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Палеолит, мезолит / Paleolithic, Mesolithic
Пећина изнад Трајанове табле (1)
Баланица, Сићево (2)
Шалитрена пећина (3)
Власац (4)

неолит / Neolithic
Власац (4)
Баташево, Младеновaц (5)
Плочник (6)
Ариа Баби, Ђердап (7)
Црквине и Бележ, Мали Борак (8)
Црквине, Стублине (9)
Илијак, Трнава (10)

Енеолит, бронзано и Гвоздено доба / 
Eneolithic, Bronze and Iron Ages
Пећина изнад Трајанове табле (1)
Црквине и Бележ, Мали Борак (8)
Илирско гробље, Буковачко поље (11)
Кмпије, Бор (12)
Михајлов понор на Мирочу (13)
Ђурица, Крушка и Клостер, Бела Црква (14)
Жидовар (15)
Кале, Кршевица (16)
Горње Плавинце и Ливадице, Гроцка (17)
Чарнок, Бачко Добро Поље (18)
Стари виногради, Чуруг (19)
Цинцар Јанкова улица, Београд (20)
Старо вашариште, Пирот (24)
Др Славољуб Бакаловић, Вршац (28)
Градина Трешњевица, Ивањица (48)
Црква Пресвете Богородице, Сурдулица (50)
Пауље, Лозница (57)

Римско доба / Roman Period
Ђурица, Крушка и Клостер, Бела Црква (14)
Горње Плавинце и Ливадице, Гроцка (17)
Чарнок, Бачко Добро Поље (18)
Стари виногради, Чуруг (19)
Цинцар Јанкова улица, Београд (20)
Народни музеј, Чачак (21)
Код Кораба, Виминацијум (22)
Пиривој, Виминацијум (23)
Старо вашариште, Пирот (24)
Сирмијум, Сремска Митровица (27)
Црква Успенија Пресвете Богородице, Чачак (29)
Небеске столице, Копаоник (30)
Београдска тврђава – западно подграђе (32)
Београдска тврђава – комплекс Зиндан капије (47)
Градина Трешњевица, Ивањица (48)
Млекара, Земун поље (52)

Рано хришћанство / Early Christianity
Улица Ратка Павловића, Ниш (25)
Горња Топоница, Ниш (26)
Сеоско гробље, Кршевица (33)

Сеоба народа и Рана византија / 
Migration of the people and Early Byzantine period
Горње Плавинце и Ливадице, Гроцка (17)
Др Славољуб Бакаловић, Вршац (28)
Циглана, Падеј (31)
Стуб 76, Хоргош (38)
Београдска тврђава – западно подграђе (32)
Градина на Јелици, Чачак (34)
Царичин град, Лебане (35)
Лађевац – Скит св. Ђорђа и Градина, Бајина Башта (36)

Средњи век / Middle Age
Баташево, Младеновaц (5)
Црквине и Бележ, Мали Борак (8)
Илијак, Трнава (10)
Кмпије, Бор (12)
Ђурица, Крушка и Клостер, Бела Црква (14)
Стари виногради, Чуруг (19)
Старо вашариште, Пирот (24)
Др Славољуб Бакаловић, Вршац (28)
Београдска тврђава – западно подграђе (32)
Сеоско гробље, Кршевица (33)
Град, Дупљаја (39)
Манастириште – Мајдан, Нови Кнежевац (40)
Манастир Зочиште, Ораховац (41)
Манастир Велуће, Трстеник (42)
Манастир Дренча, Александровац (43)
Трг, Чачак (44)
Манастир Ресава (45)
Тврђава Бач (46)
Београдска тврђава – комплекс Зиндан капије (47)
Градина Трешњевица, Ивањица (48)

Турско доба / Turkish period
Црквине, Стублине (9)
Стари виногради, Чуруг (19)
Цинцар Јанкова улица, Београд (20)
Народни музеј, Чачак (21)
Старо вашариште, Пирот (24)
Београдска тврђава – западно подграђе (32)
Трг, Чачак (44)
Београдска тврђава – комплекс Зиндан капије (47)
Улица 28. новембра, Нови Пазар (49)
Црква Пресвете Богородице, Сурдулица (50)
Црквиште, Сурдулица (51)

Рекогносцирања / Surveys
Сврљиг, околина (53)
Чока (54)
Обреновац, Београд (55)
ТЕ „Колубара“, Лазаревац (56)
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Пећина изнад Трајанове табле (44º39´N 
22º18´E, дужине око 25 m, на надморској 
висини од 90–91 m) налази се на потесу 
Голо брдо, десетак километара низводно од 
Доње клисуре Дунава, Казана и Хајдучке 

воденице (сл. 2). Голо брдо се надовезује на 
непрекинуту карстну област Мироча (око 
400–500 m просечне надморске висине, са 
врховима до 600–700 m надморске виси-
не). Као и већи део ове области, састоји се 
од масивних горњојурских кречњака, који 
достижу дебљину од 300 m. Овај карстни 
предео одликује се многобројним пећина-
ма и понорима. Након пуштања у рад хи-
дроелектране Ђердап I, у овом делу Ђер-

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2004/2005”
903(497.11)

ИСТРАЖИвАњА АРхЕоЛоШкоГ ЛокАЛИТЕТА 
ПЕћИнА ИЗнАД ТРАЈАновЕ ТАбЛЕ

Душан Борић, Одељење за археологију, Универзитет у Кембриџу
Милош Јевтић, Филозофски факултет, Београд

Кључне речи: плеистоцен, палеолит, енеолит, гвоздено доба, источна Србија, Ђердап, Дунав, Кладово, Голо брдо

дапа ниво Дунава порастао је за приближ-
но 20 m, потопивши четири карстна врела 
(Ljubojević 2003). На потесу Фаца Пешћери, 
на страни Голог брда која се спушта ка Ду-
наву, налази се већи број мањих пећина. 
Једна од њих је и Пећина изнад Трајано-
ве табле, која је у археолошким круговима 
постала позната током рекогносцирања у 
оквиру пројекта Праисторија североисточ-
не Србије, а сондажно је истражена 2004. 
и 2005. године.1 Пећина се налази око 30 m 
низводно од Трајанове табле. Њен свод је 
шаторастог облика (сл. 3). Некада је веро-
ватно била проточна, тј. повезана са раз-
гранатом мрежом карстних канала који су 
дренирали воду са Мироча према Дунаву, 
али је постала сува и била је погодна за 
насељавање током већег дела праисторије. 
Отвор пећине окренут је ка западу. Присту-
пачна је из правца ђердапске магистрале, 
веома стрмом падином Голог брда.

Током 2004. године на улазу у Пећину 
отворена је пробна сонда 1/2004 димен-
зија 2 x 2 m (сл. 1) (број дозволе: 633-00-
755/2004-03). Испод рецентног слоја са 
растињем напре је установљено постојање 
веће јаме, чији је ниво укопавања уочен не-
посредно испод слоја хумуса. У хумусном 
слоју, као и у испуни јаме, нађено је више 
фрагмената керамике, који могу широко да 
се определе у средњи век, као и малоброј-

Слика 1 – Ситуациони 
план локалитета 
Пећина, са 
обележеним сондама

Figure 1 – Plan of the 
site of Tabula Traiana 
Cave with the position 
of excavated areas
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Слика 2 – Пећина 
изнад Трајанове 
табле, поглед са 

Дунава

Figure 2 – Tabula 
Traiana Cave seen 
from the Danube

ни уломци праисторијске керамикe, што го-
вори о новијем ремећењу праисторијских 
хоризоната (сл. 4). Млађа јама простире 
се у квадратима А и Ц, тј. у северном делу 
сонде, али у њеним горњим слојевима (до 
откопног слоја 5). Јама захвата и северни 
део квадрата Д, а дно овог укопа налази се 
на нивоу откопног слоја 12, у зони северног 
профила, на линији квадрата А–Ц. С дру-
ге стране, јужни и југоисточни део сонде у 
квадрантима Б и Д, испод хумусног слоја, 
углавном чини жутоокер седимент, са про-
слојцима који се разликују по растреси-
тости и количини камене дробине. У овом 
слоју није било керамичког материјала, а 
нађено је неколико нетипичних кремених 
одбитака. На основу остатака фауне и апсо-
лутног датовања, одређена је његова пле-
истоценска старост.

Током 2005. године унутрашњост пећи-
не истражена је ровом димензија 1,5 x 
4 m (сонда 1/2005), који је постављен уз 
јужни зид пећине (сл. 1). Установљена је 
иста стратификација геолошких и култур-
них слојева као у првој тест сонди. Овде 
је уочен и стерилни слој, који јасно одваја 
хоризонт са налазима из гвозденог доба 
од нижих слојева плеистоценске старости. 

Површински слој у овом делу чини више 
слојева спаљивања сточне балеге, а није 
се могла јасно уочити стратификација у 

оквиру холоценског слоја, 
у коме је налажен кера-
мички материјал. Уочени 
остаци ватришта најверо-
ватније се могу везати за 
насељавање, тј. спора-
дично коришћење Пећине 
током старијег гвозденог 
доба, на шта указују кера-
мички предмети. Закључак 
о поремећености горњих 
слојева и о развлачењу 
материјала потврђује од-
војен налаз два фрагмента 
исте амфоре у две истра-
жене сонде (сл. 4/6). Поре-
мећени слој садржи мате-
ријал из енеолита (Косто-
лац–Коцофени; сл. 4/1–2), 
старијег гвозденог доба 
(рана фаза Басараби кул-
туре; Калакача–Горнеа; 
сл. 4/3–6) и раног средњег 
века (сл. 4/7) (Капуран, 
Јевтић, Борић 2007). 

Испод површинског 
слоја, који сведочи о       
насељавању/коришћењу 
Пећине током касне пра-
историје и у историјским 
периодима, наишло се на 
слој углавном стерилног 
растреситог окер седимен-
та. На отвореној површини 

Слика 3 – Улаз 
у Пећину, пре 

ископавања

Figure 3 – 
Entrance to 

Tabula Traiana 
Cave before 
excavations

Слика 4 – 
Керамика: 

костолачка 
култура (1-2), 

Калакача и 
Басараби култура 

(3–6), рани 
средњи век (7)

Figure 4 – Pottery 
of the Eneolithic 
Kostolac Culture 
(1-2), Early Iron 

Age Kalakača and 
Basarabi Cultures 

(3-6) and early 
medieval period 

pottery (7)
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сонде 1/2005, дебљина овог слоја није била 
једнака и знатно је већа дуж њеног северног 
профила (сл. 5). Након овог слоја јавља се 
компактнији слој окер седимента, са већом 
концентрацијом животињских костију. На 
граници ова два слоја, у квадрату Б, уз сам 
северни профил (контекст 41), нађена је 
најкарактеристичнија кремена алатка, од-
носно њушкасти стругач (сл. 7), који ука-
зује на привремено насељавање Пећине у 
раним фазама горњег палеолита и може да 
се веже за орињасијенски техно-комплекс, 
тј. прву културу у Европи чији је носилац 
Homo sapiens. 

Нешто испод овог нивоа нађено је 
ватриште (контекст 100) које залази у север-
ни профил ове сонде, а на нивоу ватришта 

у квадратима А и Х (контекст 73) налазио се 
наковањ са траговима употребе, хоризон-
тално положен поред целог и напола пре-
ломљеног радијуса козорога (Capra ibex) 
(сл. 6). Козорог је најзаступљенија врста у 
овом слоју, док од других остатака фауне 
треба издвојити рибље кости, међу којима 
су и миграторне врсте риба (Acipenseridae).2 
Све то највероватније указује на горњопа-
леолитски слој становања који се, по свему 
судећи, пружа ка северном делу пећине и 
који треба да се истражи у наредним кам-
пањама. Датовани фрагмент рога козорога 
из околине горњопалеолитског ватришта 
(контекст 100) даје резултат од 35.530 ± 360 
uncal BP (OxA-16419). Претходно добијен да-
тум за метаподијалну кост пећинског лава 

Слика 5 – 
Северни профил 

сонде 1/2005

Figure 5 – North 
section of Trench 

1/2005 in the 
Tabula Traiana 

Cave

Слика 6 – 
Горњопалеолитски 
слој (контекст 
73), са in situ 
наковњем и напо-
ла преломљеним 
радијусом козорога

Figure 6 – Upper 
Palaeolithic layer 
(context 73) in Tabu-
la Traiana Cave with 
an anvil and in half 
broken radius of ibex 
Capra ibex in situ
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1  Пећина је откривена 24. октобра 2004. године, уз помоћ мештанина Голог брда, Милоша Миленковића, уз при-
суство чланова Академског спелеолошко-алпинистичког клуба (АСАК) из Београда. Руководиоци међународног 
пројекта Праисторија североисточне Србије су др Душан Борић (University of Cambridge) и др Милош Јевтић (Фи-
лозофски факултет у Београду). Екипу која је истраживала ово налазиште у 2004. години, осим руководилаца 
пројекта, чинили су: Марко Јанковић, Александар Капуран, Вида Протић, мр Тонко Рајковача и мр Бобан Трипко-
вић. Екипу која је истраживала локалитет у 2005. години чинили су: Ана Андријевић, Мери Кејт Боутон (Mary Kate 
Boughton), проф. др Весна Димитријевић, Марко Јанковић, Владимир Михајловић, Моника Милосављевић, Вида 
Протић, мр Тонко Рајковача, Андреј Старовић. Реализовање ове теме омогућено је у 2004. години финансијском 
подршком Националне научне фондације САД (U.S. National Science Foundation High Risk Research in Archaeology 
Award BCS-0442096), а у 2005. години, уз подршку Британске академије (British Academy Small Grants 40967) и 
Мекдоналд института за археолошка истраживања Универзитета у Кембриџу (McDonald Institute for Archaeological 
Research, University of Cambridge).

2  Анализу животињских костију са овог локалитета обавила је проф. др Весна Димитријевић (Филозофски факултет, 
Беград), а детаљан извештај уследиће у финалној публикацији овог пројектa.

Слика 7 – Горњопалеолитски (орињасијенски?) 
њушкасти стругач из сонде 1/2005

Figure 7 – Upper Palaeolithic (Aurignacian?) 
end-scraper found in Trench 1/2005 (context 41) 

in Tabula Traiana Cave

(Panthera spelaea) из тест сонде 1/2004 ука-
зао је на нешто млађи период: 31.200 ±1200 
uncal BP (AA-63887). Присуство пећинског 
лава и других предаторских плеистоцен-
ских врста, попут хијене (Crocuta spаelea) 
и пећинског медведа (Ursus spаeleus), по-
казује да је током последњег глацијала ова 
пећина можда била наизменично коришће-
на као привремено људско станиште и као 
јазбина крупних месождера.

Истраживање је прекинуто у сонди 
1/2005, у слоју који се налази испод опи-
саног горњопалеолитског слоја становања. 
У њој је видљива промена боје окер седи-
мента, који постаје црвенкаст. То најверо-
ватније указује на слој другачије геолошке 
старости, док се у средини сонде налазио 
већи камени блок, по свему судећи део об-
рушеног пећинског свода. Животињске кос-
ти и даље се јављају, али у знатно мањем 
броју. Истраживање овог слоја биће могуће 
тек након планираног проширења сонде у 
наредним истраживањама.
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION AT THE CAVE ABOVE TABULA TRAIANA

Dušan Borić, Department of Archaeology, University of Cambridge
Miloš Jevtić, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Tabula Traiana Cave (44º39´N 22º18´E) 
was discovered in the vicinity of the Roman 
stone inscription Tabula Traiana in the course 
of the collaborative project 'Prehistory of north-
east Serbia' between the Departments of Ar-
chaeology of the University of Cambridge and 
Belgrade University. The cave is situated in the 
karstic massive of the Miroč mountain plateau, 
downstream from the Lower Gorge of the Dan-
ube (Fig. 2). It is found some 25 m above the 
present level of the Danube at the altitude of 
90-91 m above see level (Fig. 3). The cave en-
trance has western exposure. 

In 2004, a small test pit (2x2 m) was dug 
at the cave’s entrance. Another trench (4x1.5 
m) was opened in the central part of this 25 
m long cave in 2005 (Fig. 1). The latest occu-
pation (10-30 cm thick) is dated to the Early 
Iron Age (Basarabi and Kalakača-Gorne style of 
pottery, Fig. 4/3-6). There were also sporadic 
finds of the Late Roman-early Medieval pottery 
(Fig. 4/7), possibly associated with a pit dug at 
the entrance of the cave. Only a few pottery 
fragments can be dated to the Eneolithic period 

and are stylistically related to the Coţofeni pot-
tery style (Fig. 4/1). A sterile layer separates 
the late Holocene occupation from Pleistocene 
levels. Based on the associated material cul-
ture and one AMS date, this level can be related 
to the Oxygen Isotope Stage (OIS) 3 and the 
early Aurignacian culture. The obtained AMS 
date comes from an occupation floor with the 
remains of a circular fireplace, associated stone 
anvil and numerous animal bones dominated by 
Capra ibex. 

There were also fish remains, including 
several species of sturgeon. OxA-16419 was 
taken from an ibex horncore associated with 
the fireplace and is dated at 35,530 ± 360 BP. 
Another dated sample (AA-63887) comes from 
a test trench dug at the cave entrance and was 
taken from a cave lion Panthera spelaea meta-
podial giving the result of 31,200 ± 1,200 BP. 
On the basis of faunal remains from this part of 
the cave that indicate the presence of big cats 
and cave bear, it seems that this site might have 
been used intermittently as an animal den and a 
short-term human shelter.
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Палеолитски локалитет Баланица у 
Сићеву откривен је приликом рекогносци-
рања трасe пута Ниш–Димитровград, у јуну 
2002. године. Комплекс сачињавају две 

пећине: Мала Баланица и Велика Балани-
ца, које су међусобно спојене уским пећин-
ским каналом (Петровић 1976). Пећине се 
налазе на излазу из Сићевачке клисуре, на 
надморској висини од 338 m, а улаз им је 
оријентисан према југу. Велика Баланица 
састоји се од улаза, који има изглед потка-
пине, површине 10 x 8 m, и унутрашњег 
дела, површине 36 x 25 m. Малу Баланицу 
сачињавају пространа унутрашња дворана, 
дугачка око 29 m и широка око 5 m, и мања 
унутрашња просторија. 

Претходна истраживања
Joш 2002. године уочено је да су и Вели-

ка и Мала Баланица знатно оштећене актив-
ностима трагача за драгоценостима. У улаз-
ном делу Велике Баланице откривен је ров у 
облику слова V, дужине 5 m, чија је ширина 
премашивала 2 m (на самом улазу), a дубина 
је износила готово 1,5 m. У западном делу 
Мале Баланице налазио се укоп пречника 
око 3 m и дубине око 4 m. Након прегледа 
профила и одбачене земље, у Малој Балани-
ци нису откривени археолошки налази већ 
само животињске кости (очигледно плеисто-
ценске старости), док су у Великој Баланици, 
у профилу рова на улазу у пећину, нађена 
два окресана артефакта (Mихаиловић 2004). 
Пећина је евидентирана као палеолитско на-
лазиште и у њој су 2004. године предузета 
сондажна археолошка ископавања. 

СИСТЕмАТСкА ИСкоПАвАњА ПЕћИнСкоГ 
комПЛЕкСА бАЛАнИцА У СИћЕвУ

Душан Михаиловић, Филозофски факултет, Београд

Кључне речи: средњи палеолит, шарантијен, мустеријен, пећине, мандибула, хоминиди, Сићевачка клисура

Истраживања су 2004. године дала не-
очекиване резултате. На површини од свега 
неколико квадратних метара (у квадратима 
L21–L22), до дубине од једног метра, истра-
жено је шест археолошких хоризоната, у 
којима је нађено више од хиљаду артефака-
та и мноштво фрагментованих животињских 
костију. Сви хоризонти опредељени су у 
средњи палеолит.

Систематска ископавања Велике Бала-
нице започета су 2005. године. Површина 
ископа је проширена, утврђене су западне 
границе насељаваног простора, а дефини-
сана је и стратиграфија наслага у улазном 
делу пећине. Констатовано је да се пале-
олитски налази јављају и у унутрашњости 
пећине. Приликом поновног обиласка Мале 
Баланице, у северном профилу укопа нађени 
су средњопалеолитски артефакти. Исте го-
дине, у овој пећини спроведена су и мања 
сондажна ископавања.

Ископавања 2006. године
Истраживања пећинског комплекса Ба-

ланица у 2006. години предузета су у две 
фазе: јунској и октобарској. Спроведена су 
унутар квадратне мреже коју су сачињава-
ли квадрати површине 1 m2 (сл. 1), а ис-

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – Ситуа-
циони план Велике 

Баланице

Figure 1 – Velika 
Balanica, situation 

plan

902.2(497.11)”2004”
903.21”634”(497.11)
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копавано је по квадрантима димензија 50 x 
50 cm. Дебљина откопа није била већа од 
5 cm, осим када се радило у слојевима без 
или са веома мало налаза. Стратиграфски 
положај и просторни распоред in situ нала-
за и одломака стена са једном димензијом 
већом од 5 cm прецизно су документовани. 
Седимент је просејаван на суво, на ситима 
промера 3 mm.

Током претходних истраживања у Вели-
кој Баланици испитана је површина у дну 
улазног дела пећине. Ископавања 2004. 
године започета су од западног профила 
„рова на улазу у пећину“, у квадратима К, 
L, M/20–22, а 2005. године настављена су 
у квадратима I, J, K/20–22, као и у квадра-
тима I, J/23–26, на самом улазу у унутра-
шњост пећине. Испитано је шест геолошких 
хоризоната унутар два стратиграфска ком-
плекса (сл. 2). У горњем комплексу, непо-
средно испод површинског слоја, издвојени 
су хоризонти са црвенкастим, сивосмеђим и 

светлосмеђим седиментом са дробином (2а–
2c), док доњи комплекс сачињавају слојеви 
тамније боје и глиновитог састава (3а–3c). 
Највише налаза прикупљено је у хоризон-
тима 2b и 3b.

Године 2006. ископавања су настављена 
у западном делу улаза у пећину и у предњем 
делу улаза. Уочено је да слојеви у квадра-

тима I, J/23, 24 постају тамнији и да нагло 
падају ка унутрашњости пећине. У горњем 
слоју (2а) готово није било налаза, али је 
зато у слоју 3 констатован већи број артефа-
ката. Истраживања су обављена и у споља-
шњем делу улаза у пећину, на самој граници 
наткривеног простора (I, J, K/19–21). Ископ 
је спуштен на површину геолошког слоја 5, 
односно на ниво на коме се јавља жућкасти 
седимент са крупним одломцима стена.

У Малој Баланици (сл. 3) настављена су 
ископавања у западном делу пећине (у кв. F, 
G/21–22), на површини која се везује за ква-
драте истраживане претходне године (E, F, 
G/19, 20). Отворено је и неколико квадрата 
дубоко у унутрашњости пећине (G26–G28). 
Малобројни налази из средњег палеолита 
откривени су у хоризонтима 2а–2d (смеђи 
седимент са дробином), одмах испод повр-
шинског слоја. 

Испод укопа у западном делу Мале 
Баланице започето је ископавање слоје-

ва који припадају доњем стратиграфском 
комплексу. Том приликом, у квадрату D18, 
на нивоу геолошког хоризонта 3b, нађен 
је фрагмент мандибуле хоминида (најве-
роватније неандерталца), са три очувана 
молара. Хоризонт се налази готово два ме-
тра испод нивоа на коме су констатовани 
средњопалеолитски артефакти.

Слика 2 – Ситуациони 
план Мале Баланице

Figure 2 – Mala Bal-
anica, situation plan

Слика 3 – Велика 
Баланица: западни 
профил „рова на улазу 
у пећину“

Figure 3 – Velika Bal-
anica – western profile 
of the “trench at the 
cave entrance”
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Слика 4 – Велика 
Баланица: окресани 

камени артефакти

Figure 4 – Velika 
Balanica: chipped stone 

artifacts

Слика 5 – Мала 
Баланица: окресани 

камени артефакти

Figure 5 – Mala Bal-
anica: chipped stone 

artifacts

Археолошки налази и 
културно опредељење
На основу количине и карактера налаза 

може се претпоставити да је Велика Балани-
ца, бар у неким фазама насељавања, пред-
стављала базни логор, док је Мала Баланица 
коришћена као привремени логор или као 
станиште посебне намене, у вези са актив-
ностима у суседној пећини. 

У пећинском комплексу Баланица јављају 
се два типа индустрије. У горњим слојеви-
ма Велике Баланице (2а–2c) прикупљени 
су бројни налази од кремена и артефакти 
добијени применом левалуазијенске техни-
ке окресивања (сл. 4: 1–7). Међу алаткама 
веома су заступљене латералне пострушке. 
У доњим хоризонтима (3а–3c) преовлађују 
артефакти од кварца, пострушке на крат-
ким одбицима (по правилу трансверзалне), 
назупчане алатке и ретуширани одбици (сл. 
4: 8–12). Левалуазијенска техника није ко-
ришћена. Слична индустрија документована 
је и у Малој Баланици, у којој су констатова-
не и типичне пострушке типа Кина (сл. 5).

На основу почетног увида у материјал, 
налази из Мале Баланице и доњих слојева 
Велике Баланице могу да се определе у ша-
рантијен, а артефакти из горњих слојева у 
типичан мустеријен. За разлику од типичног 
мустеријена, који је добро проучен на нала-
зиштима у суседним областима, шарантијен 
је до сада потврђен само на малом броју 
локалитета у јужној Панонији и на западу 
Балкана (Крапина, Беталов сподмол, Ерд) 
(Ivanova 1979; Оsole 1991; Simek, Smith 
1997; Gábori-Csánk 1968), а шарантијенски 
елементи јављају се и у материјалу са Петро-
варадинске тврђаве (Mихаиловић 2006). 

Истраживања пећинског комплекса Ба-
ланица омогућила су да се оквирно сагледају 
главне фазе у развоју средњег палеолита на 
подручју централног Балкана и да се стекне 
почетни увид у начин живота неандертал-
ских група, како у самим стаништима тако и 
на ужем регионалном нивоу. Мандибула хо-
минида из Мале Баланице упућује на претпо-
ставку да ова пећина можда садржи и већу 
количину палеоантрополошких остатака.
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SYSTEMATIC EXCAVATIONS OF BALANICA CAVE COMPLEX IN SIĆEVO

Dušan Mihailović, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

 Paleolithic site of Velika Balanica in Sićevo 
gorge was discovered in 2002 during archaeo-
logical surveying of the Niš-Dimitrovgrad road. 
The complex comprises two caves: Velika and 
Mala Balanica. Six geological horizons were ex-
plored in the first campaign season (in 2004) 
in Velika Balanica, with over a thousand arti-
facts recovered and dated to middle Paleolithic 
and accompanied by numerous and highly frag-
mented animal bones. First systematic excava-
tions were undertaken in 2005 and 2006 result-
ing in the definition of the boundaries of inhab-
ited space and the stratigraphy of the deposits 
at the entrance to the cave. Layers containing 
movable finds were also confirmed in the inner 
part of the cave.

 Trench excavations in Mala Balanica were 
also undertaken in 2005 campaign and were 
followed by systematic excavations in the next 
season. A middle Paleolithic layer was identi-
fied almost at the surface level. Bones discov-
ered in this cave were better preserved than 
those found in Velika Balanica, and the deposit 
was up until 4.5 meters in thickness. Artifacts 
were discovered both at the cave entrance and 

in the extension of the cave hallway, deep in 
the cave.

 Upper horizons (2a-2c) of Velika Balanica 
contained chipped stone artifacts, numerous 
side-scrappers and other Levalloisian chipped 
stone artifacts. Lower horizons (3a-3c) are char-
acterized by quartzite finds, transversal side-
scrappers, retouched flakes and etched tools. The 
finds from the upper layers can roughly be dated 
as typical Mousterian, whilst the lower layers 
could be dated to Charentian. Charentian charac-
teristics are also evident on the finds from Mala 
Balanica. Among the artifacts discovered there, 
the most numerous ones are flakes and quartzite 
tools, and typical Quina side-scrappers.

Abundant archaeological material which fits 
in the end of the Vinča culture has been discov-
ered. 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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Положај и изглед 
Шалитрене пећине
Шалитрена пећина, позната у литерату-

ри и као Велика Рибничка пећина, смештена 
је у клисури реке Рибнице, у селу Брежђе, 
које је око 6 km удаљено од Мионице. На-

лази се на левој обали реке, на 277 m над-
морске висине. Површина пећине износи око 
600 m2, а укупна дужина око 135 m (Ђуро-
вић 1998). Улаз у пећину, широк око 20 m, 
оријентисан је према западу, а налази се око 
20 m изнад данашњег речног тока. Подељен 
је стеном на два дела, односно на леви и де-
сни ходник, који се у унутрашњости спајају 
у јединствен простор.

Историјат истраживања
Шалитрена пећина откривена је током 

рекогносцирања долине реке Рибнице, које 
је крајем седамдесетих година прошлог века 
обавила група младих истраживача из Ваље-
ва. Површински налази фрагмената кера-
мике и кремених артефаката иницирали су 
сондажна археолошка истраживања, која су 
1983, 1985. и 1995. године предузели Архео-
лошки институт из Београда и Истраживачка 
станица Петница. Том приликом, у сондама А 
(2 x 3 m) и В (4 x 3 m) истражена је површи-
на од укупно 18 m2 (Jež i Kaluđerović 1985; 
Kaluđerović 1991). 

Након паузе од пет година, Завод за заш-
титу споменика културе из Ваљева наставио 
је радове на овом локалитету 2000. године, 
када је у оквиру заштитних археолошких ис-
копавања отворена сонда C (3 x 5 m). Наред-
не, 2001. године ископавања су настављена 

СИСТЕмАТСкА АРхЕоЛоШкА ИСкоПАвАњА 
ЛокАЛИТЕТА ШАЛИТРЕнА ПЕћИнА

Бојана Михаиловић, Народни музеј, Београд

Кључне речи: горњи палеолит, граветијен, орињасијен, артефакти од окресаног камена, стрмо ретуширано 
оруђе, датовање, систематска археолошка ископавања, западна Србија, СО Мионица, село Брежђе

у сонди D (3 x 5 m), а започета су и у сонди 
Е (3 x 4 m), где је до краја кампање скинут 
само површински хумусни слој. 

Од 2004. године истраживања Шали-
трене пећине преузео је Народни музеј из 
Београда.

Ископавања 2006. године 
и стратиграфска ситуација
Систематска археолошка ископавања 

која је Народни музеј предузео 2006. го-
дине (дозвола Министарства културе Репу-
блике Србије број 631-00-302/2006-2, од 
26.07.2006. године) представљају наста-
вак изузетно успешних истраживања запо-
четих 2004. године, када је у сондама Е и 
G први пут откривен изузетно богат слој 
са више од 7000 кремених артефаката и 
хиљадама фрагмената животињских кос-
тију, који се везује за граветијен, једну 
од водећих горњопалеолитских култура на 
простору Европе. 

Током овогодишњих истраживања Ша-
литрене пећине настављена су ископавања 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – Шалитрена 
пећина, ситуациони 

план 2006. године

Figure 1 – Šalitrena 
pećina, situation plan, 

campaign 2006

902.2(497.11)”2005”
903/904(497.11)
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у улазним деловима, у сондама E и G. Такође 
је одлучено да се ископавана површина про-
шири на простор сонде B из 1995. године. 
У унутрашњости пећине отворена је сонда 
F. Укупна истраживана површина у четири 
сонде износила је око 40 m2 (сл. 1). Истра-
живање је и ове године вршено у оквиру 
квадратне мреже, чија је основна јединица 
1 m2, али је ради прецизности обављано и 
по квадрантима 50 x 50 cm. Ископавање је 

вршено по геолошким слојевима тако што су 
скидани откопни слојеви просечне дебљине 
5 cm. Седимент је просејаван на ситима про-
мера 2 mm, а сви налази, као и стене са јед-
ном димензијом већом од 5 cm, који су нађе-
ни in situ, детаљно су документовани.

До краја ископавања у улазним делови-
ма пећине показала се прилично јасна стра-
тиграфска ситуација (сл. 2). Издвојени су 
следећи слојеви:

Слика 2 – Страти-
графска ситуација: 
западни профил 
сонди Е и G

Figure 2 – Strati-
graphic situation 
– western profile of 
trenches E & G

Слика 3 – Артефакти од окресаног камена 
из слојева 3 и 4

Figure 3 – Chipped stone artifacts from g.s. 3 & g.s. 4

Слика 4 – Артефакти од окресаног камена 
из слојева 3 и 4

Figure 4 – Chipped stone artifacts from g.s. 3 & g.s. 4
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Слој 1 – површински слој. Сиви растре-
сит седимент са доста прашине, који садр-
жи мешани материјал из више различитих 
периода. 

Слој 2 – старчевачки слој. Тамносиви 
компактан седимент са фрагментима кера-
мике старчевачке провенијенције, кременим 
и коштаним налазима (Јеž Ž. i Kaluđerović Z. 
1985; Шарић 2002). 

Слој 3 – граветијенски слој. Светложу-
ти компактан седимент са крупном и ситном 
дробином, у коме се јављају кремени арте-
факти и бројни, углавном фрагментовани ос-
таци фауне. 

Слој 4 – граветијенски слој. Тамносмеђи 
растресит, местимично потпуно црн седи-
мент. У овом слоју констатовано је неко-
лико хиљада кремених артефаката (сл. 3 и 
4), међу којима преовлађују граветијенски 
шиљци, стругачи, длета, стрмо ретушира-
но оруђе, многобројни остаци животињских 
костију, као и неколико ватришта. 

Слој 5 – орињасијенски слој. Сивожути 
компактан седимент са доста дробине, који 
смо само због разлике у боји поделили на два 
хоризонта: 5а и 5b. И у овом слоју констатова-
но је неколико ватришта (сл. 5), затим оруђе 
од окресаног камена (језгра, чунасти струга-
чи, правилна сечива од локалних сировина) 
и велика количина углавном фрагментованих 
животињских костију. Од изузетног је зна-
чаја налаз две перле од шкољке dentalium, 
које представљају прву појаву накита из тог 
периода код нас (сл. 6). 

Након завршетка ископавања, а у складу 
са светским стандардима ископавања пале-
олитских локалитета, по којима је датовање 

апсолутни императив, од средстава са проје-
кта 2006. године одвојен је део за датовање 
културних слојева у Шалитреној пећини. Ана-
лизе су обављене у Beta Analytic Inc. у Маја-

мију (САД), где су анализом коштаног мате-
ријала стандардном АМS методом добијени 
апсолутни датуми. Резултати су у потпуности 
потврдили наше претпоставке о културној и 
хронолошкој опредељености. Слојеви 3 и 4 
датовани су у период од 24.000 до 25.000 
година пре садашњости (граветијен), док је 
слој 5 датован у време од 31.000 година пре 
садашњости (орињасијен).

Шалитрена пећина представља за сада 
најбогатији палеолитски локалитет у Ср-
бији, једино граветијенско налазиште на 
простору западног Балкана, a свакако једно 
од најбогатијих и најзначајнијих горњопале-
олитских налазишта у југоисточној Европи 
(Mihailović et Mihailović, у штампи; Mihailović, 
у штампи).

Потенцијал Шалитрене пећине за даља 
археолошка истраживања је огроман. Бу-
дућа ископавања могла би да дају одговор 
на питање да ли период насељавања ове 
пећине обухвата и средњи палеолит. 

Слика 5 – Ватриште 
у квадратима 8 и 9 
сонде G, у слоју 5

Figure 5 – Hearth in 
blocks 8 & 9, trench 

G, g.s. 5

Слика 6 – Dentalium 
шкољке из сонде G, 

у слоју 5

Figure 6 – Dentalium 
shells, trench 6, g.s. 5
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SYSTEMATIC ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE SITE OF ŠALITRENA PEĆINA

Bojana Mihailović, National Museum, Belgrade

Šalitrena pećina, also known as Velika 
Ribnička pećina is located in western Serbia, 
in River Ribnica gorge, in the village of Brežđe, 
some 6 kilometers from the town of Mionica. 
It was discovered by a group of young explor-
ers from Valjevo during a survey of the Ribnica 
River valley in the late 1970’s. Over the next 
two decades several archaeological campaigns, 
albeit small in size, took place on the site. First 
protective excavations on the site were initiated 
by Valjevo based Institute for the Protection of 
Cultural Monuments in 2000 and 2001.

Excavations were continued in 2004, car-
ried by the National Museum in Belgrade.

