIV
археолошка ископавања, започета од површинског слоја, прекинута су на нивоу c,
који представља ниво металуршког објекта
истраженог 2004. године у квадратима Ј″ К″
XXIV и L″ XXII–XXIII.
Стратиграфија културних слојева одговара ситуацији констатованој у поменутим
квадратима истраженим током прошлогодишње кампање.
Слој А чини тамномрка земља са великом количином грађевинског шута, дебљине
око 30 cm. Налази се испод танког површинског слоја са вегетацијом (5–10 cm дебљине), а на основу покретних налаза може да
се датује у X–XI век.
Ниво а се јасно издваја у квадратима
L″ М″ XXIV (сл. 6). У квадрату L” XXIV представљен је подницом куће 1/05, истражене
површине око 10 m2 (5 x 2,12 m).
У већем делу квадрата М″ XXII истражена је средњовековна кућа укопана у рановизантијски слој B, која је имала темељно ојачање од ломљеног камена и опеке везаних
жутом глином, а пружа се у правцу североисток – југозапад. Ова кућа, означена као
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Слика 7 – План
рановизантијског металуршког објекта на
нивоу c , на Сектору
терми
Figure 7 – Plan of
the early Byzantine
metallurgical object on
level c, baths sector

кућа 2/05, представља наставак куће 1/04,
истражене у квадрату L″ XXII претходне године. У њеном темељу нађен је бушени примерак бронзаног новца Лава VI (886–912),
који представља terminus post quem настанка објекта.
Слој B, просечне дебљине око 75 cm,
чини мрка растресита земља са доста пепела,
гарежи, угљенисаног дрвета и грађевинског
шута. На основу покретних археолошких налаза, пре свега уломака керамичких и стаклених посуда, овај слој се датује у VI век.
Ниво b је само делимично уочен и манифестује се разрушеним објектом чији су остаци констатовани у квадратима М″ XXIII–М″
XXIV.
Слој C чини светломрка земља са
грађевинским шутом и траговима интензивне паљевине: гаром, пепелом, угљенисаним дрветом и запеченом земљом; просечне

је дебљине око 30 cm. У овом слоју нађена је већа количина гвоздене згуре, као и
прослојци песка и жуте глине, а на основу
покретних налаза може да се датује у крај V
и прву половину VI века.
Ниво c чини подница металуршког објекта, чије је истраживање започето претходне године, а настављено у пролећној кампањи 2005. године, у квадратима G″ H″ I″
XXV. У квадратима L″ М″ XXIV, на овом нивоу
испитан је наставак објекта делимично откривеног у квадратима Ј″ К″ XXIV (Петковић
и Живић 2006) (сл. 7).
У оквиру сарадње са Римско-германском
комисијом Немачког археолошког института
у Франкфурту, септембра и октобра 2005.
вршена су и сондажна истраживања јужно
од бедема утврђене палате, као и заштитна
ископавања западно од бедема Ромулијане,
која нису предмет овог извештаја.

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS iN GAMZIGRAD – ROMULIANA, 2005
Sofija Petković, Institute for Archaeology, Belgrade
Excavations in Gamzigrad – Romuliana in season
2005 continued in the area excavated in 2004, at the
bath sector of the southeast part of Galerius fortified
palace. The stratigraphy of cultural layers established
in the previous season has been confirmed with newly
excavated medieval houses (houses 1/05 and 2/05) of
level a, that can be dated to 10th -11th century A.D.
(Fig. 6) and parts of the metallurgical objects of level
c, dated to the transition of the 5th to the 6th century

A.D. (Fig. 7). Beside late Roman phase of living in Romuliana, dated to the last quarter of the 4th and the 5th
century A.D. (levels d & e) and Galerius phase from the
beginning of the 4th century (level f), an older Roman
horizon of the 3rd century A.D. (level g) has also been
detected, with pillars of the southern portico of the older
fortification (Fig. 3), ducts and sewage (Fig. 1,3-5), aqueduct pipe (Fig. 5) and the basis of a podium for a
smaller temple, an altar or a statue (Fig. 2).
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Сондажна истраживања локалитета Анине
у селу Ћелије, општина Лајковац
Радивоје Арсић, Завод за заштиту споменика културе, Ваљево
Елизабета Чебашек, Народни музеј, Ваљево
Кључне речи: Шумадија, Лајковац, село Ћелије, ископавање, IV век,
комплекс грађевина, вила, камени лав, надгробни споменик

Положај локалитета
Локалитет Анине налази се у селу Ћелије, општина Лајковац, око 1 km јужно од
ушћа реке Љиг у Колубару. Његова повр-

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Слика 1
Figure 1

шина износи приближно 50 ha. Смештен је
на благим речним терасама окренутим ка
реци Љиг, на надморској висини од 120 m.
На том простору углавном се налазе обрадиве површине и, у нешто мањој мери, шума.
На више места простиру се зоне са остацима грађевинског материјала – опека, шут,
малтер и камен. Приликом обраде земље,
на многим парцелама избацују се веће количине овог грађевинског материјала. Први
помен локалитета потиче из 1949. године,
када се наводе зграде од опеке римског
формата (Петровић 1949: 216), а први пут
налазиште је регистровано педесетих година XX века. Тада су М. и Д. Гарашанин
пружили веома добар опис остатака грађевина и римског пута (Петровић 1949: 216).
У пролеће 1996. године, приликом орања
откривени су трагови позноантичке грађевине, која је заузимала најзападнију тачку
локалитета. Приближно 100 m североисточно од тог простора откривен је велики број
римских монета из периода од II до IV века,
затим фрагменти наруквица од стаклене
пасте, прстење и фибуле. Такве врсте налаза показују да се на том месту налазила
некропола, на којој су сахрањивани житељи
насеља. На такву претпоставку указује и налаз једног дела надгробне стеле (сл. 1), који

је у зиму 2005. открио Д. Морача, сарадник
Народног музеја у Ваљеву. Значај откривених предмета и велике размере локалитета
били су повод за предузимање сондажних
испитивања и геоелектричних мерења, како
би се сачинио дугогодишњи пројекат археолошких истраживања.
Методе и опис истраживања
Прегледом авио-снимака и проспекцијом терена утврђено је да на простору потеса Анине постоји више комплекса зграда.
Одлучено је да се прва сондирања изведу на
простору комлекса 1 (сектор 202), где се јасно, и на терену и на снимку, оцртавала апсида грађевине, пречника око 10 m (сл. 2).
Објекат је вероватно имао основу неправилног четвороугла, са унутрашњим двориштем.
Истражено је око 60 m2, са осам сонди димензија 4 х 2 m, методом случајног узорка.
Како би стекли јаснију слику и о другом
великом комплексу грађевина, који се налази око 200 m источно од комплекса 1, децембра 2005. извршено је сондирање грађевине
2 у сектору 502 (сл. 2). Истраженe су четири сонде димензија 4 х 4 m, на међусобној
удаљености до 20 m. Растојање међу сондама диктирао је распоред дрвећа у шуми,
као и видљиве контуре рушевина на терену.
Сваком сондом требало је утврдити правац
пружања једног спољног зида грађевине.
Извршено је стратиграфско ископавање,
по контекстуалним целинама које су од почетка добијале јединствене редне бројеве.
Након сондирања обављено је геоелектрично истраживање локалитета, којим је
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Слика 2
Figure 2

обухваћен простор од 100 х 100 m у сектору
202. Резултати ових мерења биће накнадно
објављени.
Стратиграфија
У свим сондама регистрована је прилично јединствена стратиграфска ситуација. Од
површине до релативне дубине 0,7–1,5 m
простире се слој шута црне или тамнобраон растресите земље, са великим процентом
ломљеног кречњачког камена, малтера и
фрагментованих опека. Слој је настао урушавањем зидова објекта и процесом мешања
са шумским хумусом. У зонама ближе зидовима и поду повећана је концентрација тамносивог здробљеног малтера, дебљине од

0,1 до 0,3 m. У неким сондама, приближно
0,1 m изнад пода, регистрован је слој гарежи дебљине око 0,1 m, формиран на тањем
слоју здробљеног малтера. Испод овог слоја,
у свим сондама изузев сонде 3 и 9, нађени су
малтерни подови.
Комлекс 1
У сондама 2, 3, 4 и 6 откривени су носећи
зидови комплекса, ширине око 0,9 m и очуване висине 1,5 m. Зидани су од ломљеног
кречњака у кречном малтеру, уз коришћење
тесаника сиге за формирање углова просторије (сл. 3). Дубина темеља зидова износи
око 1,3 m. У сонди 5 регистрован је преградни зид, лоше изведен у малтеру слабог ква-

Слика 3

Слика 4

Figure 3

Figure 4
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m. Дужом страном оријентисана је
у правцу северозапад – југоисток.
Зидови, ширине 1,3 m, очувани су
до висине од 1,5 m. Са спољне стране откривени су пиластри (0,8 х 0,6
m), а у унутрашњости се налазио
земљани под. Ова и суседна зграда
вероватно представљају економске објекте, можда житнице. Остаци
грађевина веома добро су очувани
до висине од 1,5 m (сл. 5).

Слика 5
Figure 5

литета, а касније дозидан, ширине око 0,55
m. На простору сонди 3 и 8 откривен је део
просторије са апсидом, ширине око 5 m, док
је сама апсида имала пречник око 4,5 m (сл.
4). Просторија је оријентисана у правцу југозапад – североисток. Сви зидови били су
омалтерисани малтером који се по квалитету

Слика 6
Figure 6

разликује од просторије до просторије. На
основу сонди немогуће је за сада дефинисати тачне габарите грађевине и њен изглед.
Простор комплекса 1 порушен је вероватно
од стране Гота и њихових савезника, после
380. године. Они су се краткотрајно населили на овом простору, користећи зидове вила
за формирање станишта.
Слика 7
Figure 7

Комплекс 2
Налази се око 200 m југоисточно од комплекса 1. Правац пружања зидова грађевине дефинисан је са четири сонде. Приближне спољне димензије грађевине су 18 х 50

Покретни археолошки
налази
У сонди број 5 откривена је
глава лава, део некада много веће
фигуралне представе. Укочен израз
лица, асиметричност у изради очију и плитко урезаних животињских црта, сврставају
овај рад у остварења римске провинцијске
уметности (сл. 6). На скулптури су видљиви
трагови црвене боје. Вероватно је стајала на
неком гробу или у мањем храму.
Налазе пронађене у овој кампањи сачињавају метални врч без очуване дршке
(сл. 7), метални ножић, затим фрагменти римског стакла (изузетно танког, живих
боја и фине фактуре), удица, три калема
израђена од керамике, изузетни примерци
фрагментоване римске terra sigilata-е, лошија монохромна керамика (очувана само у
деловима), те на десетине комада истопљене оловне згуре. Од остеолошког материјала
пронађено је око 50 фрагментованих делова
животињских костију, очуваних у доста лошем стању.
Најбројнију скупину налаза током истраживања 2005. године чини нумизматички
материјал. Сондирањем терена у првој половини године откривено је 158 комада металног новца из римског раздобља. Случајни
налази, углавном површински, који су махом
детектовани приликом обиласка терена, сачињавају скупину која броји 170 целих и 26

Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 2/3 71

делимично очуваних комада новца. Највећи
део до сада оформљене колекције новца са
Анина припада раздобљу од Константина Ве-

ликог до Валентинијана III и тај временски
распон добро је документован нумизматичким материјалом.

Archaeological excavations at the site Anine,
village of Ćelije, Lajkovac Municipality
Radivoje Arsić, Culture Heritage Preservation Institute, Valjevo
Elizabeta Čebašek, National Museum, Valjevo
The site Anine is located in the village of Ćelije,
Lajkovac municipality, about 1 kilometer south of the
influx of river Ljig into Kolubara. The site itself is about
50 ha in size and is located on a mildly elevated river
terrace, some 120 meters above sea level, and facing river Ljig. Several different areas of the terrace are
covered with construction remains – bricks, mortar,
stone and rubble. Insights into the aerial photographs
and the surveying of the site have confirmed existence
of several complexes of buildings on Anine.
Complex 1 – trenches 2, 3, 4 and 6 have yielded
support walls belonging to a building complex, of about
90 cm in thickness and preserved up to a height of
some 1.5 meters. In trenches 3 and 8 a part of a room
of about 5 meters in width with an apse of about 4.5
meters in diameter was discovered. This room was oriented southwest-northeast, with all of the walls being
plastered with limestone mortar, the quality of which
varies from room to room. On the basis of the trenches
laid it is not possible, at this stage at least, to define
exact dimensions of the building and its appearance.
Complex 2 – located some 200 meters to the
southeast of complex 1. Approximate outer dimensions
of the building are 18x50 meters, with longer side being orientated northwest-southeast. Discovered walls

were 1.3 meters in width, and preserved up to 1.5 meters in height. On the outer side of the wall, pilasters
80x60 centimeters in size were discovered. Inside the
building, earth floor was detected, which might signify
that these buildings were economic buildings, possibly
horrea. The remains were well preserved up to a height
of 1.5 meters.
A head of a stone lion, probably a part of a larger
figural composition was discovered in trench 5. Stiff
facial expression, asymmetrical eyes and shallow incision of animal characteristics attribute this find to Roman provincial art. The rest of the finds discovered in
this campaign are a metallic jug without a preserved
handle, metal knife, fragments of Roman glass, a fish
hook, three ceramic coils, exceptional quality finds of
fragmented Roman terra sigilata, monochromatic pottery of somewhat poorer quality and a larger quantity
of smelted led slag. The most numerous of recovered
artifacts discovered during the campaign are coins.
Trenches laid on the site have led to the discovery of
158 Roman coins. Accidental finds account for another
170 whole and 26 partially preserved coins. In general,
most of the collected coins discovered on Anine belong
to a time span between Constantine I and Valentinianus III.
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Извештај са сондажних истраживања Богут града
Дејан Булић, Историјски институт, Београд
Кључне речи: централна Србија, Краљево, Богутовачка Бања, Богут град, утврђење, касна антика

1
Пројектом руководи др Тибор
Живковић, виши
научни сарадник
Историјског института из Београда.
Стручни консултант и руководилац радова је др
Марко Поповић,
виши научни
сарадник Археолошког института у
Београду. Теренска
ископавања водио
је Дејан Булић, археолог Историјског
института.
2
Горњи део Богут
града налази се на
имању Јовице Корићанца, из засеока
Мршевац, катастарска општина
Богутовац, Краљево. Сам локалитет
назива се Рујак.

У оквиру Пројекта 1390, од 21.5. до
26.5.2004. године, Историјски институт из
Београда обавио је сондажна археолошка
ископавања на локалитету Богут град, Богутовачка Бања, општина Краљево (карта).1

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Локалитет Богут град смештен је са леве
стране реке Лопатнице, у близини Богутовачке Бање. Иако је данас обрастао шумом,
не тако давно налазио се на ливади, чега се
сећају најстарији мештани,2 а до налазишта
се стиже шумском стазом (сл. 1).
Након крчења и уклањања растиња, локалитет је истраживан са шест стратиграф-

Слика 1 – Поглед на
Богут град са асфалтног пута
Figure 1 - View of
Bogut grad from the
asphalt road

ско-топографских сонди (сл. 2). Стратиграфска слика може углавном да се прикаже
шематски. Испод хумуса је слој тамномрке
земље, са камењем различите величине. Количина камена је интензивнија близу бедема, са кога је вероватно отпао. Слој тамномрке земље представља културни слој на локалитету, чији је садржај прилично скроман
услед спирања ка литици, а чине га грнчарија и животињске кости. Захваљујући њима
утврђење се оквирно може датовати у касноантички период. Стратум црвенкастомрке
глиновите земље, понекад прошаране песковитим окер тоновима и ситним каменом, је
интактан.
У две сонде, на северном и јужном
крају локалитета, констатовани су остаци
кула, одакле је једино и био могућ приступ
утврђењу. Те две куле спојене су бедемом, видљивим на целој његовој траси. На
источној и североисточној страни, према
којој пада терен, налази се висока литица,
због чега су и изграђена само два бедема.
Услед такве позиције налазишта, спирање
је било интензивно, па је откривен мали
број покретних налаза. Прекинути део бедема на северној страни такође показује да
су се ивице утврђења осипале, због чега
су данас његове димензије мање од првобитних.
И на страни ка литицама можда су
постојали бедеми, али су се временом обрушили низ стрмину. У том случају, њихова
примарна функција није била одбрамбена
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Слика 2 – Богут
град, ситуациони
план
Figure 2 - Bogut
grad, situation plan

већ су превасходно обезбеђивали стабилност утврде и безбедност њених становника.

Ширина бедема износи 1,40 m; грађен је од
аморфног и ломљеног камена.

Excavation report from the site of Bogut grad
Dejan Bulić, The Institute of History, Belgrade
Archaeological site of Bogut grad, nowadays engulfed in a forest, is situated on the left bank of river
Lopatnica, nearby Bogutovačka banja. During 2004,
6 stratigraphic and topographic trenches were laid on
the site. Remains of two towers located on the northern and southern most ends of the site were detected,
guarding the only two approachable ways onto the site.
These two towers were joined by a rampart which is
still visible in its entire length. A high cliff is located on

the east and northeast side of the site, with adequately
sloping terrain. Due to such disposition of the soil, extensive erosion took place, resulting in scarce movable
finds. On the northern side, a part of the rampart has
collapsed, showing that even edges of the fortification
itself were eroded in the process. Ramparts were 1.40
meters wide and were built from amorphous and broken rocks. Sporadic finds of pottery and animal bones
roughly date this site to late Roman period.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АРХЕОЛОШКОГ ИСКОПАВАЊА
ГРАДИНЕ НА ЈЕЛИЦИ У 2005. гОДИНИ
Михаило Милинковић, Филозофски факултет, Београд
Кључне речи: Градина, Јелица, гвоздено доба, рановизантијски период,
раносредњовековни период, базилика “D”, базилика “C”

Градина у селу Граб (Драгачево, општина Лучани, 8 km југозападно од Чачка) евидентирана је 1865, у склопу рекогносцирања

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

1
Најпотпунија
рекапитулација
код: Milinković
2002. Екипу на
терену сачињавали
су: проф. др М.
Милинковић, руководилац, апсолвенти археологије
Тијана Ивковић и
Петар Стевановић,
студенти археологије Марија Марић,
Мирко Даутовић и
Милош Динић, док
је послове архитектонског снимања
вршио Александар
Матовић, архитектонски техничар.