Systematic archaeological excavations un-
dertaken by the National Museum in 2006 rep-
resent a continuation of extremely successful 
2004 campaign, in which trenches E & G yielded 
over 7000 chipped stone artifacts accompanied 
by several thousand fragments of animal bones 

that can be dated to Gravetien, one of the lead-
ing upper Paleolithic cultures of Europe.

The discovery of a Gravetien layer in 2004, 
followed by an Orignacien layer discovered in 
this year’s campaign, depicts a long and continu-
ous period of habitation in the cave throughout 
the upper Paleolithic. 

Culture layer in Šalitrena pećina were dat-
ed in Beta Analytic Inc. (Miami, USA) using a 
standard AMS dating method of the bone ma-
terial. Layers 3 & 4 were dated to 24-25 000 
years BP, whilst layer 5 can be dated to 31 000 
years BP. 

On the basis of our present discovery it can 
be stated that Šalitrena pećina represents the 
most significant and richest Paleolithic site dis-
covered so far in Serbia, being a single Grave-
tien site in the West Balkans and certainly one of 
the richest and most important upper Paleolithic 
sites in Southeast Europe.
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ЗАШТИТнА ИСТРАЖИвАњА мЕЗоЛИТСко-нЕоЛИТСкоГ 
ЛокАЛИТЕТА вЛАСАц

Душан Борић, Одељење за археологију, Универзитет у Кембриџу
Милош Јевтић, Филозофски факултет, Београд

Кључне речи: мезолит, неолит, сахрањивање, источна Србија, Ђердап, Мајданпек, Бољетин, Дунав

Власац је потес који се пружа уз дунав-
ску обалу у атару села Бољетин (општина 
Мајданпек). Низводно од њега налази се 
потес Гребен (карта), иза кога се заврша-

ва Горња клисура Дунава, на месту где се 
река знатно сужава и где је пре регулацијe 
речног дна крајем 19. века пловидба била 
несигурна због стена које избијају на по-
вршину и праве теснац. Управо ове приро-
дне одлике и јаки вирови били су погодни 
за интензиван рибилов, како показују ет-
нографска сведочанства (Петровић 1941). 
Потес данас није насељен, а подизањем 
нивоа Дунава и стварањем акумулационог 
језера после пуштања у рад хидроелектра-
не Ђердап I 1971. године, стрмом дунавском 
обалом скоро је немогуће доспети до Вла-
сца из правца Бољетинске реке. Копном се 
може стићи веома стрмом и зараслом стазом 

преко Бољетинског брда (надморске виси-
не 300–330 m). Ниво Дунава је у овом делу 
клисуре порастао за приближно 15 m након 
пуштања у рад хидроелектране, а у завис-
ности од временских услова сезонски осци-
лира, спуштајући се и за неколико метара 
у време ниског водостаја. Низак водостај 
чест је у пролеће (март–мај) када се, због 
отапања снега или интензивних падавина 
у средњој Европи, Дунавом спушта вели-
ка количина воде, која изазива поплаве у 
горњем току реке. Велику количину приспе-
ле воде хидроелектрана пропушта без аку-
мулације у језеру, због чега се ниво воде у 
њему знатно смањује. Управо то се дого-
дило крајем марта 2006. године, пред по-
четак теренских радова у Ђердапу, који су 
обављани у оквиру међународног пројекта 
Праисторија североисточне Србије, архео-
лошко рекогносцирање и ископавање, под 
руководством аутора овог извештаја, а уз 
консултантску подршку академика Борис-
лава Јовановића.1

На основу претходних обавештења ло-
калних рибара и чувара у Музеју Лепенског 
вира да се у периодима ниског водостаја на 
Власцу наилази на обрађене речне облут-
ке и испране људске кости,2 због олакшаног 
приступа локалитету одлучили смо да већ 
првог дана проверимо ове наводе. Локали-
тет Власац (N 44º 32’, E 22º 3’) истраживан 
је 1970. и 1971. године, током заштитних 
радова у оквиру пројекта Ђердап I, на по-
вршини од 640 m2, и једно је од најважнијих 
налазишта културе Лепенски вир (Срејовић 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – Ситуацио-
ни план и топограф-

ска основа лока-
литета Власац, са 

обележеним сондама, 
данашњим речним 

профилом и нивоом 
водостаја у пролеће 

2006. године

Figure 1 – Topogra-
phy of the site of Vla-
sac with the position 
of excavated areas, 

present riverbank sec-
tion and the Danube 

water level in the 
spring of 2006

902.2:622(497.11)”2003/2005”
903”6373”(497.11)
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шљунком. На тој површини налажене су ра-
суте и испране људске кости, које су поти-
цале из уништених гробова. Непосредно ис-
под и дуж данашњег речног профила нађено 
је крупније камење, које је могло бити део 
уништеног археолошког слоја. Испод једног 
каменог блока и танког слоја шљунка који је 
нанео Дунав, нађене су људске кости у ана-
томском положају. Кости су биле део скелета 
из касног мезолита, а налазиле су се испод 
шљунка и биле су покривене танким слојем 
земље. Дуготрајна ерозија Дунава претход-
но је уништила читав слој изнад скелета, па 
је његова очуваност била пука случајност. 
Дунав је уништио лобању и горњи део торза 
ове индивидуе јер су били на нешто вишем 
нивоу од остатка скелета. Поред скелета 
нађено је око 350 ждрелних „зуба” шарана 
(Cyprinidae), од којих су неки били перфо-
рирани и највероватније су чинили део по-
гребне одоре покојника. Нађен је и мањи 
број перли од морског пужа врсте Cyclope 
neritea, као и један кремени артефакт (Borić 
2006а). Око овог гроба отворена је прва сон-
да 1/2006, димензија 3 х 4 m (сл. 1).

Осим поменутог гроба, на испраној пла-
жи, двадесетак метара низводно, у профилу 
речне терасе примећени су укоп и трагови 
горења. Испред профила отворена је мања 
пробна сонда 2/2006, димензија 1,2 х 1,2 m. 
Засечен је и сам профил речне терасе (сон-
да 3/2006, димензија 7 х 5 m) (сл. 1). Укопом 
видљивим са профила (сл. 4) откривена је 
групна гробница, за коју је установљено да 
је континуирано употребљавана од касног 
мезолита (око 7000–6300. г. п.н.е.) до вре-
мена неолитских трансформација, када је 
истовремена са трапезоидним грађевинама 

и Летица 1978). Након 1971. године његов 
неистражени део је потопљен, а Дунав је 
протеклих 35 година непрекидном ерозијом 
постепено уништавао новонасталу речну 
обалу.

Почетком априла 2006. године на Вла-
сцу смо затекли знатно нижи ниво Дунава 
од уобичајеног (сл. 1, 2). Након завршет-
ка некадашњих истраживања формирана 
је нова речна обала услед пораста нивоа 
реке. Ударима таласа на обалу поткопавају 
се нижи делови речног профила, због чега 
се, под тежином вегетације, горњи делови 
обрушавају, па се процес ерозије неумитно 
наставља (сл. 3). Потес на коме се некада 
налазио археолошки локалитет представља 
јасно дефинисану увалу, дугачку приближно 
100 m, која се одликује блажим падом тере-
на него околна обала, а на истоку је омеђена 
стенским изданком. Седимент постаје тањи 
од средине ка крајевима терасе. При ниском 
водостају, испред речног профила, у шири-
ни од око 20 m, пружа се плажа прекривена 

Слика 2 – Ниво 
водостаја на лока-
литету Власац, 1. 
априла 2006. године 
(поглед низводно)

Figure 2 – The 
Danube water level at 
the site of Vlasac on 
April 1, 2006 (facing 
downstream)

Слика 3 – Затечени 
изглед еродираног 
речног профила на 
Власцу, пре почетка 
радова у пролеће 
2006. године

Figure 3 – The riv-
erbank section found 
at Vlasac at the 
beginning of the field 
season in the spring 
of 2006

Слика 4 – Профил 
групне гробнице, са 
неколико узастопних 
сахрана и видљивим 
подом мезолитског 
објекта на дну (сонда 
3/2006)

Figure 4 – Section of 
group burial at Vlasac 
with several conse-
quitive interments 
and visible Meso-
lithic dwelling floor at 
the bottom (Trench 
3/2006)

Слика 5 – Гроб 
U53 и поремећени 
положај костију 
старијих скелета

Figure 5 – Burial U53 
and disarticulated 
bones of earlier buri-
als placed within this 
last interment
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на Лепенском виру (око 6200–5900. г. п.н.е.) 
(Borić 2006a). Нађено је седам сукцесивно 
сахрањених индивидуа, једна изнад друге, 
при чему су старији скелети знатно поре-

мећени укопавањем нових гробова на ис-
том месту. Ту су сахрањивани и одрасли и 
деца. Уочена је и пракса наизменичних ин-
хумација и кремација in situ. Покојници су 
покривани каменим плочама. У гробовима 
није било прилога, осим украса на одећи. 
Као делови опреме покојника, и даље се у 
мањем броју јављају обрађени зуби шара-

на, и то у нижим слојевима гробнице, док 
су у горњем слоју нађене црвене и беле 
перле од кречњака, сличне онима са Ле-
пенског вира (Borić 2006a), као и перле од 
морске шкољке спондилус (Spondylus) (Borić 
2006b). Након последње сахране (сл. 5) 
простор је ритуално „затворен” главом је-
лена са роговима и дечјом лобањом (сл. 6), 
преко којих су постављени велики камени 
блокови. Директно на каменим блоковима 
лежали су фрагменти старчевачке керамике 
(сл. 7), као и артефакти од кремена који су 
типични за рани неолит на централном Бал-
кану. У другој каменој конструкцији, која 
је нађена испод групне гробнице, налазио 
се и већи аниконични облутак црвене боје. 
Још ниже налазили су се остаци грађеви-
не највероватније трапезоидне основе, са 
остацима мезолитске кремене индустрије, 
укључујући микролитски трапез.

По завршетку кампање 2006. године 
укупно је истражена површина од 44 m2. 
Неиспитани делови сонде 3/2006 покри-
вени су најлоном и слојем земље. Профил 
данашње речне обале на овој локацији, у 
дужини од око 50 m, заштићен је најлоном 
и џаковима са шљунком.

1  Осим руководилаца, чланови екипе који су учествовали у реализацији ове теме током 2006. године су проф. др 
Весна Димитријевић, Драгана Филиповић, Војислав Филиповић, Александар Капуран, Мирослав Кочић, Ненад Ла-
заревић, Југослав Пендић, Марија Обрадовић, Кристина Пенезић, Андреј Старовић, Игор Старовић, Милена Васић 
и Миња Здравковић. Средства у овој сезони обезбеђена су од стране Британске Академије (SG-42170), Meкдоналд 
института за археолошка истраживања у Кембриџу (McDonald Institute for Archaeological Research in Cambridge) 
и Леверхулм програма (Leverhulme Programme) Changing Beliefs of the Human Body Универзитета у Кембриџу 
(University of Cambridge). Реализација пројекта омогућена је и уз свесрдну помоћ и сарадњу Националног парка 
„Ђердап”.

2  Један обрађен жртвеник од пешчара са Власца изазвао је пажњу јавности 2004. године (Ес Дурлић 2004). Међу-
тим, неколико облутака од пешчара нађених на Власцу протеклих година, чувају се у Музеју Лепенског вира. 
Информацију да се овде јављају и испране људске кости пружио је Драго Илић из Бољетина.

Слика 6 – Дечја 
и јелења лобања, 
постављене изнад 

групне гробнице

Figure 6 – Child 
and red deer skulls 

placed over the 
group burial

Слика 7 – Рано-
неолитски (стар-
чевачки) суд из 

најмлађих слојева 
Власца (сонда 

3/2006)

Figure 7 – Early 
Neolithic Starčevo 

pot found in situ in 
the youngest levels 

at Vlasac (Trench 
3/2006)
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RESCUE ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS OF A MESOLITHIC-NEOLITHIC SITE OF VLASAC

Dušan Borić, Department of Archaeology, University of Cambridge
Miloš Jevtić, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

During site surveying of the Upper gorge 
of Danube, a part of the international project 
“Prehistory of Northeast Serbia. Archaeological 
surveying and excavations” under the supervi-
sion of Dušan Borić (Department of Archaeol-
ogy, University of Cambridge) and Miloš Jevtić 
(Department of Archaeology, Faculty of Philoso-
phy, University of Belgrade), in spring 2006 the 
existence of preserved Mesolithic-Neolithic lay-
ers has been confirmed on the site of Vlasac. 
This site of the Lepenski Vir culture has previ-
ously been excavated in the course of rescue 
excavations conducted between 1970 and 1971, 
just before hydro-electric power plant Đerdap I 
came online. Although it has been regarded that 
the site is covered by the water of the accumula-
tion lake, the survey has shown that the archae-
ological layers in the hinterland of the former 
site are accessible for systematic excavations. 
This discovery was made possible by record low 
water levels of Danube. We have established 
that during the forming of the new river bank 
on Vlasac, Danube gradually eroded archaeo-
logical layers of the site endangering preserved 
parts, which is a direct result of the operation 
of hydro-electric power plant Đerdap I. In the 

area in front of the present day river profile, un-
derneath a thin layer of gravel and soil, we have 
discovered a partially preserved late Mesolithic 
skeleton with several hundred perforated carp 
(Cyprinidae) teeth and beads made out of a sea 
snail (Cyclope neritea) shell. About 20 meters 
east of the first trench (1/2006), in the profile of 
the present day river bank, a pit with two burnt 
areas and a complete stratigraphic sequence 
has been detected. In this trench (3/2006), a 
complex group burial with at least 7 sequential 
skeletal burials was detected underneath humus 
and a sterile layer of gravel (about 1 meter in 
thickness) which covered the site after its aban-
donment during Neolithic period. One above 
the other, both children and adults were bur-
ied here. In situ cremations were also detected 
between skeletal inhumations. An ornament of 
spondylus sea shells and beads of red and white 
limestone were discovered in the younger phase 
of the group tomb. The tomb was ritually aban-
doned with the placing of a child and deer skull, 
and then the whole area was covered in large 
stone blocks. Directly on these block of stone, 
fragments of early Neolithic pottery (belonging 
to Starčevo culture) were found.
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Локалитет Баташево налази се у југоис-
точном делу Младеновца, са источне стране 
Баташевoг потокa. Северно од локалитета 
простире се Баташево поље, а источно je 
Велико поље, две простране заравни испод 
брда Дебељак.

Заштитним сондажним ископавањима 
2006. годинe настављена су истраживања 
у северозападном делу Македонске улице.1 
Резултати добијени претходним истражи-
вањима показују да се на простору и у зони 
ове улице развијало насеље из старијег не-
олита, а после дужег прекида и насеље из 
раног бронзаног доба (Катић 2008). Циљ 
нових ископавања био је утврђивање стра-
тиграфске ситуације и израда савремене ар-
хеолошке документације пре почетка радова 
на уређењу улице, који су предвиђени Ре-
гулационим планом ЈП „ДИП“ Младеновца за 
ово градско подручје. 

На северозападном крају улице поста-
вљена је сонда 1/06, димензија 4 x 4 m, а 
културни слој имао је релативну дубину од 
1 m. Испод данашњег шута и хумуса нала-
зила су се три културна слоја. Први припада 
средњем веку, а дефинисан је са неколи-
ко фрагмената словенске керамике из IX–X 
века. Објекти из овог периода откривени 
су западно од ове позиције, на углу улица 
Далматинске и Миодрага Луковића, током 
заштитних археолошких ископавања 1998. 
године. Други слој чини земља уједначене 
структуре и тамносиве боје, а покретан ар-
хеолошки материјал припада најмлађој фази 
старијенеолитског насеља у Баташеву. Трећи 

ЗАШТИТнА АРхЕоЛоШкА ИСкоПАвАњА нА 
ЛокАЛИТЕТУ бАТАШЕво У мЛАДЕновцУ

Велибор Катић, Завичајни музеј Младеновца, одељењe Музеја града Београда

Кључне речи: старији неолит, протостарчевачка култура, средњи век, поток, 
насеље, Београд, Младеновац, Баташево

културни слој састојао се од измешане мрко-
сиве земље и делом је формиран рушењем 
објекта у западном углу сонде. Oбјекат је 
истражен делимично, а углавном залази под 
југозападни и северозападни профил. Веро-
ватно је био правоугаоног облика, са угло-
вима оријентисаним ка странама света, и из-
грађен од лаких конструктивних материјала. 
Био је постављен на здравицу и није имао 
посебно рађену подницу и укопе стубова. У 
зони објекта нађен је велики број уломака 
керамике црвенкасте и окер боје, од којих је 
само неколико украшено мотивом у облику 
слова V или неуређеним плитким јамицама. 
Међу предметима израђеним од камена за-
ступљени су ножићи и стругачи, као и фраг-
менти жрвњева од крупнозрног пешчара. 
Нађена је и кружна керамичка плочица са 
плићим удубљењем у центру, као и фраг-
мент антропоморфне фигурине.

Сонда 2/06, димензија 3 x 3 m, поста-
вљена је 30 m североисточно од сонде 1/06, 
на средини растојања између сонди 1/06 и 
2/05, паралелно уз макадамску улицу. Њено 
ископавање дало је сложену вертикалну 
стратиграфију, која је изузетно значајна 
за сагледавање развоја старијенеолитског 
насеља у Баташеву. Ископ дубине 1,70 m 
садржао је осам сукцесивних слојева из 
старијег неолита.

Најстарији слој припада објекту 2/06, 
укопаном 0,50 m у здравицу. Истражен је 
његов северозападни део са силазном рам-
пом – степеништем, који највећим делом 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – Детаљ 
ситуационог плана 

локалитета

Figure 1 – Make-
donska street. Detail 
of the situation plan 

of the site

902.2(497.11)”2005”
903.4”637”(497.11)
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залази у југоисточни профил, па у овој кам-
пањи нису могле да се утврде димензије и 
карактер објекта. Нађени су предмети од 
камена, кости и печене земље. Керамика 
је заступљена финим посуда-
ма, са површинама заглача-
ним премазом, а потом црвено 
обојеним. Поједини уломци 
грубих посуда украшени су 
импресо техником, и то орна-
ментом у виду трака. Издваја 
се већи фрагмент уникатног 
жртвеника или престола од 
печене земље, са линеарном 
декорацијом.

У другом културном слоју, 
изнад објекта 2/06 откривен 
је северни део полуземуни-
це (објекат 3/06), укопане 25 
сm у здравицу. Највећим де-
лом залази у југозападни и 
југоисточни профил сонде. У 
објекту је нађена већа количина керамич-
ких посуда, међу којима су најзаступљеније 
зделе. У односу на грубу керамику, фина, 
црвено бојена керамика јавља се у знат-
но већем проценту. Груба керамика ретко 
је украшавана, и то углавном зарезима на 
ободу, а јамицама и уштипцима прстију на 
трбуху посуда. Од осталих налаза издвајају 
се предмети од кости и камена, као што су 
фрагментовани камени жрвњеви, глачали-
це, силексни ножићи и стругачи. Већи број 
фрагмената набоја са белом политуром по-
казује да су делови зидова били бојени, што 
је већ констатовано на овом локалитету, на 
претходно истраженом објекту 1/98 (свети-
лиште).

Наредна четири културна слоја (III–VI) 
садржала су изузетно велику количину ар-
хеолошког материјала. У њима није било ос-
татака објеката, изузев у петом слоју где се, 
у југозападном делу 
сонде, издвајала по-
вршина за коју се 
може претпоставити 
да је била део над-
земног објекта. Трећи 
и четврти културни 
слој чини земља мрке 
боје, а пети и шести 
сивомрка земља. Ке-
рамика из ових слоје-
ва је истих или слич-
них карактеристика. 
Код фине керамике 
знатан број посуда је 
црвено бојен и има 
премаз, а јављају се 
и полиране посуде. У 
четвртом културном 
слоју нађен је већи 

део црвено бојеног лонца, чији је трбух ук-
рашен апликацијама у виду наизменично 
постављених људских и животињских гла-
ва. Груба керамика декорисана је импресо и 

псеудоимпресо техником, најчешће од обода 
или рамена до дна посуда, а њен проценат је 
већи у млађим слојевима. У петом културном 
слоју нађени су фрагменти уникатног жртве-
ника на шупљој нози. Предмети од камена 
су бројни: фрагменти жрвњева, брусеви, си-
лексни ножићи, резачи, стругачи и др. Из-
дваја се минијатурна глачана секира са обо-
страном сечицом, која може да се протумачи 
као ритуални предмет. У овим слојевима на-
лазила се и велика количина животињских 
костију, али је само осам костију имало 
функцију алата, углавном шила.

Два најмлађа културна слоја (VII и VIII) 
од претходних се разликују по изразито там-
носивој боји земље и мањој количини архе-
олошког материјала, па су и налази фине, 
црвено бојене керамике ретки. Прикупљен 
је мањи број фрагмената фине углачане ке-
рамике, као и већа количина грубе керами-

Слика 2 – Сонда 
1/06, поглед са ис-
тока на дно ископа са 
основом објекта 1/06

Figure 2 – Trench 
1/06, view from the 
east at the bottom of 
the trench, with the 
basis of object 1/06

Слика 3 – Сонда 
2/06, поглед са за-
пада на дно ископа 
са укопом објекта

Figure 3 – Trench 
2/06, view from the 
west at the bottom 
of the trench con-
taining a pit
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У првом откопном слоју, односно у хуму-
су и данашњем насипу, налазила се знатна 
количина старијенеолитског материјала из 
слојева девастираних приликом постављања 
водовода са југозападне стране сонде.

ке код које се, на појединим уломцима, за-
пажа слична врста украса као у претходним 
слојевима. Нађена су и два фрагмента зо-
оморфне фигрине, као и неколико предмета 
од печене земље, непознате намене.

1  Ископавања је обавила екипа Музеја Младеновца, одељења Музеја града Београда, у периоду од 1. септембра 
до 10. октобра 2006. године, под руководством Велибора Катића, кустоса-археолога. Финансијска средства за 
ископавања, која су била део редовног програма Музеја града Београда, обезбедио је Секретаријат за културу 
града Београда.
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RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE SITE BATAŠEVO IN MLADENOVAC

Velibor Katić, Museum of Mladenovac, Department of Belgrade City Museum

Rescue archaeological excavations were 
carried at the site Bataševo, in Makedonska 
street, by placing trenches 1/06 (4x4 meters) 
and 2/06 (3x3 meters). Trench 1/06 yielded 
two layers dated to the early Neolithic, with a 
part of an object being excavated in the older 
of the two layers. The youngest, third cultural 
layer can indicate the existence of a Slavic 

settlement at the site, dated to X-XI century 
on the basis of pottery fragments. Eight early 
Neolithic layers were defined in trench 2/06. 
First, second and fifth layer yielded remains 
of architecture, whilst all of the layers con-
tained a large amount of movable archaeo-
logical material: pottery and objects of bone 
and stone.
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Праисторијско насеље Плочник нала-
зи се 22 km југоисточно од Прокупља, на 
левој обали реке Топлице, у атарима села 
Баце и Плочник. Благим обронцима Јастре-

пца затворено је са запада и северозапада, 
Видојевице са источне и Соколовице са јуж-
не стране. Овај природни „џеп“ отворен је 
долином Топлице ка северу и североистоку, 
све до јужноморавске низије. Географки по-
ложај Плочника је специфичан. Насеље је 
смештено на раскршћу главних комуника-
ција из неолитског доба. Преко превоја Бар-

ПЛочнИк, нАСЕљЕ вИнчАнСкЕ кУЛТУРЕ
сонда XIX/2006

Душко Шљивар, Народни музеј, Београд
Јулка Кузмановић-Цветковић, Народни музеј Топлице, Прокупље

Кључне речи: неолит, винчанска култура, археометалургија, бакар, малахит, 
грнчарија, сондажна ископавања, Плочник

лово и Пепељевац и даље, дуж реке Косани-
це, остваривана је најближа и најповољнија 
веза са Косовом, а Јанковом клисуром и до-
лином реке Расине са Западном Моравом. На 
значај насеља у Плочнику, осим положаја, 
указује и његова површина већа од 100 ha, 
али и податак да у пречнику од 60–70 km 
није забележено веће насеље из овога доба. 
Дакле, то је била добро одабрана природна 
средина за развој пољопривреде, док вели-
чина насеља и положај на раскршћу главних 
комуникација указују на развијено занатство 
и трговину. То у највећој мери потврђују до-
садашњи налази са овог локалитета. 

Историјат археолошких истраживања на 
Плочнику сеже до 1926. године. Прва фаза 
обележена је случајним налазима приликом 
изградње железничке пруге, када је Дирек-
ција Југословенских железница поклонила 
Народном музеју у Београду оставу која је 
садржала артефакте од бакра. Миодраг Гр-
бић је наредне године извршио прва заштит-
на истраживања, а публиковањем моногра-
фије увео је Плочник у европску археоло-
гију. Други период истраживања обележен 
је сондирањима која је Блаженка Сталио 
обавила од 1960. до 1978. године. Током де-
вет кампања прикупљена је обимна грађа, а 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 
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plan
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најзначајније налазе представљају две оста-
ве са алаткама од бакра. Народни музеј из 
Београда и Народни музеј Топлице из Про-
купља реактивирали су истраживања овог 
локалитета 1996. године. Неколико разлога 
условило је покретање треће етапе ископа-
вања, а то су непозната величина насеља, 

само делимично публикована грађа, нејасна 
стратиграфија и културно-хронолошка пози-
ција, као и многобројни предмети од бакра 
какви нису забележени на истовременим 
насељима у југоисточној Европи. Пресудни 
моменат ипак је била физичка угроженост 
локалитета. Наиме, процењује се да је ме-
андрирањем реке Топлице уништена једна 
трећина насеља.

Према дугорочном плану истраживања, 
најпре су урађена геоелектрична мерења 
и снимања георадаром на најугроженијим 
деловима насеља. Други корак био је стра-
тиграфско сондирање како би се, бар при-

ближно, картирале границе насеља. На-
довезујући се на номенклатуру Блаженке 
Сталио, прва сонда на овим истраживањима 
обележена је бројем IX. После четири сонде 
установљена је западна граница насеља, а 
у културно-хронолошком смислу одређена 
је и позиција плочничких остава. Ти подаци, 

уз геофизичке подлоге, били су пресудни за 
наставак даљих сондирања на овом делу ло-
калитета, са најизразитијим археометалур-
шким налазима. 

Сонда број XIX истражена је током сеп-
тембра и октобра 2006. године. Њене димен-
зије, као и свих претходних сонди, биле су 5 
x 5 m. Локација ове сонде била је условљена 
налазима из сонде бр. XVIII, која је ископа-
вана 2004. године. Том приликом истражена 
је ситуација са остацима камене конструк-
ције и бакарним длетом, као и са каракте-
ристичним пратећим налазима. Како би се 
појаснила цела ситуација, а у очекивању но-

вих детаља и налаза, нова сонда 
постављена је уз претходну, са 
заштитним контролним профи-
лом дебљине 1 m. Радови су се 
пажљиво одвијали, посебно на 
нивоу у којем је откривено ба-
карно длето у претходној сонди. 
Упркос малом растојању, у новој 
сонди нису забележени аналог-
ни археометалуршки садржаји, 
као ни остаци разрушене камене 
конструкције. Дакле, објекат из 
сонде XVIII, уз налазе бакарног 
длета, секире од магнезита и ли-
вачког суда, представљао је по-
себну целину релативно малих 
димензија.

Слика 1 – Сонда 
XVIII, бакарно 

длето

Figure 1 – Trench 
XVIII, copper 

chisel

Слика 2 – Сонда 
XIX, амфора-крчаг

Figure 2 – Trench 
XIX, amphorae – 

goblet
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Вертикална стратиграфија у сонди XIX је 
јасна, континуирана, без цезура и посебних 
грађевинских хоризоната. Према истраже-
ним ситуацијама, стилско-типолошким одли-
кама керамичког материјала и дела антропо-
морфне пластике опет се издвајају три фазе 
винчанске културе у Плочнику.   

Налази и резултати у сонди XIX су за-
довољавајући. Вертикална стратиграфија и 
материјал оправдавају запажања о тродел-
ној подели винчанске културе у Плочнику 
и у јужном ареалу њеног распростирања. 
Недвосмислена је континуирана еволуција 

ове културе, са кулминацијом почетком гра-
дачке фазе, када насеље у Плочнику дос-
тиже највеће размере. На тај континуитет 
указује репертоар типова керамичког по-
суђа, са квантитативним разликама у поја-
ви одређених облика. Једина јасна граница 
видљива је почетком градачке фазе, када 
се јавља сива порозна керамика, све број-
нија у њеним млађим етапама. Те промене у 
фактури, пoшто је репертоар типова скоро 
непромењен, последица су већ развијене 
металургије бакра и технологије постизања 
високих температура.

Археометалуршки садржаји нису изоста-
ли ни у овој сонди. Од слоја до слоја узор-
ци малахита количински варирају и јављају 
се у целој вертикалној стратиграфији ове 
сонде. Као у свим претходним сондама, и у 
Плочнику и на Беловодама, сви узорци су 
измењене структуре услед контакта са висо-
ком температуром, а неколико већих кома-
да имају знатну тежину и, можда, металично 
аморфно језгро. Уз све претходне, ови нала-
зи несумњиво доказују велику металуршку 
продукцију на овом налазишту.

Од многобројног студијског материјала, 
педесетак предмета је инвентарисано. Ка-
рактеристична је скоро доминантна појава 
камених и кремених артефаката. За пред-
виђене минералошке анализе издвојени су 
ретки комади различитих полудрагих стена 
и минерала. Интересантан и редак налаз је 
зооморфна фигурина која представља бика 
са јасно моделованим анатомским детаљима, 
перфорираном њушком и носиљком на леђи-
ма. Заједно са фигуринама бикова са Бело-
вода, овај налаз убедљиво потврђује запа-

Слика 3 – Сонда 
XIX, основа слоја

Figure 3 – Trench 
XIX, layer foundation

Слика 4 – Сонда 
XIX, површина са 
лепом и малахитом

Figure 4 – Trench 
XIX, area with daub 
and malachite
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жања да се ова животиња користила за рад, 
сигурно за ношење и вероватно за вучу тере-
та. На оба локалитета до сада је прикупљено 

доста секундарних артефаката који омогућа-
вају интерпретацију најраније металургије и 
рударства у винчанској култури.

PLOčNIk, VINčA CULTURE SETTLEMENT – TRENCH XIX/2006

Duško Šljivar, National Museum, Belgrade
Julka Kuzmanović-Cvetković, National Museum of Toplica, Prokuplje

The prehistoric settlement of Pločnik is lo-
cated 22 kilometers Southeast of Prokuplje on 
the left bank of Toplica River in the vicinity of 
Bace and Pločnik villages. Excavations on the 
site so far were undertaken three times. First, 
in 1926/27 were the rescue excavations by Mi-
odrag Grbić, followed by the second phase un-
der the supervision of Blaženka Stalio almost 
forty years later, between 1960 and 1978. The 
third and final phase was initiated by the Na-
tional Museum in Belgrade and the National 
Museum of Toplica in Prokuplje in 1996. More 
or less, the excavations on the site are continu-
ous ever since, resulting in the trench number 
XIX being excavated during September and 
October 2006.

Vertical stratigraphy of trench XIX is clear, 
continuous, without caesuras and discrete con-
struction horizons. According to the excavated 
situations, stylistic and typological charac-
teristics of the pottery, three phases of Vinča 
culture are clearly being distinguished on the 
site. A continuous evolution and development of 
this culture is without any doubts, with the only 
visible boundary being the beginning of Gra-
dac phase with the appearance of gray, porous 
pottery, more numerous in the later phases of 

Vinča culture. As typological repertoire does 
not change in the process these changes in fab-
ric are the only visible effects of the developed 
copper metallurgy. 

Archaeometallurgical implements did not 
lack even in this trench. Malachite samples vary 
in quantity from layer to layer, but are present 
in the entire vertical stratigraphy of the trench. 
All of the samples have undergone a transfor-
mation of structure, a result of exposure to high 
temperatures, with several larger peaces hav-
ing considerable weight, possibly due to the ex-
istence of a metallic amorphous core.

An interesting and rare find is the zoomor-
phic figurine discovered this season. The figurine 
is a representation of a bull with clearly distin-
guishable anatomic details, perforated nostrils 
and a carryall on its back. In concordance with 
the similar finds from the site Belovode, this 
find compellingly supports the notion of these 
animals being used for work. Almost without a 
doubt they were used to carry and pull certain 
loads. A significant quantity of secondary arti-
facts that complete a compelling picture with 
ever more clear contours for the interpretation 
of the earliest metallurgy and mining associated 
with Vinča culture. 

Слика 5 – Сонда 
XIX, профил CD

Figure 5 – Trench 
XIX, CD profile
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Локалитет Ариа Баби (у преводу са влаш-
ког Бабино гумно) налази се на обронцима 
Кошобрдa, у залеђу Ђердапa, на надморској 
висини између 310 и 318 m. Сондажно је 

истражен између 2004. и 2006. године (бр. 
дозволе: 633-00-755/2004-03).1 Смештен је 
непосредно поред старог магистралног пута 
Београд–Кладово, на стрмој северној пади-
ни Кошобрдa, која има нагиб према Дунаву 
(инклинација је око 18 %), и то на површи-
ни од приближно 0,8 хектара (сл. 1). Налази 
се у непосредној близини Лепенског вира и 
Лепенског абрија (Јевтић 1983), односно у 
њиховом залеђу (сл. 2).

нЕоЛИТСкИ ЛокАЛИТЕТ АРИА бАбИ У ЗАЛЕђУ ђЕРДАПА

Душан Борић, Одељење за археологију, Универзитет у Кембриџу
Андреј Старовић, Народни музеј у Београду

Кључне речи: неолит, старчевачка култура, источна Србија, Ђердап, Мајданпек, Бољетин, Дунав

Прва обавештења о постојању налазишта 
на овом месту потичу од Симе Голубовића, 
власника њиве на којој је локалитет конста-
тован. Током редовних пољопривредних ра-
дова он је изоравао и сакупљао површинске 
налазе од кремена. Након увида у материјал 
установили смо да се ради о типичној сиро-
вини из старијег неолита, која је позната са 
многих истовремених налазишта на централ-
ном и северном Балкану, и то као „балкан-
ски“ рожнац. Површинским прегледом њиве, 
крајем октобра 2004. године утврђено је да 
се јавља и керамика типична за старчевачку 
културу, затим оруђе и сировине од разли-
читих врста абразивног камена (жрвњеви и 
слично), као и оруђе од глачаног камена.

Tоком 2004. године предузета су сон-
дажна ископавања са неколико пробних 
сонди (једна сонда димензија 2 x 3 m, једна 
2 х 2 m и четири мање сонде димензија 1 x 1 
m). Констатовано је постојање једнослојног 
налазишта. Слој је у великој мери хомоген, 
а чини га смоница тамномрке боје, са там-
ним жутоцрвенкастим прослојцима. Након 
скидања слоја орања, у просеку дебелог 
0,2–0,3 m, у сонди 1 примећен је укоп са 
тамнијом земљом него у околном слоју. Ње-
говим пражњењем није уочен археолошки 
садржај. Већ на дубини од приближно 0,5 m 
наишло се на облутке сивог кречњака, који 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – Aриа 
Баби, површина 
истражена 2005–
2006. године

Figure 1 – 
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чине стерилну камену подлогу (дебљина 
културног слоја варира од 0,5 до 0,8 m). У 
слоју се јављају фрагменти старчевачке ке-
рамике, „балкански” рожнац, као и делови 
камених жрвњева. Фрагменти старчевачке 
керамике веома су уситњени и истрвени. 
Констатовано је и потпуно одсуство кошта-
них налаза, што је вероватна последица 
киселости земљишта.

Да би се јасније сагледао карактер на-
сељавања на овом месту, током 2005. годи-
не предузета су обимнија ископавања, и то 
отварањем површине од 10 x 4 m. Истражи-
вање је организовано у оквиру квадратне 
мреже (1 x 1 m). Сонда 1-2/2005 отворена 
je у западном делу локалитета и приближно 
је оријентисана у правцу исток–запад, па-
ралелно са стрмим одсеком Кошобрда (сл. 
1). Овде је јасније сагледана стратиграфија 
коју чине: 
(1)  површински слој тамне сивоцрне оранице 

(просечне дебљине до 0,3 m), у коме се 
јављају веома уситњени фрагменти ке-
рамике, ситни комади лепа, предмети од 
кремена и већи број налаза од обрађеног 
камена;

(2)  слој који није био поремећен орањем, 
а чини га компактнa земља светломрке 

боје, којa директно належе на здравицу 
(0,2–0,25 m) и представља археолошки 
хоризонт овог насеља;

(3)  слој здравице коју чини светложутa гли-
новитa земља, без археолошких налаза, 
и у коме се јављају фрагменти црвеног 
амонита;

(4)  камена подлога коју чине сиви баремски 
(Baremian) кречњаци.2

У источном реду квадрата 
сонде 1-2/2005, у горњем делу 
непоремећеног археолошког 
слоја, налази се јављају готово 
на читавој истраженој површини, 
док су у доњем нивоу овог слоја 
концентрисани у средишњем 
делу ископа (сл. 3). Уочена је и 
промена боје и структуре земље 
која прати ову концентрацију са 
знатно крупнијим уломцима по-
суђа и алата од камена. То најве-
роватније упућује на остатке 
укопаног објекта, чији је горњи 
ниво уништен ерозијом и орањем. 
Даљим пражњењем објекта, зона 
укопа коју чини црна растресита 

испуна и концентрација налаза сузиле су се 
на простор од приближно 8 m2. Није се могао 
прецизније одредити карактер овог објекта 
пошто нема трагова конструкције, осим сит-
них налаза лепа. Слој здравице достизао је 
на овом месту дубину већу од 1 m, а ископа-
вање је прекинуто пре него што се доспело 
до стенске подлоге.

Од коштаног материјалa нађено је само 
пет мањих фрагмената горелих и калциниса-
них (људских?) костију, и то на дну укопа у 
квадратима 8 и 9 сонде 2/2005.

Највећи број алатки од окресаног каме-
на (више од 100) направљен је од већ поме-
нуте сировине, „балканског“ рожнацa3 (сл. 
4). Заступљени су следећи типови оруђа: 
ретуширана сечива са маргиналним лате-
ралним ретушем, стругачи, пострушке на 
одбитку, пробојци и једно длето на ретушу. 

Слика 2 – 
Положај локали-

тета Ариа Баби 
снимљен са Дуна-
ва, као и положај 
Лепенског вира и 
Лепенског абрија

Figure 2 – 

Слика 3 – Ис-
тражена повр-

шина сонде 
1-2/2005, са 

дистрибуцијом 
налаза

Figure 3 – 
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Присутан је и обрађени комад тамномрког 
прозирног рожнаца, са израженим сјајем на 
сечиву, што показује да је био употребља-

ван за пресецање биљних влакана, можда 
као срп. Нађена су и три мања одбитка од 
црног опсидијана, за које је, анализом саста-
ва у лабораторији Универзитета у Берклију, 
утврђено да потичу из карпатских лежишта 
(усмена информација Бобана Трипковића).

Међу алаткама од камена доминирају 
абразивни комади лошег квалитета од ка-
мена из локалних лежишта. Присутне су 
и типичне неолитске калупасте и језичас-
те глачане секире и длета. Откривена је и 
мала перла од камена.

Најбројнији налази су фрагменти ке-
рамике, углавном већих лоптастих судовa 
грубе израде и грубо обрађене површине. 
Најчешће су печени у светломрким тонови-
ма, док пресек указује на ниску температу-
ру печења. Уочавају се примесе кварцита и 
силикатног песка, а одсуство плеве у изра-
ди неких посуда необично је за керамику из 
старчевачког периода. Јављају се и фраг-
менти плитких коничних здела и неколико 
фрагмената боље израђених посуда на нози 
или шупљој стопи. Од орнаменталних тех-
ника заступљено је само утискивање пр-
стом и штипање по ободу, као и пластичне 
апликације са правилним утискивањем у 
виду гирланди и хоризонталних трака. Већ 
смо поменули да је керамика знатно истрве-
на орањем и киселошћу земље, што је мож-
да разлог одсуствa финијих посуда тањих 
зидова, са сликаним орнаментом и црвеним 
премазом, које су типичне за керамику ра-
ног неолита у Ђердапу (Jovanović 1987). На-
лази са локалитета Ариа Баби могу директ-
но да се повежу са старчевачким слојем на 
Лепенском виру (Perić and Nikolić 2004). Ка-
рактеристике материјала указују на најве-
роватније релативнохронолошко опре-
дељење овог локалитета, односно на фазу 
развијене старчевачке културе, нпр. IIб, по 
хронологији Драге Гарашанин (Aranđelović-
Garašanin 1954), вероватно на период из-
међу 5900. и 5500. године п.н.е.

Слика 4 – Алатке 
од окресаног камена

Figure 4 – 

1  Локалитет је истражен у оквиру пројекта Праисторија североисточне Србије, којим руководе др Душан Борић 
(University of Cambridge) и др Милош Јевтић (Филозофски факултет у Београду). Екипу која је истраживала ово 
налазиште у 2004. години, осим руководилаца пројекта, чинили су: Марко Јанковић, Александар Капуран, Вида 
Протић, мр Тонко Рајковача и мр Бобан Трипковић. Екипу која је истраживала локалитет у 2005. години чинили 
су: Ана Андријевић, Мери Кејт Боутон (Mary Kate Boughton), др Весна Димитријевић, Марко Јанковић, Владимир 
Михајловић, Моника Милосављевић, Вида Протић, мр Тонко Рајковача, Андреј Старовић и Игор Старовић. Ар-
хеолошка истраживања у потпуности су довршена 8–9. априла 2006. године. Реализовање ове теме омогућено 
је у 2004. години финансијском подршком U.S. National Science Foundation (High Risk Research in Archaeology 
Award BCS-0442096), а у 2005. години уз подршку Британске академије (British Academy Small Grants 40967) и 
Мекдоналд института за археолошка истраживања Универзитета у Кембриџу (McDonald Institute for Archaeological 
Research, University of Cambridge).

2  На информацији о геолошкој старости слојева захвални смо проф. др Драгоману Рабреновићу и проф. др Драгану 
Миловановићу са Рударско-геолошког факултета у Београду, који су 8. септембра 2005. године посетили лока-
литет.

3  „Балкански” рожнац је калцедонски кварц и јавља се у варијететима жуте/мрке боје са беличастим фосилним 
инклузијама које му дају карактеристичан туфнаст изглед. Лежиштa ове сировине, по свему судећи, нису локалнa 
(Voytek 1987).
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NEOLITHIC SITE ARIA BABI IN THE HINTERLAND OF ĐERDAP

Dušan Borić, Department of Archaeology, University of Cambridge
Andrej Starović, National Museum, Belgrade

The site of Aria Babi is situated on the top 
of the Košobrdo Hill (Fig. 1) at the altitude of 
310-318 m in the immediate hinterland zone 
of the sites of Lepenski Vir and Lepenski Abri 
(Fig. 2). The site is found on a north-facing 
slope (18% degree) and consists of 0.6-0.8 m 
thick, largely homogenous, sediment with re-
mains of an Early/Middle Neolithic occupation. 
The characteristic Starčevo Culture pottery is 
found along with a variety of flint tools (Fig. 4), 
largely made of yellow white-spotted flint from 
the ”Balkan” platform (Voytek 1987), as well as 
various abrasive ground stones and polished 
shoe-last stone axes. 

The collaborative project ”Prehistory of 
north-east Serbia” between the Departments 
of Archaeology of the University of Cambridge 
and Belgrade University investigated the site 
between 2004 and 2006. In 2004, several test 
trenches were dug across the site in order to es-

timate its potential for future work. On the basis 
of the surface collection, it was estimated that 
the site spreads across 0.8 ha. In 2005, a trench 
was dug (1-2/2005, 4x10 m) exposing a larger 
area, and a significant concentration of cultural 
material was discovered in the subhumus layer 
(Fig. 3). Due to the acidity of soil at this site, no 
bone finds are preserved and only three small 
burned fragments were found at a lower level of 
Trench 1-2/2005. Such acid smonitsa soil also 
significantly damages pottery surfaces making 
them look rounded and washed out. 

The pottery found here has analogies in the 
published pottery assemblage from the site of 
Lepenski Vir (Perić & Nikolić 2004), and could 
be related to a developed phase of the Starčevo 
Culture, i.e. 5900-5500 cal BC. In the course of 
the 2005 field season, three small pieces of ob-
sidian (from the Carpathian sources) were found 
along with a small stone bead.

библиографија

Aranđelović-Garašanin, D. 1954. Starčevačka kultura. Ljubljana.

Voytek, B. 1987. Analysis of lithic raw material from sites in eastern Yugoslavia, in: Papers for the First International 
Conference on Prehistoric Flint Mining and Lithic Raw Material Identification in the Carpathian Basin, Budapest-Sümeg 
(ed. K. T. Bíro). Budapest: 287–295.

Јевтић, М. 1983. Лепенска поткапина, праисторијско насеље. Старинар XXXIII–XXXIV: 201–207.

Jovanović, B. 1987. Die Architektur und Keramik der Siedlung Padina B am Eisernen Tor, Jugoslawien. Germania 65 (1): 
1–16.

Perić, S. and Nikolić D. 2004. Stratigraphic, Cultural and Chronological Characteristics of the Pottery from Lepenski Vir – 
1965 Excavations, in: The Central Pomoravlje in Neolithisation of South-East Europe. The Neolithic in the Middle Morava 
Valley 1 (ed. S. Perić). Belgrade: 157–217.



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 39

ЗАШТИТнА АРхЕоЛоШкА ИСкоПАвАњА нА ЛокАЛИТЕТИмА цРквИнЕ 
И бЕЛЕЖ, мАЛИ боРАк (ко ЛАЈковАц)

Мирјана Благојевић, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд
Радивоје Арсић, Завод за заштиту споменика културе, Ваљево

Кључне речи: неолит, бакарно доба, средњи век, насеље, некропола, експлоатација лигнита, заштитна 
археолошка ископавања, западна Србија, Лајковац, Мали Борак

На основу дозволе Министарства култу-
ре Републике Србије (бр. 633-00-388/2006-
03), а према Програму и предрачуну радова 
Републичког завода за заштиту споменика 

културе, од 6. априла до 30. новембра 2006. 
године извршена су заштитна археолош-
ка ископавања на локалитетима угроженим 
радом површинског копа Тамнава – Источно 
поље Рударског басена „Колубара“.

Локалитет црквине
У 2006. години настављена су архео-

лошка ископавања на простору винчанског 
насеља и средњовековне некрополе, по сис-
тему који је успостављен 2005. године (сл. 
7). Истражена је површина од око 1200 m2 

(сонде 24–40, 51, 52; шест контролних ро-
вова дужине 50 m и ширине 0,40 m). Регис-
тровани су: 31 непокретни објекат и струк-
тура (куће, пећи, зоне лепа, јаме), као и 222 
гроба. Све целине су по карактеристикама 
идентичне онима које су истражене током 
2005. године.

Нове сонде, означене редним бројевима 
од 25 до 40, имају димензије 5 х 4 m и 8 х 4 
m, а током радова су проширене како би се 
сагледала археолошка ситуација. У сонда-
ма 24, 25 и 27 истраживања су настављена 
са нивоа на коме су радови обустављени у 
децембру 2005. године. Распоред сонди до-
некле је био условљен редоследом откупљи-
вања парцела на терену. 

Ни у једној сонди стратиграфска сли-
ка се не разликује од оне добијене истра-
живањем 2005. године. На већем делу на-
лазишта простире се једнослојно неолитско 
насеље. Од површине до релативне дубине 
између 0,20 m и 0,80 m констатован је слој 
тамнобраон земље, чија компактност варира 
у зависности од тога да ли је обрађивана у 
новије време. Слој је тањи на деловима ло-
калитета који се налазе на благим падина-
ма, односно близу ивица речне терасе, где 
достиже максималну дебљину од 0,30 m. 
Углавном садржи ситније фрагменте грнча-
рије, претежно сиве и црне боје, алатке од 
кремена и глачаног камена. Испод њега на-
лази се слој светлобраон жућкасте глинови-

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – Црквине, 
сектор 12, сонда 6 
са остацима куће

Figure 1 – Crkvine, 
sector 12, trench 6, 
blocks PR15-16, A.C. 
1.1 (house)

902.2(497.11)”2005”
903.5”6373”(497.11)
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те земље, максималне дебљине око 0,40 m. 
Регистровано је више зона са остацима нео-
литских објеката подигнутих на самом врху 
овог слоја, одакле је извршено и укопавање 
отпадних јама у слој светлобраон жућкасте 
земље. Осим тога, у њему је регистровано 
веома мало покретних археолошких нала-
за. Следећи је слој светлобраон глиновите 
земље, чије се дно налази на релативној ду-
бини већој од 2,20 m, а који је археолошки 
потпуно стерилан. Сви гробови на некропо-
ли били су у овај слој укопани до релативне 
дубине од око 0,70 m.

винчанско насеље
Откопани су остаци осам кућа са очу-

ваним подним и зидним лепом, на коме се 
јасно виде отисци дрвене грађе – талпе, гре-
де, пруће (сл. 1). Регистрована је знатна ко-
личина фрагмената керамичких посуда, од 
којих је већина имала довољно елемената 
за делимичну или потпуну реконструкцију. 
На нивоу пода налазили су се фрагменти 
ритуалних жртвеника и антропоморфних 
фигурина, алатке од кремена и глачаног ка-
мена, делови камених жрвњева, необрађени 
кремен. Нађени су остаци три пећи, које су 

вероватно служиле за припрему хране. Ис-
пуна и положај већег броја јама указују да 
се не ради о обичним отпадним јамама, већ 
о структурама повезаним са религиозном 
праксом неолитског човека. У свим јамама 
откривен је велики број археолошких нала-

Слика 2 – Црквине: торзо и глава фигурина

Figure 2 – Crkvine, torso of a ceramic figurine, 
head of a figurine

Слика 3 – Црквине: минијатурна здела и жртвеник

Figure 3 – Crkvine, miniature ceramic bowl, ceramic altar

Слика 4 – Цркви-
не: наушница и 

прстен од бронзе

Figure 4 – Crk-
vine, bronze ear-
ring, bronze ring
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за – фрагменти керамичких посуда (плитке 
и дубоке зделе, минијатурне посуде, лонци, 
амфоре, ђувечи, питоси); делови жртвеника 
од којих неки, због великих димензија, пред-
стављају веома ретке налазе на нашим ло-
калитетима из овог периода; антропоморфне 
фигурине и мањи жртвеници постављени на 
четири ноге (сл. 2 и 3).

Средњовековна некропола 
Лоцирана је на источном делу локали-

тета, а налази се на остацима винчанског 
насеља, на површини од око 800 m2. Истра-
жен је већи део некрополе него приликом 
ископавања 2005. године (70 гробова). От-
копана су 222 скелетнa гроба, са и без гроб-
них обележја. Мањи број гробова (17) имао 
је обележја од камена, у виду хоризонтално 
постављених монолитних плоча – стећака, 
док су два споменика вертикално пободена. 
Над једним гробом налазила се мања хумка 
од наслаганих облутака и фрагмената ан-
тичких опека. 

Гробови су укопавани на релативној 
дубини од 0,40 m до 0,90 m, у слоју там-
нобраон растресите земље, тако да контуре 
рака нису могле јасно да се уоче. Код мањег 
броја млађих гробова, који су укопани у 
слој светлобраон жућкасте земље, биле су 
видљиве контуре рака од тамнобраон рас-
тресите земље.

Покојници су слободно укопани, 
оријентисани у правцу запад–исток, са ми-
нималним одступањима. Сви су положени 
на леђа, у испруженом положају, са рукама 
прекрштеним на грудима, стомаку или кар-
лици. Уочена су честа преклапања гробних 
рака, при чему су млађи укопи делимично 
оштетили старије гробове. Стање већине 
скелетних остатака било је лоше, па чак 
и изузетно лоше, што је последица укопа-
вања у кисело земљиште.

Западну границу некрополе (потес Бе-
леж) чине гробови аустроугарских војника, 
који су идентификовани на основу налаза 
војних ознака и дугмади, као и гелера ар-
тиљеријских граната. Гробови вероватно по-
тичу из времена Колубарске битке. У слоју 
изнад њих нађен је мањи број фрагмената 
керамичких посуда, који се могу определити 
у касни средњи век и савремено доба. 

Гробни прилози: бронзано и сребрно 
прстење украшено флоралним или геомет-
ријским мотивима, а на једном примерку ше-
матски су урезане људске фигуре; бронзане 
и сребрне наушнице (а) тип каричица, б) 
наушница са перфорираном полиедарском 
јагодом, украшеном техником филиграна и 
гранулације, в) са намотаном танком жицом 
на крајевима, г) нароскана наушница, д) 
са коленцима); бронзане и сребрне игле са 
мањом округлом главом; делови бронзаних 
копчи и наруквица; бронзани крст са уреза-
ном представом свеца; фрагменти вунених 
трака протканих срмом – почелица, на који-
ма је аплицирана сребрна плочица са купас-
тим испупчењима; бронзана дугмад и апли-
кације са одеће; гвоздене копче; гвоздене 
мамузе (сл. 4 и 5).

На основу малог броја налаза и њихо-
вих типолошких одлика, као и надгробних 
обележја установљено је да је некропола 
била дуже у употреби. Најстарији гробови 
могу да се определе у период од XI до XIV 
века, док највећи број гробова припада вре-
мену од XV до XIX века.

Локалитет бележ
Налази се приближно 200 m јужно од 

откривених објеката на локалитету Црквине, 
испред фронта површинског копа Тамнава – 
Источно поље, преко асфалтног пута Мали 
Борак – Скобаљ. Захвата површину од око 2 
ha. Северну границу локалитета чине обод 
речне терасе и падина према реци Кладници, 

Слика 5 – Цркви-
не: бронзани крст, 
почелица и нау-
шница од сребра

Figure 5 – Crkvine, 
bronze cross, silver 
diadem, silver ear-
ring
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а јужна и западна граница простиру се око 
асфалтних путева који пролазе кроз Мали 
Борак (карта и сл. 7). На основу резултата 
из пробних сонди (41–50), које су отворене 
на почетку радова, утврђено је да се ради 
о остацима из млађег енеолита. Истражена 
површина износи око 700 m2 (сонде 1–14). 
У сондама је откопано десет непокретних 
објеката, и то седам јама, три групе кера-
мике и скелет коња. Јаме имају пречник 1–2 
m, кружну или елипсасту основу и левкаст 
пресек, а дубоке су 0,50–0,80 m. Испуњене 
су тамнобраон растреситом земљом са при-
месама гари, ситним комадима лепа и већом 
количином фрагмената керамичких посуда, 
који су углавном били спаљени.

У свим сондама установљена је једин-
ствена стратиграфија – од површине до 
око 25 cm дубине налази се слој оранице, 
а затим, до дубине од 30–40 cm, слој там-
нобраон компактне земље, у коме је нађен 
највећи број археолошких налаза. Испод 
овог слоја, на дубини од 60–70 cm, је слој 
светлобраон жућкасте земље, који је архео-
лошки стерилан.

Димензијама се издваја укопани објекат 
у сондама 14 и 15. Ради се о великом укопу 
димензија 10 х 5 m и максималне дубине око 
0,80 m, који је био испуњен црном растре-
ситом земљом. На дну објекта откривена је 
већа количина керамичког материјала.

Скелет коња нађен је у сонди 6, у јами 
димензија 1,5 х 0,6 m, у неанатомском поло-
жају. Карлица и задњи удови били су одвоје-
ни од остатка тела. У јаму је најпре убачен 
труп са главом, а потом задње ноге и кар-
лица. Других налаза није било. Скелет коња 
је рецентан, највероватније из перода Колу-
барске битке (сл. 6).

У сондама 4 и 6 констатоване су зоне са 
великом концентрацијом налаза, међу који-
ма и неколико in situ фрагментованих кера-

мичких посуда, спаљених животињских кос-
тију, кремених језгара и одбитака. 

Највећа концентрација материјала нађе-
на је у зонама које су се налазиле дирек-
тно изнад отпадних јама. Керамика је лоше 
печена или потпуно прегорела. Већи број 
фрагмената је грубе фактуре, са примеса-
ма органских материја у сировини. Остали 
фрагменти припадају керамици тамносиве и 
светлоцрвене боје печења, са примесама си-
ликатног песка. Издвајају се уломци мањих 
пехара или здела са тракастим дршкама, 
биконичних здела и цилиндричних лонаца 
са тунеластим дршкама. Од орнамената за-
ступљене су плитке косе канелуре, коси уре-
зи и псеудобарботин. Међу кременим арте-
фактима доминирају језгра за израду сечи-
ва, од изузетно квалитетног кремена. Такође 
су заступљене и алатке од глачаног камена. 
Сви налази су типични за енеолитску култу-
ру Бубањ–Хум.

Слика 6 – Бележ, 
сектор 102, сонда 6 

са скелетом коња

Figure 6 – Belež, 
sector 102, trench 6, 

layer 4, A.C.1.7

Слика 7 – Цркви-
не и Бележ, карта 

истражене повр-
шине

Figure 4 – Crkvine 
& Belež, map of 
excavated area
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RESCUE ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS ON THE SITES OF „CRkVINE“ 
AND „BELEž“, MALI BORAk (kO LAjkOVAC)

Mirjana Blagojević, Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia, Belgrade
Radivoje Arsić, Heritage protection Institute Valjevo

Mining basin “Kolubara” encompasses the 
territory of Podrinje, Kolubara and Belgrade re-
gions, spreading over the territory of four mu-
nicipalities: Lazarevac, Lajkovac, Ub and Obren-
ovac with rivers Kolubara, Kladnica, Tamnava, 
Turija and Peštan. Its favorable geographic posi-
tion and climate were of importance in the cre-
ation of primordial settlements, almost by a rule 
located in river valleys, areas rich in forest suit-
able arable land and plentiful in fish and game. 
These characteristics of the terrain are closely 
linked with the genesis of the coal in large lignite 
coal basins. Such is the case with the Kolubara 
coal basin, where the continuity of living can 

be traced from as far as the earliest prehistoric 
cultures up to present day. During 2006 cam-
paign, archaeological excavations on the site of 
“Crkvine” located in the village of Mali Borak, 
were continued, right in front of the giants soil 
excavators of the Kolubara open coal mine. An 
area containing remains of a Vinča culture set-
tlement and a medieval necropolis was explored 
in full. South of the named site but within the 
same village, excavations on the site of Belež 
were also conducted, yielding the remains of a 
settlement dated to the early Eneolithic. Post 
excavations, both sites were turned over to the 
investor for further exploitation.
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СонДАЖно ИСкоПАвАњЕ ЛокАЛИТЕТА цРквИнЕ У СЕЛУ СТУбЛИнЕ

Зоран Симић, Завод за заштиту споменика културе града Београда
Адам Н. Црнобрња, Музеј града Београда

Кључне речи: неолит, винчанска култура, XVII–XVIII век, некропола, насеље, Београд, Обреновац, Стублине

Сондажна ископавања локалитета Црк-
вине у Стублинама предузета су ради про-
вере података о постојању средњовековне 
цркве и утврђивања карактера раније ре-
гистрованог касновинчанског насеља (Todo-

rović 1967: 17–18), као и неопходних еле-
мената за израду елабората о проглашењу 
локалитета за споменик културе.

Локалитет се налази приближно 12 km 
југозападно од Обреновца, на греди дугачкој 
око 500 m и широкој од 130 m на источном 
до 380 m на западном делу (44°33’45.10” N; 
20°07’44.09” Е; elev. 112). На северу и југу 
греда је омеђена потоцима који се спајају ис-
под њеног југоисточног краја. По геолошком 

саставу, спада у категорију највише речне 
терасе и налази се на самом ободу нешто ви-
шег платоа, који припада дилувијално-про-
лувијалним седиментима, а на прелазу ка 
нашем локалитету речно-језерској тераси. 
Ископавања су извршена у периоду од 05.09. 
до 02.10.2006. године,1 и то отварањем че-
тири сонде укупне површине 50 m².

Сонда 1, димензија 4 х 4 m, отворена је 
на катастарској парцели 2416. Већ у другом 
откопном слоју, на релативној дубини од 30 
cm, на читавој површини сонде налажен је 
велики број уломака енеолитске керамике 
и фрагмената лепа. На релативној дубини 
између 0,35 и 0,80 m, у слојевима расутих 
фрагмената керамике и лепа, концентрација 
налаза била је изузетно велика, али није 
евидентирано постојање објекта или јаме. У 
истој сонди откривена су и четири слобод-
но укопана скелетна гроба, оријентисана у 
правцу запад–исток (сл. 1). Гроб 1 налазио 
се на релативној дубини од 0,92 m, а гро-
бови 2–4 на релативној дубини од 1,10 m. 
Слој здравице констатован је на релативној 
дубини од 1,35 m.

Сонда 2, димензија 4 х 4 m, отворена 
је на катастарској парцели 2424. На рела-
тивној дубини од 0,20 до 0,90 cm, на целој 
површини сонде наилазило се на велики 
број уломака керамике и фрагменте лепа. 
На релативној дубини од 0,80 m, у источном 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – 
Позносредњове-

ковни гробови

Figure 1 – Late 
medieval graves 

on the site of 
Crkvine

902.2(497.11)”2005”
903.4”637”(497.11)
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делу сонде откривена је повећана концен-
трација лепа, а на појединим већим комади-
ма уочени су трагови облица које су чиниле 
његову супструкцију. На релативној дубини 

од 1 m, у северном делу сонде констатова-
на је плитка отпадна јама са већим бројем 
фрагмената керамике и животињских кос-
тију. Испод тог нивоа покретни налази били 
су ретки, а на здравицу се наишло на рела-
тивној дубини од 1,4 m.

Сонде 3 и 4, димензија 7 х 1 m, отворе-
не су на катастарској парцели 2419.

У сонди 3, до релативне дубине од 0,40 
m, јавља се мања количина фрагмената ке-
рамике и кућног лепа. На релативној дуби-
ни између 0,40 и 0,60 m, на целој површини 
сонде констатован је обрушен зидни леп 
(објекат 1; сл. 2). На истраженом делу обје-
кта 1 није констатована већа концентрација 
керамике, што је и било очекивано будући 
да се ради о врху остатака кућног лепа. Ис-
копавање је обустављено како би у будућ-
ности објекат 1 био истражен у целости.

У сонди 4, на релативној дубини између 
0,20 и 0,60 m, налазили су се уломци кера-
мике и кућног лепа, али у далеко мањој ко-
личини него у свим осталим сондама, као и 
мањи број камених алатки. На релативној ду-
бини од 0,60 до 1,05 m, у слојевима је нађен 
изузетно велики број фрагмената керамике, 
уситњеног кућног лепа и животињских кос-
тију, као и мањи број камених алатки. У цен-
тралном делу сонде, на дубини од 1,15 m, 
констатована је већа концентрација налаза, 
као и специфичан састав земље, која је била 

мека, сипљива, прошарана гаром и са доста 
уломака керамике и костију. На релативној 
дубини од 1,4 m уочене су три зоне: зона 
растресите и песковите земље са крупним 
фрагментима керамике (група керамике 1); 
зона гарежи, лепа и запечене земље у цен-
тралном делу; зона црвене, веома запечене 
земље, која се налазила уз источни профил, 
северно од зоне са лепом. У западном про-
филу (северни део сонде) откривен је део 
скелета (Г-5), изнад кога су се, у профилу, 
видели трагови иструлелих дасака којима је 
скелет био покривен. На релативној дубини 
од 1,30 до 1,70 m, у централном и северном 
делу сонде, налазила се површина под ле-
пом (објекат 2; сл. 3) која се, под углом од 
скоро 45°, спуштала од истока ка западу. У 
слоју су нађене животињске кости и љушту-
ре шкољки, као и уломци керамике. У јужном 
делу сонде лежао је скоро потпуно очуван 
питос дебелих зидова. Поред њега су биле 
животињске кости, као и фрагментована фи-
гурина (Ц-30). Пошто је питос улазио у за-
падни профил, на југозападној страни отво-
рено је проширење димензија 1 х 1,5 m.

Претпостављени остаци цркве нису 
лоцирани овим истраживањима, али при-
суство гробова указује да се она налазила 
у њиховој непосредној близини. Након ових 
сондажних ископавања, у новембру 2006. 
године извршена је детаљна површинска 
проспекција налазишта,2 и том приликом 
констатовано је да се површински налази 
пружају целом дужином платоа (500 m) на 
коме лежи локалитет, а у највећој ширини 
од приближно 300 m. Локација на којој су 
постављене сонде 1, 3 и 4 представља за-
падну периферију овога великог насеља.

Слика 2 – 
Обрушени зидни 
леп у сонди 3 
(објекат 1)

Figure 2 – Col-
lapsed wall daub 
in trench 3 (ob-
ject 1)

Слика 3 – 
Површина компак-
тног лепа у сонди 
4 (објекат 2)

Figure 3 – An area 
of compact house 
daub in trench 4 
(object 2)
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF THE SITE CRkVINE, STUBLINE VILLAGE

Zoran Simić, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Belgrade
Adam N. Crnobrnja, Museum of Belgrade

Trench excavations the site of Crkvine in 
Stubline were undertaken in order to verify the 
existence of a medieval church and the closer 
defining of the character of the previously regis-
tered settlement of the Vinča culture (Todorović 
1967: 17-18). These actions were performed in 
order to determine the necessary elements for 
the creation of a study for the enlistment of the 
site onto the list of culture heritage monuments.

The site is located approximately 12 kilo-
meters Southwest of Obrenovac, on a plateau 
some 500 meters in length, approximately 380 
meters wide in the western section and some 
130 meters in the eastern part (44033’45.10’’ 
N; 20007’44.09’’E; elevation 112 MSL). The 
plateau is surrounded with streams meeting in 
the Southeast on both South and North end. Ex-
cavations were performed using four trenches, 
covering an area of 50 sq. meters in size.

A large amount of Eneolithic pottery frag-
ments and house daub was detected in trench 1, 
alongside 4 skeletal burials, oriented East-West 
(Fig. 1), and most likely dated to a period be-
tween 16th and 17th century. A large amount of 
scattered pottery fragments and house daub has 
been detected in trench 2, on a relative depth 
between 40 cm and 1 meter. In trench 3, 40 
centimeters deep, smaller amounts of pottery 
fragments and house daub were the only finds, 
but between 40 and 60 centimeters the remains 
of a collapsed wall daub were detected covering 
the bottom of the entire trench area (object 1; 

Fig. 2). Upon this discovery, further work has 
been stopped in order to enable the full excava-
tion of the object in future.

Pottery fragments and house daub, along-
side a smaller amount of polished stone tools 
were detected between 20 and 60 centimeters 
deep in trench 4. Bellow 60 cm of depth and 
all the way to approximately 105 centimeters 
deep, a large amount of pottery fragments, 
small pieces of house daub and animal bones 
and a small amount of polished stone tools was 
detected. Between 130 and 170 centimeters, 
in central and north part of the trench an area 
covered with house daub was detected (object 
2, Fig. 3), descending from East to West at an 
angle of almost 45°.

Following these trench excavations, a de-
tailed surface survey of the site was performed 
in November 2006, leading to the discovery of 
surface finds all along the plateau (approximate-
ly an area of 500x300 meters in size). The loca-
tion of trenches 1, 3 and 4 represents the West-
ern periphery of this large settlement.

The state of preservations and the size of 
this Neolithic settlement allow exquisite possi-
bilities for the creation of not only vertical but 
also horizontal stratigraphy of the site. It is 
worth mentioning that in the vicinity of the site 
(in a diameter of some 8 kilometers) further four 
sites belonging to the same period are located, 
with some of them containing layers belonging 
to older periods.

1  У екипи су се налазили: Зоран Симић, археолог, Оливера Милић, архитектонски техничар, Завод за заштиту спо-
меника културе, Београд, мр Адам Н. Црнобрња, археолог, Музеј града Београда, и Марко Јанковић, апсолвент 
археологије. Решење Министарства Културе Републике Србије бр. 633-00-762/2006-02 од 11.09.2006 године.

2  Рекогносцирања су обављена у оквиру теренске праксе студената прве године археологије, у сарадњи Архео-
лошке збирке Филозофског факултета у Београду, Завода за заштиту споменика културе града Београда и Музеја 
града Београда.

3  Шарена чесма, Стублине (Црнобрња 2005: 77); Ново село, Стублине (Todorović 1970); Ђурића виногради (Todorović 
1969); Јасење, Вукићевица (Todorović 1967a).

Стање локалитета и габарит неолит-
ског насеља пружају изузетне могућности 
за сагледавање не само вертикалне већ 
и хоризонталне стратиграфије. Вредно је 
поменути да се у непосредној близини (у 
пречнику од 5 km) налазе још четири лока-
литета3 из истoг периода као и насеље на 
Црквинама, а на некима од њих заступље-
ни су и старији периоди. Све то показује да 
њихова комплексна истраживања могу да 

пруже податке о устројству насеља, као и 
о организацији живота ширих заједница у 
наведеним периодима.

Будућа археолошка истраживања на ло-
калитету Црквине требало би да буду усмере-
на ка сагледавању читавог насеља. Због тога 
је Планом Завода за 2007. годину, као полаз-
на основа за даља истраживања, предвиђено 
геофизичко снимање неолитског насеља на 
површини од приближно два хектара.
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РЕЗУЛТАТИ СонДАЖнИх ИСТРАЖИвАњА нА ЛокАЛИТЕТУ 
ИЛИЈАк У ТРнАвИ коД чАчкА

Катарина Дмитровић, Народни музеј, Чачак

Кључне речи: неолит, позни средњи век, сондажно ископавање, западна Србија, Чачак, Трнава, Илијак

Локалитет Илијак налази се у атару села 
Трнаве, у непосредној близини Чачка. Ло-
циран је на самом крају издужене косе која 
се спушта са северних падина планине Је-

лице и задире у западноморавску долину. 
Овом косом, омеђеном мањим речним токо-
вима, водио је један од старих, сада забо-
рављених путева, који је повезивао долину 
Западне Мораве са Драгачевом. Локалитет 
је регистрован приликом рекогносцирања 
обављених у децембру 2005. године, када 

је у обрађеним парцелама нађена већа ко-
личина неолитске грнчарије. На самом крају 
косе, коју мештани називају и Црквиште, 
спорадично су налажене људске кости. Већи 
камени споменици, од којих су само неки 
декорисани плитким урезивањем, налаже-
ни су у околном растињу. Ради прибављања 
потпунијих података о стратиграфији и вр-
сти налазишта, у јулу 2006. организована су 
сондажна истраживања (сл. 1).1

Сонда 1, димензија 5 х 5 m, позициони-
рана је на благој падини, на месту где је на 
површини уочавана велика концентрација 
керамике. Испод слоја орања, дебљине око 
30 cm, са честим налазима грнчарије и окре-
саног алата, уочене су следеће целине: кон-
центрација лепа кружне основе, пречника 
приближно 0,9 m, две површине тамномрке 
земље и део јаме уз западни профил сонде 
(сл. 2). Стратиграфија је слабо изражена – 
културни слој је танак (слој окермрке земље) 
и належе директно на здравицу (жута гли-
новита земља), која се јавља на релативној 
дубини од око 0,35–0,4 m.

Јама 1 – истражени део који се налазио 
у сонди 1 полукружног је облика, пречника 
0,5 m, конично укопан у слој здравице до 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – Ситуа-
циони план лока-
литета Илијак

Figure 1 – Situ-
ation plan, site of 
Ilijak, Trnava near 
Čačak

902.2(497.11)”2005”
903.5”6373”(497.11)
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релативне дубине од 0,65 m. Ис-
пуну је чинила тамномрка земља 
са уломцима керамике, уситњеним 
лепом и комадима камена. 

Објекат 1 – ова целина, на 
чијој је основи лежала велика кон-
центрација лепа и делова поднице, 
заправо је већа јама приближно 
овалног облика, чију испуну чини 
неколико различитих слојева у 
којима су откривени делови лепа, 
уломци грнчарије и окресаног ала-
та. Укопана је у здравицу до ре-
лативне дубине од приближно 1 m 
(сл. 3 и 4). Радовима у 2006. го-
дини истражена је само западна 
половина ове целине. 