Слика 1 – Градина
на Јелици, ситуациони план
Figure 1 - Gradina
na Jelici, situation
plan

која је обавио Јанко Шафарик. Прва ископавања отпочета су 1984. г. и, са прекидима,
трају до данас. Укупно је спроведено 14 те-

ренских кампања. Пројекат води Филозофски факултет у Београду, а финансира га
Министарство културе Србије.1
Градина на Јелици (кота 846; карта) је
налазиште са остацима из старијег гвозденог доба (8–7. в. п.н.е.), углавном са грнчаријом, затим из рановизантијског периода (6 – почетак 7. в.), када је на овоме
месту подигнут утврђени „град”, и из раносредњовековног периода у ужем смислу
(оквирно, друга половина 7 – почетак 10.
в.), из кога такође потиче грнчарија. Као
најзначајнији, може се издвојити рановизантијски слој са остацима утврђења, пет
цркава, стамбених и резиденцијалних објеката, од којих је један украшен стубовима
са фигуралним капителима и опремљен
канализационим системом. Цео утврђени
комплекс, са ареалом за сахрањивање,
обухвата простор од приближно 15 хектара
(сл. 1). Због његове структуре и величине,
а имајући у виду истовремене околне локалитете, може се сматрати некадашњим центром региона, који је, према досадашњим
налазима, страдао у пожару крајем 6. или
почетком 7. века.
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У 30-им годинама 20. века, у ареалу
овогодишњег ископа случајно је откривен
реликвијар од сребра, у облику саркофага.
На његовој бочној страни налази се угравиран латински натпис, који говори о уверењу
да су се у њему чували остаци св. Петра,
св. Павла и св. Јована (сл. 2). Реликвијар је
доспео у Сарајево и налази се у тамошњем
Земаљском музеју.2 Поменути случајан налаз
био је повод да се на назначеном месту врше
ископавања почевши од 1985. г., када су
постављене прве сонде (Милинковић 1986:
50).3 Базилика „D” је 2005. г. истраживана
у широком ископу, у коме је откривен њен
источни и, у мањој мери, југозападни део:
олтарски простор, просторија северно до
њега, део главног брода и једна гробница на
свод у југозападном углу храма, са три скелетна гроба. Осим тога, сондом је испитиван
и простор са спољне стране западног зида
цркве. Према добијеним подацима, црква
је била дугачка 22,86 m и широка 15,07
m, највећа до сада откривена на Градини.
Оријентисана је у правцу запад – исток, са
одступањем према северозападу и југоистоку (сл. 5, 6).
Кампањом у 2005. г. испитано је нешто
мање од половине претпостављеног простора цркве. У поређењу са уобичајеним приликама, изузетно добра
очуваност северног зида
условила је знатну кубикажу грађевинског шута.
Радови су били отежани
ситнијим растињем, које
је пре ископавања морало
да буде уклоњено.
Затечени зидови местимично су сачувани у
висини до 2,50 m изнад
нивоа пода. Они делују
импозантно, чему доприноси и део прозора печуркастог облика, 1,60 m
изнад пода, на источном
зиду северне просторије
уз олтар (пастофорија?).
Прозор има све потребне

елементе за реконструкцију. Зидови цркве
највећим делом су подигнути од ломљеног
и притесаног камена, везаног жутомрким
кречним малтером, осим северног зида, укопаног у падину, при чијој су изградњи, како
изгледа, горњи редови повезани земљом.
Подови у наосу и олтарском простору били
су од црвенкастог малтерног премаза, док је
под у северном компартименту био сачињен
од глине.
На унутрашњој страни источног зида
олтарског простора, северозападно од апсиде, затечено је in situ више од 2 m2 фрескомалтера, са бледим бордурама у црвеној и
плавосивој боји. Остаци старохришћанског
црквеног живописа у Србији мало су познати, али их је већ било на Градини, у склопу
тзв. Базилике „C” (изложени су у Народном
музеју у Чачку). Осим трагова на зиду, из
слоја интензивног шута пажљивим радом извађено је 4759 уломака фреско-малтера са
различитим мотивима, међу њима и сасвим
ситним деловима једног натписа у редовима.
Величина уломака фреско-малтера креће се
од оних пречника 1-2 mm до фрагмената димензија 13,5 х 14 cm. На уломцима се, пре
даље обраде, не могу препознати веће целине, сем разнобојних бордура. Фигуралних
представа нема. Највећи број потиче из северног дела олтара, 4563 комада, док је 196
фрагмената прикупљено у његовом јужном,
знатно оштећенијем делу.
У југозападном делу храма, у крајњем
западном делу јужног брода, откривена је
гробница са обрушеним сводом и са две зидане и омалтерисане камене клупе за одлагање покојника. Оријентација гробнице била
је усклађена са усмерењем цркве. Унутар ње
налазила су се три скелетна гроба, по један
на клупама и један између њих. Осим уломака керамичке зделе поред скелета гроба бр.
2, „инвентара” није било. Треба навести да је
лучно засведен отвор гробнице, на источној

Слика 2 –�������
��������
Реликвијар са Градине
на Јелици (фото Л.
Фекежа)
Figure 2 - Reliquiarium, photo by. L.
Fekeža

Захваљујем се
колегиници Л.
Фекежи, Земаљски
музеј у Сарајеву,
на уступљеној фотографији.
3
Претпоставка да
је реч о црквеној
грађевини потврђена је 1995. године
новим сондама, при
чему је у једној откривен део апсиде.
2

Слика 3 – Олтарски
простор Базилике
„D”
Figure 3 - Basilica
„D“ - altar space
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Слика 4 –��������
���������
Базилика „D”, преградни
зид према олтарском простору
Figure 4 - Basilica
„D“ – dividing wall
towards atlar space

страни, затечен затворен већим наслоњеним
каменим блоком, притесаним од зеленкастог
пешчара.
У споља и изнутра полукружној апсиди,
базилика „D” имала је у темену накнадно
дозидану, увучену степенасту камену платформу, можда постоље, са мањим бочним седиштима – каменим омалтерисаним клупама
(сл. 3). Занимљивост представља чињеница
да је и овдашња базилика „С” имала платформу у олтару, иако нешто другачију (упореди Milinković 2002: 96-97, Abb. 22). Осим
тога, црква је поседовала и неуобичајену
олтарску преграду (?), која је била зидана (а
не формирана од парапетних плоча) и пре-

Слика 5 – Основа
Базилике „D”,
Figure 5 - Basilica
„D“, situation plan

ма простору за вернике омалтерисана (без трагова фреско-малтера;
сл. 4). Недалеко од њених остатака,
попречно преко жлеба олтарске преграде (!), затечени су остаци мањег
зида, сложеног од камена везаног
земљом. Поставља се питање да ли
сви ови остаци потичу из исте фазе
коришћења грађевине.
У целини посматрано, северни
део цркве је затечен знатно боље
очуван од јужног, који је због близине локалног колског пута био лакши плен за оне који су са Градине
одвлачили грађевински материјал
(сл. 6). Услед тога, остаци масивног јужног
зида цркве сачувани су испод нивоа малтерног пода.
Од покретних налаза, осим уломака фресака, могу се поменути малобројни фрагменти прозорског стакла и стаклених посуда,
понеки уломак керамике, два гвоздена кључа од врата, уобичајеног рановизантијског
начина израде, и један предмет од гвожђа,
за сада недефинисане намене. Према досадашњим налазима базилика „D” може се датовати у старохришћанско време, оквирно у
6. в., коме припадају и друге овде откривене
цркве, али су могуће, ако не и индициране,
и касније фазе употребе.
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Слика 6 –��������
���������
Базилика „D”, источни део
Figure 6 - Basilica
„D“ – east part

REPORT ON the RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
ON GRADINA on the JELICa mountain 2005
Mihailo Milinković, Faculty of Philosophy, Belgrade
Archaeological site Gradina on the Jelica is situated in western part of central Serbia, 8 kilometers
southwest of Čačak, on the mountain Jelica, at 846
meters above sea level (map). Archaeological excavations, first started in 1984 and led by the Faculty
of Philosophy in Belgrade under my supervision, have
yielded evidence that Gradina is a multilayered site
with remains dated to the Early Iron Age (8th-7th century B.C.), early Byzantine (6th-7th century A.D.) and
early Medieval period (second half of 7th - beginning of
10th century A.D.). Early Byzantine layer can be distinguished as the most important layer at the site, with
remains of a fortification, five churches, habitation and
residential objects. The entire area of the fortified complex and adjoining burial space can be measured at 15
hectares (Fig. 1). Because of its structure and size, and
having in mind concurrent sites nearby, it can be said
that this site represented a center of the region, and
was destroyed in a fire roughly dated to the end of the
6th or beginning of the 7th century A.D.
Excavations in 2005 campaign were focused on
the location where a silver reliquiarium was discovered by accident in the 1930’s (Fig. 2). Trenches laid in
1985 and 1995 suggested existence of a church on this
location. In this years’ excavation, eastern part of the
church with altar space, eastern part of the northern
nave, part of the central nave and a tomb with chamber in the southwest corner of the building (Fig. 5, 6)
were discovered. Measurements of Basilica “D” were
22,86 meters in length and 15.07 meters in width.

Good state of preservation was documented on the
northern basilica wall, preserved to 2.5 meters above
clay floor level. Solid state of preservation was also evidenced on the eastern wall of the church, at the eastern end of the north nave, where a mushroom shaped
space was discovered, with all elements needed for reconstruction. Altar space was detected within the inner
side of the semi-circular apse and was comprised of a
semicircular stone bench with added protuberance (Fig.
3). Altar floor as well as cella floor consisted of a yellow
and red mortar coating, with walls mostly covered in
white limestone mortar, except on upper portions of the
north wall, where earth was detected in fugue.
Altar space also yielded barely visible remains of
frescoes in situ and numerous fragments in rubble, accounting for 4759 fragments of fresco-mortar, without
clearly recognizable compositions. However, motifs
were not figural. One of the fragments bore minute
traces of inscription.
Southwest corner of the basilica yielded remains
of a tomb with an arch, with an entrance on the east
side closed of by a green sandstone block. Three skeletal remains were discovered in the tomb, two on side
benches and one in the passage between them.
General characteristics and movable finds recovered in Basilica “D” can be dated to early Byzantine period, 6th century A.D., the same period to which other
discovered church remains on the site can be dated.
However, there are indices that the building might
have been used in later periods.
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Извештај са истраживања локалитета
Градина у селу Кончулић
Дејан Булић, Историјски институт, Београд
Кључне речи: централна Србија, Рашка, Кончулић, сондажно истраживање,
Градина, праисторија, рановизантијски период

На купастој главици на десној обали
Ибра, 3 km од града Рашке, северозападно
од манастира Кончулић, налази се локалитет

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Градина, са траговима утврђења (карта). У
литературу га је први увео Петар Ж. Петровић (Петровић 1984: 141), који је на западној
страни уочио остатке бедема, као и два рова
са бедемима на спољашњој страни утврђења,
на међусобном растојању од 30 m.
Утврђење се налази на стратешки повољном положају, одакле се пружа добар
поглед на долину Ибра и манастир Кончу-

Слика 1 – Поглед
са Градине у селу
Кончулић
Figure 1 - View
from Gradina in the
village of Končulić

лић, а остварује се и визуелна комуникација са утврђењем у Доњој Рудници (сл.
1). У новије време локалитет је повремено
служио као војни полигон, што је довело до
његове делимичне девастације. Од 9.5. до
15.5.2005. године обављено је археолошко
сондирање. Утврђење је истраживано са пет
мањих пробних сонди, помоћу којих је установљена стратиграфија локалитета (сл. 2), а
површинским праћењем бедема сагледана је
његова основа.
Сонда 1 постављена је на заравни готово на самом врху Градине. Плитко испод површине налази се жива стена. Поред једног
угла сонде констатована је мања равна површина малтера, али ископ није прошириван.
Остаци бедема истраживани су са три сонде.
Бедем је делимично уочен на основу нижег
и сасушеног растиња на његовој траси, као
и по формираним каскадама. Утврђење има
скоро троугаони облик. Западни и јужни бедем, који формирају приближно прав угао,
након мањих површинских интервенција
били су видљиви највећим делом дужине.
Североисточни бедем није уочен због густог
шумског растиња. Прилазну страну чинила је
јужна падина, на чијем успону се наилазило
на осут грађевински материјал. Постојање
дуплих бедема на јужној страни, међусобно
удаљених свега неколико метара, потврђује
такву претпоставку. Данашњи колски пут на
југоисточној падини, који води до доскора-
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шњег мајдана камена, можда је постављен на некадашњој траси пута.
Уз унутрашњи јужни бедем
прислоњен је мањи квадратни објекат, чија функција још није утврђена. Са спољашње стране јужног
бедема ископавано је до релативне дубине од 1,50 m, када је даљи
рад обустављен због могућег обрушавања профила ископа. У слоју
шута нађено је више уломака опеке
и ћерамиде, као и један комад сиге.
Спољни јужни бедем истражен је и
једном сондом. На његовој спољњој
страни проналажени су уломци животињских костију и керамике, махом из праисторије. Стерилни слој
представља жива стена, на којој је
фундиран бедем највеће очуване
висине 2,05 m. Зидан је од ломљеног камена везаног кречним малтером беличасте боје, са додатком ситног шљунка као агрегата. Површина
лица је дерсована. Измерена ширина бедема износи 1,37 m.
У свим сондама проналажени су
фрагменти керамике и животињских
костију, а прикупљен је и већи број
уломака грађевинске керамике. Спорадично
се јављају мањи делови сиге и рановизантијског стакла, а нађени су и гвоздени предмет непознате намене, део бронзаног лима и
фрагментован оловни предмет.
Археолошки материјал сведочи о вишеслојности
локалитета.
Праисторијска
керамика потврђује постојање утврђења
градинског типа, и то у слоју који је добро
очуван и јасно издвојен у сонди 4. Нигде,
међутим, нису констатовани остаци градње

Слика 2 – Ситуациони план локалитета Градина у селу
Кончулић
Figure 2 - Situation
plan of the site of
Gradina in the village
of Končulić

из праисторијског периода. Рановизантијски
слој одговара времену настанка утврђења.
Археолошки налази не пружају сигурне
податке о томе када је утврђење страдало
или напуштено, па се ослањамо на догађаје
с краја 6. или почетка 7. столећа. Живот у
утврђењу током средњег века потврђује уломак крчага-амфоре, који сведочи о бугарском или византијском присуству. У позном
средњем веку оно је можда штитило кончуљски манастир.

REPORT ON THE RESEARCH OF THE SITE OF GRADINA IN VILLAGE KONČULIĆ
Dejan Bulić, The Institute of History, Belgrade
Located on a cone shaped formation on the right
side of river Ibar, some 3 kilometers away from the city
of Raška and to the northwest side of Končulić monastery, lies the site of Gradina, archeological site with
traces of fortification on it. This cone shaped formation
is a good lookout point towards the valley of Ibar, and
the site itself is in direct visual communication with a
fortification located in Donja Rudnica.
During archaeological research 5 smaller, test
trenches were sunk on the site in order to establish the
stratigraphy of the site. Using surface surveying at the
same time ramparts were traced, helping to determine
that the fortification was approximately triangular in
shape.
Rampart was partially visible thanks to weaker
and dried up growth along its tracks and cascades that

were formed through its construction. After some surface clearing, west and south rampart became visible
for the most of their course, with only northeast rampart being hidden by thick forest growth. The only accessible side is the southern slope where double ramparts were detected. On the inner side of the south
rampart, a smaller, square shaped object with a circular opening was detected, its function unknown.
Discovered archaeological material bears evidence of the multilayered nature of the site. Finds of
prehistoric pottery confirm the existence of a hill-fort
on this site. Early Byzantine layer is the period of the
construction of this fortification whose life span ranges
throughout the Medieval times, as confirmed by the
find of an amphoroid jug, an evidence of either Bulgarian or Byzantine occupation of the site.
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Извештај са сондажних археолошких истраживања
локалитета Градина – Лисина
Дејан Булић, Историјски институт, Београд
Кључне речи: централна Србија, Рашка, Лисина, Копаоник, сондажно истраживање,
Градина, рановизантијски период

Истраживања
су обављена за потребе пројекта бр.
1390 Историјског
института у Београду. Руководилац
теренских радова
био је аутор овог
извештаја.
1

Од 30.8. до 1.9.2005. године обављена
су мања сондажна ископавања локалитета Градина у селу Лисина, општина Рашка
(карта; Булић 2007).1 Градина се налази на
најнижој тачки дугачке косе која се пружа

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

у правцу исток – запад и представља једини прилаз локалитету. Услед изузетно стрмих падина, друге стране су неприступачне.
Осим погледа ка јужним падинама Копаони-

Слика 1 – Поглед
из залеђа на Градину у Лисини
Figure 1 - Gradina
at Lisina, hinterland
view

ка, са утврђења је могућ и визуелни контакт
са Градином у Доњој Рудници. Највиша тачка налази се на источној страни, одакле се
терен оштром косином спушта ка западу, а у
још већем нагибу ка југу. Спирање земљишта
је изразито, а и жива стена избија на површину стварајући каскаде. Заравни су веома
ретке, готово да их и нема, осим на неколико
места уз северни бедем. Стога је избор места
ископа сведен на неколико позиција, па је
истраживање обављено само са три стратиграфске сонде.
Основа утврђења установљена је методом површинског праћења бедема. На појединим местима, на стени где бедем није очуван, трагови малтера јасно указују на правац
његовог пружања. Таквом методом могло је
да се сагледа читаво утврђење. Очуваност
бедема је скромна, најчешће у виду неколико редова камена. Фундиран је на живој стени и зидан ломљеним каменом, а као везиво
коришћен је кречни малтер.
Утврђење је приближно троугаоне основе, а са улазне стране налази се депресија,
можда некадашњи суви ров, што тешко може
да се са сигурношћу установи. Куле нису
констатоване, мада постоје индиције да се
једна кула налазила на источној, тј. улазној
страни.
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Слика 2 – Градина у Лисини,
ситуациони план
Figure 2 - Gradina
at Lisina, situation
plan

Отворене су три пробне сонде (сл. 2).
Од покретних налаза у њима издвајамо
грнчарију, животињске кости и фрагментовану гвоздену алку. У слоју се спорадично
јављају леп и згура, а нађен је и римски
бронзани новчић. На локалитету су јасно
видљиви трагови спирања – осут грађевински материјал, камен као и остаци малтера.
Утврђење припада рановизантијском пери-

оду, на шта упућује керамички материјал.
Римски новчић, кован у Виминацијуму, можда је био коришћен у секундарној употреби. Потврђена зона рударског ревира из
каснијих епоха и непосредна близина комуникације која је долину Ибра, преко Копаоника, повезивала са Расином и Топлицом,
били су главни разлози за избор ове локације као станишта.

Report on the archaeological research of the site Gradina – Lisina
Dejan Bulić, The Institute of History, Belgrade
The site of Gradina in the village of Lisina is situated on the western slopes of mount Kopaonik, in municipality of Raška. Gradina is located on the lowest
point of the slope that extends from east to west and
represents the only passable way to the site. Aside
from extreme lookout potential towards the southern
slope of Kopaonik, the fortification also has visual contact with Gradina in Donja Rudnica.
Approximately triangular in shape, the fortification
was detected through surface tracing of the rampart.
Walls were made from broken rock with white limestone mortar as a binder. No towers were detected. On

the entrance to the fortification, a smaller depression
was detected, possibly a dry defensive trench.
This fortification can be dated to early Byzantine period, according to ceramic finds at least. Single
Roman coin, struck in Viminacium, and discovered
on the site could be here in a secondary role, as a
substitute for early Byzantine money because of its
weight in metal. Confirmed mining shafts from later
period and immediate vicinity of a communication
that linked the valley of river Ibar with Kopaonik, Rasina and Toplica are main reasons for the settlement
of this location.
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АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У ПОРТИ
МАНАСТИРА БАЊСКА 2003. ГОДИНЕ
Светлана Хаџић, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Приштина
(са привременим седиштем у Лепосавићу)
Кључне речи: Косово и Метохија, Звечан, Бањска, заштитна археолошка истраживања,
средњовековни манастир, антички период

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

1
Радовима је руководила Светлана
Хаџић, археолог
Покрајинског
завода за заштиту
споменика културе
у Приштини, а
чланове стручне
екипе именовалo је
Повереништво за
очување културне
баштине Координационог центра за
Косово и Метохију.

Слика 1 – Ситуациони
план, основа
средњовековног
манастирског комплекса Бањска
Figure 1 - Situation plan, the basis
of the remains of
the medieval monastic complex of
Banjska

На обронцима планинe Рогозне, на доминантном узвишењу у селу Бањска, 15 km
од Звечана, лоцирани су остаци средњовековног манастирског комплекса са црквом
посвећеном св. Стефану. Манастир, познатији као Бањска, подигао је краљ Милутин
као своју задужбину и маузолеј, 1313–1316.
године.
На захтев Рашко-призренске епархије да
се подигне конак у садашњој порти манастира Бањска, у периоду од априла до новембра 2003. године обављена су археолошка
истраживања, вођена у две кампање.1
Истраживањима у првој кампањи, априла и маја 2003. године, на локацији предвиђеној за изградњу новог конака истражене
су просторије XVI и XVII, као и простор трема који их повезује, а отворене су и четири
контролне сонде, и то три са спољне стране
северног оградног зида и једна у просторији
XV. Богат средњовековни покретни мате-

ријал углавном је проналажен у шуту, који
је чинио већи део ископа у просторијама XVI
и XVII и на простору трема. Танак културни
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слој у обе просторије, између рубова живе
стене, различите дебљине (0,30–0,70 m),
као и покретни налази, који имају директне аналогије са материјалом из Муниципија
Д.Д. у Сочаници, датовани су у II–IV век.
У просторији XVI, испод слоја шута
дебљине и до 1,80 m, откривени су остаци пода 1, рађеног од малтерног премаза
дебљине 2 cm, и скелетна сахрана оријентације запад – исток. У просторији XVII, испод
слоја шута, нађен је делимично очуван под
1, израђен од малтера са примесама мрвљене опеке, дебљине 10 cm, преко кога су, на
тањем слоју малтера, постављане опеке.
У сондама I–III откривени су темељ северног оградног зида порте, већа количина
шута и фрагмент средњовековне керамике
рађене у зграфито техници. У сонди IV нађен
је темељ северног оградног зида, као и фрагмент terra sigilatа-е. У простору трема испред
просторије XV констатован је културни слој
дебљине 0,70 cm, са покретним материјалом
из античког периода.
Истраживањима у другој кампањи, од
јуна до новембра 2003. године, истражене су просторијe XV, XVIII, XIX и XX, као и
трем који их повезује, затим простор између
зида Уроша I и трема просторија XVIII–XX,
као и сонда 1, лоцирана уз источну капију у
унутрашњости порте.
У просторији XV констатовани су остаци
четири пода. Први под, рађен од притесаног
и тесаног камена, као и од делова камене
пластике са манастирског комплекса, везаних тањим слојем малтера, очуван је само у
западном делу просторије. Испод њега, на
2,40 m дубине, откривен је девастиран под
2, од хидрауличног малтера са примесама
туцане и ломљене опеке, дебљине 10 cm. На
дубини од 3,10 m откривени су остаци пода
3, рађеног изливањем малтера, дебљине 5
cm, са већим нагибом ка северном оградном зиду. Непосредно испод њега нађени су
остаци пода 4, исте структуре као и под 3,
али са дебљим слојем малтера ка северном
оградном зиду. Подови 3 и 4 припадају истој
грађевинској фази (под 3 належе делом на
под 4) и везују се за темељ северног оградног зида. На нивоу ових подова налазио се

тањи културни слој, налегао на рубове живе
стене, са покретним налазима оквирно датованим у период II–IV века.
У просторији XVIII истраживања су започета од раније откривеног пода 1, рађеног изливањем хидрауличног малтера, са
примесама туцане и ломљене опеке. На 0,10
m испод њега пронађени су остаци пода 2,
дебљине 10 cm, исте структуре као и под 1.
И овде се ради о истовременом изливању оба
пода због веће хигроскопије терена. На 0,52
m испод остатака пода 2 налазио се под 3,
рађен изливањем малтера. Испод њега констатована су два скелетно сахрањена покојника, оријентисана у правцу запад – исток,
као и потпуно одсуство покретих налаза.
Истраживањима претходних година, у
просторији XIX (Ђорђевић 1997) доспело се
до нивоа пода 1, од хидрауличног малтера
са примесама туцане и ломљене опеке, изливаног у два слоја дебљине 30 cm. На 0,30
m испод њега откривен је под 2, дебљине
10 cm, рађен истом техником као и под 1.
Како се није знала намена просторије XIX,
у њеном северном делу отворена је сонда
између остатака пода 2 и северног оградног
зида. У профилу сонде, 0,75 m испод пода
2, евидентиран је под 3, дебљине 5 cm, израђен истом техником као и претходни подови. На дубини од 1,90 m пронађен је под 4,
рађен изливањем малтера преко живе стене,
дебљине 3–4 cm, који је због лошег тампона
нагнут ка северном оградном зиду и директно је везан за њега. Испод њега се налазио
културни слој налегао на рубове живе стене,
са налазима из античког периода.

Слика 2 – Бањска,
средњовековни
натписи на каменој
пластици
Figure 2 - Banjska,
some of the medieval inscriptions on
the stone plastic

Слика 3 – Бањска,
украсни мотиви на
античкој керамици
Figure 3 - Banjska,
some of the decorative motifs on antic
pottery

У просторији XX, испод веће количине
шута и на дубини од 1,90 m, осим тањег културног слоја (налегао на рубове живе стене)
са налазима из античког периода, нису констатовани остаци архитектуре и подова.
У сонди 1, лоцираној код источне капије
порте, откривено је седам скелетних гробова
оријентисаних у правцу запад – исток, делом
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девастираних накнадним укопима, као и зид
из времена Уроша I, у дужини од 17,60 m
и ширини од 1,10 m, који је изграђен притесаним каменим блоковима везаним малтером, на спољним странама, и трпанцем у
унутрашњости.
Покретни материјал из Милутиновог периода проналажен је само у шуту и у простору између подова 1-3 просторије XIX. Остаци
средњовековне архитектуре констатовани су
у темељној и горњој зони северног оградног
зида просторије XV, као и у темељним и,
делом, горњим зонама северног оградног и
јужног зида и преградних зидова просторија
XVI и XVII. Изградњом турског утврђења
(садашњи зидови порте) у XVII веку, делови
средњовековних зидова и темеља обновљени су техником трпанца, што је евидентно у

просторијама XVI и XVII. Исти случај је и са
јужним зидом и темељом трема испред просторије XV, који се прекида каснијим турским
доградњама.
Покретни археолошки налази из античког периода (II–IV век), пронађени у тањим
културним слојевима између рубова живе
стене, у просторијама XV, XVI и XVII, и доста
оскудни у просторијама XVIII–XX, сведоче о
честим променама намена просторија, што
потврђује и већи број девастираних античких подова у њима.
С обзиром на нивое на којима су ови подови постављани и начин њиховог везивања
за северни оградни зид, може се говорити о
античком зиду преко кога је, почетком XIV
века, краљ Милутин подигао зграде манастирског комплекса.

archaeological excavations IN THE COURTYARD
OF THE MONASTERY OF BANJSKA, 2003
Svetlana Hadžić, Regional Culture Heritage Protection Institute, Priština (temporarily displaced in Leposavić)
Excavations were
performed under
the leadership of
Svetlana Hadžić,
archaeologist of the
Regional Culture
Heritage Protection
Institute of Priština,
with members of
field team being chosen by the Trustee
for Preservation of
culture heritage of
the Coordination
Centre for Kosovo
and Metohija.
1

On the slopes of the Rogozna mountain, some 15
kilometers from Zvečan, laying on a dominant hilltop
in the village of Banjska are the remains of a medieval
monastic complex with a church dedicated to St. Stephen. The monastery itself, better known as Banjska
was erected by king Milutin to serve him as foundation
and mausoleum between 1313-1316.
Archaeological research were conducted between
April and November 2003, in two campaigns, following
a request of the Ras-Prizren diocese for the construction
of a lodging in the present day monastic courtyard.1
In the course of the first campaign, led between
April and May 2003, rooms XVI and XVII were researched alongside the porch area that connects them,

with 4 control trenches being laid. Three of the trenches were located on the outer side of the northern wall
and one in room XV. A significant number of medieval
finds was detected mostly in the rubble that made up
most of the infill in the trenches in rooms XVI and XVII
and in the porch area between. In the excavated rooms
three Christian graves were also discovered, with 7
more skeletal graves being discovered on the eastern
side of the entrance gate. A thin culture layer in both
rooms, discovered between edges of bedrock and varying in thickness (between 0.30 and 0.70 meters) with
movable finds directly analogous to the finds from Municipium D.D. in Sočanica, can be dated between 2nd
and 4th Century A.D.
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СОНДАЖНИ РАДОВИ У ПОРТИ ЦРКВЕ СВ. ВРАЧА, ВРАЧЕВО,
СО ЛЕПОСАВИЋ, КОСОВО И МЕТОХИЈА, 2002. ГОДИНЕ
Светлана Хаџић, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Приштина
(са привременим седиштем у Лепосавићу)
Кључне речи: Косово и Метохија, Лепосавић, Врачево, сондажно истраживање, средњовековна црква, гробље

Путем уз Врачевску реку, 17 km северозападно од Лепосавића и 8 km западно
од Лешка, наилази се на село Врачево, које
лежи на североисточним обронцима планине Рогозне, ослањајући се делом територије
на села у општини Нови Пазар. Име је добило по истоименој цркви посвећеној светим
Врачима, лекарима и светитељима Кузману
и Дамјану.
Потреба санације и рестаурације
темеља, зидова и кровног покривача цркве
Св. Врача, оштећених земљотресима крајем
XX века, иницирала је археолошке радове у
порти, септембра и октобра 2002. године.1
Црква Св. Врача je једнобродна триконхална грађевина, дужине 19,45 m и ширине
11,15 m, окружена старим и новим гробљем.
Налази се у порти димензија 40 х 40 m, на
заравњеном платоу 20 х 20 m. Њену основу чине припрата, наос и три апсиде: централна (источна) и две бочне (северна и
јужна), на унутрашњој и спољној страни полукружно решене. Улази у цркву налазе се
на западном зиду припрате и источном зиду
наоса. Под цркве је рађен од секундарно
употребљених надгробних плоча, при чему
се на некима налазе натписи, а на амвону је
мермерна розета из XVI века, са уклесаним
мотивима у виду љиљана.
У историјским документима нема помена о цркви и селу Врачеву, већ се као села
помињу његови садашњи засеоци Риково,
Завада, Врба, Живодере, Манасе и Долац.
По неким несигурним историјским подацима, црква Св. Врача је подигнута 1316. године, на простору званом Врачевски дол, а
помиње се као Ђурђева црква у Ибру, придодата поседима манастира Хиландар. Манастир Врачи уписан je у сопоћанском поменику крајем XIV века (Павловић 2003:
200–202). После 1389. године манастир је
спаљен, а знатна оштећења претрпео је и у
XVII и XVIII веку, као и 1876. године (Ивановић 1987: 417–418).
Приликом ових истраживања отворене
су три сонде непосредно поред зидова цркве, на њеној западној, северној и источној
страни (в. ситуациони план).
У сонди I, димензија 10 х 3 m, лоцираној непосредно уз западни зид наоса, осим
лучног поплочавања које уоквирује западни
зид наоса и у виду стазе се протеже ка исто-

ку, нису констатовани покретни археолошки
налази. Поплочавање, откривено у дужини
од 10,40 m и ширини од 3,50 m, рађено од
већих комада камена, опеке и уломака ћерамиде, везаних лошим крупнозрним малтером, прати конфигурацију терена на коме је
подигнута црква и делом залази под њен западни зид, што сведочи о активној употреби
овог улаза у неком ранијем периоду.
Сонда II, димензија 11 х 4 m, прати
северни зид наоса и на истоку се везује за
северну апсиду цркве Св. Врача. На дубини од 0,80 m констатовано је постојање зидова старијег објекта – цркве, изнад које је
у XIX веку подигнута нова, садашња црква
Св. Врача, која није у потпуности испратила
позицију старије грађевине. У сонди су констатовани: већа количина фрагмената живописа, обрушеног грађевинског материјала,
четири делимично девастирана скелетна
гроба оријентисана у правцу запад – исток
и мања количина атипичних фрагмената
средњовековне керамике.

Санацију цркве
обавио је Покрајински завод за
заштиту споменика
културе из Приштине, у сарадњи са
Координационим
центром и Повереништвом за
очување културног
наслеђа Косова и
Метохије. Руководилац археолошких
радова била је
Светлана Хаџић,
археолог Завода.
1

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Сонда III, димензија 4 х 4 m, отворена
испред централне апсиде, условљена је нагибом терена и степеном угрожености апсиде која је напукла по средини. Откривена су
четири девастирана камена надгробника, од
којих два имају клин за усађивање и горњи
део решен у виду стеле, а два надгробника
су клесана у облику сандука, без натписа и
украса. Њиховим подизањем наишло се на
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Слика 1 – Основа
цркве Св. Врачи у
селу Врачево, са
остацима зидова
новооткривене
цркве
Figure 1 - The
foundation of the
church of Sv. Vrači
in the village of
Vračevo with wall
remains of the
newly discovered
church

већу количину девастираних костију скелета
из ранијих сахрана, једну сахрану in situ и
неколико атипичних фрагмената средњовековне керамике. Поред скелета бр. 5, пронађеног in situ, оријентације исток – запад,
откривени су девастиран камени венац и
кости ранијих сахрана.
Новооткривена црква је мања једнобродна грађевина, са апсидом на истоку и наосом
на западу. Зидана је притесаним каменом
и сигом, везаним дебљим слојем малтера.
Зидови цркве, ширине 0,70 m, местимично
су очувани у висини 0,49–0,53 m и леже на
темељима очуваним до 0,38 m, рађеним од
већих комада необрађеног камена, везаних лошим, крупнозрним малтером. Ширина
темеља незнатно одступа од ширине зидова цркве. Црква је имала улаз на западном
зиду наоса, у виду веће камене греде, и под
од тањих, правилно клесаних камених пло-

ча, очуван само у траговима. Камене плоче
пода делимично су нагореле, а под је урушен обрушавањем грађевинског материјала
са зидова, који су страдали у неком пожару
у цркви. Северни зид је откривен у дужини
од 9,00 m, а западни зид наоса у дужини
од 2,15 m. Западни, јужни и источни зид са
апсидом залазе под темеље новосаграђене
цркве и завршавају се у наосу и припрати
цркве из XIX века.
Гробље које окружује стару и нову
цркву сведочи о дугом континуитету сахрањивања.
Оскудан покретни материјал не даје довољно квалификованих података о времену подизања новооткривене цркве, али се,
с обзиром на основу, величину и материјал
којим је зидана, може сврстати међу цркве
типичне за простор Косова и Метохије, подизане до XV века.
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN THE CHURCHYARD OF THE CHURCH OF SV. VRAČA,
VRAČEVO, SO LEPOSAVIĆ, KOSOVO & METOHIJA, SEASON 2002.
Svetlana Hadžić, Regional Culture Heritage Protection Institute, Priština (temporarily displaced in Leposavić)
The village of Vračevo lies on the northeast slopes
of the Mount of Rogozna, up Vračevo river, some 17
kilometers from Leposavić and 8 kilometers west of
Lešak. Repairs and restoration work of late XX century
earthquake damage on the church of Sv. Vrači led in
September and October 20021 to the initiation of the
archaeological excavations in the churchyard. During
these excavations, three trenches were laid next to the
church walls, on its west, north and east side.
Over the course of this excavations remains of an
older church, a small single nave building with an apse
on the east and a cella in the west were detected. It
was constructed using spalled stone and sinter, mixed
with a thick mortar layer.
The church had an entrance way on the west wall
of the cella, evidenced by a larger stone beam and a
floor of thinner, rectangular stone slabs, preserved

only in traces. These slabs were discovered partially
burned, as the floor was crushed under the pressure of
the wall rubble after a fire that destroyed the church.
Discovered northern wall of this church has been measured at 9 meters with the western wall of the cella
being preserved for around 2.15 meters. West, south
and east wall with the apse are under the foundations
of the later church and finish in the cella and vestibule
area of the XIX century church.
The cemetery found around both old and new
church, yields evidence of a prolonged continuity of
burials at the site. Scarce movable finds do not present
us with enough data for the estimation of the date for
the construction of the old church, but, in regards to its
foundation, size and the construction material used, it
can be attributed among the typical Kosovo and Metohija churches that predate XV century.
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АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА
ДОЊОВАРОШКА ЦИГЛАНА У ПАНЧЕВУ 2004. ГОДИНЕ
Јелена Ђорђевић, Народни музеј, Панчево
Војислав Ђорђевић, Народни музеј, Панчево
Дејан Радичевић, Филозофски факултет, Београд
Кључне речи: јужни Банат, Панчево, Топола, сондажно ископавање, вишеслојно налазиште,
бронзано доба, средњи век, гробље, целине, станишта

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Ископавања су
обављена у периоду од 4.10. до
17.11.2004. године,
на основу Решења
Министарства
културе број 63300-571/2004-03, у
организацији Народног музеја Панчево
и у сарадњи са
Катедром за националну археологију
Одељења за археологију Филозофског
факултета у Београду. Чланови стручне
екипе били су:
Јелена Ђорђевић и
Војислав Ђорђевић,
кустоси археолози
Народног музеја
Панчево, мр Дејан
Радичевић, асистент
на Катедри за националну археологију
Филозофског факултета у Београду,
Иван Живановић,
препаратор Народног музеја Панчево,
Велибор Миловановић, фотограф
Народног музеја
Панчево, и 23 студента археологије
Филозофског факултета у Београду.
Ископавања су финансирана средствима СО Панчево, у
оквиру програмских
трошкова Народног
музеја Панчево,
а део средстава
обезбедио је Филозофски факултет у
Београду.
1

Слика 1 – Ситуациони план локалитета
Figure 1 - Situation
plan of the site

Локалитет Доњоварошка (Најева) циглана простире се уз јужну ивицу панчевачког
насеља Топола, удаљен око 500 m од магистралног пута Панчево–Старчево, у правцу
запада (карта 1). Највећим делом пружа се
на простору некадашње индустријске циглане, на којој су вршена заштитна ископавања 1947. године (Група аутора 1948:
53–95). Археолошка истраживања 2004.
године обухватила су преостали деo јужне периферије локалитета, односно узани
простор поред уздигнуте обале баре Топола,
западно од ограде Фабрике азотних ђубрива „Панчево“. На истом месту обављена су
прелиминарна сондажна истраживања 2003.
године (Ђорђевић 2007: 50–54). Резултати
испитивања средњовековних слојева и део
покретне археолошке грађе делимично су
публиковани (Đorđević, Đorđević i Radičević
2005: 263–265, fig. 3, 4).
Ископавања су имала сондажни карактер, са основним циљем да се допуни стратиграфска слика добијена претходним истраживањима.1 На парцелама у власништву
Жељка Латинкића из Панчева (топ. бр. 7641)
и МЗ „Центар“ из Панчева (топ. бр. 7638) отворена су два рова и једна сонда, а укупна
истражена површина, са проширењима ровова и сонде, износи 94 m2 (сл. 1).