Површине тамномрке земље 
налазиле су се уз објекат 1, при чему је 
једна у облику издуженог троугла, док дру-
га има облик „ластиног репа“. Испуну ових 

целина чинила је земља тамномрке боје и 
растресите структуре, са фрагментима грн-
чарије, уситњеним лепом и литичким про-
дуктима. Функција површина није довољно 
јасна; с обзиром на малу релативну дубину 
на којој су откривене, може се 
претпоставити да представљају 
делове стамбеног објекта униш-
теног орањем. Покретни налази 
из сонде 1, према типолошким 
карактеристикама могу се опре-
делити у позну фазу винчанске 
културе. Блиске паралеле нала-
зимо у материјалу са налазишта 
Турска црква и Џиновско гробље 
у селу Лазац (Богосављевић-
Петровић и Михаиловић 1996: 
91–96, Т. I, III и IV).

Међу крупнијим комадима камена који 
су лежали у непосредној близини објекта 1 
налазила су се два декорисана примерка и 
можда потичу из античког периода. 

Сонда 2, димензија 6 х 1 m, оријентиса-
на дужим странама у правцу северозапад–
југоисток, постављена је 30 m североисточ-
но од сонде 1 (потес Црквиште), на месту 
где се уочавају дислоциране људске кости. 
У њеном северозападном делу, на дубини 
од 0,5 m, у слоју окермрке земље откривени 
су делови скелета у веома трошном стању 
(гроб 1). Поред скелета лежала су два већа, 
плочасто обликована комада кречњака. 
Ради детаљног испитивања ове целине, а 
услед недостатка материјалних средстава, 
сонда 1 је редукована на северозападни део 
у дужини од 2 m. Уз североисточни профил 
начињено је проширење димензија 1,5 х 1,6 
m, означено као сонда 3. 

Истраживањем у сонди 3 комплетирана 
је слика о гробу 1. Покојник је сахрањен на 
леђима у опруженом положају, оријентисан 
у правцу запад–исток, са главом на западу. 
Скелет је у веома трошном стању, а једино 
су нешто боље очуване кости ногу. Гробни 
прилози нису констатовани. Крупнији кома-
ди плочастог камена постављени око скеле-
та представљају део гробне конструкције. 
Непосредно уз гроб 1, на нешто вишем нивоу 
(релативна дубина 0,3 m) откривена је још 

Слика 2 – 
Основа сонде 1

Figure 2 – 
Trench 1, basis

Слика 3 – 
Сонда 1, изглед 
објекта 1 након 

пражњења

Figure 3 – 
Trench 1 – object 

1 after excava-
tions

Слика 4 – 
Пресек кроз 

објекат 1

Figure 4 – 
Cross-section of 

object 1
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Петровић и Михаиловић 1996: 92, сл. 1). 
Агресивност тла проузрокована глинови-
тим саставом земљишта, карактеритичним 
за северне падине Јелице, разлог су веома 
лоше очуваности налаза.
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RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE SITE ILIjAk, TRNAVA NEAR čAčAk

Katarina Dmitrović, National museum, Čačak

The site of Ilijak is located in the village of 
Trnava, in the near vicinity of Čačak and lies 
on an elongated slope that extends from the 
Northern hangs of Jelica Mountain towards the 
West Morava valley. The site has been located 
through surveying and in order to obtain a fuller 
image of the stratigraphy and the type of the 
site, a small archaeological excavation was un-
dertaken in 2006.

Excavations in trench 1 have yielded re-
mains dated to Neolithic period. In essence, two 
pits and a part of an object have been partially 
excavated. On the basis of recovered movable 
finds these objects can be dated to late Vinča 
culture. Two decorated stone pieces, discovered 

in the surrounding of the named objects are also 
worth mentioning, as they probably represent 
finds that can be dated to Roman period.

Trenches 2 and 3 were opened some 30 
meters northeast of trench 1, in an area called 
Crkvište by the local inhabitants with reported 
sporadic finds of human bones.

Within the trenches two inhumation graves 
were detected. The deceased were buried lying 
flat on their backs, and were oriented West-East. 
A partially damaged grave construction made of 
stone slabs has been detected around grave 1. 
Both graves can, on the basis of known analo-
gies, be dated to the second half of the 16th 
century or later.

1  Радовима је руководила аутор овог текста, док су чланови екипе били Александра Бабић, археолог приправник, 
Јована Ненадовић, студент археологије, и Стефан Миросавић, ученик из Краљева. Ископавања су обављена на 
имању Велимира Маринковића, к.п. 698/3 К.О. Трнава, на основу дозволе Министарства културе Републике Ср-
бије бр. 631-02-243/2006-03.

једна гробна целина – гроб 2 (сл. 5). Покој-
ник је сахрањен на леђима у опруженом по-
ложају и оријентисан у правцу запад–исток, 
са главом на западу. Кости лобање и доњих 
екстремитета нешто боље су очуване, док су 
остали делови скелета нађени у траговима. 
Гробни прилози и гробна конструкција нису 
констатовани. Укопавањем гроба 2 оштеће-
на је нека целина са тамномрком земљом, у 
којој је откривен неолитски материјал. 

Услед недостатка прилога и лоше очу-
ваности скелета, откривени гробови се не 
могу прецизно хронолошки определити. 
Може се само грубо констатовати да се ради 
о позносредњовековним хоризонту. Анало-
гије налазимо на оближњем локалитету Џи-
новско гробље у Ласцу, датованом у време 
после средине XVI столећа (Богосављевић-

Слика 5 – Сонде 
2 и 3: гробови 
1 и 2

Figure 5 – 
Trenches 2 & 3 – 
graves 1 & 2
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Систематска заштитна истраживања 
праисторијске некрополе Илирско гробље 
настављена су и 2006. године, у организа-
цији Републичког завода за заштиту споме-
ника културе, Истраживачке станице Петни-
ца и Народног музеја у Ваљеву.1 Топограф-

ске карактеристике и детаљи историјата 
истраживања могу се наћи у претходним 
извештајима (Filipović and Starović 2005; 
Lazić, Bakić i Sofranić 2005; Филиповић 2006; 
Филиповић и Миљковић 2007; Црнобрња и 
Радивојевић 2007). Илирско гробље налази 
се у селу Буковац, 12 km југозападно од Ми-
онице и 15 km источно од Ваљева, а ради се 
о некрополи под земљаним хумкама из раз-
вијеног бронзаног доба.

Током јула 2006. године археолошки су 
истражене хумке 4 и 5 (сл. 1). Треба нагла-
сити да је тада урађена и ревизија ситуацио-
ног плана, као и да је дошло до 
мањих промена у нумерацији 
откривених хумки на локали-
тету.

Све до сада истражене 
хумке имају истоветну стра-
тиграфију: испод тањег повр-
шинског слоја хумуса – орани-
це (0,2–0,25 m) налази се слој 
насипа хумке, браон боје, док 
здравицу чини глиновита сиво-
жута земља. Пречник истраже-
не хумке 4, која је највећа на 
Илирском гробљу, износи 18 m, 
а њена висина је 1,1 m. Хумка 
5, пречника 12 и висине 0,55 
m, оштећена је пољопривред-
ним радовима, делимично из-

ЛокАЛИТЕТ ИЛИРСко ГРобљЕ У бУковАчком ПољУ

Војислав Филиповић, Београд
Милорад Миљковић, Републички завод за заштиту споменика културе

Kључне речи: западна Србија, Мионица, Буковац, заштитно ископавање, 
бронзано доба, хумка, урне, спаљени покојници

градњом пута и корењем дрвећа. Обе хумке 
испитане су методом ископавања наспрам-
них сегмената, без контролних профила.

хумка 4
Својим димензијама хумка 4 предста-

вља најмонументалнију земљану гробницу 
на Илирском гробљу. Власник имања тврди 
да је хумка била виша за пола метра, али је 
током орања ранијих година њена висина 
смањена. С друге стране, чини се да није до-
шло до уништавања налаза с обзиром на то 
да је у њој нађена само једна урна, али не и 
фрагменти других керамички посуда, који су 
протеклих година упућивали на уништавање 
плиће укопаних посуда. Осим урне, откриве-
ни су и лоше очувани остаци пећи на перифе-
рији, као и кружни укоп у центру хумке, који 
је регистрован тек на нивоу здравице. Урна 1 
налазила се на дубини од приближно 0,4 m и 
3 m североисточно од претпостављеног цен-
тра хумке, а била је окружена компактном 
земљом са грумењем лепа, ситним угљени-
саним дрветом, остацима спаљених костију и 
предметима од бронзе (сл. 2): два наочара-
ста привеска са спиралном спојницом и три 
мања фрагмента дебљег заобљеног предме-
та. У урни су регистровани остаци спаљеног 
покојника. Неке кости, које нису могле да 
буду смештене у већ пуну урну, налазиле су 
се просуте преко јужне стране урне, а у том 
„грумену“ костију нађена је фрагментована 
бронзана наруквица која је била изложена 
ватри. На нивоу здравице, у центру хумке, 
регистрован је кружни укоп пречника око 2 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – Налазиш-
те Илирско гробље, 
нови и стари ситуа-

циони план

Figure 1 – Ilirsko 
groblje archaeological 
site, new and old situ-

ation plan

902.2(497.11)”2004”
903.5”637”(497.11)
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m. У укопу се налазила мања зона запечене 
земље и гара, затим бели кречњачки камен и 
три ситна фрагмента керамике. Иако је укоп 
уочен тек на нивоу здравице, може да се пре-
тпостави да и он представља јаму са иско-
павања М. Валтровића и/или Ђ. Јовановића, 
као што је то случај са хумком 3, истраженом 
претходне године. На северној периферији 
хумке откривени су остаци компактног и из-
мрвљеног лепа кружног облика, димензија 
0,8 х 0,6 m; највероватније је реч о остацима 
оштећене пећи. У насипу хумке нађено је и 
60-ак предмета од окресаног камена. 

хумка 5
Хумка је делимично уништена пољопри-

вредним радовима и изградњом пута. 
Оштећене су две керамичке урне, док су три 
урне остале на првобитном месту. У средишту 
хумке налазила се централна урна, поста-
вљена на остатак ломаче, а на периферији 
хумке регистровани су лоше очувани остаци 
пећи. Урна 1 откривена је на дубини од 0,25 
m, у северозападном делу хумке, а фрагмен-
тована је услед притиска пољопривредне ме-
ханизације. Преко урне у коју су смештени 
остаци спаљеног 
покојника, по-
стављен је већи 
фрагмент посуде 
дебелих зидова, 
који је служио 
као поклопац. 
Урна 2 се нала-
зила на дубини 
од 0,3 m, источ-
но од претпоста-
вљеног центра 
хумке. Покло-
пљена је вели-
ким фрагментом 
керамике. У урни 

су били остаци спаљеног покојника, а око 
ње налазила се велика количина костију 
спаљеног покојника и грумење лепа. Не-
посредно испод површине хумке откривене 
су и две фрагментоване посуде са остаци-
ма спаљених покојника. Урна 3 означава 
главну сахрану у овој земљаној хумци, која 
је насута због покојника похрањеног у њој. 
Била је прекривена великим и тешким бе-
лим кречњачким каменом и садржала је ос-
татке спаљеног покојника, а налазила се у 
зони угљенисаног дрвета, димензија 2,5 х 2 
m, која највероватније представља остатке 
ломаче (сл. 3). Након скидања једне полови-
не ломаче регистровано је шест мањих јама, 
пречника од 0,1 до 0,3 m, као и једна већа 
јама, пречника 0,6 m, које су биле укопане 
у здравицу (сл. 4). Јаме су оивичене земљом 
црвене боје, дебљине неколико милиметара, 
док се у свакој од њих налазила белосива, 
потпуно стерилна глина. Таква ситуација до 
сада није регистрована на локалитету и си-
гурно се не ради о природним формацијама. 

На северозападној периферији хумке 
откривени су остаци компактног и измр-
вљеног лепа кружног облика, који најверо-

Слика 2 – Хумка 
4, урна 1 и накит 
од бронзе, in situ

Figure 2 – Mound 
4, urn 1, bronze 
jewelry and in situ 
situation

Слика 3 – Хумка 
5, централно спа-
лиште са урном 5, 
in situ

Figure 3 – Mound 
5, remains of the 
central incineration 
with urn 5 in situ
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ARCHAEOLOGICAL SITE ILIRSkO GROBLjE, BUkOVAčkO POLjE

Vojislav Filipović, Belgrade
Milorad Miljković, Institute for Protection of Cultural Monuments of Serbia, Belgrade

Systematic rescue archaeological excava-
tions of the prehistoric necropolis Ilirsko groblje 
continued in 2006, under the supervision of the 
Institute for Protection of Cultural Monuments 
of Serbia, Petnica Science Center and National 
Museum of Valjevo. The site Ilirsko groblje is a 
necropolis comprising earthen mounds dated to 
developed Bronze Age, located in the village of 
Bukovac, 12 km southwest of Mionica and 15 km 
East of Valjevo.

During July 2006, archaeological investiga-
tions were undertaken on mounds 4 and 5 (Fig. 
1). Up until now, all excavated mounds at the 
site have identical stratigraphies: underneath a 
thin layer of surface humus (20 – 25 cm deep), 

there is a brown layer of the mound filling, with 
the sterile soil represented by clayish earth grey 
and yellow in color. The diameter of the exca-
vated mound 4, the biggest of all mounds de-
tected on the site, is 18 meters, with the height 
of 1.1 meters. 

Mound 5, 12 meters in diameter and 55 cm 
in height has been severely damaged through 
both agricultural work at the site, construction 
of a dirt road and the roots of the trees. Both 
mounds were excavated using the method of op-
posite segments without control profiles.

According to the bronze artifacts and pot-
tery, the necropolis can be dated to developed 
Bronze Age.

1  Истраживања су помогли Општина Мионица и Еколошко друштво Рибница, а морамо напоменути да без изузетног 
залагања председника општине, господина Милана Матића, ископавања не би била могућа. Теренски руководио-
ци ископавања били су Милорад Миљковић, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, и Војислав 
Филиповић, Истраживачка станица Петница. На истраживањима је учествовао конзерватор Милан Веселиновић 
из Народног музеја у Ваљеву, студенти археологије, млађи сарадници Програма археологије у Истраживачкој 
станици Петница и средњошколци, полазници Програма.

ватније потичу од оштећене пећи. У насипу 
хумке неђено је и 40-ак предмета од окре-
саног камена.

Према предметима од бронзе и керамич-
ком материјалу, некропола припада развије-
ном бронзаном добу.

Слика 4 – Хумка 
5, зона јама уко-
паних у здравицу 
испод једног дела 

ломаче

Figure 4 – Mound 
5, pits dug into 
the sterile soil 

beneath a part of 
the stake
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АРхЕоЛоШкA ИСТРАЖИвАњА нА ЛокАЛИТЕТУ кмПИЈЕ У боРУ

Игор Јовановић, Музеј рударства и металургије, Бор

Кључне речи: енеолит, Салкуца култура, Костолац–Коцофени култура, средњи век, 
насеље, источна Србија, Бор, Кмпије

Археолошки локалитет Кмпије налази 
се у истоименом реjону Бора, у градском 
насељу Петар Кочић. Рејон заузима читав 
источни и југоисточни део града и предста-
вља, како и само име каже (на влашком реч 

кмпије означава велику ливаду), велику, 
благо заталасану површ на неколико десе-
тина хектара, местимично испресецану по-
тоцима. Јужну страну рејона чини Слатинско 
насеље, западно и југозападно простире се 
насеље Петар Кочић, северну 
границу чини насеље 7. јул, 
а источна се налази у оквиру 
индустријског комплекса РТБ. 
Локалитет је смештен у цен-
тралном делу овог простора, 
односно на источној перифе-
рији насеља Петар Кочић. Уз 
његову источну страну про-
лази пруга Бор–Зајечар, на 
западу је омеђен стамбеним 
објектом и помоћним просто-
ријама домаћинства на чијем 
се земљишту налази, јужну 
границу чини извориште об-
лижњег потока, према коме се 
стрмо спушта речна тераса на 
којој је смештено налазиште. 
Северни део налазишта уста-
новљен је са три мање сонде у 
непосредној близини фабри-
ке в“Албо”. Стрми део терена 
на јужној граници пресечен 
је земљаним путем који води 
до поменуте пруге и којим је 
највероватније уништен део 
локалитета, што може да се 
види у сачуваном профилу. 

Површина налазишта износи прближно 
пола хектара.

Налазиште је регистровано почетком 
јуна 2004. године. Визуелном проспекци-
јом терена прикупљена је знатна количина 
покретног археолошког материјала из раз-
личитих епоха, али махом из праисторије. 
Радом пољопривредних машина највећи део 
материјала је измрвљен или веома оштећен. 
Налазиште је делимично уништено и спи-
рањем танког површинског хумусног слоја 
са стрмијих делова терена, као и због поме-
нутих грађевинских радова.

Археолошка истраживања предузета 
су убрзо по рекогносцирању како би се од 
даљег уништавања спасла што већа количи-
на покретног материјала, односно да би се 
установила вертикална и хоризонтална стра-
тиграфија и извршила културна и хронолош-
ка детерминација. На основу прелиминарних 
анализа установљено је да је локалитет изу-
зетно значајан, пре свега због богатства на-
лаза, и да је потребно да се потпуно истражи, 
али је услед недостатка средстава одлучено 
да се током неколико наредних година обаве 
ископавања мањег обима.

Слика 1 – Локали-
тет Кмпије, ситуа-
циони план

Figure 1 – The site 
of Kmpije, situation 
plan

902.2(497.11)”2005”
903.5”637”(497.11)

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 
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Од 2004. до 2006. године спроведене 
су четири истраживачке кампање, које је 
реализовао Музеј рударства и металургије 
у Бору, у сарадњи са Археолошком збирком 
Филозофског факултета у Београду. Ис-
траживања 2006. године одобрило је Ми-

нистарство културе Републике Србије, ре-
шењем бр. 631-02-267/2006-03 од 14.7.2006. 
године, а финансирала их је локална са-
моуправа. Обављена су сондажна истра-
живања. Сонде су постављене у правилно 
формираној координатној мрежи и имају 
димензије 4 x 4 m, а оријентисане су ка 
странама света. Током прве две године ис-
тражено је пет сонди, укупне површине 80 
m², а 2006. године отворене су још две сон-
де истих димензија и три сонде димензија 2 
x 2 m. Ископавања су вршена у југозапад-
ном (сонде 2, 3, 4), североисточном (сонде 
5, 6, 7) и у северном делу локалитета (сон-
де 1, 8, 9, 10). Потврђена је претпоставка 
да се ради о вишеслојном налазишту, пре 

свега из праисторијског периода, односно 
из бакарног доба, из кога потиче најмоћ-
нији културни слој (на основу археолошких 
налаза можемо основано претпоставити да 
је у питању мање насеље). 

Велика количина покретног материја-
ла, пре свега керамике, нађена је у свим 
сондама и свим слојевима. Услед велике 
девастације, стратиграфска слика није до-
вољно јасна, осим у најдубљим слојевима, 
где се јасно издваја културни слој дебљи-
не 20–30 cm, који припада старијем енео-
литу, односно Салкуца култури. Истражи-
вања су вршена у 3 до 5 откопних слојева, 
што је зависило од конфигурације тла и 
дебљине културног слоја који је, зависно 
од места, варирао од 0,4 до 0,9 m. Нађени 
су остаци подова и зидова објеката од на-
бијене и запечене земље, односно кућног 
лепа. Објекти су лежали на самој здрави-
ци, тј. слоју глине и ситно дробљене сте-
не. У њима се налазила велика количина 
керамике (сонде 2, 5, 6, 7). Констатована 
су и огњишта изван стамбених објеката, 
начињена од наслаганог камена, са под-
ницама од дебљег слоја запечене земље. 
Стилски и типолошки, керамика припада 
Салкуца култури (карактеристични облици 
здела, пехара, лонаца, питоса, као и на-
чин украшавања изведен урезима, канело-
вањем, штипањем, барботином). 

Из кућног инвентара издвајају се и 
други керамички предмети, као што су те-
гови, пршљенци, тучкови, неколико антро-
поморфних и зооморфних фигурина и аму-
лета. Остале налазе чине кремени ножићи, 
камене секире, жрвњеви и тучкови, а нађе-
но је и фрагментовано бакарно шило. Из-
над овог слоја, помешани са материјалом 
из старије епохе, спорадично се јављају 
фрагменти посуда који припадају млађем 
енеолиту, тј. костолачкој, односно Косто-
лац–Коцофени култури (фино обликоване и 
углачане трбушасте посуде тањих зидова, 
извијеног обода, печене у тамнијим тоно-
вима, украшене браздастим урезивањем, 
тј. фурхенштих техником, са остатком беле 

Слика 2 – 
Сонда 7, кућни 

леп и уломци 
керамике

Figure 2 – 
Trench 7, second 
layer, beginning 

of work near the 
Northern profile

Слика 3 – Здела са изливником

Figure 3 – Vessel with a nozzle

Слика 4 – Керамичка посуда

Figure 4 – Ceramic bowl
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REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE SITE kMPIjE IN BOR

Igor Jovanović, Museum of Mining and Metallurgy, Bor

Preliminary archaeological excavations at 
the site of Kmpije were first undertaken in 2004 
and 2005. Before the excavations, a smaller 
survey was conducted in order to establish 
the chronology of the site. It was concluded 
that the site is a multilayered settlement with 
finds from the early Eneolithic, late Eneolithic 
and Medieval period. Archaeological excava-

tions have led to the discovery of prehistoric 
settlements dated to the Eneolithic period with 
rich material finds and significantly poorer re-
mains dated to Medieval period, Turkish time 
and later. Excavations of the 2006 campaign 
have confirmed earlier statements, but have 
also given new elements for the further stud-
ies of the site.

инкрустације, и обичним урезивањем). На-
жалост, слој стратиграфски није јасно де-
финисан па, осим ретких налаза керамике, 
нема никаквих података о евентуалном 
постојању насеља из овог периода. 

У највишим слојевима налажена је 
средњовековна грнчарија тамне боје, рађе-
на на витлу, трбушастог облика, тањих зи-
дова, украшена урезима у облику валов-
ница на рамену или водоравним линијама. 
Из млађих епоха потиче глеђосана и бојена 
керамика рађена на витлу, као и ситнији 
уломци стакла, предмети од гвожђа (опла-
та, клинови, потковице).

Слика 5 – Кера-
мички пехар

Figure 5 – Ceramic 
beaker



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 56

ИСкоПАвАњА нАЛАЗИШТА
мИхАЈЛов ПоноР нА мИРочУ

Мирко Пековић, Војни музеј, Београд
Милош Јевтић, Филозофски факултет, Београд 

Кључне речи: старије гвоздено доба, камене конструкције, североисточна Србија, Мироч, Михајлов понор

Локалитет Михајлов понор налази се у 
подножју брда Коњска, приближно 13 km 
североисточно од села Мироч, у густој шуми 

на мањем узвишењу окруженом вртачама, а 
захвата површину од једног хектара (Пеко-
вић 2006: 33) (карта). Од 21. маја до 1. јуна 
2006. настављена су истраживања започета 
2005. године.

Стање које је затечено на локалитету 
Михајлов понор, у односу на ситуацију на-
кон првих ископавања, 
крајње је алармантно. 
Истраживана конструк-
ција 7 комплетно је 
растурена, прекопана, 
а камен је потпуно ра-
знет. Оштећена је и кон-
струкција 9, која је била 
нетакнута, односно њен 
југозападни део и део 
југоисточне четвртине 
су девастирани мањим 
дивљим укопима. Такво 
стање констатовано је 
и на конструкцијама 8, 
12 и 13, где су такође 
уочени свежи укопи, а 
поједини делови каме-
них прстенова су рас-
турени (сл. 1). 

Након рашчишћа-
вања унутрашњег прос-
тора конструкције 9 и 
уклањања неколико 
мањих стабала, осло-
бођен је спољни прстен 

и констатоване су његове спољашње иви-
це. Конструкција је подељена по осама се-
вер–исток и исток–запад. Пречник по оси 
север–исток износио је 8,20 m, а по оси 
исток–запад 8,50 m. Површина конструк-
ције подељена је на четвртине, а најпре је 
истраживана северозападна четвртина. Ис-
пуну овог дела чини тамномрка растресита 
земља, помешана са ситнијим комадима ка-
мена. Ту је откривено неколоко фрагмената 
трбуха посуда различитих димензија, као и 
врх гвоздене стрелице са две перфорације 
(сл. 3/1), идентичне стрелицама из кон-
струкције 7 (Vulpe 1967: 66, Fig. 21; Пековић 
2006: 34; Stojić 2006: 1–10). Дебљина слоја 
земље са каменом варира и у просеку изно-
си од 0,15 до 0,20 m, а испод њега наишло 
се на веће камене блокове, односно на дно 
саме конструкције (сл. 4). Затим се присту-
пило пражњењу југоисточне четвртине која 
је, као што је напоменуто, делимично била 
оштећена дивљим укопом. Нивелациони 
слој је исти као у претходној четвртини, с 
тим што је нешто дебљи и у појединим зона-
ма износи и до 0,25 m. У овом делу откри-
вен је већи број фрагмената трбуха посуда 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2004”
903/904(497.11)

Слика 1 – 
Распоред каме-

них конструкција 
на локалитету 

Михајлов понор

Figure 1 – Dis-
position of stone 
constructions at 

the site of Mihajlov 
ponor
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грубље израде, са додацима крупнозрног 
песка, приглачаних површина, лоше пече-
них, мрких и црних тонова. Осим њих, кон-
статовани су и делови црно глачане зделе 
са ободом повијеним на унутрашњу страну 
(сл. 2/1). Нађена су и два мања лука гвоз-
дених фибула (сл. 3/4–5), као и део мање 
гвоздене појасне гајке (сл. 3/8). 

И у североисточном делу ситуација је 
била идентична. Наиме, простор између 
природних стена испуњен је земљом и сит-
нијим и крупнијим комадима камена, који 
су овде паковани и на тај начин је читава 
површина конструкције нивелисана. Осим 
лука мање бронзане једнопетљасте фибу-
ле (сл. 3/6) (Guma 1993, 237–239), и у овом 
делу конструкције констатована је већа ко-
личина керамике. То су фрагменти посуда 
различите профилације, добро печених, са 
додацима ситнозрног песка. Издваја се део 
мање посуде равног наглашеног обода, ис-
под кога је наглашено хоризонтално ребро. 
Непосредно испод ребра, посуда је орна-
ментисана вертикалним урезима у облику 
слова V, које је оуквирено низом тачкастих 
убода (сл. 2/7). У нешто мањем броју нађе-
ни су и фрагменти већих посуда грубље из-
раде, са додацима крупнозрног песка, грубе 
површине, лошије печени, као и неколико 
тракастих дршки различитих димензија (сл. 
2/8–10). У северозападном делу конструк-
ције слика је идентична. 

Наиме, у „џеповима“ између природних 
стена, заједно са земљом и ситнијим ко-
мадима камена, паковани су и фрагменти 

керамике. Осим уломака грубље керамике, 
од којих су поједини украшени пластичним 
тракама са отиском врха прста (сл. 2/11), 
у нешто већем броју заступљени су фраг-
менти финије керамике, при чему су неки 
украшени низом убода. Чешћи су делови 
здела финије израде, приглачаних површи-
на, добро печених до сивих и црних нијан-
си. Разноврсне су профилације, са мање 
или више на унутрашњу страну повијеним 
ободом, који је раван или тордиран (сл. 
2/2–6). И у овом делу откривен је оштеће-
ни врх гвоздене стреле са две перфорације 
(сл. 3/2). 

У југозападној четвртини конструкције, 
која је такође била оштећена дивљим иско-
пом, ситуација је идентична. Најзаступље-
нији су делови здела финије израде, а могу 
да се издвоје и уломци мањих лонаца бла-
го разгрнутог и заталасаног обода. Кад се 
доспело до дна конструкције, започето је 
рашчишћавање простора око ње, ширине 
приближно 2 m, на коме је скидан слој од 
0,1 m. Као и код конструкције 7, евидентан 
је слој тврдо набијене земље помешане са 
ситним каменом, односно део ходне стазе 
на прелазу из југозападног у северозапад-
ни и североисточног у југоисточни део кон-
струкције (сл. 4). И на том простору нађен 
је већи број фрагмената керамике, истог 
облика као и у самој конструкцији. У југоза-
падном делу, одмах иза спољашњег прсте-
на, нађена је мања бронзана једнопетљаста 
фибула са очуваном иглом за качење (сл. 
3/7). Након тога извршена је и метал де-

Слика 2 – Керамика из конструкције 9

Figure 2 – Pottery from construction 9

Слика 3 – Метални предмети из конструкције 9

Figure 3 – Metal finds from construction 9
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текција на читавом рашчишћеном просто-
ру, која је указала на веома интересантне 
металне предмете. У северозападном делу, 
приближно 0,8 m изван конструкције, нађе-
на је већа гвоздена појасна копча (сл. 3/9), 
затим оштећен троугаони врх стреле са две 
перфорације (сл. 3/3), као и гвоздени јед-

носекли нож (сл. 3/10). Посебно је интере-
сантан групни налаз гвоздених псалија, от-
кривених приближно 2 m северозападно од 
конструкције, на дубини од 0,25 m (сл. 4). 
Наиме, на једном месту налазиле су се ком-
плетне (сл. 3/11) и делови још две разли-
чите псалије (сл. 3/12–13). Завршеци целих 

Слика 4 – Осно-
ва конструкције 

9 након 
ископавања, са 

налазима

Figure 4 – Basis 
of construction 9 

with finds after 
the excavation

Слика 5 – 
Конструкција 

9 након 
ископавања

Figure 5 – Con-
struction 9, post 

excavations



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 59

REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF THE MIHAjLOV PONOR SITE ON MIROč

Mirko Peković, Military Museum, Belgrade
Miloš Jevtić, Faculty of Philosophy, Belgrade

The site of Mihajlov Ponor is located in the 
Konjska foothill, approximately 13 km north-
west from the Miroč village in a thick forest on 
a small elevation surrounded by hollows, en-
compassing an area of 1 hectare. In this area, 
more than 30 circular stone constructions were 
located, with a massive outside ring, for their 
building various pieces of lined up stones, natu-
ral rocks, were used, reaching a height of up 
to 1.3 m. In the central part of a larger ring, 
a smaller one was formed of broken stone and 
the space between them was covered by small 
pieces of stone and soil. The diameters of the 
stone constructions vary from 4 m to 12 m and 
their heights from 0.5 m to 1.3 m.

The site was discovered during surveying 
of the broader hinterland of Djerdap in 2004 
and due to the alarming condition on the site, 
i.e. the fact that almost all the stone construc-
tions were seriously damaged, it was decided 
for a number of them to be examined to a 
greater detail.

As early as 2006 the research of one of the 
constructions was carried out.

The pottery from this site belongs to the 
post-Basarabi period, with characteristics of the 
Ferigile group from the western parts of Roma-
nia. It represents material of great significance 
with elements of the so-called Scythian hori-
zon in Romania or the early Ferigile group (late 
6th century BC – 5th century BC). The pottery 
shapes also show strong influence from Greek 
Pontic colonies. Besides 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.

For the time being, it is difficult to deter-
mine what, in fact, those stone constructions 
filled with archaeological material, represent. 
Further research is necessary in order to confirm 
the assumption that we are on the threshold of a 
new form of tribal culture, a cult site, i.e. a form 
of a forest shrine.
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и део једне непотпуне псалије су у облику 
грифона или главе коња, што јасно указује 
на скитске елементе (Vulpe 1967: 196, Pl. 
XVI/3).

Керамика из истражене конструкције 
припада постбасараби периоду, са одлика-
ма Фериђиле групе из западних делова Ру-
муније (сл. 2). Реч је о значајном материјалу 
који има доста елемената тзв. скитског хо-
ризонта у Румунији или ране Фериђиле гру-
пе (Vulpe 1967; Јevtić 1983: 11–12), у којима 

облици керамичких посуда указују на јаке 
утицаје грчких колонија на Понту. И велики 
број металних предмета јасно показује да 
камене конструкције могу поуздано да се 
определе у млађу фазу старијег гвозденог 
доба, односно у крај VI и у V век п.н.е, и 
да могу да се припишу Трибалима, који су у 
то време живели на простору од Мораве до 
Искера (Васић 1997: 91–100). 

Истраживања налазишта биће наста-
вљена 2007. године.
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Током летњих месеци 2006. године, За-
вод за заштиту споменика културе у Пан-
чеву спровео је заштитно ископавање на 
локалитету Ђурица (дозвола Министарства 
културе Републике Србије бр 352/3, од 
07.08.2006), а сондирање на локалитетима 
Крушка и Клостер. Сви се налазе у атару 
месне заједнице Банатска Паланка и у ок-
виру општине Бела Црква.

Локалитет ђурица
Ђурица је данас простран плитки за-

лив који користе бројна јата птица селица 
за своје предахе или дуже одморе на дугим 
летовима према северу и југу. Ту постоје 
остаци насеља које је давно фор-
мирано на левој обали Дунава, на 
југоисточном завршетку банатске 
равнице и Делиблатске пешчаре. 
Настало је у троуглу који су чи-
нили Дунав, са јужне и источне 
стране, и долина некадашње реке 
Караш, која се у Дунав уливала 
из правца севера. Насеље је било 
лоцирано на благо заталасаном 
земљишту уз обале обе реке, од-
носно на деловима пешчаних дина. 
Налази се наспрам данашњег села 
Рам на десној обали Дунава, као 

ЗАШТИТно ИСкоПАвАњЕ ЛокАЛИТЕТА ђУРИцЕ И ИДЕнТИфИкАцИоно 
СонДИРАњЕ ЛокАЛИТЕТА кРУШкА И кЛоСТЕР, Со бЕЛА цРквА

Димитрије Мадас, Ковин

Кључне речи: праисторија, гвоздено доба, римски период, средњи век, скелетно сахрањивање, 
заштитно ископавање, јужни Банат, СО Бела Црква, Банатска Паланка

и средњовековног утврђења истог имена 
и античке Ледерате. По положају се може 
сматрати речном луком.

Остаци овога пространог насеља одав-
но су познати у стручној литератури, али 
још више међу бројним трагачима за архе-
олошким драгоценостима (Рашајски 1981: 
13–19). Најстарији (случајни) налази поти-
чу из бронзаног доба (Вербичоара, Дубовац 

– Жуто брдо, XV–XIII век старе ере), затим 
следе гвоздено доба (халштат Б, X–VII век 
старе ере), римски период (II–IV век наше 
ере), као и некропола са каменим гробним 
белезима из средине XV века.

902.2(497.11)”2005”
903/904(497.11)

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – Стрмо 
обрушена обала 

Ђурице

Figure 1 – Steep 
bank of Đurica
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Подизањем нивоа Дунава након седам-
десетих година прошлог века, ово насеље по-
чело је нагло да пропада јер су високе воде, 
најчешће током пролећних месеци, одрањале 
и поткопавале обалу, па су односиле у реч-
но корито и покривале муљем многобројне 
његове остатке. Најпре су страдали делови 
ближи обали Дунава и новом кориту канала 
Дунав–Тиса–Дунав. Наиме, данашњи велики 
канал прокопан је баш на правцу доњег тока 
Караша, чиме је меандрасто корито реке у 
потпуности уништено. Постепено разарање 
површине насеља се настављало, а само ко-
рито реке, додуше плитко, ширило је своју 
површину на рачун некадашњег копна.

Тек 2005. године обављено је прво сон-
дажно ископавање на овоме локалитету 
(парцеле бр. 3237 и 3241 КО Банатска Па-
ланка), а његов карактер био је двојак. На 
једној страни, намера је била да се утврди 
основна стратиграфија насеља, а на другој, 
да се установи постојећа граница преоста-
лог дела насеља. Истражено је око 200 m². 
Утврђено је да је у овој зони очуван само 
периферни део насеља и да се у тада от-
вореним сондама налази само део из ста-
ријег гвозденог доба, затим да је слој дебео 
око 0,6 m. Археолошки слој је прекривен 
слојем песка вејача, дебелим у просеку 1,3 
m. У једној сонди нађен је скелет покојни-
ка сахрањеног у полузгрченом положају на 
левом боку, а по керамичким фрагментима 
поред њега може се рећи да потиче из пе-
риода трајања насеља. Временске прилике 
нису биле наклоњене тога лета, па је скелет 
прекривен и остављен in situ како би се рад 
у тој сонди наставио наредне године. 