На западној страни сачуваног дела локалитета, у близини профила старог цигларског ископа, отворен је ров 3, дужине 25 m и
ширине 1 m, оријентације североисток – југозапад. Ров је постављен око 10 m западно

од рова 1 из 2003. године, тако да je почетна
тачка рова 3 у линији са последњом тачком
рова 1 из претходне кампање. На простору
рова 3 забележена је сложена стратиграфска ситуација. Средњовековни културни слој
констатован је на простору 0–4. дужног метра рова и пружа се до релативне дубине од
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0,7 m, на којој су откривени остаци надземног станишта неправилног четвороугаоног
облика, димензија око 4 х 4 m. Од станишта
су очувани делови пода од набоја, изнад
кога су се налазили делови обрушене надземне конструкције у виду крупних комада
запечене земље и кућног лепа. На простору
станишта нађена је грнчарија особена за период XIV–XV века: делови лонаца рађених на брзом витлу,
пехара, поклопаца и крчага.
Античком периоду припада
кружни трап, откривен на 16.
дужном метру рова. Његова
основа уочена је на релативној дубини од 1,87 m, а са
мање дубине левкасто је укопан кроз праисторијске слојеве у археолошку здравицу, до
релативне дубине од 2,68 m.
Културни слој из бронзаног
доба констатован је по целој
дужини рова, од 0,3/0,6 до 2
m релативне дубине, на којој се јавља археолошка здравица. Према покретним налазима, пре свега грнчарије, слој се стилски може приписати панчевачко-омољичкој
фази ватинске културе. За сада се прелиминарно могу издвојити три вертикална стратиграфска нивоа, односно три релативнохронолошке фазе у оквиру наведеног периода. То је најпре слој растресите светломрке
земље, који се простире од 0,3/0,6 до 1,1 m
релативне дубине на простору целог рова.
У хоризонталном нивоу, овом слоју припада
седам археолошких целина (шест неправилних трапова и једно огњиште откривено на
20. дужном метру рова). Слој се одликује великом количином уломака бронзанодопске
грнчарије и животињских костију. Следећи
слој се пружа од 1,1 до 1,45 m релативне
дубине, мрке је боје и компактне структуре
земље, са већим бројем уломака грнчарије
из наведеног периода. На његовом дну издвојене су три приближно кружне концентрације жуте компактне глине (на 7, 10. и
15. дужном метру рова), пречника до 1 m,
на којима су проналажени делови посуда,
јелењих рогова, жртвеника и зидног кућног
лепа (сл. 2). Последњи културни слој пружа
се од 1,45 до 2 m релативне дубине, тамномрке је боје и компактне структуре земље.
Слој карактерише недостатак покретног археолошког материјала, осим неколико ситних уломака бронзанодопске грнчарије, а
на његовом дну, на 11. дужном метру рова,
уочен је кружни трап, укопан у археолошку
здравицу до 2,4 m дубине. Иако хронолошки припада периоду бронзаног доба, стратиграфски се издваја слој сивог пепела, уочен
на простору 20–25. дужног метра рова. Појављује се на релативној дубини од 1 до 1,1

m, а може да се прати до дубине од 4,25 m.
Одликује се пепељастом структуром земље,
у различитим нијансама сиве боје, и многобројним уломцима бронзанодопске грнчарије. На 21. дужном метру рова, на дубини
од 1,7 m, јавља се археолошка здравица,
која се прати до дубине од 4,25 m на 24.
дужном метру рова.

Слика 2 – Ров 3,
детаљ концентрације жуте
набијене глине,
бронзано доба
Figure 2 - Ditch
3, concentration of
yellow compressed
clay, Bronze Age,
detail

На северном крају очуваног дела налазишта, у непосредној близини профила старог цигларског ископа, и на простору сонде
1 из 2003. године отворен је ров 4, дужине
12 m и ширине 1,5 m, оријентисан у правцу
североисток – југозапад. На простору од 5.
до 9. дужног метра рова потврђен је југоисточни угао сонде 1 из 2003. године. Приближно 10 m западно од рова 4 отворена је
сонда 2, оријентисана у правцу североисток
– југозапад, дужине 5 m и ширине 2 m. На
простору рова 4 и сонде 2, на којима су направљена проширења како би се комплетније испратиле уочене археолошке целине,
понавља се сложена стратиграфска ситу-

Слика 3 – Сонда
2, основа гроба 9,
XV–XVIII век
Figure 3 - Trench
2, grave 9, basis,
XV – XVIII century
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ација. Потврђен је наставак пружања гробља
из XV–XVIII века, са укупно пет откривених
гробова, и то три на простору рова 4 и два
у оквиру сонде 2. Сви гробови су оријентисани у правцу запад – исток, са мањим или
већим одступањима. У опруженом положају
на леђима, са рукама прекрштеним на грудима, покојници су полагани у раке право-

Слика 4 – Сонда
2, основа станишта, IX–X век
Figure 4 -Trench
2, dwelling, basis,
IX – X century

угаоног облика, укопане кроз слој бронзаног
доба у здравицу (сл. 3). На основу налаза
делова ношње и накита (бронзано прстење и
бронзана дугмад), гробови се оквирно могу
определити у XV–XVIII век. На простору сонде 2 откривена је полуземуница квадратне
основе, оријентисана у правцу североисток
– југозапад, са ивицама дужине 3,3 m (сл.
4). У североисточном углу станишта нађено
је огњиште сачињено од ситно ломљеног ка-

мена са деловима црепуље, а у југозападном
углу налазило се друго огњиште, са подницом од запечене земље. Под је био од добро набијене глине и у северозападном делу
станишта под притиском је упао око 0,1 m у
бронзанодопски кружни трап. Забележене су
кружне и правоугаоне јаме за носеће стубове
надземне конструкције. У слој рушења станишта укопан је један гроб са позносредњовековног гробља. На основу налаза уломака
грнчарије, станиште се може сместити у оквире X века. Археолошке целине из античког
времена констатоване су на простору рова 4.
Откривена су два трапа неправилног овалног
облика, оштећена укопима рака на позносредњовековном гробљу. Оба трапа укопана
су кроз слој бронзаног доба и у археолошку
здравицу. Слој из бронзаног доба (панчевачко-омољичка фаза ватинске културе) забележен је у рову 4 и сонди 2. Културни слој се
појављује на дубини од 0,3/0,5 m и пружа се
до дубине од 1,1 m, на којој је констатована
археолошка здравица. Осим њега, откривени су и остаци шест кружних трапова различитих пречника и профила укопавања.
Наставком археолошких радова на локалитету Доњоварошка циглана потврђена
је изразито сложена стратиграфска слика.
Осим археолошких слојева и целина из ранијих епоха, открићем два станишта потврђено је насељавање овог места у IX–X и
XIV–XV веку.

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH at THE SITE OF DONJOVAROŠKA CIGLANA IN PANČEVO IN 2004
Jelena Đorđević, National Museum Pančevo
Vojislav Đorđević, National Museum Pančevo
Dejan Radičević, Faculty of Philosophy, University of Belgrade
National Museum in Pančevo in cooperation with
the Department of Archaeology of the Faculty of Philosophy in Belgrade has, in 2004, carried out archeological excavations on the site of Donjovaroška (Najeva) ciglana near Pančevo. The site is located on the
former industrial brickworks clay outcrop, and was
mostly destroyed as a result of its prolong work. Only
a small part of the southern periphery of the site was
preserved, and it was here that preliminary archaeological excavations took place in 2003. Excavation that
begun the following year confirmed extremely complex
stratigraphical evidence with vertical and horizontal
overlays that can be dated from Bronze Age to late Medieval times. Within trench 3 and ditch 2 very powerful
Bronze Age layer was discovered, with up to 2 meters

in thickness that can, based on the numerous archeological finds, be dated to the Pančevo-Omoljica phase
of Vatin culture.
Finds were recovered from 17 different archaeological units (round silos, hearths, kilns). Three round
silos can be attributed to Roman period, whilst one
square shaped object with a stone hearth in one of
the corners and an earthen house floor can be roughly
dated to 9th to 10th century A.D. Occupation of the
site continued in XIV-XV century A.D., as confirmed
by the discovery of a above ground habitation object
with a irregular, closely rectangular layout. Five new
graves originating from the necropolis discovered in
2003 were also discovered and can be roughly dated to
XV-XVIII century A.D.
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Заштитна археолошка ископавања цркве
Св. Ђорђа у Ћелијама код Лајковца
Радивоје Арсић, Завод за заштиту споменика културе, Ваљево
Владимир Пецикоза, Ваљево
Кључне речи: Лајковац, Ћелије, црква, костурница, живопис, ктиторски гроб, XIV–XV век

Током 2004. и 2005. године, Завод за
заштиту споменика културе Ваљево предузео је обимне радове на реконструкцији
спомен-костурнице у селу Ћелије, општина
Лајковац. Црква Светог Ђорђа саграђена је
1923–1924. године, као костурница палих

српских и аустроугарских војника. У крипти
испред западног улаза и у наосу похрањене су кости ратника погинулих у Колубарској бици (1914). Црква и крипта тешко су
оштећене дејством влаге и подземних вода,
тако да су предузете адекватне конзерваторске мере. Истовремено је извршено истраживање унутрашњости цркве, као и сондирање порте.
Приликом
конзерваторских
радова,
обијања малтера и пробијања пода наоса,
утврђено је да је спомен-костурница подигнута на зидовима средњовековне црве. Ис-

торијски подаци и документација из времена
зидања костурнице су малобројни и непоуздани. Једини писани податак о старости
објекта помиње Петар Ж. Петровић у Шумадијској Колубари, који бележи народно предање да се овде налазио манастир по коме је
село добило име Ћелије и који је два пута рушен. Помиње и услове у којима је подигнута
спомен-костурница, као и откриће гроба са
плочом у наосу. Уједно бележи предање да
је у цркви сахрањен Гргур Слепи.
Положај локалитета
Спомен црква Св. Ђорђа налази се око
3 km југоисточно од Лајковца, у селу Ћелије (карта). Сазидана је у ували између
Врапчег брда (кота 237) и брда Човке (кота
272), а налази се на надморској висини од
139 m. Кроз увалу протиче поток Каменац, у
правцу запад – исток. Храм је постављен уз
падину брда, на заравњеном платоу оивиченом плитким потоком. У црквеној порти,
источно од цркве, могли су се разазнати темељи зграде која је на северној страни била
укопана у падину брда. Остали део порте
био је заравњен, без видљивих трагова старијих грађевина.
Опис истраживања
Истражено је укупно 12 сонди у порти,
димензија 1 х 1 m до 3 х 4 m, као и комплетна унутрашњост цркве. Најпре су сонде
1, 2, 3, 4 и 8 постављене уз темељ грађевине
како би се утврдила дубина темеља цркве и
крипте са костима (сл. 1). Ове сонде биле
су археолошки потпуно стерилне, па ништа
није указивало да се ради о средњовековном објекту. Још шест сонди постављено је приближно 6 m источно
од цркве, на месту где су се, према
контурама терена, назирали темељи
старије грађевине. На том простору
откривени су остаци зидова правоугаоне грађевине, очувани до максималне висине око 0,5 m, озидани од
тесаника кречњака у кречном малтеру. Ширина откривених зидова износи
око 0,7 m. Грађевина је имала правоугаону основу приближних димензија
5,7 х 7,8 m. Дужом страном била је
оријентисана у правцу север – југ (сл.
2). Налази откривени унутар зграде

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location
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Figure 1
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Слика 2
Figure 2

указују да је била у употреби током XVIII и
почетком XIX века.
Да би се осушили зидови цркве, конзерваторска екипа је приступила обијању
малтера у зонама испод нивоа прозора, са

спољне и унутрашње стране. Испод данашњег слоја малтера указали су се остаци
нижих зона живописа у наосу. Нешто већа
површина са фрескама сачувана је само у
западном травеју (сл. 3). Приликом обијања

Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 2/3 93

спољне стране, једино је на
западном зиду, лево од улазних врата, откривена мања
зона која указује да је црква
била живописана и са спољне
стране. После уклањања малтера са свих зидова до висине
од 1,7 m, постало је јасно да
је црква 1924. надзидана опеком на старијим средњовековним каменим зидовима.
Сонда 12 постављена је
11 m јужно од цркве, у правцу
север – југ. На том месту откривена су два зида. Један
зид, ширине око 0,6 m, начињен је од ломљеног непритесаног камена, а пружа се у
правцу исток – запад. Око 6
m јужно од претходног, откривен је зид израђен у истој техници, ширине 0,86 m, који
се пружа у правцу североисток – југозапад
(сл. 2). У близини оба зида откривена је већа
количина грнчарије и животињских костију.
Налази могу да се датују у XV век.
Западно од овог зида свештеници су подигли нов црквени конак, и то без сагласности Завода за заштиту споменика културе
у Ваљеву. Том приликом пресечен је још
један зид и откривена је већа количина кухињске грнчарије из XV века. Зид 2 вероватно представља оградни зид манастирског
комлекса, док је зид 1 део грађевине која је
прислоњена уз оградни зид.
Приликом обијања малтера указао се
стари под, који је од данашњег пода одвојен слојем шута дебљине око 10 cm. У
већем делу наоса под је био очуван само у
траговима, посебно у западном делу, где је
пробијен приликом укопавања крипте. У олтарском простору откривена је потпуно очувана површина пода начињеног од камених
облутака промера 0,2–0,4 m и комада опеке
заливених кречним малтером. У централном
делу наоса, испод делимично растрешеног
пода, откривена је камена надгробна плоча,
која се налазила око 0,2 m испод доње коте
старог пода (сл. 4). У осталом делу наоса,
испод пода се налазио тањи слој шута, а испод њега простирала се стерилна светлобраон компактна земља.
Гроб у наосу
Гроб пронађен у централном делу наоса
означен је обрађеном надгробном плочом од
камена, која је дужом осом оријентисана у
правцу запад – исток. Лежала је испод камене поднице која је припадала првобитној
црквеној грађевини. Плоча је начињена од
локалног пешчара, правоугаоног је облика, са полукружним завршетком на горњем
делу, без орнаменталних и епиграфских

Слика 3
Figure 3

трагова, димензија 1,9 х 0,8 х 0,2 m (сл. 4).
Обрис гробне раке једва се наслућивао захваљујући нешто светлијој нијанси земље у
осталом делу наоса.
На 0,7 m испод плоче примећени су трагови угљенисаног дрвета, који су се простирали по читавој површини гробне раке, што
је јасно наводило на закључак да је рака
била прекривена дрвеним даскама.

Слика 4
Figure 4

На дубини од 0,8 m in situ је пронађен
скелет инхумираног покојника. Био је сахрањен у испруженом положају, на леђима,
у правцу запад – исток, с главом на западу.
Лице покојника, погнуто надоле, било је окренуто ка северу, док су руке биле прекрштене на стомачном делу (сл. 5).
Судећи по антрополошкој анализи коју
је извршила др Јулија Келечевић (University
of Alberta, Edmonton, Canada), ради се о
мушкарцу старом више од 60 година, који је
боловао и умро од сифилиса (усмена информација). Трагови болести видљиви су у облику кврга на лобањи. Покојник је имао терцијарну фазу сифилиса, која се манифестује
гумама, меким израслинама по читавом телу,
па и на скелету, у овом случају на лобањи.
Од гробног инвентара, девет сребрних дугмића пронађено је у пределу стомака и кар-
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Слика 5
Figure 5

лице, који вероватно потичу са покојникове
одеће. Ради се о две врсте дугмади рађених
у техници ливења и малих димензија, између
1 и 2 cm (сл. 6, 7).

Слика 6
Figure 6
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Figure 7

Закључак
Очигледно је да је простор старе цркве 1924. године очишћен од шута до нивоа
пода. Ниво свих старих зидова тада је сведен на најнижи сачувани ниво од 1,5 m у односу на под цркве. Зидови су надзидани и
засведени опеком.
Црква је једнобродна грађевина, спољних габарита 6,30 х 10,20 m. Апсида је полукружног облика, полупречника 1,85 m.
Објекат је плитко фундиран на темељима од
већих комада необрађеног и ломљеног камена, у чијим спојницама скоро да и нема
малтера. Темељ олтарске апсиде укопан је
0,40 m од горње коте старог пода. Средњовековна црква била је подигнута од притесаног кречњачког камена и квадратних
тесаника сиге, који су зидани у релативно
правилним редовима. Тесаници сиге углавном су употребљавани за израду пиласта-

ра у наосу, углова цркве и, у
много мањој мери, за зидове.
Зидови су од камена у кречном
малтеру, а ширина им износи
око 0,70 m. Унутрашњост цркве
подељена је са два пара јаких
пиластара, који носе лукове и
свод. Зидови су били обострано
малтерисани фреско-малтером.
Фреске су, у много мањој мери,
сачуване и на спољном лицу,
што упућује на закључак да је
црква била у потпуности живописана и са спољне стране.
Приликом сондирања црквене
порте јужно од храма откривени
су темељи грађевина од ломљеног камена у
кречном малтеру, који представљају остатке
манастирских објеката. Због мале истражене
површине немогуће је утврдити димензије
објекта. Део конака, тј. манастирска трпезарија налазила се јужно од цркве, где је
поред темеља откривена већа количина кухињског посуђа из XIV и XV века. Ови зидови
су припадали грађевини из прве фазе живота у манастиру. Покретни налази и начин
градње битно се разликују од млађег конака. Зид у јужном крају сонде 12 упућује на
претпоставку да је манастир са црквом имао
обзиђе, које је, нажалост, прекривено темељима новог конака у изградњи. Пратећи
средњовековну шему градње, треба очекивати да се са западне стране храма налази
још неки објекат, вероватно конак из најстарије фазе манастира.

Источно од олтара цркве откривени су
остаци грађевине која је северном страном
била наслоњена на падине брега. Била је
спратна, са подрумом који је делимично био
укопан. Приближне димензије грађевине износе 5,7 х 7,8 m. Подигнута је у XVII или
XVIII веку, након рушења првог конака.
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RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF ST. GEORGE CHURCH IN
THE VILLAGE OF ĆELIJE NEAR LAJKOVAC
Radivoje Arsić, Culture Heritage Preservation Institute, Valjevo
Vladimir Pecikoza, Valjevo
During 2004 and 2005 Culture Heritage Preservation Institute in Valjevo led extensive work on the
reconstruction of a memorial ossuary in the village of
Ćelije in Lajkovac municipality. In the course of this
work, excavation of the interior of the church was undertaken, alongside excavations in the church yard.
During conservation and removal of the mortar and
cella floor in the church, memorial ossuary had been
discovered, built on the walls of the medieval church.
Memorial church of St. George is located in the
village of Ćelije, some three kilometers southeast of
Lajkovac. The church has been built in a ravine between Vrapče and Čovke brdo on 139 meters above
sea level.
In total, 12 trenches have been laid on the site,
in both the church yard and inside the church, their dimensions ranging from 1x1 to 3x4 meters. The church
itself is a single nave building with outer dimensions of
6.3x10.20 meters. The apse is semicircular in shape,
with radius of 1.85 meters.
Medieval church has been built using roughly carved limestone rock and square shaped sinter
blocks laid in relatively well formed rows. Walls were
made from stone and limestone mortar, and were 70
centimeters thick. On both sides they were decorated
with fresco-mortar. To a much lesser extent frescoes
have been preserved on the outer face of the wall,
which indicates that the church was painted on the
outer side.