Но, следеће, 2006. године десио се екс-
тремно висок водостај Дунава. Након по-
влачења вода установљена је неуобичајена 
ситуација. Читав део терена на коме се ра-
дило претходне године потпуно је нестао. 
Дунавске воде однеле су део обале у дужи-
ни од око 300 m, а у дубини копна око 6 m, 
док је висина била неуједначена и кретала 
се од око 0,5 m до око 4 m. Упркос томе, 
обављено је мање ископавање на просто-
ру непосредно уз прошлогодишње сонде. 

Резултати су били не само сиромашни већ 
потпуно занемарљиви. И поред чињенице да 
је истражена површина од око 200 m² (две 
сонде 3 x 3 m и ров ширине 1 m и дужине 
25 m) и очекивања да се у близини прошло-
годишњих сонди могу добити позитивни ре-
зултати, морало се закључити да на овом 
простору више нема остатака старог насеља 
на Ђурици. Једино се на обали реке мести-
мично још увек виде фрагменти керамичких 
посуда из старијег гвозденог доба, римског 
периода и средњег века. Судећи по вишего-
дишњем стању на овом простору, праћењу 
колебања водостаја и видној промени кон-
фигурације терена, може се слободно рећи 
да су дунавске воде однеле богату колек-
цију археолошког материјала, разноврснију, 
садржајнију и бројнију од укупних архео-
лошких фондова локалних музеја.

Локалитет крушка
Локaлитет Крушка налази се на обо-

ду врачевгајске котлине, на простору где 
се додирују глиноидно земљиште и велике 
масе Делиблатског песка. У ужем смислу, 
ради се о широкој, благо израженој тераси 
нагнутој према југу и истоку, на чијем дну 
протиче мали поток Јаруга. Упркос чињени-
ци да се по њивама на овом потесу изора-
вају фрагменти керамичких посуда, он није 
био регистрован у стручној литератури и 
није било археолошких активности.

Године 2006, на њиви Владимира Петро-
вића постављена је стратиграфска сонда 
пошто су на површини те и суседних њива 
налажени бројни фрагменти керамичких 
посуда и других археолошких индикатора. 
Сонда је била димензија 2 x 2 m и поставље-
на је на највишој коти њиве, уз јужну грани-
цу са суседном парцелом. У сонди је копана 
тврда и компактна земља, све до приближно 
0,5 m дубине, после чега је земља постала 

делимично растресита, ситнозрне структу-
ре и светломрке боје, са фрагментима ке-
рамичких посуда све до око 1,2 m дубине, 
рачунајући од површине тла. 

Пронађени фрагменти углавном припа-
дају посудама грубе израде и великих димен-
зија. Њихове површине су лепо обрађене и 

Слика 2 – 
Ђурица, гроб у 
сонди из 2005. 
године

Figure 2 – Grave 
within 2005 cam-
paign trench

Слика 3 – Крушка, 
фрагменти кера-
мичких посуда

Figure 3 – Kruška, 
fragments of ceramic 
vessels
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приглачане. Орнаментике је изузетно мало, 
а боје зидова су црне или сивкасте. Основне 
особине указују на гвоздено доба, односно 
на време око XI века старе ере. 

У читавом слоју нису примећени зна-
ци унутрашњег немира или стратиграфског 
просецања. Утисак је да се ради о монолит-
ном слоју, дакле о насељу које је живело без 
видљивих грубих прелома у развоју, са ната-
ложеним слојем од најмање 1,1 m.

Локалитет клостер
Локалитет Клостер регистрован је у 

стручној литератури, а као пространо нала-
зиште великих цигала, растрешеног малте-
ра и ситних археолошких предмета познато 
је многобројним дивљим трагачима. Нала-
зи се у средишњем делу сеоског атара, где 
се тло састоји делом од песка, а делом од 
обичне земље. У ужем географском смислу 
припада долини Нере, али ка северу нагиње 
долини поточића Јаруге. Овде нису врше-
на археолошка истраживања. То је и био 
разлог да се приближно на средини запар-
ложене узане њиве Љубине Петковић из Ба-
натске Паланке, у делу где је на површини 
видљива већа концентрација ситног камена 
и беличастог кречног растрешеног малтера, 
постави сонда 3 x 2 m, оријентисана дужом 
страном у правцу исток–запад.

У сонди се налазио изразит грађевин-
ски шут (око 0,6 m дубине), заправо рас-
трешени малтер, ситни и крупнији камен, 
комади опека и цигала већег формата. Око 

0,6 m испод површине тла наишло се на хо-
ризонталну површину коју су сачињавале 
опеке и кречни малтер, као подлога и вези-
во. Те велике опеке, димензија 55 x 55 x 5 
cm, биле су утопљене у малтерну подлогу 
у којој је, осим ситног песка и креча, било 
и истуцане цигле. Такође је било видљиво 
да и на нивелети пронађених опека мес-
тимично недостају неке опеке, па се може 
закључити да у овом нивоу недостају један, 
два или више редова опека. Начин грађења 
и врста материјала јасно показују да се 
у овом случају ради о остатку неке веће 
римске грађевине. 

Осим тога, у делу сонде према северном 
профилу, непосредно изнад нивелете зида, 
наишло се на два скелета. Били су укопа-
ни у поменути шут, а лежали су непосред-
но на нивелети опека. Оба скелета само су 
делимично очишћена јер су им главе биле 
у профилу, оријентисане према југу. Ни уз 
једног покојника није било прилога. Нађено 
је само неколико већих гвоздених кованих 
клинова, за које није извесно да ли потичу 
из гробова (можда окови дрвених сандука) 
или су пали са горњег дела грађевине при-
ликом њеног рушења.

Јасно је видљиво да је откривени под у 
јужном делу сонде својевремено пробијен и 
да је у тим удубљењима обављена још једна, 
а можда и две сахране. Но, тај део није ко-
пан, па гробови нису очишћени с обзиром да 
је било неопходно проширење сонде.

У читавој сонди наишло се само на неко-
лико фрагмената грубе керамике, већих де-
лова црепова, делимично оштећену кружну 
опеку (хипокауст !?) и поменуте клинове.

Резултат овог малог прелиминарног 
сондирања у Клостеру сасвим је јасан и не-
двосмислен. У том простору налазе се оста-
ци римске грађевине (можда вила рустика), 
што показује грађевински шут, а потом и 
остатак пода од великих опека на дубини 
од око 0,6 m испод површине садашњег те-
рена. Ту је обављано и сахрањивање покој-
ника, али свакако након замирања живота у 
овој грађевини. Време укопавања није мог-
ло да се установи пошто у гробовима није 
било прилога. 

Слика 4 –  
Клостер, 

оштећени под 
грађевине

Figure 4 – 
Kloster, dam-
aged building 

floor
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ĐURICA, RESCUE EXCAVATIONS, kRUŠkA & kLOSTER, 
SURVEYING, BELA PALANkA MUNICIPALITY

Dimitrije Madas, Kovin

Started in 2005 and intensified in 2006, 
rescue excavations are taking place at the site 
of Đurica in the area of Banatska Palanka in Bela 
Crkva Municipality. Further more, in 2006, a sur-
veying was performed on two archaeologically 
previously unknown sites, Kruška and Kloster, 
both in the same region as the site of Đurica.

The results of archaeological excavations on 
Đurica were disappointing, given the fact that 
the extremely high water levels of Danube have 
completely destroyed the remaining part of this 
multi-period archaeological site, located on the 
very bank of the river. This site, established in 
the Bronze Age was probably the biggest river 
harbor in Banat and was only abandoned in mid 
XV century. In 2005 archaeological excavations 
yielded the stratigraphy of the site and an inter-
esting pit with Iron Age finds.

On the site of Kruška, a single trench was 
excavated with remains of an Iron Age settle-
ment sporting a culture layer 1.2 meters thick. 
The layer was very compact, without trace of im-
pact by other layers, signifying a steady evolu-
tion and a peaceful development over a longer 
period of time.

The site of Kloster has been identified on 
the basis of scattered limestone plaster, brick 
and roof tile fragments over several fields. 
Trench excavations have established the re-
mains of walls and a floor belonging to a larger 
building at approximately 40 cm bellow the sur-
face. There is no doubt that the building can be 
dated summarily around the 4th century A.D., 
considering the fact that the site is located 
nearby a Roman fortification of Sapaja. Within 
the single trench laid on the site, remains of 
a brick floor (55x55 cm bricks) plastered with 
copious amount of white limestone mortar and 
a round brick that might imply an existence of 
a floor heating system, were discovered. The 
floor was destroyed in part, and in those long, 
irregularly shaped pits two human skeletons 
were discovered. The lack of grave inventory 
does not allow us to date of these burials.

*
All three sites listed here are not only en-

dangered through intensive cultivation, but 
also through permanent visits of numerous lo-
cal looters.
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У две мање кампање, од 15. јула до 3. 
августа и од 18. септембра до 3. октобра 
2006. године, извршена су истраживања 
налазишта Жидовар код села Орешац (кар-
та).

Ископавања на овом локалитету нису 
обављана од 2002. године, па је након че-
тири године било потребно дуже време за 
његово сређивање. 

ИЗвЕШТАЈ СА ИСТРАЖИвАњА ЛокАЛИТЕТА ЖИДовАР

Милош Јевтић, Филозофски факултет, Београд 
Мирко Пековић, Војни музеј, Београд

Кључне речи: латен, халштат, сребрни накит, Банат, Жидовар

Највећа пажња посвећена је секто-
ру 1, димензија 45,60 х 15,20 m, који чини 
најважнији део за будућа истраживања (сл. 
1). На површини од приближно 700 m² ук-
лоњени су растиње и заштитни слој, и убла-
жен је прилично нераван терен настао услед 
рада по блоковима приликом ранијих иско-
павања, чиме је добијен јединствен простор 
у овом сектору. Најпре су скинута два пре-
остала профила, у блоку 8 и између блокова 
7 и 8, укупне дужине 14,5 и ширине 1 m, 
преостала из кампање 2002. године. Покре-
тан археолошки материјал из ових профила 
углавном прати стратиграфску слику која је 
на сектору 1 констатована у ранијим иско-
павањима. У горњим слојевима откривена је 
раноримска керамика, која потврђује тезу да 
је у насељу на Жидовару настављен живот и 
након римског освајања, али у мањем обиму 
(Јовановић 1997: 69–79). У нижим слојевима 
најбројније су дачка и, нешто мање, позно-
келтска керамика. 

На сектору 1 приведено је крају раш-
чишћавање најстаријег латенског хоризон-
та у јужним деловима, и то у блоковима 5–6 

и 1–2. Овај културни 
слој укопан је делом 
у познохалштатски 
слој. У њему нема јас-
но издвојених објеката 
за становање, већ се 
уочавају делови цр-
вено запечене земље 
са већом концентра-
цијом гари и пепела и, 
у нешто мањој мери, 
компактан кућни леп, 
који су највероватније 
настали као последица 
девастирања градњом 
објеката у наредној, 
млађој фази латена. 
То потврђују остаци 
правилно распоређе-
них отвора за дрвене 
стубове. Откривени су 
испод стазе формира-
не од облутака, која 
се простирала између 
објеката из млађе фазе 
у блоковима 5 и 6 (сл. 
2). Осим испод стазе, у 
овим блоковима нађе-

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – Ситуа-
циони план локали-

тета Жидовар

Figure 1 – Židovar, 
situation plan

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)
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но је више сличних отвора за стубове, а 
видљиви су и остаци веће пећи са делимич-
но очуваном калотом.

Из најстаријег латенског слоја у бло-
ковима 5 и 6 потиче келтска керамика и, 
нешто мање, фрагменти халшатске керами-
ке. Међу посудама фине фактуре издваја се 
већи број уломака здела 
Ѕ профилације, сиве боје, 
рађених на витлу, при 
чему се понекад уочава 
графитиран орнамент, а у 
блоку 1 налазило се и не-
колико фрагмената бело 
бојене керамике. Грубља 
керамика углавном је 
заступљена ситуластим 
лонцима украшеним мет-
личастим орнаментом. 
У овом слоју нађено је 
и неколико предмета од 
гвожђа, као и делови на-
руквице од бронзе. 

У наредном слоју, 
осим спорадичних фраг-
мената латенских посуда, 
преовлађује керамика из позног халштата. 
Посуде финије фактуре заступљене су већим 
бројем здела различите профилације, а међу 
керамиком грубље фактуре издвајају се де-
лови мањих лонаца са језичастим дршкама 
између којих је низ косих уреза насталих 
утискивањем нокта. Керамика из овог слоја 
блиска је керамици из најмлађег слоја бо-
сутске групе, док су фрагменти појединих 

посуда готово идентични керамици из Ру-
муније, односно из Фериђиле (Ferigile) гру-
пе (Vulpe 1967; Medović 1978; Тасић 1983; 
Јевтић 1997: 37–51). У овом слоју, у блоку 
5, откривени су остаци надземне куће, са 
мањим деловима обрушених зидова. У њеној 
близини констатована је подница пећи не-

правилне кружне основе, крај које је била 
мања концентрација камена. Осим керамич-
ких уломака, ту се налазило и неколико ко-
мада гвоздене згуре. Нађени су и подница и 
део зида веће халштатске куће, која се про-
тезала од југоисточног дела блока 6 ка блоку 
2, где залази у источни профил. 

Унутар блока 1, у коме је 2001. године 
откривена остава сребрног накита, а који 

Слика 2 – Отвори 
за стубове у блоко-
вима 5 и 6

Figure 2 – Post 
holes in blocks 5 
& 6

Слика 3 – Привезак 
у облику људске 
главе, in situ

Figure 3 – Pendant in 
the shape of a decapi-
tated human head, 
in situ
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није истраживан током 2002. године будући 
да је био девастиран укопима дивљих ко-
пача, иза којих је остало неколико већих 
јама, као и растурени халштатски стамбени 
објекат, нађени су делови сребрног накита 
и перле од ћилибара и стаклене пасте. Били 

су удаљени приближно пола метра од места 
на коме је откривена остава. Накит, односно 
део оставе сачињавају: 
–  привезак у облику декапитиране људске 

главе (сл. 3; Т. I/3; Jevtić 2007: 43; Сладић 
2006: 30–62, сл. 29); 

–  перла у облику инсекта тврдокрилца (T. 
I/4; Jevtić 2007: 43); 

–  два прстена (тзв. Satelrings) истог типа, 
али различитих димензија (сл. 4; T. I/1–2), 
израђена од петоструке сребрне жице 
(ibid.: 43–44; idem 2006: 82–166, сл. 49);

–  композитни привезак у облику амфорете, 
нађен између прстења (T. I/5; idem 2007: 
43); 

– сребрна алка већег пречника (T. I/6), и
– мања округла перла од сребра (T. I/7).

Осим сребрног накита, нађено је пет 
ћилибарских перли, од којих су четири ци-
линдричне, а једна је мања и округла (T. I/9-
13), затим перла од светлозеленог стакла у 
облику диње (T. I/8), за сада једина такве 
врсте, и фрагментована перла од стаклене 
пасте, орнаментисана „окцем“ (ibid.: 44). 

У овом блоку констатован је и већи 
стамбени објекат који се простире уз запад-
ни профил, где је, осим веће количине гвоз-
дене згуре, нађено и обиље познохалштат-
ске керамике, међу којом треба издвојити 
једноухи пехар са дужим цилиндричним 
вратом, украшен канелурама на спуште-
ном трбуху. У оквиру објекта откривена је 
и необична структура од запечене земље, у 
облику положеног латиничног слова L, која 
изгледа као део мобилијара (сл. 5). 

У нешто мањем обиму извршена су и 
ископавања у блоковима 7 и 8. У блоку 7 
уочени су остаци старих ископа професо-
ра Б. Гавеле. У североисточном делу блока 
налазила се већа, али лоше очувана и на 
више места деструисана подница објекта 
који се даље простире дуж источног дела 
блока 8. Ту је откривено више комада гвоз-
дене згуре, као и украшених биконичних 
керамичких пршљенака, а керамичке по-
суде припадају позном халштату. Посебно 
се издваја једнопетљаста гвоздена фибула 
типа Марвинци–Гогошу (Marvinci–Gogoşu; 
Vulpe 1967; Васић 1997: 91–100). Осим неко-
лико подница пећи постављених слободно 
у простору, као и остатака поднице објекта 
који залази у североисточни профил, у бло-
ку 8 уочена је и већа отпадна јама са знат-
ном количином животињских костију (ман-
дибула и максила коња) и обиљем керамике 
(сл. 6). Ова јама и објекти у блоковима 7 и 
8, услед недостатка времена, нису потпуно 
истражени, већ су заштићени и остављени 
за наредна ископавања.

Осим ископавања на сектору 1, очишћен 
је и комплетан сектор 3, димензија 8,20 
х 15,30 m (сл. 1). На овом сектору није се 
радило од 2002. године, па је уклоњена 
бујна вегетација и сређивани су профи-
ли који су затечени у веома лошем стању. 
Приликом скидања старог заштитног слоја 
са основа ископа, у северозападном углу 

куће 6, откривене 2001. 
године, нађен је ватински 
пехар коме недостаје јед-
на дршка. Том приликом 
пронађена је и фрагменто-
вана гвоздена копча типа 
Ламинци (Сладић 1997: 
53–68), а уз источни про-
фил фрагментовани кре-
мен и недовршена камена 
алатка. 

Радило се и на раш-
чишћавању сектора 2, ди-
мензија 30 х 6 m, са кога 
је уклоњено растиње и 
скинут је слој набацане 
земље, дебљине веће од 
1 m. Земљаним шкарпама 
заштићени су профили од 

Слика 4 – Део 
оставе накита од 

сребра, in situ

Figure 4 – Part 
of a silver jewelry 

hoard, in situ

Слика 5 – Оста-
ци познохал-
штатске куће

Figure 5 – Re-
mains of a late 
Hallstatt house
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даљег обрушавања, па је овај сектор при-
премљен за спајање са сектором 1, од којег 
га дели профил ширине 1 m, чиме би се до-
био подужни пресек читавoг платоа на Жи-
довару. 

У току истраживања извршена су и 
мања рекогносцирања околине локалите-
та. Рекогносцирани су подграђе Жидовара 
– Тоболица, потеси Кокона и Белилов брег, 
који се налазе западно, односно североис-
точно од Жидовара. Осим атипичних делова 
већих праисторијских лонаца, нађено је и 
неколико уломака црно глачаних шоља са 
мањим брадавичастим испупчењима на тр-
буху, од којих полазе шире канелуре распо-
ређене у облику гирланди, као и део веће 
зделе са увученим и стањеним ободом, који 
је украшен хоризонталним низом ситног 
тремолираног лажног шнура, који су карак-
теристични за Басараби керамику (Jevtić 
1983). Са потеса Белилов брег прикупљена 
је керамика са одликама позног халштата, 
слична Фериђиле групи. 

T. I – Делови 
оставе откривени 
2006. године

Pl. I – Parts of the 
hoard discovered 
in campaign 2006.

Слика 6 – Јама 
у блоку 8

Figure 6 – Pit in 
block 8
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REPORT ON THE ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS OF žIDOVAR

Miloš Jevtić, Faculty of Philosophy, Belgrade
Mirko Peković, Military Museum, Belgrade

After four years of pause, in July and Au-
gust, and again in September and October 
2006, in two short campaigns, systematic ar-
chaeological excavations were continued on the 
site of Židovar, near the village of Orešac. The 
aim of this new cycle of excavations was to ex-
cavate the remains of the settlement dated to 
late Iron Age as well as a settlement belonging 
to early Iron Age that lies beneath (Židovar IV) 
in Sector 1. In Sector 2 work on the clearing and 
the preparation for further excavations were 
planned, whilst Sector 3 was supposed to be 
cleaned and protected. Aside from these field 
operations, further work on the completion of 
field documentation and processing of movable 
archaeological finds from the late Iron Age lay-
ers was planned.

Aside Sector 1, planned for further excava-
tions, Sector 2 was fully cleared and prepared 
for further excavations. Due to the collapse of a 
profile and the removal of a protective layer on 
certain parts of Sector 3, an earthen embank-
ment was erected to prevent further collapse 
and a new protective foil and a layer of soil was 
placed over the trenches.

After the removal of the remaining profiles 
in Sector 1, work on the excavation of the earli-
est La Tene horizon was brought to a finish. Dis-

covered object of the La Tene culture were par-
tially buried into the late Hallstatt culture layer. 
Inside block 1 in this sector in a part of the site 
not excavated since 2001 and already consider-
ably devastated by illegal diggers, a few pieces 
of jewelry that can be attributed to the Židovar 
jewelry hoard were recovered. 

Aside from this, two larger late Hallstatt 
culture dwelling objects were discovered, ac-
companied by a refuse pit. All of the objects 
discovered were left in situ, due to the lack of 
funding and time, and will be excavated in the 
campaigns to come.

Aside from the excavation on the site of 
Židovar itself, a smaller archaeological survey 
of the surrounding was undertaken. By the 
end of the campaign a detailed processing of 
the movable archaeological finds from previous 
campaigns was completed.

A significant result of this campaign is the 
discovery of a longer hiatus between the settle-
ment established in the 6th-5th century BC and 
the late La Tene settlement of the 1st century 
BC. Our excavations left us unable to distin-
guish elements that could indicate a connection 
at the end of the Hallstatt and the beginning of 
La Tene period.

Further research is planned for 2007.
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кАЛЕ – кРШЕвИцА, РАноАнТИчко нАСЕљЕ, IV–III вЕк ПРЕ н.Е.

Петар Поповић, Археолошки институт, Београд

Кључне речи: IV–III век пре н.е., насеље, архитектура, систематска истраживања, 
југоисточна Србија, СО Бујановац, Кале – Кршевица

Систематска истраживања у Кршевици 
код Бујановца 2006. године била су усмере-
на на радове у подножју локалитета, надо-
мак сеоских кућа и реке (сл. 1). Мање сон-

дирање на овом месту започето је још 2002. 
и, због изузетних резултата, ископавања су 
настављена наредне године. Тада су откри-
вени делови бедема од правилно обрађених 
квадара, са призиданом просторијом неке 
веће грађевине (Поповић 2005а: 38–39; 
Popović 2005b: 154–155). Праћењем зидова, 
2005. године отворена је већа површина с 

намером да се објекти детаљније испитају. 
Показало се да је реч о сложеној конструк-
цији која је чинила само део већег комплек-
са. Састојала се од два бедема која су се 
спуштала низ стрму падину и са неколико 
каскада завршавала се каменим платфор-
мама. Уз северни бедем налазила се грађе-
вина, а бедеми, зидови, површине са каме-
ном и други објекти настављали су се пре-
ма реци и ка појасу испод падине (Popović 
2006: 525-526). Са проблемом воде суочили 
смо се 2003, али сада у најнижим слојеви-
ма, где је на целој површини константно 
пробијала и постепено пунила сонду (сл. 2, 
5). Претпостављало се да су основни раз-
лози били близина реке и подземне воде. У 
недостатку другог назива, сонда Е са бло-
ковима I–III добила је име „хидротехнички 
комплекс”, а касније се показало да то није 
далеко од истине.

Употребом механизације, 2006. године 
уклоњени су дебели слојеви пешчаног на-
носа, а цео простор за истраживања знатно 
је проширен од стрме, вертикално засечене 
падине до широког појаса према реци (око 
400 m2). Скидањем сваког откопног слоја 
прилив воде био је све већи, тако да су се 
даља ископавања одвијала само уз помоћ 

902.2(497.11)”2006”
904”652”(497.11)

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – 
Кале – Крше-
вица, ситуа-
циони план

Figure 1 – 
Kale – Krševica, 
situation plan
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непрекидног рада пумпи. У међувремену 
урађена су и мања геофизичка испити-
вања, којима је утврђено да је овај део па-
дине веома засићен водом и било је јасно 

зашто у најнижим зонама, 
посебно око бедема, из-
бијају многи извори, па 
пумпе више нису имале 
никаквог ефекта. У овим, 
сасвим специфичним ус-
ловима, није било избора 
и већ започета ископа-
вања требало је извести 
до краја, што је подразу-
мевало истраживање ком-
плекса до нивоа здравице. 
Тада се није могло очеки-
вати да најстарији слојеви 
леже скоро 5 m испод по-
вршине. 

Резултати овогоди-
шњих истраживања по-
казали су да у подножју 
локалитета постоје три 
основна грађевинска хо-
ризонта. Окосницу чини 
целина са великом кон-
струкцијом која цео про-
стор дели на јужни и се-
верни део. Мала површина 
и велика дубина нису омо-
гућили да се јужни део ис-
тражи до краја. 

Простор северно од 
бедема максимално је 
испитан, односно коли-
ко је то дозвољавао ниво 
воде. Као део настаријег 
хоризонта, ова целина 
састоји се од неколико 
конструктивних елемена-
та. На горњем делу, низ 
стрму падину степенасто 
се спуштају бедеми који 
се рачвају у два крака. 
Доста су оштећени, али 
према очуваним дело-
вима види се да су били 
широки скоро 2,5 m. При 
дну се сужавају у неку вр-
сту левка и ослањају се 
на средишњи део горње 
платформе, која је уокви-
рена масивним блоковима 
ширине приближно 5 m, 
а дужине око 6 m. Север-
ни бедем имао је најмање 
шест правилних редова 
тесаника, висине веће од 
2 m. Нижа платформа има 
највећу ширину од око 7 
m, а дугачка је око 8 m и 

према реци се завршава слојевима песка 
и блата (сл. 2). У северном делу налази се 
велики број кружних рупа укопаних у здра-
вицу. Скоро по правилу, имају вертикалне 

Слика 2 – 
Конструкција 

са бедемима и 
платформама 

(„хидротехнички 
комплекс”)

Figure 2 – 
Construction 

with ramparts 
and platforms – 
„hydro-technical 

complex“

Слика 3 – 
Северни део 
сонде, први 

хоризонт

Figure 3 – North 
part of the 

trench, horizon 1

Слика 4 – 
Северни део 
сонде, други 

хоризонт

Figure 4 – North 
part of the 

trench, horizon 2
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зидове, равно дно и различите димензије. 
Већ на овом нивоу откривене су поднице од 
запечене земље, које очигледно предста-
вљају остатке пећи концентрисане на рела-
тивно малом простору (сл. 3). 

У следећем, другом хоризонту дошло је 
до битних промена које су највероватније 
биле последица новог режима воде. Уследи-
ло је затрпавање овог простора до просечне 
висине од 1 m. У слојевима је нађена вели-
ка количина уломака посуда, а хоризонт се 
завршавао остацима пећи и грађевинских 
објеката, у којима су откривени и постамен-
ти као делови ритуалних базена са водом 
– луториона (сл. 4). 

У трећем, последњем хоризонту ниво је 
подигнут за још 0,5 m до 1 m (сл. 5). Не-
посредно уз вертикално засечену падину 
призидана је грађевина уз северни бедем, 
који је највећим делом већ био затрпан. 
Састојала се од правоугаоне просторије, у 
којој се поред зида налазила пећ озидана 
каменом, док је друга просторија или нека 
врста трема била отворена према реци (сл. 
5; Јеремић 2005: 233–335; Popović 2006: 
525, fig. 6–7). 

Истом хоризонту припадају и пећи 
са калотом у близини северног профила. 
Према свим карактеристикама, одговарају 
хлебним пећима које су се налазиле изнад 
слоја са објектима исте врсте из претходног 
нивоа. Изгледа да су пећи још од најста-
ријег хоризонта биле прављене на истом 
простору.

Остали археолошки материјал који је 
откривен у горњим слојевима потиче са па-
дине изнад локалитета и само је последица 
јаке ерозије. 

Резултати ових истраживања отворили 
су многа питања о намени и изгледу овог, 
очигледно сложеног комплекса. Прве пре-
тпоставке упућују на то да је углавном слу-
жио за решавање проблема снабдевања во-
дом и обезбеђивање насеља на падини од 
већих падавина. Све промене у неколико 
грађевинских хоризоната могле су да буду 
само последица новог режима воде, пошто 
су становници постепеним насипањем мора-
ли да санирају ове проблеме. У сваком слу-
чају, прецизније одговоре на ово, нимало 
једноставно питање могле би да пруже тек 
будуће анализе. Током ископавања откри-
вен је велики број предмета, углавном де-
лова керамичких посуда. Највише материја-
ла нађено је у другом хоризонту, из кога је, 
захваљујући конзерваторима, реконструи-
сано више целих посуда. Заступљена је им-
портована керамика из атичких или север-
ноегејских радионица, као и многобројнија 
локална грнчарија, рађена по грчким узори-
ма. Посебно су занимљиве посуде украшене 
најчешће вегетабилним мотивима, за које 
још нема директних аналогија (сл. 6). 

Као што је познато, насеље је настало 
почетком IV, а трајало је до првих деценија 
III века пре н.е. (Popović 2006). Захватало 
је површину од приближно 4 ha и обухвата-
ло је акрополу са подграђем, све до долине 

Слика 5 – Централ-
ни део сонде, трећи 
хоризонт

Figure 5 – Central 
part of the trench, 
horizon 3
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kALE – kRŠEVICA (IV/III CENTURY BC)

Petar Popović, Institute of Archaeology, Belgrade

Systematic archaeological excavations on 
Krševica site, near Bujanovac, were in 2006 fo-
cused at the foot of the site, where a larger com-
plex with ramparts, stone platforms, a building 
and other objects was excavated in the previ-
ous years. This part of the site was named hy-
drotechnical complex, because springs of water 
emerge in the lower layers, making work pos-
sible only with extensive use of water pumps. 
In such specific conditions, excavation area was 
extended to cover approximately 400 sq. meters 
in order to explore layers all the way to sterile 
soil. Three construction horizons were detected 
up until the depth of 5 meters, each a result of 
the difference in water levels, a byproduct of 
successive backfilling of the area. The largest 
number of vessel fragments so far have been 
discovered in this area, most of them being lo-
cal production copies of Greek originals, but a 

small proportion represents imported pottery 
from Athenian and North Aegean workshops.

The settlement of Krševica was estab-
lished in the beginning of the 4th and lasted 
until the first decades of the 3rd century BC. 
Covering an area of approximately four hect-
ares below the acropolis a spacious lower city 
extended all the way to the Krševica River val-
ley. The discovery of the hydrotechnical com-
plex with objects built for specific purposes 
can be treated as an extraordinary find. First 
hypotheses suggest this complex as a water 
supply of the settlement and a safety measure 
for protection of the settlement on the slope 
from intensive rainfall. According to the results 
obtained so far, the complex was an integral 
part of the lower city of this, obviously well or-
ganized settlement, erected in accordance with 
ancient Greek patterns.
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Кршевичке реке. „Хидротехнички комплекс” 
са објектима специфичне намене можемо 
сматрати изузетним налазом који предста-

вља само један сегмент овог, очигледно до-
бро организованог насеља, изграђеног пре-
ма грчким обрасцима. 

Слика 6 – 
Керамичке 

посуде

Figure 6 – 
Pottery finds
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СонДАЖно ИСТРАЖИвАњЕ ЛокАЛИТЕТА ГоРњЕ ПЛАвИнцЕ 
И ЛИвАДИцЕ У РИТоПЕкУ коД ГРоцкЕ

Слободан Фидановски, Народни музеј, Београд
Емина Зечевић, Народни музеј, Београд

Кључне речи: млађе гвоздено доба (келтски латен), римски период, рани средњи век, 
ископавање, Подунавље, десна обала Дунава, Ритопек, Гроцка

Истраживање локалитета Горње Пла-
винце и Ливадице у 2006. години предста-
вља наставак ископавања започетих 2005. 
године, у оквиру пројекта Раносредњовеков-

на насеља и некрополе у Подунављу.1 Ис-
траживању је претходило рекогносцирање 
десне обале Дунава, од ушћа Болечке реке 
до ушћа Сеонског потока.2 Локалитети Горње 
Плавинце и Ливадице, који се међусобно до-
дирују, захватају широк, терасасто облико-
ван део стрме падине већег брдског масива 
који се издиже изнад Ду-
нава, пратећи његов ток 
(карта). Оба налазишта, 
као и други делови па-
дине, готово потпуно су 
под воћњацима, осим 
мањих делова на којима 
се протежу шумарци. 

У стручној литера-
тури овај део ритопеч-
ког атара познат је као 
Плавиначки поток и 
Плавинци. Тим називом, 
осим локалитета Горње 
Плавинце, обухваће-
ни су и потеси Доње 
Плавинце и Хајдучки 
бунар. Први подаци о 
археолошким остацима 
на овом потесу потичу 
још с почетка XX века. 
Тада је забележено да 
се на Плавинцима при-
ликом риљања наилази 
на остатке из праисто-

ријског, римског, византијског и старосрп-
ског доба (Васић 1906: 37). Педесетих го-
дина прошлога века, Музеј града Београда 
спровео је мање сондажно ископавање на 
делу непосредно изнад потеса Хајдучки бу-
нар где је, приликом обраде земље, нађен 
камени саркофаг (Кондић 1957: 35). Мањи 
број предмета из римског и раносредњове-
ковног периода, који су случајно откривени 
средином XX века, чува се у археолошким 
збиркама Народног музеја у Београду и Му-
зеја града Београда (Бајаловић–Хаџи-Пе-
шић 1984: 151).

Остаје потпуно нејасно зашто надле-
жни завод за заштиту споменика култу-
ре на територији Београда, након открића 
каменог саркофага 1957. године и мањег 
сондажног ископавања Музеја града Бео-
града 1958. године, није спровео поступак 
проглашења овог археолошког налазишта 
за културно добро, чиме би било онемо-
гућено његово уништавање. О размерама 
оштећености најбоље сведочи чињеница да 
су на простору данашњих воћњака некада 
били виногради, чијем сађењу је претходи-
ло риголовање терена, а сађењу воћњака 
вађење чокота винове лозе. 

902.2(497.11)”2006”
904”652”(497.11)

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

Слика 1 – Рито-
пек, локалитети 
Горње Плавинце и 
Ливадице, положај 
сонди на истражи-
ваним парцелама

Figure 1 – Ritopek, 
Gornje Plavince and 
Livadice sites, dispo-
sition of trenches in 
excavated area
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Истраживања Горњих Плавинаца запо-
чета су на делу терена на коме су, према 
усменим подацима власника имања, пе-
десетих година XX века приликом риголо-
вања откривени и уништени многи људски 
скелети. Нашим рекогносцирањем 2005. 
године потврђена је ова прича. Осим тога, 
подударност датума риголовања и откри-
вања гробова са датумом када је Народном 
музеју и Музеју града Београда понуђено на 
откуп неколико средњовековних наушница 
са потеса Плавинци и Плавиначки поток, 
указивала је да се управо на овом делу те-
рена, предвиђеном за истраживање, налази 
средњовековно гробље. Предузета ископа-
вања то су и потврдила. 

С обзиром да је цео терен предвиђен за 
истраживање био под воћњаком са огромним 
стаблима трешања, ископавање је обавље-

но са тешкоћама. С једне стране, било је 
веома мало слободних површина на којима 
је могло да се ископава без бојазни да се 
неко стабло оштети, а с друге стране, било 
је потпуно несхватљиво понашање поједи-
них власника парцела и њихово одбијање 
да екипи Народног музеја допусте било как-
во сондирање. У таквим околностима оба-
вљено је сондажно ископавање и 2006. го-
дине, на парцели бр. 3141/1, у власништву 
Живојина Милосављевића, али само на ње-
ној западној половини (сл. 1). Истражено је 
пет сонди различитих димензија (сонде VII–
XI). За разлику од прошлогодишњег иско-
павања, када је истражена површина од 66 

m2 и откривено 15 гробова са инхумираним 
покојницима (сл. 2), ове године ископавање 
је обављено на нешто мањој површини, од 
непуних 50 m2, на којој је откривено још де-
вет гробова са инхумираним покојницима.3 
Сви покојници, као и у раније откривеним 
гробовима, полагани су у обичне гробне 
јаме, највероватније правоугаоног облика, 
и то по основној оријентацији у правцу за-
пад–исток. Дубина укопа релативно је мала 
и у просеку износи око 0,60 m. За разлику 
од појединих гробова откривених претхо-
дне године, у којима су констатовани нала-
зи, у гробовима истраженим ове године није 
нађен ниједан прилог.

Поред гробова, у јужном делу парцеле, 
у сондама VII и XI констатован је насеобин-
ски слој са сложеном вертикалном стра-
тиграфијом, у коме су издвојени хоризонти 

живљења од млађег гвозденог доба (келтски 
латен) до периода формирања некрополе 
током средњег века (XI–XIII век), као што 
је већ уочено у прошлогодишњим радовима. 
Прикупљен је многобројан археолошки ма-
теријал, углавном уломци грнчарије (сл. 3).