A completely preserved surface was discovered in
the altar space. The floor was made of stone pebbles,
0.2-0.4 meters in diameter and pieces of bricks that
were covered in limestone mortar. In the central part of
the cella, under partially loosened floor, a stone headstone was discovered. This rectangular headstone was
oriented west-east with its longer side, dimensions being 1.9 x 0.8 x 0.2 meters. Underneath the slab, excavations yielded in situ skeletal remains of an inhumation burial. The deceased was prostrated, laying on his
back, oriented west-east. Skeletal remains belonged to
a male of over 60 years of age, with visible marks of
syphilis infection, which was also the cause of death.
Funerary inventory consists of ten silver buttons discovered in stomach and pelvic area, probably originating from the clothes of the deceased. These discovered
buttons can be divided in two groups, but both of them
were made using casting, and are approximately between 1 and 2 centimeters in size.
The test trenches laid in the church yard south of
the church itself yielded foundations of buildings made of
broken rock and limestone mortar, which can be attributed as associated monastic buildings. Part of the dwelling quarters, a monastic dining room, was located south
of the church, as evidenced by the discovery of a larger
quantity of kitchenware next to the building foundations,
dated to XIV or XV century A.D. The wall that was discovered at the south end of trench 12 indicates that the
monastery probably had a fortification around it.
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Кључне речи: југозападна Србија, општина Сјеница, село Буђево, ископавање, средњи век, хумке, жртвеник
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На обронцима планине Гиљеве, која
дели Сјеничку од Пештерске висоравни, 15
km југоисточно од Сјенице налази се локалитет Кобиљка, са тридесетак хумки мањих
димензија. На основу површинских налаза
фрагмената керамике претпостављено је да
се ради о средњовековним гробним хумкама,
тако да су 1997. године организована прва
истраживања која су, уз прекид 2003–2004,
настављена 2005. године.1 До сада је истражено осам хумки различите величине, као и
део простора између Хумки I и IV (Премовић-Алексић 2002; 2002а; 2003).2

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Слика 1 –�����
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Жртвеник снимљен са
истока
Figure 1 -Altar, view
from the East

Током радова 2005. године истражена
је једна цела хумка, отворено је неколико
већих сонди и проширена је откопна површина између Хумки I и IV. Хумка IX једна је
од четири веће хумке лоциране близу пута
Сјеница–Буђево. Све четири хумке постављене су по оси исток – запад и до сада су
истражене три (III, VI и VII). Хумка IX је најзападнија у низу, а истраживањем је установљено да има пречник од 4.50 и висину
од 0.60 метара. Као и раније истраживане
хумке, формирана је на природном крашком
терену, и то без посебних припрема. Камени
плашт се састоји од камена већих димензија,
помешаног са тамнијом растреситом земљом
у којој има доста трагова угљенисаног дрвета. Камен је посебно крупан у јужном и
централном делу. Основу хумке чини жива
стена и њеним чишћењем стиче се утисак да
је централни део формиран над благим природним удубљењем.
Археолошки материјал, првенствено
фрагменти керамике, налажен је у чита-

вом плашту, посебно у централном делу, а
незнатна количина и у самом површинском
слоју хумке. Фрагменти керамике доста су
уситњени, али се може рећи да припадају
мрко печеним лонцима различите величине,
рађеним на спором витлу, од земље помешане са ситнијим зрнима песка, уједначеног квалитета. На појединим фрагментима
уочава се украшавање, најчешће урезаном
таласастом линијом, али има и орнамената
изведених радлом. Од осталог археолошког материјала, у Хумци IX су нађени мањи
камени брус и мања гвоздена алатка, као
и незнатна количина животињских костију,
посебно у централном делу, од којих су неке
нагореле.
Истраживање се одвијало и на простору
између Хумки I и IV. С обзиром на податак
да је током ранијих истраживања ту нађена
велика количина археолошких предмета и
да се слој са налазима наставља даље према северу, тј. ка врху долине, одлучено је
да се откопна површина прошири. Омеђен је
квадрат 8 х 8 m, с тим што је у односу на раније истраживану површину померен 2 m ка
истоку. Након скидања површинског слоја и
једног слоја испод њега, откопна површина
је по оси север – југ скраћена за два метра
јер је установљено да се на том делу мења
боја земље, која је идентична са здравицом,
и да нема археолошког материјала. На осталом делу откопа, одмах испод хумуса копано
је у слоју чисте тамније мрке земље, која је
помешана са траговима гари.
У западној половини, врло плитко се појавила камена конструкција, која је личила на
остатке оштећене хумке. Даљим чишћењем
установљено је да се ради о конструкцији
овалног облика, димензија 3.80 (север – југ)
х 3.50 m (исток – запад), која по ободу има
венац од крупнијег необрађеног камена, висине 0.40 m, док је унутрашњост нешто нижа
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(око 0.30 m) и испуњена доста уситњеним
каменом. Унутрашњост конструкције и шири
простор са њене источне и јужне стране чинио је слој тамномрке, скоро црне земље,

костију. За разлику од до сада истражених
хумки, које су формиране на природним
стенама, ова конструкција је подигнута над
слојем светломрке глиновите земље.

Слика 2 –�������
��������
Жртвеник, пресек
Figure 2 - Altar,
cross-section

помешане са интензивним гаром, траговима
пепела, комадима запечене земље и великим
бројем фрагмената керамике и животињских

Међу многобројним фрагментима керамике најчешће су заступљени мрко печени
лонци, рађени на спором витлу, од земље
помешане са ситним зрнима песка или лискуна, тање фактуре. На појединим уломцима, посебно на унутрашњој страни, уочљиви
су трагови дотеривања руком. Ободи лонаца су косо разгрнути и са заобљеном или
равно засеченом ивицом. У украшавању је
најзаступљенија таласаста линија у разним
варијантама, затим урезани геометријски украси и орнаменти извођени радлом.
Од ситних налаза најприсутнији су камени брусеви (пет примерака), различитог облика и величине. Нађена су и три керамичка
плочаста пршљенка (два фрагментована),
као и више гвоздених предмета: пређица
округлог облика, алатка за разбој, стрелица, врх гребена и веома мала бронзана, на
средини кружно перфорирана плочица. На
основу археолошког материјала, првенствено типолошких одлика керамике и алатке за
разбој, може се рећи да је конструкција настала крајем Х и почетком XI века (ПремовићАлексић 2003).
Према изгледу, тј. начину формирања
конструкције, саставу слоја изнад и око
ње, као и бројном археолошком материјалу,
може се претпоставити да се ради о остаци-

Слика 3 –�������
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Покретан археолошки
материјал
Figure 3 -Archaeological finds
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ма жртвеника. Прокопије је забележио да су
Словени признавали само једног бога, коме
„жртвују говеда и све остале жртвене животиње’’ и да се у смртној опасности „заветују
да ће, ако то избегну, истог тренутка принети богу жртву за свој живот’’ (Византиски
извори 1955: I: 26, 27). Кружни жртвеници,
висине 30–40 cm, забележени су код Словена још у VI–V веку пре нове ере. Око њих су
били расути остаци обредне трпезе (на којој
се налазило и месо жртвованих животиња),
поломљени судови и животињске кости (Јанићијевић 1995: 178, 194). Обичај је опстао
све до примања хришћанства, тако да се
може односити и на наш локалитет.

Слика 4 –������
�������
Орнаментисани фрагменти керамике
Figure 4 - Ornamented fragments
of pottery

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF THE MEDIEVAL MOUNDS
at THE SITE OF KOBILJKA NEAR SJENICA
Dragica Premović – Aleksić, „Ras“ Museum, Novi Pazar
The site of Kobiljka with some thirty mounds of
smaller dimensions is located about 15 kilometers
southeast of Sjenica. During several years of excavations on the site, 8 mounds were excavated in total, as
well as one of the bigger mounds in 2005 (Mound IX).
Several larger trenches were also opened to broaden
the excavated area between Mounds I and IV. Mound
IX has been formed on a surface layer, without any
specific preparations, with a large stone mantle mixed
in with darker loose soil containing a lot of small pieces

of charcoal and archaeological finds. In the area between Mounds I and IV an oval stone construction,
probably a sacrificial area (measuring 3.8 by 3.5 meters) was discovered. Inner side of this altar and the
wider area to the east and south of it consisted of a
layer of dark brown soil mixed in with intensive charcoal, ash, lumps of burned soil and animal bones. On
the basis of the numerous pottery finds and loom tool,
this altar can be dated to the end of the 10th and the
beginning of the 11th century.
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Ратаре, Шиљаковац, Црквина
Ненад Шошић, Народни музеј, Смедеревска Паланка
Кључне речи: централна Србија, Смедеревска Паланка, Ратаре, сондажна ископавања,
касноантички период, касни турски период

Село Ратаре налази се око 15 km југозападно од Смедеревске Паланке, на благо брдовитом терену јужно од долине Кубршнице.
Некада је околина села била богата бројним
изворима, од којих је данас остало само неколико који увек имају воду. Овај крај веома је
погодан за све видове пољопривреде, као и

за узгој стоке. Локалитет је смештен источно
од гробља, које је село Ратаре доскора делило са суседним селом Церовцем, у Чвргином
забрану. Гробље је од центра села удаљено
око два километра, лево од пута Ратаре–Церовац, око 200 метара изнад леве обале потока Шиљаковац. По предању, камен са овог
локалитета био је употребљен за изградњу
цркве у Церовцу, 1822. године. У близини,
такође на десној обали Шиљаковца, налази
се извор Латковац који је, по нађеном нумизматичком материјалу, био веома посећиван
у римском периоду због веровања у његова
лековита својства.
Терен је био обрастао ретким коровом
и прекривен слојем опалог лишћа, и веома
дуго није култивисан управо због веровања
да се ту некада налазила црква Ратарица,1
по којој је село и добило име.

Непосредан повод за истраживања била
је намера Слободана Никодијевића, пореклом Ратарца, да обнови цркву која се, по предању, налазила на том месту. На површини
су била уочљива два камена – један налик
плочи, фрагментован, са једном равном површином и квадратним удубљењем на другој
страни, док је други камен био четвртаст, са
усадником на једној страни. С обзиром на то
да је касније нађено још делова истог камена, постоји могућност да је камена плоча
служила као часна трпеза у некој цркви и да
је била насађена на други камен. На површини су се могле уочити и беле громуљице,
за које се мислило да су малтер. Испоставило се да је то бела глина, које има и на
парцелама изнад самог локалитета (некада
су на њима били виногради). Локалитет се
налазио на имању Бранке Томић.
Због уштеде времена и да би олакшали
налажење траженог објекта, истраживања
смо започели постављањем контролних ровова. Први контролни ров постављен је у
правцу исток – запад, дужине 5,6 m. Од првог
откопног слоја наилазили смо на разбацане
остатке ситнијег ломљеног камена. Таква ситуација била је до релативне дубине од око
0,4 m, после које је нађен мешан керамички материјал из турског и, спорадично, из
римског периода, затим једна сребрна игла
са лоптастом главом и телом од пресавијеног
лима и омега копча (IV век). Наишли смо и
на већу количину кованих ексера, који су се
налазили до дубине 0,3–0,4 m. Испод овог
слоја констатовани су слојеви са касноантичким материјалом. Већ ту земља се по набијености разликује у источном и западном делу
рова, док је њена боја била иста. У источном
делу, од дубине 0,7 m, уочава се већа концентрација ситног грумења лепа (запечене
земље), па је тај део назван објекат 1.
Контролни ров 2 постављен је директно
на контролни ров 1, у правцу север – југ, у
дужини од 15 m. Ради лакше контроле, подељен је у три дела. У зони 1 било је спорадичних налаза ситног ломљеног камена, као
у рову 1, и мало керамичког материјала, до
дубине од 0,45 m. У северном делу зоне 1, на
дубини од 0,45 m, наишло се на слој са доста
гарежи, керамиком из ХII–ХIII века, остацима
жрвњева и крупнијег камена, и животињских
костију. Испод њега поново је констатован
касноантички материјал. У зони 2, у јужном
делу, наилазило се на остатке ломљеног ка-

Ђорђевић, М. Никодије кмет, Смедеревска Паланка,
2004, 22–25.
Први помен села
Ратаре потиче
из 1515. године,
када се наводи
да се налазило у
Некудимској, а од
1525. у Лепеничкој жупи. Село је
вероватно имало и
цркву, која до данас није прецизно
лоцирана.
1
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мена (једна мања група крупнијег камена уз
сам профил), као и на коване ексере и керамику из турског периода, а испод се такође налазио касноантички материјал. Зона
3 била је далеко богатија материјалом од првих слојева. Нађено је више концентрисаног
камена (од којих су неки имали трагове обраде), кованих ексера и керамике. Од трећег
откопног слоја овај материјал је у већој мери
био измешан са касноантичким налазима.
У јужном делу зоне 3 уочена је другачија
земља, вероватно због копања синора који
је делимично закачио ров. Уз јужни профил
зоне 3 констатована је тамнија земља, у којој
је нађено неколико груписаних људских костију (потколеница, грудна кост, пршљен и
неколико костију стопала).
Контролни ров 3 постављен је северно
од рова 2, у правцу исток – запад, дужине 15
m. Такође је подељен у три зоне, у којима је
било веома мало материјала. У зони 2 уочена
су два прослојка са белом глином.
Западно од рова 3, на удаљености око 10
m, отворен је и контролни ров 4, у правцу
север – југ, дужине 7 и ширине 0,5 m. У његовом јужном делу, од дубине приближно 0,7 m,
уочен је објекат са керамиком из касноантичког периода (?) и повећаном концентрацијом
лепа. Објекат је био дугачак око 2 m, док је
дебљина слоја била око 0,25 m. У осталом
делу рова било је веома мало материјала.
Између контролних ровова 1 и 2 (зона 3)
отворена је сонда 1. У њеним горњим слојевима уочено је више концентрисаног камена,
затим два веома крупна притесана камена,

доста кованих ексера и мешаног керамичког
материјала турске и касноантичке израде.
Нађен је и новчић из турског периода (нечитак због патине), као и римски новчић (IV
век) и један кремени микролит. Слојеви са
касноантичким материјалом и овде су били
компактни. У североисточном углу праћен
је објекат 1. Цео касноантички слој дао је
обиље материјала, као и један римски новчић
из 330–336. године, кован у Сисцији.
Због густог корења дрвећа и тврде земље,
рад је био отежан. Здравица је на различитој
дубини, у зависности од локације, и тамносиве боје. Истраживања су показала вишеслојност овог локалитета. Као што је претходно
речено, испод површинског слоја хумуса,
скоро на целој површини (осим рова 4) нађена је керамика из турског периода, без трагова објеката. На читавом локалитету такође се
налазе углавном компактни слојеви из касне
антике, док у јужном делу рова 2 постоји и
слој са материјалом из ХII–ХIII века.
Према добијеним резултатима, могуће је
постојање објекта од дрвета, који је био постављен на фундамент од ломљеног камена,
и то из турског периода. О његовој намени
можемо само да нагађамо, мада је камена
плоча можда коришћена као часна трпеза,
а налаз људских костију указује и на могуће
постојање некрополе. На коришћење овог
места у средњем веку указује керамички
материјал. Судећи по количини керамичких
фрагмената из касноантичког периода, овде
се вероватно налазило мање насеље локалног становништва.

Ratare, Šiljakovac, Crkvina
Nenad Šošić, National Museum, Smederevska Palanka
The village of Ratare is located some 15 kilometers southwest of Smederevska Palanka, on a mildly
hilly terrain south of the valley of the river Kubršnica.
The site is located on the eastern side of the cemetery
in Ratare. Folk tradition claims that the stone material from this site was carried of to be used for the
construction of the church in the village of Cerovac in
1822. First control trench was oriented east-west, and
was 5.6 m in length. Even in the first excavation layer
smaller pieces of broken stone were discovered. Such
situation was detected until 0.4 m in depth, with mixed
pottery dated mostly to Turkish period and sporadically
to Roman. Alongside these finds, one silver pin with
ball shaped head and body of folded sheet metal and
an omega buckle (4th century A.D.) were found at this
depth. Underneath this layer, a stratum with late Roman material was discovered.
Control trench 2 was placed perpendicularly on
trench 1 in a north-south direction and was 15 m in
length. Zone 1 contained sporadic finds of smaller broken pieces of stone, the same as in trench 1 and some
ceramic finds. In the north part of zone 1, with 12th
and 13th century pottery, grindstones and other larger
stone and animal bones was discovered. Zone 3 was
by far richer in movable finds, as more concentrations
of stone, hammered nails and pottery were discovered.
From the third layer down, material is more mixed in
with late Roman finds. Later on, next to the southern

profile of zone 3, a darker patch of soil was detected
and emptied, with several grouped human bones being
discovered. Control trench 3 was placed north of trench
2 and was oriented east-west, with 15 m in length.
Control trench 4 was opened west of trench 3, at a
distance of some 10 m. In the southern part of this
trench from about 70 cm and bellow an object with late
Roman pottery and a concentration of daub was detected. This object was 2 m in length, and about 25 cm
thick. Remainder of the trench yielded very few finds.
Between control trenches 1 and 2, trench 1 was opened
and contained in upper layers some concentrations of
stone, two very large stones, larger amount of nails
and mixed Turkish and late Roman pottery. One Turkish and one Roman (4th century) coin were discovered,
alongside one microlith. Entire late Roman layer yielded
an abundance of material accompanied by one Roman
coin, struck in Siscia between 330 and 336 A.D.
Archaeological research has shown multi layered
character of the site. Following a surface layer of humus, almost entire explored area is covered Turkish
pottery, but without any visible objects. A compact late
Roman layer was also discovered on the entire opened
surface of the site, with 12th to 13th century layer being found in the southern part of control trench 2. Medieval occupation of the site is evidenced only through
pottery finds. The quantity of late Roman finds indicate
the existence of a smaller local settlement.
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Извештај са археолошких истраживања града Брвеника
Дејан Булић, Историјски институт, Београд
Кључне речи: централна Србија, Рашка, Брвеник, сондажно истраживање, град, праисторија, средњи век

У оквиру Пројекта 1390, Историјски
институт из Београда обавио је сондажна
археолошка ископавања града Брвеника,
општина Рашка (карта), у периоду од 27.5.
до 11.6.2004. године, са 10 стратиграфскотопографских сонди (сл. 2).1
Средњовековни град Брвеник, седиште
истоимене жупе, налази се у долини Ибра.
Зналачки одабран положај омогућавао је
лаку одбрану града, али и сигурну контролу
шире области. Поред стеновите купе на којој
је смештен град, с највишом котом 598 m,
са једне стране протиче Ибар, на чијој обали је данас магистрални пут који спаја село
Брвеник са Рашком и Краљевом, а са друге
Брвеница и пут који повезује села у залеђу и
планину Голију (сл. 1).
У подножју града налази се црква посвећена светом Николи, чије подизање и
функција могу да се доведу у везу са Брвеником. Од цркве је водио пут ка унутрашњем
делу града, у који је улазио са јужне стране,
а затим се, уз јужни бедем, пео ка горњем
граду. Иако зарасла и оштећена, његова траса се и данас препознаје. Уочавају се и остаци јужног бедема, мада се због веома лоше
очуваности не може одредити његова ширина, нити се може јасно издвојити од пута.