Проспекцијом дела терена око откриве-
не некрополе, који обухвата потесе Горње 
Плавинце и Ливадице, евидентирани су 
многобројни археолошки остаци, пре свега 
уломци керамике и опеке из времена рим-
ске доминације и периода формирања сло-
венских насеља дуж десне обале Дунава и 
у њеном залеђу. Како су налази указивали 
на постојање насеобина из поменутих епо-

Слика 2 – Сонда 
IV, диспозиција 

гробова

Figure 2 – 
Trench IV, dispo-

sition of graves
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1  Реализација овог пројекта започета је 2003. године. Овогодишње ископавање, као и ископавање у 2005. години, 
реализовано је средствима Секретаријата за културу града Београда, а на основу решења Министарства културе 
Републике Србије; број решења 631-02-366/2006-03, од 29.09.2006. године. Чланове екипе, осим потписаних, 
били су археолог Татјана Рајковић, која је водила техничку документацију, и студенти археологије Младен Јови-
чић, Марко Марковић и Мирко Илић. 

2  Рекогносцирање је обавила екипа Народног музеја у Београду, у периоду од 10. до 25. октобра 2005. године.
3  Обраду антрополошког материјала обавила је др Славица Крунић, музејски саветник Музеја града Београда.

ха, као и из времена формирања откривене 
некрополе, предузети су кораци како би се 
извршило сондирање и тог дела локалитета. 

Сондирање је, нажалост, обављено само 
на парцели бр. 3142/1, у власништву Жарка 
Павловића, јер други власници нису дозво-
лили било какве радове. Парцела се налази 
на потесу Ливадице, стотинак метара јуж-
но, односно југозападно од средњовековног 
гробља. Као и у претходним случајевима, по-
ложај сонде био је условљен величином сло-
бодних површина између стабала у воћњаку. 

Стога је истражена само једна сонда (сонда 
I), постављена готово на самом западном 
крају парцеле. Истражена је површина од 
непуних 8 m2, до дубине од 2,5 m, на којој су 
констатована само два културна слоја, фор-
мирана у млађем гвозденом добу и у време 
римске доминације на овим просторима (сл. 
4). Трагови млађих епоха нису уочени.

Вишеслојни карактер овог локалитета и 
величина површине са археолошким остаци-
ма указали су на његов значај и потребу да-
леко обимнијег истраживања.

Слика 3 – Локалитет Горње Плавинце

Figure 3 – Site of Gornje Plavince

Слика 4 – Локалитет Ливадице

Figure 4 – Site of Livadice
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF SITES GORNjE PLAVINCE 
AND LIVADICE IN RITOPEk NEAR GROCkA

Slobodan Fidanovski, National Museum, Belgrade
Emina Zečević, National Museum Belgrade

Archaeological excavations of Gornje Plav-
ince and Livadice sites in 2006 represent a pro-
longation of earlier work on both sites, started 
in 2005 as a part of the project entitled „Early 
Medieval settlements and necropolises in Dan-
ube region“. These excavations were preceded 
by archaeological surveys of the right bank of 
Danube River from the conflux of River Bolečica 
towards the conflux of Seona stream. The sites 
of Gornje Plavince and Livadice lie one next to 
the other and are positioned on a wide terrace 
shaped steep slope of a larger hill rising above 
Danube and following its course.

Trench excavations on the site of G. Plav-
ince in campaign 2006 were performed using 
5 trenches (total area covered was 50 sq. me-
ters), yielding 9 graves with inhumation buri-
als. All of the deceased (as with previously de-
tected graves) were laid in regular, most likely 
rectangular grave pits, with the orientation of 

the body being West-East. Relative depth of the 
graves was, on average, around 60 centimeters. 
No finds were detected in the graves discovered 
this season. Aside from graves, in the south-
ern part of the excavated are, in trenches VII 
and XI a settlement layer with complex vertical 
stratigraphy was detected, with horizons rang-
ing from late Iron Age (La Tene culture) to the 
period when the necropolis was formed in Me-
dieval times (XI-XIII century). A large amount 
of movable finds were collected, predominately 
pottery shards.

On the site of Livadice, approximately 100 
meters south of the Medieval necropolis one 
trench was placed (8 sq. meters in area), and 
excavated to 2.5 meters in depts. Only two cul-
ture layers were detected, first belonging to late 
Iron Age and the second being dated to the pe-
riod of Roman occupation. Traces of later peri-
ods were not detected.
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ИСТРАЖИвАњА кАСноЛАТЕнСкоГ нАСЕљА чАРнок 
коД бАчкоГ ДобРоГ ПољА

Марија Јовановић, Музеј Војводине, Нови Сад

Кључне речи: касни латен, Скордисци, Римљани, насеље, објекти, пећи, 
житарице, средишња Бачка, Врбас, Дунав

Заштитно-систематска археолошка ис-
копавања на локалитету Чарнок код Бачког 
Доброг Поља, током 2006. године била су 
усмерена на истраживања грађевинских и 
других објеката откривених у сондама XΙX, 
XXΙΙΙ, XXΙV,1 као и у сонди XXV.

У сонди XΙX/1997 настављено је истра-
живање укопаног објекта који се налазио 
поред куће 7/1997. Већи правоугаони обје-
кат, са благо заобљеним угловима, лежао је 
у правцу исток–запад, паралено са кућом 
7/1997. У западном делу, у доњим слојевима, 
нађени су фрагменти фине латенске кера-
мике рађене на витлу. То су углавном били 
делови већих посуда типа питоса, затим 
фрагменти здела и посуда у облику лонца. 
Уломци керамике били су измешани са дело-
вима изгореле земље, односно кућног лепа. 
Сачувани комади кућног лепа су масивни, 
са отиском трске или прућа, веома горели 
и највероватније потичу од надземног обје-
кта – куће 7/1997. Осим тога, на западној 
страни објекта откривена је и знатна кон-
центрација угљенисаног дрвета, односно 
остаци дасака и делови дрвених стубова, 
као и земљано проширење (испуст), који су 
придржавали надстрешницу или поклопац 
изнад објекта. На источној страни објекта 
налазила се већа количина угљенисаног 
проса и пепела. Иначе, у овом делу било је 
знатно мање керамике. Правоугаони обје-
кат са заобљеним дном, димензија 2,15 x 
1,30 m, дубине око једног метра, становни-
ци куће 7/1997 користили су као оставу (или 
силос) за чување зрнасте хране. 

У сонди XXΙΙΙ/2003 радови су извођени 
у северном делу, у зони где су нађени ос-

таци минијатурних пећи. Очувана ложишта 
ових пећи елипсастог су облика, малих ди-
мензија, пречника око 30 cm. Испред „уста“ 
неких пећи постојала су узвишења – плат-
форме, које су коришћене за одлагање по-
суда. Минијатурне пећи биле су сазидане у 
последњем стамбеном хоризонту насеља у 
Чарноку. Пећи су биле постављене изнад об-
рушеног дела објекта из старијег стамбеног 
хоризонта. У Чарноку су стамбени хоризонти 
били раздвојени нивелационим слојем црне 
земље. Овај вид нивелисања терена карак-
теристичан је, за сада, у утврђеном насељу 
Чарнок, и то у зони са грађевинским објек-
тима (Јовановић 1994: 120).

У овој кампањи завршено је истражи-
вање сонде XXΙV/2005, која је била по-
стављена уз североисточни профил сонде 
XΙX/1997. Истражен је надземни објекат – 
кућа са подницом пећи. У североисточном 
углу објекта нађени су остаци потковичасте 
пећи на банку. Јама у источном делу сон-
де била је испуњена фрагментима латенске 
керамике, гаром, пепелом и ситним кома-
дима кућног лепа. У северном делу сонде, 
ближе земљаном насипу, а у працу северног 
зида куће 7/1997, откривено је више „сту-
бова“ чија испуна је веома необична. Осим 
фрагмената латенске керамике, дно стуба 
било је испуњено и слојем квалитетне бар-
ске глине.

У сонди XXV/2005, током 2006. године 
истраживање је било усмерено на зоне са 
мањим пећима уз земљани бедем, као и на 
централни простор у коме се налазе остаци 
зарушеног стамбеног хоризонта. Наиме, у 
непосредној близини земљаног насипа от-
кривени су остаци више минијатурних пећи, 
постављених у низу паралелно са насипом. 
Једна од њих потпуно је очувана, док су 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 
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Слика 1 – Чарнок, 
Бачко Добро Поље

Figure 1 – Čarnok 
site
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друге две веома оштећене, тј. очувани су 
само делови елипсастог ложишта. У овој 
кампањи пећи су делимично истражене. 
Унутар и око њих налажени су фрагменти 
латенске керамике који припадају огњиш-
ним посудама, односно лонцима (Јовановић 
1994: 128, Т.ΙΙ/4).

Осим тога, уз јужни профил сонде 
XXV/2005, у зони са надземним објектима 
откривени су остаци потковичасте пећи, тј. 
делови засвођене калоте и подница. У не-
посредној близини, на нешто нижем нивоу, 
нађени су остаци још две кружне поднице 
пећи, које потичу из старијег стамбеног хо-
ризонта насеља.

У средишњем делу сонде XXV/2005, у 
зони са зарушеним шутом, налазили су се 
остаци још две пећи мањих димензија. Једна 
је имала делимично очувану калоту. Поред 

оштећеног објекта нађен је део бронзане на-
руквице са отвореним крајевима.

Минијатурне пећи у унутрашњем делу 
утврђеног насеља у Чарноку, у сондама 
XXΙΙΙ/2003 и XXV/2005, и то у више нивоа 
(као у сонди XXV/2005), без сумње указују 
на постојање „радних четврти“ у којима су 
обављани одређени послови, у овом случају 
везани за сакупљање и дистрибуцију зрна-
сте хране, попут јечма, пшенице и проса 
(Медовић 2006: 41, 42). 

Фрагменти латенске керамике, као што 
су делови већих посуда типа питос, затим 
лонаца, здела са S профилисаним ободом и 
псеудокантароса, имају аналогије у архео-
лошком материјалу са Гомолаве код Хртко-
ваца (Јовановић и Јовановић 1988) и могу 
хронолошки да се определе у Гомолава VΙ 
b фазу.

Слика 2 – Кућа 7 са силосом

Figure 2 – House 7 and silo

Слика 3 – Сонда 23: минијатурне пећи

Figure 3 – Trench 23 – miniature furnaces

Слика 4 – Сонда 
25: квадратне 

пећи

Figure 4 – 
Trench 25 – 

square furnaces
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47/48: 41–52.

RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS ON A LATE LA TENE 
SETTLEMENT OF čARNOk NEAR BAčkO DOBRO POLjE

Marija Jovanović, Museum of Vojvodina, Novi Sad

The remains of a fortified late La Tene set-
tlement of Čarnok are located in the central part 
of the fertile plains of Bačka, in the area of Bačko 
Dobro Polje. Earthen ramparts, ellipsoid in shape 
190x130 meters long are located on the South-
ern slopes of Telečka heights. Geographic posi-
tion of Čarnok is very beneficial due to its loca-
tion between two Panonian Rivers – Crna Bara 
in the North and Jegrička in the South. The site 
itself lies above the 45° of Northern geographic 
latitude, in Vrbas Municipality.

The fortified settlement with earthen ram-
parts preserved to a height of approximately 3 

meters can be attributed to the tribe of Scordis-
ci, based on the analysis of pottery discovered. 
Chronologically it can be placed towards the end 
of the 2nd or the beginning of the 1st centu-
ry B.C. This is the time frame when Celts, i.e. 
Scordisci (situated in Srem during the last three 
centuries B.C.) instigated by the Roman incur-
sion towards the Danube, cross over onto the 
left bank of the Danube and permanently settle 
this region. Numerous Celtic settlements, both 
fortified and open registered in the South part of 
the fertile Bačka plains; between Rivers Tisa and 
Danube confirm this presumption.

1  Сонде XΙX, XXΙΙΙ, XXΙV налазе се у низу и представљају целину.

За минијатурне пећи разног облика из 
сонди XXΙΙΙ и XXV још увек нема аналогија, 
осим за потковичасте пећи (Јовановић и Јо-
вановић 1988: 94). 

Археолошка ископавања на локалитету 
Чарнок код Бачког Доброг Поља, обављена 
током 2006. године, допунила су знања о 
Келтима на левој обали Дунава током про-
тоисторијског и историјског раздобља. Ис-
траживања показују да утврђена насеља у 
Бачкој нису била војни центри, већ су ис-
кључиво коришћена као сабирни пунктови 

за прикупљање и чување житарица, њихову 
прераду и даљу дистрибуцију ван територије 
коју су запоседали Скордисци. Захваљујући 
њима Скордисци су набављали полусирови-
не неопходне у свакодневном животу, по-
пут соли, сребра, бакра и прерађевина од 
гвожђа. Доласком Римљана у Подунавље то-
ком Ι века нове ере, насеља на левој обали 
Дунава, међу њима и Чарнок, нису се угаси-
ла већ су у њима и даље произвођене, при-
купљане и дистрибуиране житарице и други 
пољопривредни производи.
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АРхЕоЛоШкА ИСкоПАвАњА нАЛАЗИШТА 
СТАРИ вИноГРАДИ У чУРУГУ

Станко Трифуновић, Музеј Војводине, Нови Сад

Кључне речи: латен, антика, средњи век, XVII–XVIII век, утврђење, циглана, 
заштитно ископавање, Бачка, Жабаљ, Чуруг

Чуруг се налази на јужном делу не-
када текућег рукавца Тисе, давно затво-
реном, који се данас назива „мртва Тиса“. 
Тај рукавац, који на северном делу по-
чиње испод Бечеја, на југу се завршава 

код Чуруга, стварајући велико острво 
звано Бисерно. Место се налази око 6 km 
западно од главног корита реке Тисе, на 
лесној греди која се километрима пружа 
паралелно са њим. 

Aрхеолошко налазиште Стари виногра-
ди лежи испод једног дела данашњег на-
сеља у Чуругу и лесном гредом наставља се 
у правцу Жабља, у ширини од око 250 до 
300 m. Заузима површину од најмање 100 
ha, на којој се данас налазе оранице. Ту је 
греда можда и највиша, неколико метара 
изнад велике површине на источној страни, 
која је до недавно, до потпуног утврђивања 
обале Тисе и мелиорације, била велики рит. 
На том месту греда се косо спушта са више, 
источне, ка нижој, западној страни, од оба-
ле ка унутрашњости, са висинском разли-
ком од око 2 m. 

Пре приближно 80 година, у подножју 
греде саграђена је циглана. Ширење њеног 
ископа од 1997. године захтевало је велика 
заштитна археолошка ископавања, која је 
екипа Музеја Војводине спровела у десет 
истраживачких кампања, до 2006. године 
(Трифуновић и Пашић 2003: 263–290). Ра-
дом циглане отворена је површина од око 
1,5 ha, а археолошка ископавања обављена 
су на површини од око 1,2 ha. Налазиште је 
вишеслојно, са хоризонталном стратигра-
фијом, а на истраживаном делу ископано је 
више од 700 објеката разнородне намене, 
из десет културно-хронолошки различитих 
хоризоната.

Археолошка ископавања локалитета 
Стари виногради у Чуругу, у 2006. години 
трајала су од 5. јула до 10. септембра. Ис-
тражена је површина од приближно 1500 m2, 
на којој је било око 100 археолошких целина 
из различитих епоха (план). Истраживањи-
ма током ова два месеца потврђени су сви 
раније познати периоди на овом налазишту. 
Неки од њих су на овој траси посебно до-
шли до изражаја, што ће знатно употпунити 
наша досадашња сазнања.

Период II–I века старе ере до сада је 
био познат само у назнакама, док су ове го-
дине истражене четири куће у низу и неко-
лико јама. То говори у прилог уверењу да 
је у питању периферија насеља из тог вре-
мена, тако да ће се евентуалним даљим ис-
траживањима у том правцу ући у средишњи 
део насеља. До сада су оваква домородачка 
насеља на простору Бачке била непознани-
ца, па је њихово потпуно детерминисање у 
овом тренутку отежано.

Као и раније, I век нове ере заступљен 
је највећим бројем објеката и налаза у 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

План – 
Ситуациони план 

ископавања у 
2006. години

Plan – Situation 
plan, 2006 cam-

paign

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)
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њима. Ради се о полуземуницама, трапо-
вима и пећима (сл. 1), а настављено је и 
праћење дугачког рова преко целог ископа. 
Осим заиста обимне уобичајене археолошке 
грађе, у којој је највише заступљена сива 
глачана грнчарија рађена на брзом витлу 
(сл. 2), ове године нађена је мала тројна 
посуда која, према досадашњим сазнањи-
ма, представља уникатни налаз уопште на 
келтском културном простору. Прве асо-
цијације упућују на светиљку, односно на 
неку врсту кандила, иако је то за сада само 
у домену претпоставке.

Из касноантичког доба истиче се вели-
ки објекат страдао у пожару, у коме је нађе-
на велика количина грнчарије, као и сребр-
на фибула (сл. 3). Налаз фибуле ће знатно 

допринети прецизнијем датовању целине, 
што је редак случај на овом локалитету. Из 
овог периода и даље се јавља велики број 
полуземуница и трапова, који по садржају 
могу да се поделе бар у две фазе.

Две куће из VI века, са стандардним ре-
пертоаром покретних предмета, грнчарије, 
чешљева (сл. 4), пршљенака и тегова, само 
су потврдиле наша досадашња сазнања о 
овом периоду у Старим виноградима. Ради 
се о малом насељу или о периферији већег 
насеља, од кога је до сада истражено десе-
так кућа, као и два трапа.

Настављено је истраживање рова из X 
века, започето прошле године (сл. 5). Ров 
је до сада испраћен у дужини од око 20 m, 
с тим што се његово пружање у правцу ју-

Слика 1 – 
Кухињска пећ 
са арматуром од 
ломљених посуда, 
I век

Figure 1 – Kitchen 
stove reinforced 
with broken ce-
ramic vessels, 1st 
century

Слика 2 – Двоухи пехар рађен на брзом витлу, I век

Figure 2 – Two-handled goblet made on a potter’s wheel

Слика 3 – Сребрна фибула, III–IV век

Figure 3 – Silver fibula, 3rd-4th century A.D.
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Слика 4 – Коштани чешаљ, VI век

Figure 4 – Bone comb, 6th century A.D.

Слика 6 – Глеђосана лула за пушење, XVII–XVIII век

Figure 6 – Glazed tobacco pipe, 17th-18th century

гоистока и даље наставља. На растојању 
од око 20 m од угла истраженог претходне 
године, ров се рачва и са унутрашње стра-
не чини просторију приближно правоугаоне 
основе, са страницама од око 20 m. Сва-
како се ради о темељима средњовековног 
утврђеног комплекса, чије размере још 
не можемо потпуно сагледати, али у чији 
састав сигурно улази и објекат кружне ос-
нове, пречника око 20 m, који је у пролеће 

2006. године истраживала екипа Покрајин-
ског завода за заштиту споменика културе 
у Новом Саду. Судећи по међусобној удаље-
ности ових објеката, читав комплекс не 
може имати распон мањи од 100 m.

Оградни ровови за стоку, као и неколи-
ко пећи из XII–XIII века, само су употпунили 
досадашњу слику насеља из тог времена. На 
овом делу локалитета, у оквиру хоризонта 
XII–XIII века, налази се, пре свега, економ-
ски део са великим ограђеним површинама 
– торовима за стоку.

Неколико новоистражених кућа из 
XVII–XVIII века дало је обиље налаза, међу 
којима, осим грнчарије, и доста металних 

предмета, пре свега алатки од гвожђа, али 
и неколико украсних предмета од бронзе и 
сребра, а један бронзани украс нејасне на-
мене има позлату. Нађени су и разноврсни 
предмети од кости, глине и камена, а из-

Слика 5 – Део 
темељног рова 

утврђења, X век

Figure 5 – Sec-
tion of a founda-
tion trench of the 
fortification, 10th 

century
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF STARI VINOGRADI SITE, čURUG

Stanko Trifunović, Museum of Vojvodina, Novi Sad

Čurug is located on the southern part of a 
once active armband of Tisa River, nowadays 
known as “dead Tisa”. Its location is approxi-
mately 6 kilometers west of the main Tisa river-
bed on a loess stretch that runs for kilometers 
parallel to the river-bed.

Over 700 objects were discovered in the 
course of several years of archeological ex-
cavations led by the Museum of Vojvodina. In 
2006 campaign an area of approximately 1500 
sq. meters was excavated, yielding around 100 
archaeological units.

A period between 2nd and 1st century BC 
was summarily known until now, before exca-
vations led to the discovery of four houses in a 
row and several pits dated to the same period. 
This fact supports our preposition that the ex-
cavations are taking place on the periphery of 
the settlement dated to the named period, and 
that if we are to follow the set direction in fu-
ture campaigns it might lead us to the center of 
the settlement.

As before, period of the 1st century AD is 
documented with the largest amount of objects 
and finds. All of the objects can be divided in 
three categories: habitation dugouts, storage 
pits and furnaces, with a long ditch encompass-
ing the entire area being excavated. 

Late Roman period is distinguished by a find 
of a single large object destroyed in a fire and 
filled with pottery accompanied by a single silver 
fibula. Two houses dated to the 6th century AD 
with the standard inventory of weights confirm 
present day knowledge of the period.

Excavations of the ditch dated to the 10th 
century, initiated last year, were continued in 
this campaign. In total, the ditch has been ex-
cavated to approximately 20 meters in length, 
but its full length is still unknown as the ditch 
continues towards the Southeast. About 20 me-
ters from the corner excavated in the previous 
campaign the ditch splits in two and forms a 
room, almost rectangular in shape, with sides 
of close to 20 meters each.

Pens used for cattle and several furnaces 
dated to the 12th – 13th century are a part of 
a commerce section with large enclosed areas 
used to herd cattle.

Several newly excavated houses from the 
17th and 18th century yielded an abundance of 
finds, among other, pottery and metallic finds. 
An unusual and interesting find is a group of 
four human skeletons that do not represent a 
burial, but were rather dumped in a pit some 2 
meters deep, one on top of the other, without 
any archaeological finds.

дваја се глеђосана лула за пушење (сл. 6). 
Куће потичу из времена аустријско-турских 
ратова и у директној су вези са настајањем 
савременог Чуруга.

Необичан је и занимљив налаз групе 
од четири људска скелета (сл. 7). Покојни-
ци нису били уобичајено сахрањени, већ су 
једни преко других убачени у јаму дубине 
око 2 m, тако да се скелети налазе у непри-
родном положају. Њихово датовање је оте-
жано с обзиром да поред њих није било ар-
хеолошких налаза. У овом тренутку, имајући 
у виду стратиграфске податке, може се је-
дино рећи да су млађи од I века и старији 
од XVIII века.

С обзиром да на овом налазишту и даље 
ради циглана, биће неопходна даља систе-
матска заштитна археолошка ископавања.

Слика 7 – Група 
скелета

Figure 7 – A 
group of skel-
etons
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ЗАШТИТнА АРхЕоЛоШкА ИСкоПАвАњА 
У цИнцАР ЈАнковоЈ УЛИцИ У бЕоГРАДУ1

Зоран Симић, Завод за заштиту споменика културе града Београда
Адам Н. Црнобрња, Музеј града Београда

Нела Мићовић, Завод за заштиту споменика културе града Београда

Кључне речи: римски период, касноантички период, бронзано доба, 
XVII–XIX век, насеље, некропола, Београд

Заштитна археолошка истраживања о 
којима ће бити речи у овоме раду извршена 
су на простору предвиђеном за градњу стам-

бено-пословног објекта на катастарским 
парцелама 698 и 702, у оквиру градског бло-
ка између улица Тадеуша Кошћушка, Цин-

цар Јанкове, Цара Уроша и Узун Миркове.2 
Овај простор у целини припада заштићеној 
зони војног логора и цивилног насеља ан-
тичког Сингидунума, која је проглашена за 
културно добро – археолошко налазиште.3 
Ископавања су обављена током фебруара, 
марта и априла 2006. године и том при-
ликом отворено је 11 археолошких сонди 
различитих величина, којима је истражена 
површина од приближно 250 m2 (сл. 1). На 
парцели 698 постављене су сонде 1–8, а на 
парцели 702 сонде 9–11. Одређени делови 
појединих сонди нису могли у потпуности 
да се истраже јер су културни слојеви прет-
ходно били уништени укопавањима инфра-
структуре у XIX и XX веку или је објектима 
из XX века оштећен културни стратум до 
стерилног слоја здравице, као што је слу-
чај у сондама 4 и 8, у северном проширењу 
сонде 1 и у сонди 5.

Истражен културни слој различите је 
дебљине, која износи од 1,5 до 5 m.

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – 
Ситуациони план 

налазишта у 
Цинцар Јанковој 

улици

Figure 1 – Situa-
tion plan of the site 

in Cincar Jankova 
street
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Период XVII–XIX века
Заступљен је на свим истраженим по-

вршинама и припадају му слабије очувани 
архитектонски објекти, веће отпадне јаме, 
обиље керамичког материјала и нивелацио-
ни слој који се на већем делу налазио непо-
средно изнад касноантичког слоја.

Антички период
На истраженим деловима локалитета уо-

чени су слојеви из раздобља од друге полови-
не I до средине IV века, али су сви оштећени 
укопима јама из времена од XVII до XIX века.

Периоду IV века припадају темељна 
зона објекта квадратне основе, са остаци-

Слика 2 – 
Темељна зона 
објекта из IV века

Figure 2 – Foun-
dation area of a 4th 
century AD object

Слика 3 – Кана-
лизациони канали 
из римског перио-
да (III–IV век) у 
сондама 3 и 7

Figure 3 – Ro-
man period sew-
age ducts (3rd 
– 4th cent. AD) in 
trenches 3 & 7
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ма зидане пећи, у сонди 1 (сл. 2), делови 
појединих зидова објеката у сондама 2, 6 и 
7, два канализациона канала зидана од ка-
мена, у сондама 3, 5 и 7 (сл. 3), као и ос-
таци ковачке радионице у сонди 9. Испод 
поломљеног тоцила у ковачкој радионици 
нађен је новчић из 337. године.

Хоризонту II–III века припадају отпад-
не јаме у сондама 2, 3, 5 и 7.

Из периода римске доминације најранији 
су налази три гроба спаљених покојника, 
која припадају типу Мала Копашница – Сасе 
1 (сл. 4). На основу предмета пронађених у 
њима, датују се од средине I до средине II 
века (Црнобрња и Симић 2006: 21).

бронзано доба
Откривено је осам урни са остацима 

спаљених покојника и прилозима, које су 
припадале некрополи на редове из позног 
бронзаног доба (сл. 5). Урне су лежале на 
релативној дубини од 0,80 до 1,40 m, у ис-
том нивоу као и темељне зоне античких зи-
дова, а једна урна била је пресечена кана-
лизационим каналом из IV века.

* * *
На основу података са ранијих истра-

живања, очекивало се да ће овим заштит-
ним ископавањима бити откривени остаци 
југоисточног бедема римског војног логора. 
Током истраживања нису констатовани ос-
таци бедема, па чак ни значајнији трагови 
архитектонских објеката, осим већ помену-
тих зиданих канала. Распоред археолошких 
сонди и резултати добијени овим ископа-
вањима показују да се остаци бедема можда 
налазе испод темељне зоне данашњег обје-
кта у Улици цара Уроша бр. 5, и то у делу 
према дворишту.

Откриће дела римске некрополе са 
спаљеним покојницима отвара и питање да 
ли се овај простор од средине I до среди-

Слика 4 – Налази 
из гроба Г-1

Figure 4 – Grave 
finds from grave 

G-1

Слика 5 – Ред 
урни на некро-
поли из позног 

бронзаног доба у 
сонди 2

Figure 5 – A row 
of urns belonging 
to a Late Bronze 
Age necropolis in 

trench 2
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PROTECTIVE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN CINCAR jANkO STREET, BELGRADE

Zoran Simić, Belgrade Institute for the Protection of Cultural Monuments
Adam N. Crnobrnja, Museum of Belgrade

Nela Mićović, Belgrade Institute for the Protection of Cultural Monuments

Protective archaeological excavation with-
in a city block delimited by Tadeuša Košćuška, 
Cincar Janko, Car Uroš and Uzun Mirko streets 
were conducted during February, March and 
April 2006. Eleven archaeological trenches of 
various sizes, covering approximately 250 sq. 
meters were opened (Fig. 1) in the process. Ma-
terial remains, dated to the XVIII-XIX century 
(present in all segments of the excavated area), 
Roman period (from the second half of the 1st 
to mid 4th century AD) and the Bronze Age were 
detected on site.

Three burials with cremation dated between 
mid 1st and mid 2nd century AD (belonging to 
Mala Kopašnica – Sase 1 type) (Fig. 4) and the 
discovery of a part of a late Bronze Age necropo-
lis (necropolis with rows) with 8 urns containing 
remains of cremations and accompanying finds 
stand out (Fig. 5). Urns were discovered on a 

relative depth varying from 80 cm to 1.4 meters, 
at the same level as the foundation levels of Ro-
man walls, whilst one urn was cut in half by a 
sewage duct dated to the 4th century AD. Based 
on the results of earlier research, these exca-
vations were expected to uncover the remains 
of the Southeast rampart of the Roman military 
camp in Singidunum, but no traces were found 
during the campaign. It is also worth noticing 
that aside two stone sewage ducts no other sig-
nificant architectural remains were discovered. 
The discovery of a part of the Roman necropolis 
with cremation burials raises a question whether 
this area was even within the walls of the mili-
tary camp between mid 1st and mid 2nd century 
AD? The remains of the late Bronze Age necrop-
olis is as significant find as others, suggesting 
the existence of a settlement of the same period 
somewhere close by.

1  Претходни извештај са ових истраживања видети код Симић 2007.
2  У екипи су се налазили: Зоран Симић, археолог, Нела Мићовић, археолог, Оливера Милић, архитектонски техни-

чар, сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда; мр Адам Н. Црнобрња, археолог, кустос 
Музеја града Београда, Ника Стругар, археолог и Марко Јанковић, апсолвент археологије.

3  Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 176/8, од 30.06.1964. године.

не II века уопште налазио у оквиру беде-
ма војног логора. Такође значајно откриће 
представљају и остаци некрополе на редо-

ве из позног бронзаног доба, који указују 
на постојање насеља из тог периода у непо-
средној близини.
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ДвоРИШТЕ нАРоДноГ мУЗЕЈА У чАчкУ

Гордана Јеремић, Археолошки институт, Београд
Александра Бабић, Народни музеј, Чачак

Кључне речи: вишеслојни локалитет, турски период, позни средњи век, антика, архитектура, укопи, 
калдрма, сондажна ископавања, западна Србија, Чачак

Двориште Народног музеја у Чачку 
представља значајнo вишеслојно архео-
лошко налазиште у ужем градском центру. 

Простире се на слободним површинама око 
Господар-Јовановог конака, на углу улица 
Цара Душана и Господара Јована, југоза-
падно од цркве Светог Вазнесења. Реч је о 
терену који је од данашњег корита Западне 
Мораве удаљен око 600 m у правцу југа. У 
ранијим епохама често је био плављен, а од 
друге половине XIX 
века, великим наси-
пањима због регула-
ционих радова, по-
дигнута је кота тере-
на, која данас износи 
241,30 m.

Двориште музеја 
у Чачку део је једин-
ственог комплекса, 
заједно са портом 
цркве Светог Ваз-
несења и околним 
тереном, на коме су 
у различитим перио-
дима настали центри 
верског и профаног 
живота. Нарочито су 
значајни трагови на-
сеља из касне анти-
ке (средина и друга 
половина IV века), 
из прве половине 
XIV века, када је по-

дигнута Богородичина црква, из доба тур-
ске доминације и аустријске окупације, као 
и градитељске делатности у време дина-
стије Обреновић. Модерни град прекрио је 
остатке прошлих времена, тако да су изу-
зетно ретке слободне површине за истра-
живање, па су археолошки радови у Дво-
ришту музеја веома драгоцени за добијање 
потпуније слике о развоју насеља у поме-
нутим епохама. 

Током августа 2006. године, у северној 
половини Дворишта извршена су геофизич-
ка истраживања методом геоелектричног 
скенирања, на 20 профила дужине 50 m, 
дубинског захвата до 4 m. На основу пре-
лиминарних резултата добијене су потен-
цијалне зоне које могу да садрже археоло-
шке остатке, на дубинама од 1 до 3 m. Ради 
провере ових података постављене су две 
археолошке сонде, једна североисточно од 
Господар-Јовановог конака, а друга у близи-
ни његове северозападне ивице. 

Сондажна ископавања обављена су 
у периоду од 23.08. до 07.09.2006. годи-
не, решењем Министарства културе Репу-
блике Србије, број 631-02-269/2006/03, од 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – 
Двориште На-
родног музеја, 

ситуациони план 
са сондама

Figure 1 – Čačak, 
courtyard of the 

National Museum, 
situation plan with 

trenches
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21.07.2006. године. Средства за ископавања 
обезбеђена су из буџета СО Чачак. Отворе-
не су две сонде (сл. 1), укупне истражене 
површине 22 m2. Ископавања су обављена 
до нивоа здравице. 

Сонда 1 удаљена је 2,60 m од северо-
западног угла Господар-Јовановог конака, а 
паралелна је са његовом западном фасадом. 
Димензије сонде су 4 x 3 m. Констатовано је 
смењивање следећих слојева (сл. 2): 
–  рецентни набој од шљунка и ломљеног 

црепа уз северну ивицу сонде; 
–  слој мрке земље са шутом (слој А), рела-

тивне дебљине око 0,60 m. На источном 
профилу сонде уочен је укоп 1, који је за-
лазио у сонду свега 0,10–0,30 m. Укоп има 
релативну дубину од 1,85 m, левкасто се 
сужава према дну и завршава се у слоју 
здравице. Највећа ширина укопа износи 
1,40 m, док је на дну широк 0,50 m;

–  калдрма се састоји од већих 
комада тањих камених пло-
ча, римских тегула и опека, 
и притесаног камена, а чини 
границу између слојева А и 
В. Испод ње налазила се суп-
струкција коју чине и квадри 
од пешчара, облутака, опеке 
и тегула, са тамном масном 
земљом;

–  танак слој мркожуте земље 
(слој В), дебљине око 0,15 m, 
односно насеобински слој, 
вероватно из позног средњег 
века, са траговима горења 
објеката од дрвета и лепа; 

–  танак слој (дебљине 0,07 m) 
веома уситњених тегула, им-
брекса и опека, са интензив-
ним траговима горења, вероватно неког 
античког објекта (слој С). Овом слоју при-
пада кружна конструкција у југоисточном 
углу сонде (сл. 3);

– здравица на ▼239,78 m.

Сонда 2 отворена је североисточно 
од Господар-Јовановог конака, димензија 
4 х 2,5 m, дужим странама оријентисана у 
правцу исток–запад. Стратиграфска ситу-
ација у сонди је следећа (сл. 4):

–  реценти насип тамне земље са шутом 
(слој А), релативне дебљине око 0,90 m, 
коме припадају укопи 2 и 3, испуњени 
тамномрком растреситом земљом, са шу-
том и фрагментима животињских костију 
и керамичких посуда. Дубина укопа изно-
си до 3,60 m;

–  слој В, светлије мрке земље са шутом, 
релативне дебљине до 0,50 m. У овом 
слоју откривени су делови грађевинског 
објекта, односно зид у правцу север–југ 
(сл. 5), чија дебљина износи 0,75 m, а са 
темељним проширењима 1,50 m. Зид је 
грађен од сивкастог плочастог камена и 
већих квадара, везаних жућкастобеличас-

тим малтером. Темељ је фундиран у здра-
вицу до дубине од 1,10–1,20 m, са благим 
сужењем према дну. На релативној дуби-
ни од 1,90 m откривен је и ниво малтерне 
поднице објекта, дебљине до 0,20 m;

Слика 2 – Сонда 1, источни профил

Figure 2 – Trench 1, eastern profile (drawing by M. Puzić)

Слика 4 – Сонда 2, јужни профил

Figure 4 – Trench 2, south profile (drawing by M. Puzić)

Слика 3 – Сон-
да 1, кружна 
конструкција у 
источном делу 
сонде

Figure 3 – Trench 
1, circular con-
struction in the 
eastern part of the 
trench
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COURTYARD OF THE NATIONAL MUSEUM IN čAčAk

Gordana Jeremić, Institute for Archeology, Belgrade
Aleksandra Babić, National Museum Čačak

The courtyard of the National Museum in 
Čačak is located on an elevated terrace, some 
600 meters south of the West Morava river, in the 
center of the modern day Čačak and represents 
a significant multilayered archaeological site, 
with material remains dated to Roman, Medieval 
and Turkish period. 

Archaeological excavations sponsored 
by the Municipality of Čačak were conducted 
between 23rd of August and 7th of September 
2006. 

Two trenches were opened in the 
Northern part of the courtyard, totaling 22 
sq. meters in surface. Before the excavations, 
geophysical measurements were undertaken 
using geoelectric scanning of the soil, resulting 

in potential zones with the remains of stone 
architecture, some 1 to 3 meters deep.

Archaeological excavations have resulted 
in the basic stratigraphy of the Northern part 
of the Museum courtyard, suggesting intensive 
settlement in this part of the Museum compound 
in various periods. Three pits and the remains 
of a cobble pavement dated to Turkish period 
were detected, alongside the parts of the stone 
architecture (wall and plaster floor remains) 
that was destroyed violently and was probably 
later used as a material for the construction of 
Gospodar Jovan Inn (1835). A smaller, circular 
construction, probably the remains of a furnace 
can be dated to Roman period, as well as several 
well preserved small finds.

–  жутомрка земља са местимичним трагови-
ма горења, односно антички слој (слој С);

– здравица, жута глиновита земља. 

Археолошким радовима у овим сонда-
ма издвојено је око 1300 фрагмената кера-
мичких посуда. Из античког периода потиче 
5,5%, а из средњовековног 17,7% уломака 
керамике, док највећи број посуда припа-
да турској глеђосаној, односно народној 
керамици из новог доба. Инвентарисан је 
31 предмет, а издвајају се велики, добро 
очуван примерак бронзаног новца цара 
Гордијана III (238–244), коштани чешаљ са 
лучном дршком, бронзана крстаста фибула, 
гвоздена фибула са посувраћеном стопом, 
камени мортаријум и фрагменти касноан-
тичких стаклених посуда. 

Слика 5 – Сонда 
2, остаци камене 

архитектуре и 
укоп 3, снимак са 

запада

Figure 5 – Trench 
2, remains of stone 
masonry and pit 3, 
view from the west
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На локацији Код Кораба, у зони римског 
града Виминацијума настављена су заштитна 
ископавања започета у 2005. години (сл. 1). 

Депресија која се у народу назива Све-
тиња, услед напредовања површинског 
копа нестала је крајем 2006. године и ар-
хеолошка истраживања била су ограничена 
на преостали део источно од Светиње. Ра-
дови су започети 28.03.2006, а завршени су 
04.10.2006. године.1 

Као што је већ уобичајено на Вимина-
цијуму, ископавања су обављена на основу 
претходно добијених резултата геофизич-
ких истраживања. Испитано је 25 сонди ди-
мензија 5 x 5 m и 5 x 3 m. Због залажења 
гробова у профиле, било је неопходно да се 
неке сонде прошире, па истражена површи-
на износи 600 m2. У сондама су нађени ос-
таци кремираних и инхумираних покојника, 
као и гробне конструкције различитих ти-
пова. Достигнуте дубине у сондама износе 
од 1 до 2 m. 

На локацији Код Кораба констатовано је 
19 гробова са кремираним покојницима и 16 
гробова са инхумираним покојницима. Међу 
гробовима са кремацијом јављају се:

АРхЕоЛоШкА ИСТРАЖИвАњА нА ЛокАцИЈИ 
коД коРАбА, вИмИнАцИЈУм

Снежана Голубовић, Археолошки институт, Београд

Кључне речи: римски период, некропола, геофизика, источна Србија, Пожаревац, Костолац, Виминацијум

-  једноставне гробне раке елипсастог и пра-
воугаоног облика (сл. 2);

-  етажни гробови правоугаоног облика (сл. 
3);

-  сахрана у урни, тј. остаци кремираног 
покојника похрањени у керамички лонац 
(сл. 4).

Изузетан налаз из овогодишње кам-
пање представља оловна касета из етажног 
гроба са кремацијом (сл. 5). Гроб се нала-
зио у северном делу некрополе, у сонди 89. 
Оловна касета, димензија 30 x 30 x 30 cm, 
орнаментисана је крстовима, а у њој је било 
мало кремираних костију. Нешто више кос-
тију било је расуто на дну гроба, изван ка-
сете. Инвентар су чинили и бронзана игла 
у облику птице, крчаг тролисног обода и 
лоптастог наребреног трбуха, фрагменти 
бронзане наруквице укршене бобицама.

Код гробова са инхумираним покојни-
цима могу да се издвоје два типа:
- слободно укопани покојници (сл. 6);
-  гробови са конструкцијом од опека (сл. 7а 

и 7б).
У највећем броју случајева прилоге у 

гробовима чинили су крчази и тањири, док 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2006”
904”652”(497.11)
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Слика 1 – 
Распоред архео-
лошки истраже-

них површина 
(сонде са нала-
зима и без њих)

Figure 1 – Dis-
position of the 

archaeologically 
excavated areas 

(trenches with 
and without finds)

Слика 2 – Једноставне гробне раке са остацима 
кремираних покојника

Figure 2 – Simple burial pits with the remains 
of the cremation

Слика 3 – Кремација: етажни гробови

Figure 3 – Cremation – multi level tombs

Слика 4 – Кремација: сахрана у урни

Figure 4 – Cremation – burial in an urn

Слика 5 – Кремација: етажни гроб са оловном касетом

Figure 5 – Cremation – multi level burial 
with a led container
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су лонци по заступљености на трећем месту. 
Углавном се ради о посудама рађеним од 
средње пречишћене глине, црвене боје пе-
чења и црвено или наранџасто бојене спољ-
не површине. У једном случају већа посуда 
(лонац) искоришћена је као урна. Керамика 
из ових гробова локалне је продуције и на-
лажена је и на другим истраживаним лока-
цијама Виминацијума. 

За хронолошко опредељење у пери-
од од краја I до средине III века пресудни 

су били бронзани новци (осам примерака), 
нађени у гробним целинама. 

На жишцима су констатовани печа-
ти мајстора (FORTIS, APRIO), према којима 
могу да се одреде њихова провенијенција и 
време производње, који се уклапају у слику 
коју пружа остали материјал.

Од накита најексклузивнија су два пара 
златних наушница, као и овална гема од 
црвенкастог камена, са угравираним полу-
месецом и звездом. Међу привесцима има и 
бронзаних була и перли од стаклене пасте. 

Коштане игле служиле су за шивење и 
у тоалетне сврхе, а у гробу са кремацијом 

нађена је бронзана игла са главом птице 
грабљивице. Појасна гарнитура, пет право-
угаоних бронзаних плочица изведених ли-
вењем, са дводелном копчом овалне алке и 
копљастим висуљком, чине инвентар гроба 
са спаљеним покојником (G1-104). 

Заступљене су само бронзане фибуле, и 
то изразито профилисане.

Од металних предмета најбројнији су 
гвоздени ексерчићи за обућу, окови и дрш-
ке за дрвене ковчежиће, дугмад, закивци и 

различита оплата. Међу предметима посеб-
не намене истичу се мастионица од сребра 
и камена козметичка палета.

Задатак који је постављен претходне 
године, односно одређивање северне гра-
нице простирања локалитета, практично је 
испуњен. Истраживања су показала да су 
локације Пиривој и Код Кораба биле пове-
зане, односно да је цео простор коришћен 
за сахране у римском периоду, од краја I 
века, с тим што на локацији Код Кораба са-
храњивање престаје средином III века, док 
се на локацији Пиривој наставља и током 
IV века. 

Слика 6 – 
Инхумација: гроб 
слободно укопаног 
покојника

Figure 6 – Inhuma-– Inhuma- Inhuma-
tion – burial without 
grave construction

Слика 7a-b – Инхумација: гроб са конструкцијом од опека

Figure 7a-b – Inhumation – tomb with brick construction

1  Руководилац ископавања био је др Миомир Кораћ, а чланови екипе били су археолози др Мирјана Арсенијевић, 
др Снежана Голубовић, Снежана Николић, мр Саша Реџић, Немања Мрђић и геофизичари Војислав Стојановић и 
Мирко Микић, сви из Археолошког института у Београду. Током лета екипи су се придружиле археолози Ивана 
Грујић и Јелена Живановић.
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE SITE kOD kORABA (VIMINACIUM)

Snežana Golubović, Institute of Archaeology, Belgrade

In the course of rescue archaeological 
work at the site “Kod Koraba”, in the area of 
Roman city of Viminacium, investigation has 
been continued on the so far unknown antic 
necropolis (Chart). Archaeological excavations, 
material gathering and field documentation 
were preformed in concordance with the clas-
sical terrain methods. Final processing of finds, 
conservation, presentation and publication are 
to follow.

In total, 25 trenches 5x5 and 5x3 meters 
were dug. Due to the fact that graves often ex-
tended into the profiles, some of the trenches 
were in need of extension, resulting in the total 
area of excavations being 600 sq. meters. Mov-

able finds within the trenches were identified 
as remains of cremations and inhumations, as 
well as grave construction of various types. The 
depth reached in the process varied between 1 
and 2 meters.

The site “Kod Koraba” yielded 19 graves 
with cremations and 16 with inhumations.

On the basis of excavations of the site 
Pirivoj it has been concluded that these two 
locations connect, i.e. that the entire area has 
been used for funerary practices throughout 
the Roman period, but at the site “Kod Koraba” 
the burials ceased in the middle of 3rd century 
AD, whilst Pirivoj was used well into the 4th 
century AD.
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АРхЕоЛоШкА ИСТРАЖИвАњА нА ЛокАцИЈИ ПИРИвоЈ, вИмИнАцИЈУм

Снежана Голубовић, Археолошки институт, Београд

Кључне речи: римски период, некропола, геофизичка истраживања, источна Србија, 
Пожаревац, Костолац, Виминацијум

Ископавања некрополе настављена су 
и у 2006. години, и то на локацији Пиривој, 
у зони римског града Виминацијума (сл. 1, 
претходни рад). 

Археолошки радови започети су 
05.04.2006, а завршени 28.11.2006. године.1 
Као и 2005. године, ископавања су изврше-
на на основу претходно добијених резулта-
та геофизичких истраживања, а докумен-
тација је вођена методама прописаним у 
струци. Истражено је 11 сонди димензија 3 
x 8 m и 5 x 5 m. Због залажења гробова у 
профиле, било је неопходно да се неке сон-
де прошире, тако да укупна истражена по-
вршина износи 300 m2. У сондама су нађени 
остаци кремираних и инхумираних покојни-
ка, као и гробне конструкције различитих 
типова. Достигнуте дубине износе од 1,80 
до 4,80 м. 

На локацији Пиривој констатовано је 
постојање 25 гробова са кремираним покој-
ницима и 130 гробова са инхумираним по-
којницима.

Међу гробовима са кремираним покој-
ницима јављају се:
-  једноставне гробне раке елипсастог и пра-

воугаоног облика (сл. 1);
- етажни гробови правоугаоног облика;
-  етажни гроб са опекама озиданим другим 

етажом (сл. 2).
Код гробова са инхумираним покојни-

цима може се издвојити неколико типова:
- слободно укопани покојници;
-  сахрана у дрвеном ковчегу констатована 

на основу гвоздених ексера;

-  слободно укопан покојник са покривачем 
од опека;

-  гробови са конструкцијом од опека, међу 
којима се налази и гробница са три гробна 
места (сл. 3);

-  гроб са конструкцијом од опека, заливен 
малтером и полуобличасто засведен (сл. 
4).

Специфична је ситуација у сонди 22, 
димензија 5 x 5 m. На дубини од 0,60 до 4,00 
m истражено је 95 гробова, и то 79 са инху-
мираним и 16 са кремираним покојницима. 
Датују се од почетка II до средине III века. 
Међу инхумираним покојницима велики је 
број деце (сл. 5). 

У највећем броју случајева, као прило-
зи у гробовима нађени су крчази и лонци, а 
затим следе тањири, зделе и пехари. Углав-
ном се ради о посудама рађеним од средње 
пречишћене глине, црвене боје печења и 
црвено или наранџасто бојене спољне по-
вршине или од крупнозрне глине жућкасто-
беле боје печења. 

У етажном гробу са кремацијом налази-
ла се просопоморфна керамичка посуда са 
накнадно урезаним натписом. Керамика из 
гробова локалне је продуције, а налажена 
је и на другим истраживаним локацијама 
Виминацијума. 

Жишци су чести и у гробовима са кре-
мацијом и у гробовима са инхумацијом. Пре-
ма печатима мајстора (FORTIS), одређена је 
њихова провенијенција, а самим тим и хро-
нолошки оквири производње, који се укла-
пају у датовање осталог материјала.

902.2(497.11)”2004”
904:725.73”652”(497.11)

Слика 1 – Једноставне гробне раке са 
остацима кремираних покојника

Figure 1 – Simple burial pits with the remains 
of the cremations

Слика 2 – Кремација: етажни гроб са 
опекама озиданим другим етажом

Figure 2 – Cremation – multi level grave with 
brick construction on the second level
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За хронолошко опредељење у период 
од II до IV века пресудни су били бронзани 
новци (73 комада) нађени у гробним цели-
нама. 

У гробу са слободно укопаном покојни-
цом (G-290) нађен је најлуксузнији накит 
у овогодишњој кампањи. Око врата покој-

нице налазила се огрлица са медаљоном, 
састављена од 170 цилиндричних перли од 
стаклене пасте. Медаљон се састоји од ка-

меје уметнуте у овалну касету од златног 
лима, са оквиром орнаментисаним жлебље-
ним палметама. Камеја је израђена од пла-
вобелог камена, а у белом слоју, у високом 
рељефу представљена је биста жене окре-
нута налево. Црте лица су сумарне, а набо-
ри на одећи су скромни. На врху медаљона 

налази се шира жлебљена алка од златног 
лима. С леве и десне стране главе покојни-
це лежале су златне наушнице са уметну-

тим зеленим каменом, 
а на прстима леве руке 
били су златни прстен са 
тамноцрвеним каменом 
и прстен од црне пасте. 
Још неколико златних на-
ушница нађено је у гро-
бовима са инхумацијом. 
Огрлице и наруквице од 
перли разног облика, 
израђених од стаклене 
пасте, чест су инвентар 
гробова са инхумацијом. 
Међу привесцима има 
перфорираних бронза-
них новчића, бронзаних 
була и перли од стаклене 
пасте, од којих је једна 
антропоморфног облика. 
Редак налаз је сребрна 
цилиндрична кутијица 
– амулет. Репертоар ко-
штаних игала чине игле 
за шивење и тоалетне 
игле, од којих је једна са 
главом у облику пиније. 
Од пет нађених фибула, 
четири су лучне, и то три 
израђене од гвожђа, а 
једна од бронзе, док је 
једна бронзана фибула 
луковичастог облика. 
Од металних предмета 
најбројнији су гвоздени 

Слика 4 – 
Инхумација: гроб 

са конструкцијом од 
опека

Figure 4 – Inhuma-
tion – tomb with brick 
construction, encased 
in plaster, with semi-

circular ceiling

Слика 3a-b – Инхумација: зидана гробница са три гробна места

Figure 3a-b – Inhumation – tomb with construction containing three burial places
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ексерчићи за обућу, окови и дршке за дрве-
не ковчежиће, дугмад, закивци и различита 
оплата. Као посебни налази истичу се ци-
линдрична кутија од бронзе, украшена па-
ралелним урезима, у чијој је унутрашњости 

нађен црни прах (мастионица?), и фрагмент 
камене стеле са урезаним натписом.

Закључено је да су локације Код Ко-
раба и Пиривој биле повезане, односно да 
је цео овај простор у римском периоду био 

Слика 5a-b – Ситуација у сонди 22, на 2 и 3,2 m дубине

Figure 5a-b – Situation in trench 22, depth between 2 and 3.2 meters
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коришћен за сахрањивање, и то од краја 
I века, с тим што на локацији Код Кораба 
сахране престају средином III века, док су 
на локацији Пиривој обављане и током IV 
века.

Ископавања на овој локацији дефини-
тивно су завршена јер ће већ у пролећним 
месецима, услед напредовања површинског 
копа, нестати и овај део виминацијумске 
некрополе.

REPORT ON THE PREFORMED ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 
AT THE SITE PIRIVOj (VIMINACIUM)

Snežana Golubović, Institute of Archaeology, Belgrade

As a part of the rescue archaeological exca-
vations at the site Pirivoj, in the area of Roman 
town of Viminacium, excavations were contin-
ued at the previously unknown necropolis. Ar-
chaeological excavations, material gathering 
and field documentation were performed in ac-
cordance with the classical methods of the field. 
Final processing of finds, conservation, presen-
tation and publications are to follow.

In total, 11 trenches, ranging from 3x8 to 
5x5 meters were excavated. Due to the pro-
trusion of graves into the profiles, some of the 
trenches were extended, making the total ex-
cavated area around 300 sq. meters. Evidence 
for inhumation and cremations has been con-
firmed in all of the trenches, alongside grave 

constructions of various types. Depth reached 
in trenches varied from 1.8 to 4.8 meters.

On the site Pirivoj, 25 graves with crema-
tion and 130 with inhumation were detected.

The site Kod Koraba and Pirivoj can be ad-
joined, i.e. it can be said that both locations 
were used in funerary rites from the end of the 
1st century AD, Kod Koraba being abandoned 
around the middle of the 3rd century AD, whilst 
the site of Pirivoj was used even in the 4th cen-
tury AD.

Due to the advancement of the open coal 
mine in the following spring months the exca-
vations on this location have definitely ceased, 
and this part of the Viminacium necropolis will 
soon be destroyed.

1  Руководилац ископавања био је др Миомир Кораћ, а чланови екипе били су археолози др Мирјана Арсенијевић, 
др Снежана Голубовић, Снежана Николић, мр Саша Реџић, Немања Мрђић и геофизичари Војислав Стојановић и 
Мирко Микић, сви из Археолошког института у Београду. Током лета екипи су се придружиле археолози Ивана 
Грујић и Јелена Живановић.



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 99

ЗАШТИТнА АРхЕоЛоШкА ИСкоПАвАњА СТАРоГ вАШАРИШТА У 
ПИРоТУ, СУбУРбИЈУм ТУРЕСА

Предраг Пејић, Музеј Понишавља, Пирот

Кључне речи: антика, праисторија, средњи век, турски период, зидани објекти, 
заштитна ископавања, Пирот, Старо вашариште

Старо вашариште у Пироту ужи је то-
поним ширег мочварног предела Барје на 
некадашњој западној периферији града. 
Ранија већа утрина новоградњом је сведе-

на на правоугаону неизграђену површину 
од 1,5 ha. Локалитет се налази на западном 
ободу пространог Пиротског поља, у под-
ножју више планинске греде Сарлах, која 

на том месту понире у виду дугог клина. 
Ту се, из јужног дела Пиротског поља, че-
тири мање речице скупљају у кратку Би-
стрицу, леву притоку Нишаве, која тече 
северним делом поља. Иначе, у подножју 
Сарлаха извире и неколико јачих извора. 
На крајњем делу Сарлаха, на његовим па-
динама, издвојеној стени Пиротски град и 
околној равници постојала су насеља од 
енеолита до данашњег Пирота, са мањим 
и већим прекидима током бронзаног и гво-
зденог доба, као и у средњем веку. Истра-
живани локалитет, по свему судећи, чини 
јужну границу простирања историјског је-
згра Пирота.

Развојем Пирота после Другог светског 
рата, мочварно Барје претворено је у већи 
насељени део града. Приликом земљаних 
радова почетком 90-их година прошлог 
века, на простору Старог вашаришта кон-
статовани су остаци вероватно касноантич-
ких објеката. Грађевински радови тада нису 
могли да се одложе како би се обавила ар-
хеолошка истраживања.

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2006”
904”652”(497.11)

План – Ситуацио-
ни план локали-
тета

Plan – Situation 
plan of the site
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Током зиме 2005–2006. године, у источ-
ној четвртини Старог вашаришта започета 
је изградња Макси дисконта, и то без дозво-
ле надлежне установе за заштиту. Да ствар 
буде још гора, на целом простору вршена је 
замена тла због мочварног земљишта, тако 
да је „извађено“ више од пола локалитета 
пре него што су напорима надлежног Заво-
да за заштиту споменика културе из Ниша 
и Музеја Понишавља добијена средства за 

Слика 1 – Старо 
вашариште у Пиро-
ту током земљаних 

грађевинских 
радова

Figure 1 – Staro 
Vašarište, Pirot, 

during earthwork – 
soil switch

археолошка истраживања.1 Треба додати да 
током лета 2006. године нису могли да се 
прекину радови на изградњи градске пијаце 
на ужем простору између тржног центра и 
Макси дисконта.

Већ увелико девастиран локалитет, то-
ком хладних зимских месеци (децембар и 
јануар) истражен је сондажним заштитним 
ископавањима. Након констатовања чвр-
сто зиданог објекта, настављено је широко 
откопавање како би се открио у целости. 
Макси дисконт захвата приближно источну 
четвртину Старог вашаришта, димензија 75 
х 60 m. До добијања дозволе за археолошка 
ископавања, две петине југозападног дела 
локалитета неповратно су уништене заме-
ном тла, тако да је археолошки третирана 
површина од 250 m2.

У вертикалној стратиграфији заступље-
на су два већа периода. Први се налази не-
посредно испод данашњег хумусног слоја, 
дебљине 0,2 m, и састоји се од хоризонта 
из XIX–XX века, дебљине 0,2-0,4 m, односно 
завршног хоризонта из каснотурског и из пе-
риода српске државе након ослобођења од 
Турака. Други је антички период са два кул-
турна хоризонта. Млађи хоризонт, дебљине 
0,3–0,4 m, на основу покретног материјала 
опредељен је у другу половину III и у IV 
век. У источном углу локалитета, у овом хо-
ризонту налазили су се остаци веће право-
угаоне грађевине са портиком на источној 
страни. Чине је већа просторија у јужном и 
две мање просторије у северном делу. Глав-
ни улаз је преко портика водио у већу про-
сторију, а из ње се ступало у две мање про-

Слика 2 – Старо 
вашариште у 

Пироту, заврше-
так археолошких 

радова

Figure 2 – Staro 
Vašarište, Pirot, end 

of archaeological 
excavations

Слика 3 – Вила 
субурбана

Figure 3 – Staro 
Vašarište, Pirot, villa 

suburbana
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сторије. У каснијој фази улаз у источну одају 
је зазидан. Вероватно идентична грађевина 
вандалски је уништена у западном делу ло-
калитета, и то од стране инвеститора и из-
вођача радова. Између грађевина нађени су 
остаци мањих објеката који нису подигнути 
од дуготрајног материјала. По свему судећи, 
ради се о вилама субурбанама у пространом 
јужном подграђу римског Туреса.

На целом локалитету констатован је слој 
нивелисања или, вероватније, насипања 
водоплавног терена земљом помешаном са 
ситним кућним лепом, дебљине око 0,2 m. 
Чини се да је то била припрема терена за 

изградњу вила субурбана. Било како било, 
испод темељног проширења виле почиње 
старији антички хоризонт, дебљине до 0,5 
m, који је покретним материјалом датован у 
другу половину II и почетак III века. И у овом 
хоризонту откривени су трагови огњишта и 
мањих скромних објеката од краткотрајног 
материјала. При дну се јавља подземна вода. 
Интересантно је да је ту спорадично нала-
жена руком рађена гвозденодобна керамика. 
Она свакако указује на границу простирања 
праисторијских насеља и некрополе брњич-
ке културе, који су констатовани на Сарлаху 
и у Пиротском граду.

Слика 4 – Вила субурбана, поглед са југа

Figure 4 – Staro Vašarište, Pirot, villa suburbana, 
view from the South

Слика 5 – Жижак из III века

Figure 5 – Roman oil lamp, 3rd century AD

1  Од Министарства културе Републике Србије добијена је дозвола за извођење радова бр. 631-02-522/2005-03, од 
23.12.2005. године.

RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF STARO VAŠARIŠTE IN PIROT (SUBURBIUM TURRES)

Predrag Pejić, Museum of Ponišavlje, Pirot

Staro vašarište in Pirot is a narrower top-
onym for a part of the wider swampy area called 
Barje, once a western periphery of the city of 
Pirot. A former large meadow was lately re-
duced through modern construction to a much 
smaller area of about 1.5 ha. The site itself lies 
in the western edge of the Pirot field at the foot 
of larger mountain foothill of Sarlah that pro-
trudes into the field.

In the winter 2005/2006 earthworks started 
on a construction site of a new Maxi discount 
store, located in the Eastern quarter of Staro 
Vašarište. An already devastated site was exca-
vated during winter months (December-January) 

using archeological trenches. Afer the discovery 
of building remains, a wider excavation trench 
was opened to discover it in full.

A younger horizon discovered first on the 
site, 30-40 cm thick, can be dated to the second 
half of the 3rd or the beginning of the 4th cen-
tury. In the east corner of the site, the remains 
of a larger rectangular building with a portico on 
its eastern side were detected in this horizon. 
An older horizon discovered underneath the first 
one can be dated between the second half of the 
2nd century and the beginning of the 3rd. Traces 
of hearths and smaller objects of perishable ma-
terials were discovered in this horizon.
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ЗАШТИТнA ИСТРАЖИвАњА РАнохРИШћАнСкЕ ГРобнИцЕ У УЛИцИ 
РАТкА ПАвЛовИћА 55, Со ПАнТЕЛЕЈ, ГРАД нИШ

Тони Чершков, Завод за заштиту споменика културе, Ниш
Александар Алексић, Завод за заштиту споменика културе, Ниш

Кључне речи: рано хришћанство, гробница, античка некропола, заштитна ископавања, 
јужна Србија, Ниш, Јагодин-махала

Приликом неовлашћеног постављања 
темеља за стамбено-пословни објекат у 
Улици Ратка Павловића бр. 55, у Јагодин-

махали у Нишу, откривена је још једна ра-
нохришћанска засведена гробница са фре-
ско-сликама. Због оштећења и стања изу-
зетне угрожености, екипа Завода из Ниша, 
у саставу: Тони Чершков и Александар 
Алексић, археолози, и Зоран Радосављевић, 
фото-документатор, хитно је спровела заш-

титна истраживања у периоду између 26.09. 
и 02.10.2006. године.

Гробница је нађена на дубини од 2,5 m 
у односу на ниво улице, а њена источна по-
ловина налазила се испод куће на суседној 
парцели. Оштећење великих размера на-
чињено је ровокопачем, и то на западном 
делу свода, као и у горњој зони западног 
зида. У разрушеном грађевинском материја-
лу констатовано је више комада опека и ка-
мена са остацима фресака. Ваља поменути и 
да су северна и јужна страна гробнице биле 
угрожене септичким јамама, због којих је та-
кође дошло до значајног оштећења.

Гробница је квадратне основе, са унутра-
шњим странама 2,30 х 2,30 m (дебљина зи-
дова износи 0,45 m), и висине 2,05 m. Грађе-
на је од камена и опека, уз употребу кречног 
малтера. Улаз у гробницу, висине 0,75 m, 
ширине 0,60 и дубине 0,35 m, налази се на 
источном зиду, на висини од 0,90 m. Оиви-
чен је каменим плочама, а његово постоље у 
унутрашњости гробнице начињено је од опе-
ка. Улаз је затворен каменом плочом и јасно 
се види да гробница није отварана након по-
следње сахране. Гробница нема подницу.

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – Источни 
зид гробнице

Figure 1 – Eastern 
wall, view from the 

West
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Слика 2 – Јужни зид гробнице

Figure 2 – Southern wall, view from the North

Слика 3 – Западни зид гробнице

Figure 3 – Western wall, view from the East

Осим изванредно насликаног мотива 
Христовог монограма на своду, зидови гроб-
нице су фреско-осликани.

Малтер на источном и јужном зиду је 
беле боје, са хоризонталном траком шири-
не 0,14 m, која се пружа средином зида. 
Изнад црвене бордуре осликан је мотив ви-
нове лозе, изведен светлобраон бојом (сл. 1 
и 2). Услед хемијских реакција и дејства из 
околних септичких јама, малтер на северном 
зиду није очуван, тако да је нестао фреско-
малтер, део опека је „нагрижен“, а површи-
на зида добила је црну боју. Ипак, уочава 

се исти орнамент као на источном и јужном 
зиду. Западни зид очуван је до висине од 
0,80 m. Његов горњи део је оштећен, али се 
уочавају два осликана поља ширине 1,00 m, 
и то на јужном и северном делу зида. У јуж-
ном пољу осликана површина је светлопла-
ве боје, са тамноплавим, зракасто распо-
ређеним линијама, док су у северном пољу 
на ружичастој позадини густо распоређена 
елиптична поља златножуте боје. Јужно и 
северно поље раздваја вертикална бела тра-
ка ширине 0,15 m, оивичена тамноплавом 
линијом и испуњена неправилно распоређе-

Слика 4 – Христов 
монограм на своду 
гробнице

Figure 4 – Christ 
monogram on the 
ceiling of the tomb 
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ним косим и цикцак линијама светлоплаве 
боје. Северно поље је оивичено траком и са 
доње стране (сл. 3).

Откриће Христовог монограма није 
представљало посебно изненађење с об-
зиром на чињеницу да је постојала ра-
нохришћанска некропола у Јагодин-махали. 
Изненађује, међутим, квалитет његове из-
раде, као и његов колорит и живост која се 
осећа и после толико година. Свод је осли-

кан фреско-малтером беле боје и мотивом 
Христовог монограма у средишту (сл. 1 и 
4). Нажалост, и монограм је знатно оштећен 
дејством септичких јама.

Пречник венца око Христовог монограма 
износи око 1,15 m, док се сам монограм на-
лази у кружном централном пољу, пречника 
0,66 m. Осликан је светло златнобраон бојом 
на светлоплавој подлози. Централно поље, 
оивичено тамноплавом и црном линијом, ок-
ружено је пољем ширине 0,24 m, у коме је 
насликан ловоров венац са лишћем у разним 
тоновима зелене боје. Позадина између цен-
тралног поља и венца је бела, а са спољашње 
стране је светле златнобраон боје (сл. 4). 

У гробници су нађени веома лоше очу-
вани скелетни остаци три индивидуе. Од 
покретних налаза (сл. 5) констатоване су 
две минијатурне стаклене посуде – лакри-
маријуми, као и бронзани новац Теодосија, с 
краја IV века (393) и остаци ваљане свиле-
не тканине са златним нитима, у врло лошем 
стању. 

Античка некропола у Јагодин-махали 
одавно је позната и широј јавности. На њој се 
налазило неколико десетина ранохришћан-
ских засведених гробница, а најпознатија је 
гробница са Христовим монограмом у Улици 
Косовке девојке (двориште Енглеског дома). 
Откриће гробнице у Улици Ратка Павловића 
омогућава ново сагледавање раног хришћан-
ства на овим просторима.

Слика 5 – 
Лакримаријум и 

новац из гробнице

Figure 5 – Lac-
rimarium and coins 
found in the tomb

RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF EARLY CHRISTIAN TOMB 
IN RATkO PAVLOVIĆ STREET 55, SO PANTELEj, NIŠ

Toni Čerškov, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Niš
Aleksandar Aleksić, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Niš

In the course of unauthorized construction 
work on the foundations for a residential and 
commercial object in Ratko Pavlović Street #55 
in Jagodin Mahala, a discovery of an early Chris-
tian arched fresco painted tomb was made. Due 
to the damage done and the extreme case of 
endangerment of the find, Heritage protection 
Institute from Niš has led emergency rescue ex-
cavation on the site in the period between 26th 
of September and 2nd October 2006.

The tomb was oriented West-East, and had 
a square shape, inner dimension 2.3x2.3 meters 
(thickness of the walls being 0.45 meters) and 
measured height of 2.05 meters. It was con-
structed using stone and brick with limestone 
mortar as adhesive. The entrance to the tomb is 
located on the East wall, 90 centimeters above 
ground level. The dimensions of the entrance 
are 75 cm in height, 60 cm width and 35 cm 

depth. The walls of the entrance were reinforced 
with stone slabs, whilst the foundation was con-
structed using brick. The entrance was sealed 
with a stone slab, which has not been moved 
since the last funeral.

The walls of the tomb were painted with 
geometric and floral motifs, whilst the vault 
was decorated with an exquisite painting of the 
Chi-Ro monogram. Entire monogram motif is 
painted in a circular central field, 66 cm in di-
ameter using light golden-brown color on a light 
blue background. The central field is framed 
with dark blue and black line and is surrounded 
by an area 24 cm wide. An exquisitely painted 
laurel wreath with leafs painted in various to-
nalities of green lies in this field. Between the 
central field and the wreath, the background is 
white in color, with the outer side being light 
golden-brown in color.



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 105

ЗАШТИТнA ИСТРАЖИвАњА РАнохРИШћАнСкЕ ГРобнИцЕ 
У ГоРњоЈ ТоПонИцИ, Со цРвЕнИ кРСТ, ГРАД нИШ

Тони Чершков, Завод за заштиту споменика културе, Ниш
Александар Алексић, Завод за заштиту споменика културе, Ниш

Кључне речи: рано хришћанство, гробница, заштитна ископавања, јужна Србија, 
општина Црвени крст, село Горња Топоница

У атару села Горња Топоница, на локали-
тету Знојинце – Голи брег, око 13 km север-
но од Ниша, приликом постављања канала уз 
асфалтни пут, које је изводила Дирекција за 
путеве Ниш 2005, констатован је и оштећен 
свод зидане ранохришћанске гробнице. У 

складу са законом, инвеститор је обезбедио 
средства за истраживања и конзервацију, 
а на основу Решења Министарства културе 
Републике Србије бр. 633-00-559/2006-03, 
од 05.10.2006, Завод за заштиту споменика 
културе из Ниша обавио је децембра 2006. 
године заштитна археолошка истраживања.

Објекат се налази на јужној падини уз-
вишења северно од села, које мештани зову 

Знојинце и Голи брег. У атару села још ра-
није је установљено постојање неколико 
гробница, па овај налаз не може да се по-
сматра као усамљен случај.

С обзиром на околности налаза – ма-
шински ископ, оштећење гробнице, кон-
фигурација терена и положај непосредно 
уз прометни магистрални пут (сл. 1), иско-
павања су обављена у оквиру једне сонде, 
димензија 5 х 4 m, са дужим странама ок-
ренутим у правцу запад–исток. У релатив-
но кратком периоду установљен је габарит, 
односно спољашње димензије гробнице 
(3,90 х 2,90 m), при чему су дефинисана и 
два велика оштећења свода у југозападном 
и источном делу (сл. 2).

Гробница припада типу ранохришћан-
ских, лучно засведених гробница са зида-
ним саркофазима. Њене спољне димензије 
су 3,90 х 2,90 m, а унутрашње 3,00 х 2,00 
m (унутрашња висина износи око 1,70 m). 
Рађена је у комбинацији камена и опеке, уз 
употребу кречног малтера. Улаз се налази 
на источном зиду. Његова ширина је 0,60 m, 
а дубина 0,45 m, колико износи и дебљина 
зидова гробнице. Висина улаза није могла 
да се установи с обзиром на оштећење на 
источном зиду и источном делу свода (сл. 
3). На западном зиду констатована је засве-
дена ниша висине 0,58 m, дубине 0,31 m и 
ширине 0,41 m (сл. 4).

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – Изглед гробнице са запада

Figure 1 – Early Christian tomb, view from 
the West upon discovery

Слика 2 – Изглед гробнице са југа

Figure 2 – Early Christian tomb, view from 
the South upon discovery
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Унутрашњост гробнице била је малте-
рисана, али нема индиција да је била и ос-
ликана. Под је начињен од набијене земље 
и танке малтерне кошуљице. Подница је 
оштећена рушењем свода и накнадним пре-
копавањима.

У гробници су се налазиле две засебне 
гробне конструкције, начињене од преполо-
вљених опека. Димензије гроба 1 су 1,95 х 
1,10 m, а гроба 2 – 1,95 х 0,67 m. Зидови 
гробних ћелија високи су око 0,40 m и дебели 
0,15 m, а њихова међусобна удаљеност из-

Слика 3 – 
Унутрашњост 

гробнице, поглед 
са запада

Figure 3 – Early 
Christian tom, in-

side the tomb, view 
from the West

Слика 4 – 
Унутрашњост 

гробнице, поглед 
са истока

Figure 4 – Early 
Christian tomb, in-

side the tomb, view 
from the East

носи 0,35 m (сл. 3 и 5). Поднице гробова на-
чињене су од правоугаоних опека, димензија 
0,39 х 0,28 m и више. У западним деловима 
гробних конструкција налазиле су се опеке 
које су коришћене као нека врста јастука за 
покојнике, димензија 0,39 х 0,28 х 0,05 m. 
Гробови нису оштећени, али су скелети знат-
но девастирани и многе кости недостају.