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Пројектом руководи др Тибор
Живковић, виши
научни сарадник
Историјског института у Београду.
Стручни консултант
и руководилац
радова је др Марко
Поповић, виши
научни сарадник
Археолошког института у Београду.
Теренским ископавањима руководиo
je Дејан Булић, археолог Историјског
института.
1

Услед дугогодишњег рада каменолома у
подножју и на самом налазишту, локалитет
је у веома дерутном стању. Рад каменолома
очитава се не само у девастацији и у огромној
количини камена већ и у траговима побадања металних шипова за разбијање стења.
На авиоснимку из 1964. године уочавају се
два објекта, којих више нема, односно који
су уништени каснијим радом каменолома.

Слика 1 – Поглед
на град Брвеник
Figure 1 - View of
Brvenik
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Слика 2 – Брвеник, ситуациони
план
Figure 2 - Brvenik,
situation plan

Од објекта на југозападној падини нема никаквих остатака, премда је једном сондом
(сонда бр. 9) учињен покушај његовог проналажења. Други објекат је само делимично
очуван; данас је неприступачан пошто је био
подигнут на живој стени, те би даља истраживања била узалудна.
Место за ископ 1 у горњем граду одабрано је на дну веће осипине камена, у зони где
је пад терена најмање изражен. Испод бусења траве и слоја сипара, у коме није било

налаза, у средњовековном слоју нађени су
бројни остаци животињских костију и позносредњовековне керамике, као и мања количина делова кровног покривача. Пронађена
је и фрагментована стрелица. У наредном
слоју покретне археолошке налазе представљају праисторијска грнчарија и животињске кости. Подлогу чини жива стена.
У сонди 8, са унутрашње стране бедема који је затварао горњи град, добијена је
иста стратиграфска слика. Испод овог дела
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бедема, у правцу рова, уочавају се обрушена платна великих зидова. Слична ситуација
је и у сонди 4.
Сондом 5 је констатовано да на североисточној падини града нема културног слоја
јер је уништен радом каменолома.
На најистуренијој тачки горњег града
постављен је ископ 6, са циљем да се провери евентуално постојање објекта за чије
остатке је било индиција у морфологији терена. Констатовани су остаци зидова, али
нису дефинисана њихова лица услед дерутног стања у коме се објекат налазио. Његова
унутрашњост истраживана је сондом 3, али
није уочен никакав културни слој јер је на
површину избијала жива стена.
Сондом 2 регистровани су остаци још
једног објекта, заправо само зида фундираног на живој стени, а на осталом делу дно
сонде чини жива стена. Регистрован је и један уломак тегуле.
Постојање неког објекта везаног за употребу воде, можда цистерне, потврђено је
проналаском хидрауличног малтера на североисточној падини града.
Бедеми утврђења истраживани су сондама 7 и 8. Сондом 7 констатована је дебљина зида од 2,75 m, у близини некадашњег

каменолома. Непосредно уз ископ ка каменолому вододерина је потпуно однела
бедем, док је са супротне стране сачуван
у дужини од неколико метара, али само у
дебљини једног реда камена. Како се не би
угрожавао бедем уз сонду, обустављено је
даље ископавање на релативној дубини од
1,30 m, мерено уз бедем.
Можемо да констатујемо да је, након
праисторијског насеља градинског типа,
град основан крајем 12. и почетком 13. столећа. Из тог времена потичу скромни остаци керамике и можда једне стрелице. Континуирани живот се наставио током 14. и
15. века, и из тог периода потиче највећи
број покретних налаза. Коначним турским
освајањем ових простора, 1455. године,
живот унутар утврђења се изгледа прекида насилним рушењем. Степен девастације
локалитета можда се може објаснити и тим
разарањем, а не само деловањем каменолома и лошим квалитетом камена од кога је
град подигнут. Ископом 10 на југозападној
падини града, са унутрашње стране бедема доњег града, констатовани су остаци
ватришта, а налази тегула и имбрекса можда указују и на рановизантијску фазу овог
утврђења.

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION OF BRVENIK
Dejan Bulić, The Institute of History, Belgrade
Medieval city of Brvenik, seat of the same named
medieval parish is situated in the valley of river Ibar.
A rocky, cone-shaped formation on which the city was
located, has its highest peak on 598 meters above sea
level, and is surrounded on two sides by rivers Ibar
and Brvenica. Entire area of the site is extensively
damaged through the operation of a nearby quarry,
located both at the bottom of the rock formation and
on the site itself.
Within previously detected ramparts, on the most
protruding point of the inner city, wall remains of at
least two objects were discovered. Existence of yet another object, probably associated with water storage,
was confirmed through finds of waterproof mortar on
the northeast slope of the city.

During 2004 campaign 10 stratigraphical and topographical trenches were laid on the site. From these
excavations it can be concluded that, following a prehistoric hill-fort settlement, the location was resettled
in late 12th, early 13th century A.D., as evidenced
through scarce pottery finds and a single arrowhead
recovered from the site. Turkish conquest of 1455
marks the violent destruction of the city and the end of
occupation in the fortification. This would also account
for the state of devastation of the site, aside from modern day stone mining and poor quality of stone used for
construction. Discovered remains of a hearth located
on the inner side of the ramparts of the Lower city and
accompanied by finds of tegulae and imbrices may indicate the existence of an early Byzantine fortress.
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Истраживање манастира Дренча 2005. године1
Гордана Тошић, Завод за заштиту споменика културе, Краљево
Дејан Булић, Историјски институт, Београд
Кључне речи: централна Србија, Жупски Александровац, Дренча, систематска ископавања,
моравска архитектура, манастир, праисторија, средњи век

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

1
Рад представља
извештај са археолошких ископавања током 2005.
године, обављених
у организацији
Завода за заштиту
споменика културе
из Краљева. Шири
извештај са ових
ископавања, као и
пратећу литературу
видети код: Тошић,
Булић, 2006.
2
Електромерења
обавио је геофизичар Момир Вукадиновић.

Слика 1 – Манастир Дренча,
ситуациони
план (цртеж: А.
Матовић)
Figure 1 - Drenča
Monastery, situational plan (drawing by A. Matović)

Пет километара северно од Александровца, у питомој Жупи, покрај Дреначког
потока налази се манастирски комплекс
Дренча, са црквом посвећеном Ваведењу
Пресвете Богородице (карта). Ктитор манастира био је монах Доротеј са сином, јеромонахом Данилом, потоњим пећким патријархом Данилом III.
Циљ заштитних археолошких истраживања 2005. године био је откривање пратећих манастирских објеката и дефинисање
конзерваторских услова за подизање новог
манастирског конака (сл. 1). Њима су претходила електромерења, обављена тако што
је у оквиру већ постојеће квадратне мреже
постављено пет електро-профила, радијално
оријентисаних у односу на цркву.2 На основу
њих установљено је постојање дела северног
зида објекта западно од цркве, који чини целину са делом зида откривеним током истра-

живања 1983. и 2002. године. Ископавања
на другим позицијама нису указала на грађевине или на друге зидове, што нас наводи на
помисао да Дренча није имала камени обим-
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Слика 2 – Манастир Дренча, основа конака (цртеж:
А. Матовић)
Figure 2 - Drenča
Monastery, basis of
the dwelling quarters (drawing by A.
Matović)

ни зид. То не искључује могућност постојања
ограде од неког „лаког” материјала, као што
је дрво, мада би и остаци коља морали бити
регистровани електропроспекцијом.
Западно од цркве, на удаљености од приближно 25 m, откривени су остаци темеља
првобитног манастирског конака, димензија
18,50 х 10,50 m (сл. 2). Конак је очуван само
у доњим зонама. Грађевина је зидана ломљеним каменом, са кречним малтером као везивом. Дебљина зидова износи 0,90 m. Максималне очуване висине зидова налазе се у
западном и северном делу конака, а крећу се
до 1,20 m. Темељ северног зида, висине 0,63
m, има проширење од 0,15 m. Главни улаз
налазио се на источној страни, на главном

комуникацијском правцу ка улазу у цркву, и
готово на истој коти као врата манастирске
цркве. Приземни део конака био је подељен
преградним зидом дебљине 0,80 m.
У једној просторији конака, уз северни
зид, нађени су фрагменти живописа. Целокупна анализа археолошког материјала,
који припада моравском корпусу, од керамике која се датује у крај 14. и почетак 15.
века, до предмета од метала и стакла, као
и танких и малобројних културних слојева,
показала је кратко трајање живота у манастиру. Резултати досадашњих археолошких
и архитектонских истраживања манастир
Дренчу сврставају међу значајне задужбине
у развоју моравског стила.

EXCAVATIONS AT THE MONASTERY OF DRENČA, SEASON 2005
Gordana Tošić, Cultural Heritage Protection Institute, Kraljevo
Dejan Bulić, Institute of History, Belgrade
Approximately five kilometers north of Aleksandrovac is the monastic complex of Drenča, with the
church dedicated to the Presentation of Virgin Mary
(Vavedenje Presvete Bogorodice). Founder of the monastery was monk Doroteus with his son hieromonk Danilo, later patriarch of Peć, Danilo III. The oldest written
source to mention monastery is a charter from 1382.
Rescue archaeological excavations in 2005 were
aimed at discovering accompanying monastic objects
and to define conservational preconditions for the erection of new dwelling quarters. Before these excavations
took place, electric measurements of the ground were
performed. West of the church, at some 25 meters

away, foundations of an original monastic dwelling
quarters were discovered, measured at 18.50x10.50
meters (Fig. 1), but only preserved in the lower wall
areas. The building was erected using broken stone
and limestone mortar as cement (wall thickness 0.90
meters). In one of its rooms, close to the northern wall,
fragments of wall painting were discovered. Analysis of
the archaeological material has shown that finds can
be attributed to the Morava period, from pottery dated
to the end of the 14th and the beginning of the 15th
century, to metal and glass finds and culture layers
which are very thin and not ever present, everything
indicating to a short life-span of the monastery.
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Извештај са археолошких истраживања манастира Илиње1
Дејан Булић, Историјски институт, Београд
Кључне речи: централна Србија, Чачак, Рошци, заштитно ископавање, Овчарско-кабларска клисура,
градина, манастир, рановизантијски период, средњи век

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

1
Рад представља
сажетак објављеног чланка (Булић
2006), у коме је
наведена и пратећа
литература.
2
Илиње се погрешно назива манастиром јер је реч
само о мањој цркви
подигнутој 1939.
године, по жељи
владике Николаја
Велимировића,
након чега је било
планирано и подизање манастира.
3
Носилац заштитних ископавања
био је Завод за
заштиту споменика
културе из Краљева, а стручну екипу
чинили су: Дејан
Булић, археолог Историјског института
из Београда, и Гордана Маринковић,
грађевински техничар. Инвеститор
радова био је Телеком Србије, који
је на истраживаној
локацији предвидео
изградњу базне
радио-станице мобилне телефоније.

Слика 1 – Поглед
на место где се
налази манастир
Илиње
Figure 1 - View
of the location of
Ilinje monastery

Манастир Илиње добио је име по св.
Илији, коме је посвећена црква. Припада групи овчарско-кабларских манастира, споменичке целине од великог значаја (карта).2
Од 8.8. до 16.8.2005. године обављена су заштитна ископавања непосредно уз
манастир Илиње, метох манастира Благовештење у Овчар Бањи (сл. 1).3 Предвиђена
зона изградње репетиторске станице налазила се тридесетак метара југозападно од
цркве и заузимала је површину 10 х 6,30 m.
У оквиру ове зоне и непосредно око ње обављена су заштитна археолошка ископавања
(сл. 2). До дубине од 1–2 m тло се састоји од
глине са дробином, док у подлози терен чине
кречњаци.
Ров-сонда 1, димeнзија 11,5 х 1,3 m, са
проширењем на источној страни, димензија
3,3 х 3,3 m, оријентисанa је приближно у
правцу север – југ и њом смо покушали да
пресечемо уочени бедем. Уз западни профил, паралелно са њим, констатован је сухозид у дужини од 2,5 m, који се под правим
углом надовезује на бедем. Нађена рановизантијска керамика опредељује овај зид у
исти период, али је објекат употребљаван и
током средњег века. На његовим темељима
подигнут је објекат лаке конструкције, који
је страдао у пожару. На целој површини ископа пронађен је већи број уломака лепа са
траговима плетера, а откривена је и површина запечене земље, вероватно огњишта, као

и остаци малтерног пода. Са источне стране
ров-сонде, према цркви, нађена је кречана
из времена подизања цркве. Површинским
посматрањем и „праћењем” зидова делимично је сагледан габарит утврђења.

Керамички материјал припада рановизантијском и средњовековном периоду.
Рановизантијска керамика је малобројна
и припада већ установљеним формама из
6. и с почетка 7. столећа. Живот на истом
месту током средњег века збрисао је рановизантијске слојеве на истраживаном делу.
Средњовековни керамички материјал далеко је бројнији од рановизантијског, а према општим карактеристикама и аналогијама
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Слика 2 – Манастир Илиње, ситуациони план
Figure 2 - Ilinje
monastery, situation
plan

можемо оквирно да га датујемо у период од
11–12. до почетка 13. века. Налаз мамузе у
слоју хумуса, са карактеристикама готских
мамуза с краја 14. и из 15. столећа, акту-

ализује претпоставку о постојању куле стражаре из позног средњег века. Мамуза је издвојен налаз јер из овог периода нема културног слоја или других налаза.

REPORT on THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF THE ILINJE MONASTERY
Dejan Bulić, Institute of History, Belgrade
Ilinje monastery bears its name after St. Ilija,
to whom monastic church is dedicated. It is a part of
the group of monasteries located in the Ovčar-Kablar
gorge, denoted as monuments of great significance.
In the course of the on-site rescue excavations, one
trench (ditch) was sunk in the ground, yielding remains of a dry-wall with approximately 2.5 meters
in length, which connects under a right angle to the
remains of a rampart. Discovered early Byzantine pottery dates this dry-wall to that period. On the basis
of the early Byzantine foundations, a medieval object
of light construction was erected, and later destroyed
in a fire. Evidence of this object exists in the form of
a mortar floor, fireplace and some house daub. The
remains of the early Byzantine ramparts can be traced
in continuum on both north and east part of the forti-

fication. Remains of a defensive tower were detected
near the church.
Discovered pottery can be described as early Byzantine and Medieval. Early Byzantine pottery is rather
scarce and can be identified with known forms from the
6th and 7th century A.D. Medieval ceramic finds can
be, judging by general characteristics and analogies,
loosely dated to 11th, 12th and the beginning of the
13th century.
Beside this multitude of small archaeological finds
we can distinguish a find of metallic spurs discovered
in the humus layer. The spurs show characteristics of
later gothic spurs dated to the end of the 14th and
15th century. This distinct find actualizes an assumption of the existence of a watch-tower from the late
Medieval times.

Библиографија
Булић, Д. 2006. Археолошка истраживања манастира Илиње у Овчар Бањи, Историјски часопис LIII: 53–92.
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Извештај са сондажног истраживања
локалитета Градина – КазновићИ
Дејан Булић, Историјски институт, Београд
Кључне речи: централна Србија, Рашка, Казновићи, сондажно истраживање,
Градина, рановизантијски период, средњи век

Карта – Положај
локалитета

Од 16.5. до 19.5.2005. године обављено
је сондажно археолошко ископавање локалитета Градина – Казновићи, општина Рашка
(карта). Истражен је са пет пробних сонди,
чиме је добијена стратиграфска слика, а површинским „праћењем“ бедема утврђен је и
приближан габарит утврђења (сл. 2).1

Map – Site location

1
Истраживања
су обављена за потребе пројекта бр.
1390 Историјског
института у Београду. Руководилац радова је др Вујадин
Иванишевић, виши
научни сарадник
Археолошког института у Београду.
Теренске радове
водио је археолог
Дејан Булић.

На путу од Рашке ка Копаониоку, односно Косовској Митровици, скреће се у село
Казновићи, кроз које води земљани пут. Одатле се шумским путем излази на Казновићко

Слика 1 – Градина Казновићи, поглед на локалитет,
из залеђа
Figure 1 - Gradina
Kaznoviće, view of
the site, from the
hinterland

брдо (кота 625), изохипсом се заобилази врх
Дубови и стиже се изнад локалитета, на место одакле се једна коса спушта до улаза у
утврђење испред кога је суви ров. Поменутом косом локалитет је везан за брдо Дубови
и једино је са те стране лако приступачан
(сл. 1). У близини нису уочени извори, те се
намеће закључак да је у оквиру утврђења
вероватно постојала цистерна са резервама
пијаће воде.
Деловањем ерозије готово потпуно су
однети културни слојеви и остаци објеката у
унутрашњости утврђења, због чега поједине
сонде нису дале никакве резултате. Покретан археолошки материјал је сиромашан, али
уобичајен за овакву врсту локалитета. Реч је
о налазима животињских костију, уломцима
грнчарије и спорадичним налазима опеке.
Трасе бедема констатоване су површинским праћењем праваца њиховог пружања.
У конфигурацији терена, на једном делу локалитета, манифестују се као плашт осутог
камена. Тамо где због густог растиња и наслага хумуса није могао да се прати, бедем
је констатован на „прескок”, у дужини која
је била могућа, при чему нису предузимане
веће интервенције и ископавања. Тако је
установљена траса бедема до северне зоне
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Слика 2 – Градина
Казновићи, ситуациони план
Figure 2 - Gradina
Kaznoviće, situation
plan

локалитета, а даље се његов правац може
само приближно одредити јер је за поуздано
констатовање неопходно отварање ров-сонди. Утврђење је приближно овалне основе,
а подигнуто је од ломљеног камена везаног
кречним малтером, док је фундирање обављено на живој стени.
Археолошки материјал показује да је реч
о двослојном локалитету. Утврђење је подигнуто током рановизантијског периода, у 6.
столећу, коме припада старији керамички
материјал. Затим га је користило српско становништво у 10–11. столећу, што потврђују

керамикa и остаци станишта. Са улазне, тј.
јужне стране утврђења, у сонди 2, нађени су
остаци лепа са траговима плетера и мањих
дашчица – чатми. Леп се јавља на читавој
површини сонде у, за сада, недефинисаном
контексту. Поједини комади, са две сачуване (заравњене) стране, били су дебљине 2,
4 и 6 cm. Сви археолошки налази потичу са
нивоа 0,50 m релативне дубине. Слој гарежи
јавља се на релативној дубини од 0,52 m, а
у њему су нађени и мањи комади угља. Из
слоја потиче и мања количина фрагмената
животињских костију.
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REPORT on THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF the site GRADINA – KAZNOVIĆE
Dejan Bulić, Institute of History, Belgrade
Five test trenches, intended for a stratigraphical overview of the archaeological site of Gradina –
Kazanoviće located in the Municipality of Raška were
placed on site. Due to extensive erosion processes on
one part of the fortification, rock bed was detected immediately underneath the top soil. Former location of
the rampart can partially be traced on the bases of the
collapsed stone material, with visible portions of the
rampart being linked together using minimal excavation, which led to the reconstruction of an oval shaped
layout of the fortification.
Archaeological finds are very poor in numbers,
but usual for this type of site. They can be divided into

animal bone finds, pottery shards and sporadic clay
bricks. Recovered material gives evidence for a twolayered archaeological site.
The construction of the fortress can be dated to
an early Byzantine period, 6th century A.D. on the basis of pottery shards. Later occupation of the site can
be dated to 10th and 11th century A.D. with inhabitants being medieval Serbs. Supporting evidence for
this assumption are the remains of a single habitation
structure detected within trench 2, on the entrance
which was located on the southern side of the fortification, in the form of house daub with wattle and
plank markings.
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Турско гробно место на локацији
Кнез Милошева улица 22 у Ваљеву
Владимир Пецикоза, Истраживачка станица Петница, Ваљево
Кључне речи: западна Србија, Ваљево, Улица кнеза Милоша 22, рекогносцирање, турско доба, турбан

Локалитет у Улици кнеза Милоша 22
налази се у самом центру Ваљева, на левој
обали Колубаре, наспрам старог градског
језгра Тешњара (карта). Након рушења старог објекта и започињања
нових грађевинских радова, јуна 2004. године
констатовани су остаци
људских костију и уломци
керамике. Нажалост, пошто се ради о малом простору који је ископан помоћу
тешке механизације, као и
о небризи власника за културна добра, највећи део
локалитета је уништен.
Констатовањем затеченог стања извршено је површинско рекогносцирање,
које је обухватило уређење
профила ископа и преглед
одбачене земље (сл. 1).
Након прикупљања покретних налаза и информација од радника, као и
провере у разним путописима и другим документима, може се изнети следеће.
Археолошки материјал састојао се од
керамичких фрагмената, костију и надгробног споменика, који су констатовани на ду-

бини до 1 метра. Судећи по добро очуваним
уломцима керамике, све посуде су рађене на
брзом витлу и од добро пречишћене земље,
без видљивог трага додавања примеса. На

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

неким фрагментима приметни су остаци глазуре и орнамената рађених у сликарској техници, углавном црвеном и зеленом бојом.
Једина скоро потпуно очувана керамичка
посуда је врч висине 23 cm, рађен од добро
пречишћене глине, окерцрвене боје печења

Слика 1 – Јужни
профил
Figure 1 - South
profile
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(сл. 2), који је омогућио приближно датовање локалитета. Ова врста посуда јавља се
непосредно након успостаљања турске вла-

Слика 2 – Врч
Figure 2 Pitcher

сти у Србији, током 16. и прве половине 17.
века. По неким ауторима, можда је служио
за ритуално прање. Води порекло од оријенталних облика, који се релативно рано појављују не само на територији Балкана већ и у
средњој Европи (Бикић 2003: 119).
Слика 3 –
Турски нишан
(турбан)
Figure 3 Turkish turban

Велики број костију на овој локацији углавном је уништен, па се тешко може стећи
јаснија слика о њима. Вероватно су се ту налазиле и животињске кости, а само неколико
фрагмената сигурно је припадало људском
скелету. Ради се о десном фемуру и десном
хумерусу одраслих индивидуа (Lovrinčević,
Mikić 1989: 158).
Најзанимљивији налаз са ове локације
је надгробни споменик, тзв. турбан (сл. 3).
Доњи део надгробника чини квадар димензија 11 x 20 cm, са орнаментом у виду две уклесане паралелне линије, широке око 2 cm.
Изнад њега је део у виду турбана, по коме
је ова врста споменика и добила име. Висина „турбана” је 17 cm, док је његов обим 74
cm. Украшен је уклесаним косим линијама,
које овом делу споменика и дају изглед турбана. На самом врху приметно је удубљење у
облику скоро правилне кружнице, пречника
9 cm. Појава „турбана” на надгробним споменицима везује се за 17, односно 18. век.
Највећи број споменика ове врсте налази се
на територији Босне, где „турбани” добијају
развијенију форму. Наиме, овај тип надгробних споменика био је састављен из два дела,
усправног стећка правоугаоног облика, на
коме је био исписан текст, и „турбана”, симбола постављења и ислама (Smailagić 1990:
618), на самом врху споменика (Бешлагић
1958: 167).
Прикупљен археолошки материјал наводи на закључак да се на локацији у Улици кнеза Милоша 22 налазила некропола на
којој су били сахрањивани припадници исламске вероисповести, чије датовање може
да се смести у 17. век. Важност резултата
овог рекогносцирања састоји се у томе што
је ово прва археолошка потврда претпоставке да је лева обала Колубаре била насељена
у 17. веку, као што је и путописац Евлија
Челебија поменуо у свом путопису из 1660.
године (Марјановић 2003: 90). Како показују истраживања на овој локацији и у њеној
ближој околини, ово су јединствени подаци
о историји Ваљева.

Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 2/3 113

Turkish burial site in Knez Miloša 22 in Valjevo
Vladimir Pecikoza, Petnica Science Center, Valjevo
In June 2004, in Kneza Miloša 22, in a central
part of Valjevo, earthwork preparation for construction led to a discovery of a certain amount of human
bones and pottery shards. As rescue archaeological
work on given location was not possible, only a surface survey, including work on profile and examination of spoiled soil, was undertaken. A larger quantity of ceramic shards, some bones and almost fully
preserved tombstone were recovered in the process.
This tombstone was laid on a perpendicular stone
rectangle ornamented with two chiseled parallel lines.

Above it was the central piece shaped in a form of a
turban. The occurrence of a turban on a headstone
can be dated to 17th or 18th century. The results of
the survey have shown that this location in old Valjevo centre was the location of an Islamic necropolis
that can probably be dated to 17th century. The importance of this site lies in the fact that, as so far,
this is the only confirmed find that indicates Turkish
settlement from 17th century on the left bank of Kolubara, previously only mentioned in the itinerary of
Evlija Ćelebija from 1660.
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Извештај са заштитних археолошких ископавања локалитета
Ветеринарски завод 2 – Ball Packaging у Земуну
Милорад Игњатовић, Музеј града Београда
Милица Јанковић, Музеј града Београда
Бисенија Петровић, Музеј града Београда
Кључне речи: Срем, Земун, Горњи град, заштитна ископавања, друга половина 17 – прва половина 18. века

Од 2. до 27. августа 2004. године
стручњаци Музеја града Београда обавили
су заштитно археолошко ископавање у Земуну (Горњи град), на локалитету Ветеринар-

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

1
Истраживања су
вршена на основу
одобрења број 63300-563/2004-3 Министарства културе
Републике Србије.
Радовима је руководила Бисенија
Петровић, виши
кустос Музеја града
Београда, а стручну
екипу чинили су
археолози Милорад
Игњатовић и Милица Јанковић.
2
Са овог простора од раније су
познати локалитети
Галеника, Радио
станица – Танјуг,
Ветеринарски
завод, Шљункара и
Асфалтна база.

Слика 1 – План
истражене површине
Figure 1 - Plan of
excavated area

ски завод 2, на коме је започета изградња
фабрике Ball Packaging.1 Простор на коме су
вршена истраживања припада привредној
зони 4, 2–3 km узводно од Земуна, на левој
обали Дунава, на лесном узвишењу просеч-

не надморске висине 80–92 m. Зона покрива простор између обале Дунава, коју чини
лесни одсек висине око 30 m, и трасе новог пута Београд – Нови Сад, удаљене 1–1,5
km од реке.2 Локалитет Ветеринарски завод
налази се на приближно 44°.8698“ северне
географске ширине и 20°.3431“ источне географске дужине (карта). Изградњом нове
фабрике обухваћена је површина од око 10
ha. Претпостављено је да се евентуални археолошки објекти налазе на вишим котама,
тј. на висини од око 89–90 m, ближе старом
путу Београд – Нови Сад. На том простору
отворене су четири сонде димензија 6 х 4 m,
односно истражена је површина од 96 m2.
Све сонде дале су негативан резултат, па је
донет закључак да је истраживањем установљена јужна граница археолошких налазишта у привредној зони 4 у Земуну (сл. 1).
Истовремено је обављан и стручни надзор
над земљаним радовима на читавом простору предвиђеном за изградњу фабрике.
На нешто нижим котама (око 87 m), 200 m
јужно од трасе старог пута за Нови Сад, радом машина откривене су две скупине животињских костију и на том месту постављена
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је сонда V са блоковима I и II. Установљено
је да концентрације костију представљају
два укопа (укоп 1 у блоку I и укоп 2 у блоку
II), оштећена радом тешких машина.
У блоку II сонде V, са животињским костима које су се налазиле у укопу 2, нађена
је већа количина стакла, у којој је препознатљиво више уломака најмање три посуде.
Два од ових реципијената припадају бочицама канаветског типа, које се код нас јављају под тим именом у попису манастира

обод двоструко превијен на спољну страну,
удубљено дно и грубљи „пупак“. У Турскоаустријској збирци Музеја града Београда налази се неколико примерака сродних
боца, ископаних на Београдској тврђави и
датованих у XVIII век (Бајаловић–Хаџи-Пешић 1989: 73–74).
Осим уломака стаклених посуда, у укопу 2 нађена је и фрагментована лулица начињена од црвено печене глине у калупу, са
чашицом која обликом подсећа на стилизо-

Слика 2 –�������
��������
Археолошки материјал откривен у укопима 1
и 2: 1–4 укоп 2; 5–6
укоп 1 (1–2: стакло;
3: керамика; 4:
гвоздени предмети;
5–6: керамика)
Figure 2 - Archaeological material
discovered in interment 1 and 2: 1-4
interment 2, 5-6 interment 1 (1-2 glass,
3 – ceramics, 4 iron,
5-6 ceramics)

Винче 1733. године (сл. 2.2). Назив канаветско стакло позајмљен је из млетачке лексике
XVI века и подразумева полигоналне боце,
најчешће у облику квадера, чији је облик
прилагођен лакшем паковању у сандуке
ради транспорта (Бајаловић–Хаџи-Пешић
1989: 75–76). Код обе бочице недостају делови дна, па се може само претпоставити да
је њихова запремина износила око 200 cm3.
За тако мале посуде слути се да су коришћене за чување течности као што су алкохол,
сируп, биљни екстракт или сличан садржај
којем није неопходна заштита од светла непрозирним стаклом.
Делови обода, грлића и дна трећег реципијента указују на један од најстаријих и
најчешће налажених типова боце, запремине скоро 400 cm3 (сл. 2.1). Боца је израђена слободним дувањем, од провидног плавичастозеленкастог стакла, а има заобљен

вану коњску главу (сл. 2.3). У укопу 1 откривене су још две сличне лулице (сл. 2.5 и
2.6). Заједничке карактеристике сва три примерка, кратак камиш и висока цилиндрична
чашица, сврставају их у исти тип, особен за
другу половину XVII века (Марјановић-Вујовић 1973: 214), а врста пластицитета указује
на европску традицију украшавања људским
и животињским представама. У исто време,
чашице пореклом из источних радионица или
из радионица које су лулице правиле под источњачким утицајем подразумевају флоралну форму или облик плода (Душковић 2006:
25). Изразито турски елемент видљив је на
камишу лулице из укопа, завршеном у виду
лопте, који је накнадно урезаним линијама
требало да асоцира на режњевитост турбана.
Лулице су домаћи производ из XVIII века.
Скоро све кости откривене у укопима 1 и
2 биле су здробљене, поломљене или исече-
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Слика 3 – Сонда
V, блок I, основа
укопа 1
Figure 3 - Trench
V, block I, interment 1, foundation

3
Анализу археозоолошког материјала
извршила је др
В. Димитријевић,
Институт за регионалну геологију
и палеонтологију,
Рударско-геолошки
факултет.

не.3 Одломци су углавном веома мали, дугачки по неколико центиметара, незнатни проценат прелази дужину од 10 cm, док ниједан
одломак није дужи од 15 cm. До фрагментације костију дошло је делимично пре депоновања у седимент, али и током ископавања.
На основу „старих” прелома може се закључити да су кости у највећем броју случајева
поломљене предепозиционо (урези настали
сечењем металним ножем и засеци од удараца масивним металним алаткама).
Укупно је сакупљена 741 животињска
кост, од тога 305 у укопу 1 и 436 у укопу 2.
Три зуба, четири репна пршљена, шест кошчица из ручја и пет грашкастих кошчица су
целе, а све остале су уломци. Код 106 примерака одређена је припадност врсти или роду
животиње. Установљено је присуство искључиво домаћих врста. Најбројнији су остаци
домаћег говечета (Bos taurus, 100 уломака),
домаћој свињи (Sus domesticus) припада пет
уломака, а коњу или магарцу (Equus sp.)
само један.
Уколико животињске кости из укопа 1 и
2 посматрамо заједно, оне потичу најмање

од пет различитих јединки домаћег говечета, од тога најмање четири су одрасле животиње (пронађени су проксимални делови
четири десне жбице), док код једне раст није
у потпуности завршен (проксимални део голењаче). Све кости домаће свиње припадале су прасићима, тј. животињама код којих
није завршен раст, о чему сведоче мале димензије елемената и очуване површине за
срастање зглобова.
Једина кост на основу које је утврђено присуство коња или магарца је оштећен
дистални део жбице. Нађена је уз укоп 1 и
може, али не мора припадати претходно описаној целини.
Веома је мали број средњовековних налазишта на нашем простору на којима су
током ископавања сакупљане животињске кости и вршене археозоолошке анализе
(Blažić 2008), а подаци из касног средњег
века потпуно недостају. Због тога се неколико мера узетих на малом броју очуваних примерака са налазишта Ветеринарски завод 2
може поредити једино са истим налазима у
суседним областима (Bökönyi 1974).
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RESCuE ARCHEOLOGICAL EXCAVATION at THE SITE
VETERINARSKI ZAVOD 2 – BALL PACKAGING IN ZEMUN
Milorad Ignjatović, Belgrade City Museum
Milica Janković, Belgrade City Museum
Bisenija Petrović, Belgrade City Museum
Archaeological site Veterinarski zavod 2 is located
in Zemun – Gornji grad commercial zone 4, at approximately 44°.8698“ northern geographical latitude and
20°.3431“ eastern geographical latitude. Between August 2nd and 27th 2005 Belgrade City Museum carried
out rescue excavations, because of the planned construction of the “Ball Packaging” factory.
Total excavation area is 96 m2, whilst supervision
of groundwork covered area of approximately 10 ha.
Supervision of earthworks over the area determined
for construction of the factory led to the discovery of
two concentrations of animal bones, marked as interment 1 and interment 2, which appeared on somewhat
bigger depths about 200 meters south of the regional road Belgrade – Novi Sad. Within interment 1 two
smoking pipes that can be dated to second half of 17th
century were discovered, with fragments of at least
three glass vessels, one belonging to Canaretto type
flasks (typical for first half of the 18th century) being

discovered in interment 2. Within the same interment
another smoking pipe, resembling stylized head of a
horse was discovered. Both interments were filled with
animal bones.
All in all, 741 pieces of animals’ bones, 305 from
interment 1 and 436 from interment 2, were recovered. Three animal teeth, 4 tail vertebrae, 6 ossa carpi
and 5 ossa pisiforme were found whole, the rest only
in a fragmented state. A 106 bone fragments could be
attributed to a specific species or gender of animals.
Entire bone assemblage recovered is comprised exclusively of domestic animal remains. Most numerous finds
belong to domestic cattle (Bos Taurus, 100 examples),
domestic pig (Sus domsticus) – five fragments, horse
or ass (Equus sp.) - one bone fragment. Based on the
examination of old fractures, it can be concluded that
the bones were mostly broken prepositionally (cuts
created through incisions with metallic knife and cuts
created through blows with massive metallic tools).
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РЕЗУЛТАТИ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
шанца у Салашу Црнобарском
Радивоје Арсић, Завод за заштиту споменика културе, Ваљево
Кључне речи: Мачва, Богатић, Црна бара, Дрина, заштитно ископавање, шанац, Први српски устанак, земуница

Истраживања су
у периоду од 12.
до 23. октобра
2004. године обавили стручњаци
Завода за заштиту
споменика културе
Ваљево. Средства
за истраживања
обезбедило је Министарство културе
Републике Србије.
Учествовала је екипа састављена од
два стручна члана
и шест физичких
радника.
1

Уводне напомене
Задатак овог извештаја је да представи
резултате сондажних археолошких истраживања шанца у Салашу црнобарском, општина Богатић.1 Након крчења терена, било је
потребно сондирање простора како би се
дошло до релевантних података о изгледу и
елементима конструкције шанца. Ова врста
података је драгоцена за израду пројекта
реконструкције. Основни циљеви истраживања били су да се системом сонди утврде
архитектонски елементи шанца, материјал
и начин градње дрвене палисаде на бедему, дубина и простирање одбрамбеног рова,
место и конструкција улазне капије, место,
изглед и начин градње земунице (барутане),
као и регистровање евентуалне градње других објеката и реконструисање историјских
догађаја везаних за шанац.

Карта – Положај
локалитета
Map – Site location

Општи подаци
Шанац у Црној бари налази се на месту
званом Црквине. То је једини очувани шанац
из Првог српског устанка у Мачви. Смештен
је уз дринску отоку и, по неким мишљењима, штитио је прелаз преко Дрине. Његове
приближне димензије су 32 х 34 m. У северозападном углу шанца налази се топовска
табла. Ров је био дубок око 2 m, колико је
приближно износила и дебљина грудобрана.
Капијски отвор налазио се на средини западног бедема. Сматра се да је шанац подигао
војвода Стојан Чупић.
Процес истраживања
Да би се прикупиле све релевантне информације о градњи шанца, простор је истражен системом сонди.

Сонда 1 постављена је на западном бедему, тако да спаја његов врх са западном
ивицом одбрамбеног рова. Њене димензије
су 2 х 10 m, а постављена је на средини западног бедема, према Дрини, да би се „ухватили“ трагови палисаде и добио пресек рова
око шанца.
Сонда 2, димензија 3,5 х 4 m, постављена је на месту претпостављеног положаја
улазне капије шанца, односно на средини
источног бедема, где је његова траса прекинута у дужини од око З m.
Сонда 3, димензија 2,5 х 5 m, оријентисана дужом страном по оси исток – запад,
постављена је у југозападном углу шанца,
где се вероватно налазила земуница. На том
простору, 5 х 4 m, површина земље је улегнута у односу на околни терен до 0,4 m.
Сонда 4, димензија 2 х 4,5 m, оријентисана је у правцу североисток – југозапад, а
постављена је на платформу промера 8 х 8
m, у северозападном углу шанца. Површина
уздигнута око 0,5 m вероватно је представљала платформу за топ.
Сонда 5, димензија 3 х 3 m, налази се у
самом центру шанца.
Осим тога, на угловима бедема постављене су мање сонде, димензија 1 х 1 m.
Дебљина откопног слоја износила је највише око 0,1 m. У свим сондама, изузев сонде 3, ископавање је обустављено на релативној дубини од 0,5 до 0,7 m. Једино се на
простору сонде 3, због пражњења простора
земунице, ископавало до релативне дубине
од 1,4 m.
Непокретни објекти и стратиграфија
Током археолошког истраживања откривено је мало непокретних објеката, као
и покретних налаза. Утврђено је да овај локалитет на истраженом простору има једноставну стратиграфску ситуацију. Бедеми
су подигнути искључиво од речног шљунка
крупније гранулације. Једино је у површинском слоју, дебљине 0,2 до 0,3 m, шљунак
помешан са већим процентом шумског хумуса црне боје и растресите структуре. Хумус
је у бедем продро услед дејства корења вегетације.
На простору на коме се пружа одбрамбени ров, испод слоја светлобраон земље,
дебљине 0,2 m, налази се слој компактног
речног шљунка, односно алувијалног нано-
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Слика 1
Figure 1

са. Шљунак у бедему потиче из ископаног
рова који је усечен у алувијални нанос реке
Дрине, на коме је шанац и подигнут. Сондом
у центру шанца регистрован је нешто дебљи
слој растресите браон земље, у којој се, са
дубином откопа, повећава проценат шљунка. У сонди 4, на топовској платформи, регистрован је само слој светлобраон земље,
од које је начињена платформа.
Интересантно је да на простору шанца нигде нису откривени културни слојеви,
нити трагови горења и разарања.
Једини регистрован објекат унутар шанца је земуница, која се налазила у његовом
југозападном углу. Земуница је имала неправилну четвороугаону основу заобљених
углова, димензија 5 x 3,5 m, а била је укопана у слој светлобраон земље са великим
процентом шљунка. Унутрашњост је испуњена чистим речним шљунком који се осуо са
оближњег бедема. Само је у североисточном
углу земунице регистрован остатак вертикално пободеног дрвеног стуба конструкције, дебљине око 0,2 m.
Ископавањем сонди на бедему и на
улазној капији нису откривени отисци дрвених стубова, који би опстали да је дошло до
спаљивања шанца или до труљења стубова
у слоју у који су пободени.
Покретни археолошки налази
И поред тога што је истражена површина
од око 80 m2, откривено је само шест пред-

мета од метала – делова кламфи и гвоздених
клинова, који вероватно потичу из дрвене
конструкције шанца.
Прелиминарни закључак
Шанац у Црној бари подигнут је на обали старог корита реке Дрине, односно у алувијалној равни са дебелим наслагама речног
шљунка.
Пошто је бедем изграђен од седимента
ископаног у рову, већим делом је сачињен
од алувијалних наслага, тј. шљунка. Странице рова постепено су се сужавале ка дну, а
ров је имао дубину око 2 m.
Улаз, ширине око 1,5 m, налазио се
приближно на средини источног бедема. У
северозападном углу била је мања земуница (бурдељ), за смештај џебане или војске.
Осим тога, у унутрашњости шанца није било
других објеката.
Ископавањем нису откривени трагови
и остаци дрвене грађе, осим једног стуба
у земуници. Дрвена грађа вероватно је извађена и однета са шанца још у време устаника. Недостатак антропогених трагова,
као што су ложење ватре, остаци хране и
одбачени предмети, показује да је шанац
мало коришћен или да уопште није био у
употреби.
Могуће је да се ради о помоћном шанцу
и да се главни шанац налазио око 300 m ка
северу. Тај други шанац потпуно је уништен
орањем.
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RESULTS OF THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF THE SITE OF ŠANAC IN SALAŠ CRNOBARSKI
Radivoje Arsić, Culture Heritage Preservation Institute, Valjevo
This report presents the results of archaeological excavations of a trench in Salaš Crnobarski, municipality of Bogatić. This is the only preserved trench
from the period of the first Serbian uprising in Mačva,
with approximate dimensions of 32x34 meters. In the
northwest corner of the trench a pedestal for cannons
is located. The depth of the trench was around two
meters, which is also the approximate thickness of the
rampart. The gate is located in the middle of the west
rampart. It is thought that the trench was constructed
by vojvoda Stojan Čupić.
The area of the trench was excavated using a
system of archaeological trenches, placed in such a
manner to yield all relevant information on the construction of the trench.
The results have shown that the trench was constructed on an alluvial plain with thick layers of river
pebble. The sides of the trench gradually narrow to-

wards the bottom, which lies at approximately 2 meters bellow the surface. The entrance is around 1.5 meters in width and is located close to the middle of the
eastern rampart. In the northwest corner of the trench,
a smaller dugout (burdelj) has been detected, probably
used for gun powder storage or as soldier quarters.
This dugout was shaped as an irregular rectangle with
rounded corners, and was 5x3.5 meters. Aside from
this one, there were no other objects within the trench.
Excavations have not yielded any traces of timber, except for a single pillar in the dugout.
The lack of anthropogenic traces, such as fireplaces, food remains or discarded objects show that
the trench was rarely used, or not used at all. It is possible that this trench was used as a reserve position,
with the main one being some 300 hundred meters to
the north. This main trench was destroyed in full by
extensive plowing.
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РЕВИЗИОНО РЕКОГНОСЦИРАЊЕ у Обреновцу 2004. ГОДИНЕ
Адам Н. Црнобрња, Музеј града Београда
Кључне речи: рекогносцирање, Београд, Обреновац, праисторија, римски период, касна антика, средњи век

У оквиру прве фазе вишегодишњег
пројекта Музеја града Београда, Археолошка налазишта на територији Обреновца, обављено је ревизионо рекогносцирање
дела територије општине Обреновац на левој обали Колубаре. Предвиђено је да се истраживање изврши за три године, те да се
током њега обави: ревизија стања до тада
евидентираних локалитета, систематско рекогносцирање и, на крају, презентовање
постигнутих резултата. Нажалост, Скупштина града Београда није препознала општи
интерес у овом пројекту и, након само делимичног финансирања његове прве фазе,
даље није финансиран.
Прецизно је картиран, уз утврђивање
степена угрожености, 51 археолошки локалитет, од којих 13 вишеслојних (три са неолитским, два са бронзанодобним, два са
халштатским, девет са латенским, девет са
1. Рвати, Црквине
Римски период – вила рустика
(7436,124 – 4946,226)

римским и три са средњовековним налазима). Искључиво неолитских налазишта је
седам (један старчевачки, два старчевачковинчанска и четири винчанска локалитета),
халштатских – један, латенских – пет, римских – 21 и средњовековних – један локалитет, док хронолошко опредељивање три
локалитета није било могуће. Комплетни
резултати рекогносцирања су публиковани
(Црнобрња 2005), а овом приликом библиографију наводимо само за локалитете који
су раније и сондирани.
Попис локалитета
Бројчана ознака локалитета у тексту
одговара његовом броју на мапи. Координате и габарити одређивани су GPS уређајем
Garmin E-trex Vista. Наведене географске
координате представљају приближну централну тачку налазишта.

8. Забрежје, кућа
Марковића
Римски период
(7438,131 – 4948,951)

2. Бреска, код војске
Латен, римски период –
насеље
(7435,570 – 4947,304)

9. Забрежје, Савска 202
Латен
(7438,786 – 4948,621)

3. Бреска, Уљарица
Латен, римски период –
насеље
(7435,187 – 4947,395)

10. Забрежје, Савска
улица
Латен, римски период
(7438,864 – 4948,322)

4. ТЕНТ А
Римски период – грађевински
објекат, зидане гробнице
(7433,747 – 4948,092)

11. Забрежје, кућа
Богдановића
Латен – гроб
(7438,051 – 4948,811)

5. Забрежје, Лазаревића
ливаде
Латен
(7437,373 – 4947,162)

12. Обреновац, мост на
Тамнави
Римски период
(7436,729 – 4945,182)

6. Забрежје, кућа Ролића
Латен – насеље
(7437,413 – 4947,342)

13. Обреновац, Бошњаци
Латен
(7435,972 – 4945,170)

7. Забрежје, кућа
Ћировића
Римски период
(7437,11 – 4947,579)

14. Звечка, Ваљевски пут
49
Халштат, латен
(7435,985 – 4944,916)

15. Звечка, Воденични
брег
Неолит, старчевачка култура
– насеље
(7435,607 – 4943,878)
Сондажна рекогносцирања
Музеја града Београда
(Todorović 1966а).
16. Звечка, Градац
Халштат А, римски/
касноантички период –
утврђење
(7435,660 – 4943,319)
Сондажна рекогносцирања
Музеја града Београда, 1968.
године.
17. Звечка, Луг
Римски период – насеље
(7435,983 – 4943,125)
18. Звечка, Луг 2
Римски период – насеље
(7435,414 – 4943,208)
19. Звечка, Депонија
Касноантички период,
средњи век
(7436,630 – 4942,279)
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20. Звечка, Купинац
Бронзано доба – насеље
(7434,621 – 4944,392)
Сондажно рекогносцирање
Музеја града Београда
(Todorović 1966b).
21. Звечка, Јендек
Латен – остава; средњи век –
некропола
(7433,936 – 4944,059)
Сондажна рекогносцирања
Музеја града Београда
(Todorović 1966c).
22. Звечка, Дуге њиве
Бронзано доба – некропола;
римски период
(7434,640 – 4945,401)
23. Звечка, имање
Маринковића
Римски период
(7434,436 – 4945,700)
24. Звечка, Три храста –
Марковића куће
Неолит, винчанска култура
(7431,969 – 4942,552)
25. Звечка, Нурча 1
Римски период – остава новца
(7431,625 – 4943,297)
26. Звечка, Нурча 2
Неолит, латен, римски период
(7431,699 – 4943,428)
27. Звечка, Нурча 3
Римски период – грађевински
објекат
(7431,705 – 4943,595)
28. Звечка, Пескови, кућа
Драгићевића
Бронзано доба
(7433,187 – 4942,320)
29. Скела, Гола бара
Неолит
(7423,818 – 4944,706)
30. Скела, Грац
Праисторија
(7425,036 – 4944,712)
30a. Скела, Градић
Праисторија
31. Скела, Врови
Римски период – вила
рустика
(7427,059 – 4946,813)
32. Скела, Селиште
Римски период
(7426,893 – 4946,691)

33. Скела, Проиште
Римски период – вила
рустика; средњи век
(7425,251 – 4948,643)

45. Дрен, Старо гробље
Средњи век – црква
(7424,572 – 4939,712)

34. Скела, Вочага
Римски период – гробница
(7425,207 – 4947,066)

46. Дрен, Дренска вода
Римски период – вила
рустика
(7422,410 – 4939,683)

35. Скела, обала Саве
Неолит, винчанска култура –
насеље
(7424,461 – 4948,364)

47. Дрен, имање
Јовановића
Римски период
(7421,935 – 4939,162)

36. Скела, Ворбис
Римски период
(7422,860 – 4947,468)

48. Вукћевица, Јасење,
Симића брдо
Винчанска култура – насеље
(7422,659 – 4936,002)
Сондажна рекогносцирања
Музеја града Београда
(Todorović 1967b).

37. Скела, Лазића њиве
Римски период – вила
рустика
(7427,723 – 4946,571)
38. Скела, канал
Праисторија
(7428,205 – 4946,797)
39. Ушће, Воћњак
Винчанска култура, бронзано
доба, латен, римски период
(7420,971 – 4945,350)
Сондажна рекогносцирања
Музеја града Београда,
документација не постоји.
40. Стублине, Шарена
чесма
Неолит, латен, римски период
(7432,525 – 4937,189)
41. Стублине, Црквине
Неолит, латен, римски период
(7431,087 – 4935,859)
Сондажна рекогносцирања
Музеја града Београда
(Todorović 1967а).
42. Стублине, Ново село
Неолит, старчевачка и
винчанска култура – насеље
(7431,471 – 4939,615)
Сондажна рекогносцирања
Музеја града Београда
(Todorović 1970).
43. Трстеница, Араповача
Римски период
(7428,746 – 4935,474)
44. Грабовац, Ђурића
виногради
Неолит, старчевачка и
винчанска култура – насеље
(7429,890 – 4940,898)
Сондажна рекогносцирања
Музеја града Београда
(Todorović 1969).

49. Бровић
Римски период – остава
алата, вила рустика
(74311,065 – 4933,138)
50. Пироман, Кесеровића
куће
Римски период
(7432,712 – 4935,033)
51. Велико поље, кућа
Шпановића
Римски период – остава новца
(7435,215 – 4940,268)
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REVISION SURVEYING OF OBRENOVAC IN 2004
Adam N. Crnobrnja, Belgrade City Museum
In accordance with phase one of a long term project of the Belgrade City Museum entitled Archaeological sites on the territory of Obrenovac, a revisionary
survey of the territory of the municipality of Obrenovac
was conducted in late autumn of 2004, primarily focused on the left bank of river Kolubara. Named project
is to take place over the course of 3 years with the
end results being: revision of the state of previously
known sites, systematic surveying and presentation
of results achieved. As a result of the surveying, fifty
one archaeological sites were precisely mapped and

the degree of threat assessed. Out of these, 13 are
multistrata (three with Neolithic, two with Bronze Age,
two Hallstatt, nine La Tene, nine with Roman and three
with Medieval finds) sites. Neolithic finds were detected
on seven sites (one belonging to Starčevo culture, two
have both Starčevo and Vinča finds and four belong to
Vinča culture), one site can be dated to Hallstatt period, five to La Tene, twenty one to Roman and one to
Medieval period, with three sites being chronologically
undetermined. Complete results of the survey were
published (Crnobrnja, 2005).
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ЗАШТИТНА ИСКОПАВАЊА ЛОКАЛИТЕТА НА ТРАСИ АУТОПУТА Е-75
ИЗМЕЂУ БУЈАНОВЦА И ПРЕШЕВА 2003. године
Александар Булатовић, Археолошки институт, Београд
Александар Капуран, Археолошки институт, Београд
Кључне речи: јужна Србија, Прешево, Бујановац, Самољица, Жујинце, заштитна ископавања,
праисторија, касна антика, рани средњи век

Рекогносцирање су обавили
стручњаци Археолошког института у
Београду, Републичког завода за
заштиту споменика
културе у Београду
и Народног музеја
у Врању. Руководилац истраживања
био је М. Томовић
са сарадницима
(А. Булатовић, А.
Капуран, С. ПопЛазић, П. Шпехар,
С. Реџић, Ј. Шарић,
В. Новаковић и Р.
Кадриу).
1

Слика 1 – Карта
налазишта истражених локалитета
Figure 1 - Map of
the sites excavated

Слика 2 –
Жујинце, локалитет Црквиште,
римске терме
(документација
Археолошког института)
Figure 2 - Žujince,
Crkvište, Roman
baths – documentation of the Institute of Archaeology

Током систематског рекогносцирања
2002. године, на делу трасе аутопута између
Бујановца и Прешева, у ужој зони заштите,
констатована су четири локалитета: Аутопут,
Црквиште и Буњиште у Жујинцу и Црквиште
у Самољици (сл. 1), која су сондажно истражена у пролеће 2003. године.1
Локалитет Црквиште у Жујинцу открили
су 1967. године М. Јовановић и И. Микулчић (Јовановић 1967: 313–335). Налази се
на левој тераси Моравице, око 600 m североисточно од православног сеоског гробља
(сл. 1/1).
Истраживањима 2003. године, на централном делу локалитета откривене су
римске терме, оријентисане у правцу северозапад – југоисток, димензија 24 х 20
m (сл. 2) (Томовић, Булатовић и Капуран
2005: 319–353). Овај објекат се састојао од
10 просторија, са три апсиде и praefurniumом, а претпоставља се да се шири у правцу
југозапада. Констатовани су остаци хипокауста и базена, изграђених од хидрауличног
малтера, као и велике централне просторије
са малтерном подницом (apodyterium). Према налазима новца и керамичких уломака са
подова, терме су датоване у прву половину
IV века.
Локалитет Буњиште
у Жујинцу евидентиран
је приликом рекогносцирања трасе аутопута
2002. године. Налази се
око 400 m источно од
терми на локалитету Црквиште (сл. 1/2). Сондажним
рекогносцирањем
(контролне сонде 1 и 2,
укупне површине 13 m2)
откривена је земуница из
средњег неолита (старчевачка култура), изнад
које се налазио културни
слој из гвозденог доба I
(Ha A2-B2, према Рајнекеовој хронологији) (Булатовић, Томовић, Капуран 2005: 399–437).
На локацији непосредно уз аутопут, на

источној периферији атара села Жујинце,
приликом рекогносцирања констатован је
потес површине око 600 m2, са налазима

праисторијске, античке и средњовековне
керамике (сл. 1/3) (Томовић, Фидановски
2005: 11–49). На тој локацији, са источ-
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Слика 3 –
Самољица, локалитет Црквиште, објекти из
касноантичког
периода и раног
средњег века
(документација
Археолошког института)

не стране аутопута, отворено је 10 сонди
димензија 10 х 5 m, а са западне стране
аутопута отворене су три ров-сонде, укупне површине 70 m2. Стратиграфска ситуација, као и малобројни налази искључиво
у површинском слоју, указују да је материјал флувијалном ерозијом и интензивном
земљорадњом нанет са суседног локалитета Црквиште (Томовић, Булатовић, Капуран
2005: 295–307).
Локалитет Црквиште у Самољици налази се непосредно уз аутопут, са његове западне стране, на потесу где се Самољичка

река улива у Моравицу (сл. 1/4). Контролним ров-сондама 1–3, ширине 1 m и дужине
5–10 m, констатовани су остаци комплексног
античког стамбеног објекта и девастиране
гробнице из раног средњег века (Томовић,
Булатовић, Капуран 2005: 255–280). Према
налазима керамике, стакла и новца, реч је о
грађевини из IV века (сл. 3), а захваљујући
налазима бронзаног тега и бронзане појасне
копче са крстом, типа Suchidava, истражени
део грађевине, подигнуте у техници сухозида, и гробница хронолошки су опредељени
у VI век.

RESCUE EXCAVATIONS OF ARCHAEOLOGICAL SITES ON THE ROUTE
E-75 HIGHWAY BETWEEN BUJANOVAC AND PREŠEVO
Aleksandar Bulatović, Institute of Archaeology, Belgrade
Aleksandar Kapuran, Institute of Archaeology, Belgrade
Upon the completion of surveying along the route
of E-75 highway between Vladičin Han and Preševo,
four archeological sites located on the southern end
of the highway route, between Preševo and Bujanovac
were excavated (map 1) in spring 2003. In the region
of Žujince village, on the site of Crkvište (map 1/1)
Roman baths dated to the 4th century A.D. were detected (fig. 2).
On a multi layered site of Bunjište (map 1/2), located near the same village one dwelling object dated

to middle Neolithic was excavated, with Early Iron Age
culture layer being also discovered in the process. Ten
archaeological trenches and three control ditches were
opened at the site Žujince autoput (map 1/3) in order to establish the boundary of a settlement dated
to Roman period and late Medieval times. At the site
of Crkvište in Samoljica (map 1/4) archaeological surveying with trenches yielded a larger object dated to
late Roman period and a devastated grave dated to
early Medieval time.
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Figure 3 - Samoljica, Crkvište, late
Roman and early
Medieval objects
– documentation
of the Institute of
Archaeology
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