Гробница је до врха била испуњена 
земљом, а у испуни је нађена већа коли-
чина рецентног смећа. Нису констатовани 
покретни налази који би омогућили хроно-
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лошко детерминисање гробнице. Приликом 
рашчишћавања нивоа пода констатовано је 
неколико рецентних предмета (керамичке 
шоље за електроинсталацију и пластика). 
Све то непобитно показује да је гробница 

опљачкана, али и да је оштећена у новије 
време.

Осим опште констатације да се ради о 
ранохришћанској гробници, прецизније да-
товање за сада није могуће.

Слика 5 – Основа 
гробнице

Figure 5 – Basis of 
the tomb 

PROTECTIVE EXCAVATIONS OF AN EARLY CHRISTIAN TOMB 
IN GORNjA TOPONICA, SO CRVENI kRST, NIŠ

Toni Čerškov, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Niš
Aleksandar Aleksić, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Niš

In the region of village of Gornja Toponica 
during groundwork on the widening of the col-
lector for atmospheric rainfall on the road be-
tween Niš and Aleksinac an early Christian tomb 
was discovered in 2005. In late 2006 protective 
archaeological excavations finally took place on 
the site, under the guidance of the Institute for 
the Protection of Cultural Monuments in Niš.

The tomb is oriented West to East, its dimen-
sions being 3.9 x 2.9 x 1.7 meters. It was con-
structed using stone and bricks with limestone 
mortar. The tomb had an arched vault and con-
sisted of two funerary cells (wall sarcophagi) 1.95 
x 1.1 x 0.4 and 1.95 x 0.67 x 0.4 meters in size. 
The tomb was robbed and considerably damaged, 
resulting in no movable finds being discovered.
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АРхЕоЛоШкА ИСкоПАвАњА ТЕхнИчкЕ СонДЕ бР. 2 нА комПЛЕкСУ 
цАРСкЕ ПАЛАТЕ У СИРмИЈУмУ, СРЕмСкА мИТРовИцА

Мирослав Јеремић, Археолошки институт, Београд
Мирослав Јесретић, Музеј Срема, Сремска Митровица
Јасмина Давидовић, Музеј Срема, Сремска Митровица

Кључне речи: антика, IV век, царска палата, керамика, Сирмијум

Антички град Сирмијум (I-VI век) у 
потпуности лежи испод централне зоне да-
нашње Сремске Митровице. Реч је о типич-

ном равничарском региону Срема који пре-
сеца Сава, па је са геолошког становишта 
структура терена иста са обе стране реке. 
Аустријски планови града из XVIII века, као 
и извештаји бечких војних рефере-
ната из истог периода, јасно указују 
да шира околина Сремске Митровице 
(Сирмијума) има све одлике мочварног 
и плавног терена. Нивелете подземних 
вода у данашњем граду осцилирају 
због променљивог водостаја Саве, као 
и због воде која се између слојева лес-
не глине са фрушкогорских изворишта 
слива ка Сави. 

Овогодишња археолошка иско-
павања на локалитету бр. 85 била су 
по обиму веома скромна и могло би се 
рећи да су углавном била у функцији 
наставног програма међународног се-
минарa који су водили стручњаци 
ICCROM-a.1 Изостанак уплате финан-
сијских средстава приморао нас је да 
површину предвиђену за истраживања 
сведемо на димензије мање техничке 
сонде, и то захваљујући средствима 
Музеја Срема.2 

Сразмерно финансијским сред-
ствима и уз решење о одобрењу на-
ставка истраживања царске палате 
у Сирмијуму од стране Министарства 
културе Републике Србије (633-00-

798/2006-03, од 11.09.2006.), одлучили смо 
да отворимо техничку сонду мањих димен-
зија у источном анексу „велике грађевине“, 
откривене 2002–2005. године (сл. 1 и 2). На-
помињемо да се ради о западном делу ком-
плекса палате, где су (како су то показала 
ранија ископавања) смештена складишта и 
житнице, који можда представља неку вр-
сту buffer зоне између империјалне палате 
и осталог дела града (сл. 1). Функција „ве-
лике грађевине“ није поуздано одгонетну-
та, али нас не би изненадило да се ради о 
монументалној житници каква је, почетком 
шездесетих година XX века, откривена на 
локалитету 28, јужно од претпостављеног 
форума. Почетна нивелета копања била је 
под анекса (80,12 m н.в.), чији се настанак 
може датовати у другу половину IV века. 
Под је представљао неку врсту калдрме. 
Реч је о ливу од фрагмената опека, камена 
и кречног малтера (сл. 3 и 4). Циљ је био 
истраживање културних слојева Сирмијума 
старијих од IV века, односно оних који су 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – Локалитет 
бр. 85: положај сонде 

назначен је тачком; 
локалитет 31 са 

комплексом царских 
житница

Figure 1 – Situation 
plan of the site 85. In 
the annex of the „big 
building“ the disposi-

tion of trench has 
been marked with a 

dot. On the schematic 
plan, black and white 

colors differentiate 
antic Roman and 

medieval buildings. In 
1962/63 (and again 
between 1973 and 

1976), on site 31, lo-
cated South of site 85, 
a complex of imperial 
granaries was discov-
ered. On site 1/a and 

37 architectural re-
mains of the imperial 
palace were detected 

between 1957 and 
1971 (drawing by M. 
Jeremić, according to 
O. Brukner, N. Duvall 

and V. Popović)
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претходили изградњи палате. Сонда димен-
зија 3,75 х 2,5 m (у правцу исток–запад) по-
стављена је по ширини анекса (просторија 
7), тачно испред централног улаза у „вели-
ку грађевину“ (сл. 2).

Археолошка ископавања изведена су 
са четири до шест радника током 11 рад-
них дана, с тим што је у наставку обављено 
чишћење и сређивање локалитета, посебно 
профила, на којима су били уочљиви тра-
гови „дивљих копача“. На североисточном 
делу локалитета 85 (сектор А) обављено 
је детаљно чишћење свих просторија, пре 
свега гепидске куће бр. 2, чије истражи-
вање није било окончано у кампањи прет-
ходне године, као и јаме b. У сектору B (сл. 
1) чишћен је простор северно од апсиде го-
тичке катедрале. 

На самом почетку истраживања, испод 
калдрме су констатована три пода старија 
од ње. Стиче се утисак да ови подови нису 

довољно конзистентни и више делују као 
педантно слојевито насипање терена. При-
мењени материјали су: кречни малтер, ка-
мена ситнеж и мрвљена опека (сл. 5). На 
нивелетама поменутих подова забележени 
су и примерци новца из III и прве половине 
IV века. У слојевима испод подова нађени 
су трагови гарежи и пепела, као и делови 
животињских костију. Већ на коти 78.51 
m појавили су се остаци зидова старијих 
грађевина, нивелисаних приликом градње 
„велике грађевине“ (сл. 6).

Најзад, на коти 77,93 m, испод темељ-
не зоне поменутих зидова, уочен је слој са 
траговима гарежи, концентрацијом пепела, 
уситњеног камена и римских опека, и са на-
лазима који недвосмислено указују на при-
суство домородачке (келтске) популације. 
Нажалост, истовремено се јавила и под-
земна вода, која је спречила истраживање 
поменутог слоја до краја. Ипак, извучена је 

Слика 2 – Локали-
тет бр. 85, са „ве-
ликом грађевином“ 
и анексом; положај 
сонде означен 
је правоугаоном 
површином

Figure 2 – Situa-
tion plan on site 85 
with the „big build-
ing“ and annex. The 
disposition of the 
trench is marked 
with a rectangular 
surface. (plan by M. 
Jeremić)
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Слика 3 – По-
глед са запада 

кроз централни 
источни улаз „ве-

лике грађевине“ на 
простор анекса са 

калдрмом, где је 
отворена сонда. У 

зиду анекса (лево) 
види се његов до-
бро очувани улаз

Figure 3 – View 
of the trench from 
the West, through 

the central Eastern 
entrance of the „big 

building“ looking 
onto the annex area 

with pavement. 
In the annex wall 

(to the left) a well 
preserved entrance 

is clearly visible

једна скоро потпуно очувана келтска шоља, 
као и делови посуда из раноримског пери-
ода, са елементима келтских грнчарских 
радионица. Реч је о руком рађеним посу-
дама грубље фактуре или са метличастим 
орнаментом, затим о графитним лонци-
ма, као и комадима сиво печене керамике 
са глачаним орнаментом. Забележени су и 
фрагменти тера сигилате, мраморизиране 
керамике, тера нигре, фирнисоване, црве-

но печене, глачане и бојене керамике (тзв. 
царске шоље), затим уломци здела, крчага, 
кадионица са беличастом енгобом, као и 
примерци амфора, питоса, поклопаца сиве 
и црвене песковите фактуре. Ради се о им-
портованој римској керамици, али и о раним 
локалним производима који хронолошки 
могу да се сместе у I и II век нове ерe. 

Током ове кратке археолошке кампање 
прикупљено је 438 целих и фрагменто-

Слика 4 – 
Поглед са севе-

ра на централни 
улаз у „велику 
грађевину“ (IV 

век) и простор ис-
пред улаза, где је 
постављена сонда

Figure 4 – View 
from the North 

onto the central 
entrance into the 

„big building“ (4th 
century) and the 

area in front of the 
entrance
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Слика 5 – Поглед са југа на вишеслојне малтерне 
подове, на самом почетку ископавања

Figure 5 – View from the South onto the 
multilayered plaster floors, beginning of excavation 

Слика 6 – Поглед са југа на зидове старије грађевине, 
(II–III век) озидане каменом у кречном малтеру

Figure 6 – View from the South onto the walls of an 
older building (2nd and 3rd century A.D.) constructed 

in stone and limestone mortar. The bottom of the 
trench, with La Tene material remains is already 

soaked with underground water

ваних животињских костију. Од тога, 236 
фрагмената није поуздано идентификова-
но, док је међу осталим комадима утврђено 
присуство 18 различитих врста животиња. 
Осим три врсте мекушаца, констатовани 
су и остаци осам домаћих и седам дивљих 

врста животиња. Због ограниченог времена 
и простора који је ископаван, налази фауне 
ове године нису били богати као у ранијим 
кампањама, али је прикупљено знатно 
више остатака домаћих животиња у односу 
на дивље.

1  Археолошку екипу у кампањи 2006. године чинили су: др Ивана Поповић и др Мирослав Јеремић (кодиректори ис-
траживачког пројекта Сирмијум), археолози мр Ана Премк и Јасмина Давидовић (обрада керамичког материјала), 
палеонтолог мр Драгана Недељковић (обрада животињских костију), археолог Павле Поповић (обрада новца), 
археолог Мирослав Јесретић (теренски руководилац) и студент археологије Ненад Лазаревић.

2  Треба нагласити да је од ове, ионако скромне суме најмање половина средстава утрошена на поправке и замену 
делова привремене дрвене заштитне конструкције и комплетну замену дотрајалог пластичног покривача над 
постојећим широким ископом на локалитету бр. 85 (изнад приближно 600 m²) и на крову бараке која штити кри-
пту готичке катедрале из XIV века, у којој су још увек in situ фрагменти фресака византијске провенијенције. 

REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF TRENCH NUMBER 2 IN 
THE IMPERIAL PALACE COMPLEX OF SIRMIUM, SREMSkA MITROVICA

Miroslav Jeremić, Institute of Archaeology, Belgrade
Miroslav Jesretić, Museum of Srem, Sremska Mitrovica

Jasmina Davidović, Museum of Srem, Sremska Mitrovica

Archaeological excavations in 2006 at the 
site of Roman Sirmium (site 85) were small in 
size and mostly in function of an International 
seminary led by ICCROM that took place in Srem-
ska Mirovica. One smaller trench was opened in 
the area of the eastern annex of the so called 
large building discovered between 2002 and 
2005 (Fig. 1 & 2) in the western part of the pa-
latial complex. The starting level of the excava-
tions was the annex floor (80.12 m) dated to the 
second half of the 4th century AD. Our goal was 
to explore the cultural layers beneath the 4th 
century Sirmium, predating the construction of 
the palace.

Underneath the cobbled road three older 
floors were detected almost immediately. An 
impression of low consistency for these floors 
is more than evident as they resemble a neat-
ly performed leveling of the terrain more than 
floors. Limestone mortar, crushed stone and 
bricks were used in this process (Fig. 5). 

Coins of the 3rd and the first half of the 4th 
century AD were detected at this depth. Under-
neath these floors, traces of burning and ash 

were detected alongside some animal bones. 
At the depth of 78.51 meters remains of walls 
belonging to older buildings leveled in the con-
struction of the big building were detected (Fig. 
6).

Further down at 77.93 meters, underneath 
the foundations of the walls mentioned previ-
ously, a layer of soot, ash concentrations and 
crushed stone and brick with movable finds be-
longing to a native (Celtic) population was dis-
covered. Sadly, groundwater begun to appear at 
the same time in the trench, preventing us from 
further exploration of this layer.

In the northeast part of the site (Sector A) 
a detailed cleaning of all rooms of a Gepid house 
number 2 (not excavated to the fullest in the pre-
vious season) and pit b was performed. In sector 
B (Fig. 1) an area north of the apse belonging to 
the Gothic cathedral was also cleared.

In the course of this short archaeological 
campaign 438 skeletal remains of animals were 
collected. Aside from three types of mollusks, 
remains of 8 domesticated and 7 wild types of 
animals were detected.
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ПАРк боЛнИцЕ Др Славољуб бакаловић

Миодраг Аралица, Градски музеј Вршац

Кључне речи: вишеслојно налазиште, енеолит, позни средњи век, Салкуца IV, 
Сармати, некропола, гроб, јама, јужни Банат, Вршац

Налазиште је познато још од истражи-
вања вршачких археолога Растка Рашајског и 
Станимира Барачког 1953. и 1968. године. У 
старијој литератури наводи се као локалитет 
из касноантичког периода и раног средњег 
века (Барачки 1972: 23; исти 1975: 25; исти 
1977: 16; Аралица 2002: 183), а у новијој и 

као налазиште енеолитске културе Салкуца 
IV (Aralica 2006: 29; исит 2006: 56). 

Циљ истраживања започетих 2002. го-
дине био је испитивање преосталог дела 
сарматске некрополе, у зони која није за-
хваћена радовима на градњи болнице, за 
који се претпостављало да је остао нетак-
нут у кругу болничког парка. Налазиште 
се простире на благој северној падини Вр-
шачког брега, који даље, ка Вршачкој тврђа-
ви, постаје доста стрм. У подножју брега не-
када је текао Јованов поток, који се уливао 
у Mали рит (карта).

Ископавања је финансирала СО Вршац, 
а радове је спровео Градски музеј у Вршцу. 
Дозвола за археолошка ископавања Ми-
нистарства културе Републике Србије изда-
та је 6. 03. 2006. године, под бројем 631-02-
38/2006-02.

Површине су отваране системом ровова, 
ширине 1,5 m до 2 m, и мањих сонди. Укупно 
је ископаван простор од приближно 70 m² 
(план).

Установљена је следећа стратиграфија: 
на површини се налази танак слој хумуса, 
5 до 10 cm дебљине, испод кога је песко-
вити, светложути нивелациони слој настао 
нивелисањем терена при градњи болнице и 

уређењу парка. Оба слоја су без археоло-
шких налаза. Испод њих је слој тамномрке 
земље, у просеку дебео 25 cm. Већ на ње-
говој површини јављају се налази из позног 
средњег века, делом оштећени нивелисањем 
терена. Из доњих делова слоја потичу нала-
зи из раног средњег века. Следећи слој је 
мрке боје и дебео око 50 cm. Осим налаза из 
позног и раног средњег века, садржи и сар-
матске налазе. Јаснији укопи ова два стра-
тума (раносредњовековног и сарматског) 
тешко се уочавају у овоме слоју, а нарочито 
ивице рака сарматских гробова. Гробови су 
јасно издвојени тек у следећем, жутомрком 
слоју, просечне дебљине око 30 cm, у коме 
се уочавају и енеолитски укопи. Дубина 
свих налаза зависи од поменутог нивела-
ционог слоја, који је дебљи у горњим дело-
вима локалитета. У последњем слоју, жутом 
лесу, констатовани су само укопи поменута 
три стратума, а посебно дубоко у лес залазе 
раке сарматских гробова.

Најпре се приступило ископавању слоја 
из раног средњег века, па је стога отворена 
сонда 4, површине 5 x 3 m. Наиме, претход-
них година уочене су мање јаме укопане у 
лес, које су садржале целе посуде (Аралица 
2006: 58). Нешто већа јама, констатована ис-
копавањима 2005. године, остала је у профи-
лу. У њој се налазио део мањег питоса од цр-
вено печене глине, местимично са траговима 
горења на спољашњој страни. Посуда има 
разгрнут обод и веома кратак цилиндрични 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

План – Ситуациони 
план локалитета

Plan – Situation 
plan of the site
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врат и украшена је таласастом линијом уре-
заном оштрим предметом. Испод овог орна-
мента су наизменично чешљем изведене хо-
ризонталне и таласасте линије (сл. 1). Нових 
јама из раног средњег века није било. 

Ископавања су настављена у југоисто-
чном делу налазишта, поред зида болнице, 
са циљем даљег истраживања сарматске 
некрополе. Отворени су ровови 10А, 11, 
11А, 11B, 12, 13, као и сонда 5, површина 6 
x 2 m, 7 x 2 m, 8,5 x 1,5 m, 7 x 1,5 m, 5 x 2 
m, 3 x 1,5 m и 3 x 2 m. У горњим слојевима 
на свим отвореним површинама доминирају 
налази из позног средњег века. То су уг-
лавном керамика, делови гвоздених алатки, 
животињске кости, камен, опека, угљениса-
не греде. Има и трагова паљевине, са већим 
зонама запечене земље, гара и пепела. Овај 
стратум почиње већ на релативној дубини 
од 40–50 cm испод површине земље. Испод 
њега су празни слојеви, у којима нема на-
лаза из раног средњег века, а још дубље се 
јављају укопи сарматских гробова. Откри-
вена су само два гроба, бр. 26 и 27, што за 
сада представља коначни број гробова са 
ове некрополе. Гроб 27 налази се у рову 12. 
Девастиран је пљачком, па је у њему, осим 
антрополошких остатака, нађено само пет 

ваљкастих перли од ћилибара, као и пра-
воугаона перла са зарубљаним крајевима, 
израђена од плаве стаклене пасте. Рака је 
оријентисана у правцу северозапад–југоис-
ток, њене димензије су 244 x 86 cm, а дно 
се налази 265 cm испод површине земље. 
Није уочена никаква конструкција и ради се 
о једноставном полагању покојника.

Гроб бр. 26, откривен у проширењу 
између ровова 10А и 11А, потпуно је очу-
ван. Скелет је оријентисан у правцу севе-
розапад–југоисток, са главом на југоисто-
ку. Димензије раке су 215 x 82 cm, а дно 
се налази на 238 cm дубине. Скелет је био 
у доста лошем стању. Ни у овом гробу не 

постоје трагови конструкције. Покретни на-
лази и очуване кости показују да се ради 
о женској индивидуи. Прилоге сачињавају 
две мале бронзане лучне фибуле, на левој 
страни груди (сл. 2); глинени пршљенак на-
прављен од дна сиво печеног суда, који се 
налазио са унутрашње стране лакта леве 
руке покојнице; две гвоздене пређице, јед-
на поред кичме, са десне стране скелета, а 
једна на врху леве стране карлице (сл. 3); 
танка бронзана наруквица, чији су се де-
лови налазили на рамену и на зглобу леве 
руке; крупније беле перле од кречњака, из-
међу леве руке и карлице; два каури пужа 
испод левог кука, од којих један има брон-
зану алку (сл. 4); сплет перли углавном од 
стаклене пасте, али и од кречњака, ћилиба-
ра и шкољки, различитог облика (правоуга-
оне, кружне, ваљкасте - 221 комад), који се 
налазио око чланака обе ноге. Поред десне 
ноге нађен је мали бокал од сиве глине.

Ископавањем гроба 26 дошло се до још 
једног податка. Наиме, пражњењем раке на-
илазило се на енеолитску керамику и доста 
животињских костију. Слични налази јавља-
ли су се и у доњим слојевима рова 10А, а 
посебно код профила АB рова 11А. По ис-
траживању раке установљено је да је њеним 
укопавањем девастирана енеолитска јама са 
материјалом сличним оном који је нађен у 
претходним годинама истраживања (Аralica 
2006:29; исти 2006:57).

Слика 1 – Фрагмент питоса из 
раносредњовековне јаме

Figure 1 – 

Слика 2 – Бронзане лучне фибуле из гроба бр. 26

Figure 2 – 

Слика 3 – Гвоздена пређица из гроба бр. 26

Figure 3 – 

Слика 4 – Каури 
шкољка са бронза-
ном алком из гроба 

бр. 26

Figure 4 – 
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PARk OF THE Dr Slavoljub bakaloviĆ HOSPITAL, 2006 CAMPAIGN

Miodrag Aralica, The City Museum of Vršac

Between 27th of March and 24th of 
May 2006, under the supervision of the City 
Museum of Vršac, archaeological excavations 
were conducted on the site of the park located 
within the grounds of the neuro-psychiatric 
hospital Dr Slavoljub Bakalović. Excavations 
were conducted using a system of ditches and 
smaller trenches. The site is located on a mild 
north slope of the Vršac hill, underneath the 
Vršac fort and Mali rit.

The stratigraphy of this multilayered 
archaeological site is as follows; a thin layer of 
humus followed by a sandy flat layer is located 
on top. Underneath these is a layer of dark 
brown soil containing finds of late medieval 
times, followed by a layer of brown colored soil 
with finds dated to early medieval time. Further 
down, in a yellow and brown layer, traces of the 
Sarmatian graves dated between 3rd and 4th 
century A.D. are clearly visible, cut deep into 
the loess, beside the Eneolithic objects of the 
Sakluça IV culture.

Excavations started with the opening of 
trench 4 which yielded mostly movable finds 
dated to early medieval period. In one of the 

pits, a smaller pithos of red baked clay with 
the decoration of parallel horizontal and wavy 
lines incised by combing was discovered. In 
the Southeast part of the site, several ditches 
and smaller trenches were opened in order to 
explore remains of the Sarmatian necropolis. 
Just above the Sarmatian layer, a stratum of late 
medieval material finds was detected, containing 
plentiful remains of burning with fragments of 
pottery, bricks, animal bones, stone and charred 
beams. Two Sarmatian graves, oriented NW-
SE were also discovered, one being devastated 
by robbery and containing only 5 amber beads 
and one glass paste bead. The other grave was 
intact and had contained the remains of a female 
individual, with following movable finds: two 
bronze arched fibulae, flywheel made of gray 
clay, two iron latchets, a thin bronze bracelet, 
several limestone and glass paste beads, two 
kauri snails (one with a bronze hoop) and a 
little goblet of grey and blue clay. It was evident 
that the grave has devastated an Eneolithic 
pit with a significant amount of animal bones, 
stone and pottery shards (several fragments had 
Scheibenhenkel handles) of Salkuça IV culture.
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ПоРТА цРквЕ УСПЕнИЈА ПРЕСвЕТЕ боГоРоДИцЕ У чАчкУ

Дејан Радичевић, Филозофски факултет, Београд
Катарина Дмитровић, Народни музеј, Чачак

Кључне речи: касноантичко доба, некропола, западна Србија, 
Чачак, Јездинско поље, црква Успенија Пресвете Богородице

Локалитет се налази на западној пери-
ферији Чачка, са десне стране магистралног 
пута који води према Овчарско-кабларској 
клисури и, даље, ка Пожеги и Ужицу. Сме-
штен је у централном делу Јездинског поља, 
које се пружа од побрђа у селу Јездине до 

десне обале Западне Мораве. Територијал-
ним ширењем града овај, до пре неколико 
деценија углавном празан простор, данас 
је највећим делом урбанизован и покривен 
модерном градњом (сл. 1). Једна од мало-
бројних већих слободних површина налази 
се између уређеног корита реке Лупњаче и 
Улице Митровић Данила Аврама (сл. 2). На 
тој локацији, 1992. године започета је из-
градња цркве посвећене Успенију Пресве-
те Богородице и том приликом, при копању 

кречане северно од цркве, пронађени су 
први археолошки налази, који су потом до-
спели у Народни музеј у Чачку.

Пробна археолошка истраживања оба-
вљена су 2001, а већ наредне године попри-
мила су карактер систематских ископавања 
и од тада, у различитом обиму, одвијају 
се сваке године без прекида. Радовима до 
2006. констатовани су археолошки остаци 
из различитих периода. Најстарији трагови 
живота потичу из праисторијског слоја, који 
се хронолошки може определити у прелазни 
период између бронзаног и гвозденог доба. 
Млађи хоризонт припада античком периоду 
и одликују га два културна слоја. Старији 
слој има насеобински карактер и оквирно 
је датован у II и III век. У другој половини 
или у последњим деценијама III века овом 
простору промењена је намена, па је у на-
редном периоду коришћен за сахрањивање. 
Настанку гробља претходило је подизање 
репрезентативне грађевине, највероватније 
меморијалног карактера. Особеност ове 
грађевине, веома слабо очуване, и то само 
у темељним деловима, представља изузет-
но богат и разноврсан украс од клесаног 
камена. Око ње формирана је некропола. 
Радовима до 2006, на истраженој површи-
ни од око 480 m2, откривено је 67 гробних 
целина, углавном са спаљеним и 19 скелет-
но сахрањених покојника. Према налазима 
најмлађег новца у гробовима, сахрањивање 
је трајало до друге половине IV века.

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 
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Слика 1 – Јездинско поље, поглед с југа

Figure 1 – Čačak, Jezdinsko polje, view from the South

Слика 2 – Црква Успенија Пресвете Богородице, по-
глед са истока

Figure 2 – Čačak, Church of the Ascension of the Holy 
Mother, view from the East
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Циљ истраживања у 2006. био је завр-
шетак радова започетих претходне године, 
у сонди 4/05, као и истраживање нове сонде 
1/06 (сл. 3).1 Будући да су раније већ уста-

новљене границе некрополе према истоку и 
западу, обе сонде постављене су с намером 
да се одреди и њено распростирање на се-
веру и југу. Сондом 4/05 покривен је аре-
ал између северне ивице раније истражене 
површине и продужетка Светогорске улице, 
којим је простор порте ограничен на северној 
страни. Сонда 1/06 
постављена је на су-
протној страни старог 
археолошког ископа. 
Првобитна замисао 
била је да се у целини 
истражи расположи-
ва површина између 
јужне ивице ископа 
и цркве, али како то 
није било могуће због 
грађевинских радо-
ва на цркви, ископа-
вања су сведена само 
на источни крај. 

Током ранијих 
истраживања у сонди 
4/05, димензија 10 х 
4 m, ископани су сви 

слојеви до античке здравице, констатоване 
на релативној дубини од приближно 1 m. На 
том нивоу уочена су два укопа: укоп већих 
димензија у источној половини сонде и дру-

ги, мањи укоп у њеном западном делу, не-
посредно уз јужни профил. Даљи радови том 
приликом су обустављени, а истраживање 
укопа остављено је за наредну кампању, 
када је и обављено.

Пражњењем мањег укопа установљено 
је да се ради о гробној раки са веома тро-

Слика 3 – Порта 
цркве, ситуациони 

план

Figure 3 – Čačak, 
Church of the As-

cension of the Holy 
Mother, churchyard, 

situation plan

Слика 4 – Сонда 
4/05, укоп 3/05, 

изглед након 
ископавања

Figure 4 – Trench 
4/05, pit 3/05, post 

excavation
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шним остацима дечјег скелета (гроб бр. 66). 
Рака је неправилног овалног облика, димен-
зија 0,84 х 0,5 m. Покојник је сахрањен у оп-
руженом положају на леђима, оријентисан у 
правцу запад–исток, са одступањем у правцу 
севера. Очуване су кости лобање, грудног 

коша и делимично екстремитета. Приликом 
њиховог чишћења нађено је више ситнијих 
делова гвозденог предмета, чија намена није 
установљена, док је при испирању земље 
којом је била испуњена рака нађена перла 
од стаклене пасте. Гроб бр. 66 најсевернији 
је до сада истражен гроб на некрополи. Бу-
дући да у осталим деловима сонде сахрањи-
вање није констатовано, може да се закључи 
да се овај гроб највероватније налазио на 
северној граници гробља.

Већи укоп у источној половини сонде 
4/05, означен као укоп 3/05, био је овалног 
облика, димензија 4,8 х 3,4 m, дужом осом 
приближно оријентисан у правцу северо-
исток–југозапад (сл. 4 и 5). Готово верти-
кални зидови укопани су приближно 0,35–
0,40 m у античку здравицу. Није истражен 
у потпуности јер је делимично залазио под 
северни профил сонде. На његовом запад-
ном крају налазили су се остаци огњишта 
направљеног од камена. У земљи којом је 
био испуњен нађени су уломци грнчарије, 
животињске кости и ситнији комади лепа. 
Приликом ископавања нису уочени трагови 
који би указивали на начин градње надзем-
них делова овог објекта. На основу страти-
графских запажања и аналогија са раније 
истраженим објектима, опредељен је у ста-
рији, односно у насеобински хоризонт који 

је претходио времену подизања меморије и 
настанка некрополе.

Приликом истраживања сонде 1/06, ди-
мензија 7 х 3 m, документована је страти-
графска слика која је одговарала ранијим 
запажањима на овом делу локалитета (сл. 6). 

Испод слоја рецентног насипа, насутог после 
изградње цркве, и хумусног слоја формира-
ног орањем у време када је парцела била 
обрађивана, налазио се слој грађевинског 
шута, настао приликом рушења меморије у 
средини некрополе. Овај слој најинтензив-
нији је у северозападном делу сонде, окрену-
том ка месту на којем се грађевина налазила, 
док се према јужном и источном делу сонде 
постепено стањује и уз профиле готово нес-
таје. Након уклањања слоја рушења доспело 
се до нивоа мрке земље са ситним каменом, 
који би одговарао времену подизања грађе-
вине. До сада истражени гробови на некро-
поли са овог нивоа укопавани су кроз слој 
растреситије мрке земље са ситним каменом, 
који припада старијем античком хоризон-
ту на локалитету. Испод овог насеобинског 
слоја, на релативној дубини од приближно 
1,40 m, дошло се до нивоа компактније свет-
ломрке земље без археолошких налаза, који 
је одговарао нивоу античке здравице.

Након уклањања слојева до нивоа здра-
вице уочена су два укопа која су делом за-
лазила у простор сонде (сл. 7).2 Већи укоп, 
означен као укоп 4/06, делимично је истра-
жен уз јужни профил ископа. Откривени део 
је издуженог овалног облика, димензија 2,8 
х 0,8 m, а укопан је у здравицу од 0,30 до 
0,50 m. Испуну је чинила тамномрка растре-

Слика 5 – Сонда 4/05, укоп 3/05, основа и пресек 1-1’

Figure 5 – Trench 4/05, pit 3/05, basis and 
cross-section 1-1’

Слика 6 – Сонда 1/06, основа и јужни профил

Figure 6 – Trench 1/06, basis and southern profile
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1  Ископавања су обављена у периоду између 16.05. и 27.05. 2006, на основу решења Министарства културе 
Републике Србије бр. 633-00-410/2006-03. Изведена су у организацији Народног музеја у Чачку, под руковод-
ством мр. Д. Радичевића, асистента на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду. Стручну 
екипу сачињавали су: К. Дмитровић, кустос Народног музеја у Чачку, А. Бабић, приправник Народног музеја 
у Чачку, и В. Вујадиновић, апсолвент археологије из Чачка. Финансијска средства за истраживања издвојена 
су из буџета СО Чачак.

2  Трећи укоп уочен је у југозападном углу сонде и готово није улазио у површину ископа, већ му је ивица констато-
вана у самом углу. Због тога је документован само на јужном профилу, а не и у основи ископа (сл. 6).

COURTYARD OF THE CHURCH OF THE ASCENSION OF THE HOLY VIRGIN 
IN čAčAk, 2006 EXCAVATION CAMPAIGN

Dejan Radičević, Faculty of Philosophy, Belgrade University
Katarina Dmitrović, National Museum, Čačak

The site is located on the western edge of 
the city of Čačak, in the central part of Jezdin-
sko polje. In 1992 work begun on the construc-
tion of a church dedicated to the Ascension of 
the Holy Virgin, and in the process first archae-
ological finds were discovered. Archaeological 
excavations were initiated proper in 2001 and 
by 2006 existence of archaeological remains 
dated to various time frames has been con-
firmed. The oldest traces of living can be dated 
to prehistoric times, i.e. to the transition period 
between Bronze and Iron Age. A later horizon 
can be dated to Roman period and is character-
ized by the existence of two cultural layers, the 
older of two representing the remains of a set-
tlement dated summarily to a period between 
2nd and 3rd century AD. In the latter half of the 
3rd century AD (or at least in the last decades 
of this century) this area underwent a change 
and was subsequently used as a cemetery. The 
creation of the necropolis was foregone by the 
erection of a monumental building, possibly a 
memorial. The peculiarity of the building is the 
discovery of extremely diverse and rich stone 
decorations. The necropolis that was detected 

on the site surrounds this building on all sides. 
During five years 67 burials were detected in 
an area of approximately 480 sq. meters. Most 
of the burials are cremations, with only 19 be-
ing inhumations. According to the coins found in 
graves, burials took place on the site up until a 
latter part of the 4th century AD.

One of the aims of the 2006 campaign was 
to determine the boundaries of the necropolis 
towards both North and South. Trench 4/05 cov-
ered the area between the Northern edge of the 
previous excavations and the modern day street 
that delimits the church yard on this side. Trench 
1/06 was placed on the opposite side of the old 
archaeological trench, on its Southeast end.

Except for a single child grave discovered 
by the south profile of the 4/05 trench no other 
traces of burials were detected in these two 
trenches, enabling us to delimit the necropo-
lis on both sides. Objects which were detected 
in both trenches were excavated to a different 
degree (pits 3/05, 4/06 and 5/06) and can be 
attributed to an older settlement horizon pre-
ceding the erection of the memorial and the for-
mation of the necropolis.

сита земља, у којој су налажени уломци грн-
чарије, делови животињских костију, ситни 
фрагменти опеке и грумење гарежи. Гареж 
је била нешто интензивнија при дну укопа. 
Уз западни профил сонде откривен је укоп 
5/06, кружног облика, пречника око 1,20 m, 
укопан у здравицу до 0,35 m. Претпоставља 
се да је истражена приближно половина овог 
укопа. У земљи којом је био испуњен налази-
ли су се уломци грнчарије, животињске ко-
сти и грумење лепа. На дну укопа делимично 
је откривена концентрација крупнијих кома-
да лепа и камена, чија намена није сасвим 
јасна и може бити протумачена будућим ра-
довима, када укоп буде истражен у целини. 

Оба укопа у сонди 1/06 стратиграфски 
су опредељена у исти хоризонт живота на 
овом месту, као и укоп 3/05 из сонде 4/05. 
Будући да гробови нису откривени, као што 
је био случај у сонди 4/05 на северној стра-
ни, сонда 1/06 можда означава границу ши-
рења некрополе према југоистоку. 

Слика 7 – Сонда 
1/06, укопи 4/06 и 
5/06, изглед након 

ископавања

Figure 7 – Trench 
1/06, pits 4/06 & 

5/06, post excava-
tion
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АРхЕоЛоШкА ИСТРАЖИвАњА ЛокАЛИТЕТА нЕбЕСкЕ СТоЛИцЕ

Гордана Тошић, Завод за заштиту споменика културе, Краљево

Кључне речи: касна антика, ископавање, Копаоник, општина Брус, Небеске столице

Археолошки локалитет Небеске столи-
це налази се на Копаонику, непосредно ис-
под Панчићевог врха, на надморској висини 
од 1800 m и на административној граници 
са Косовом. Обухвата платформу са које се 
за ведрих дана, као на длану, у правцу југа 
сагледава простор Косова и Метохије, а у 
правцу истока све до Ниша (сл. 1). Налази се 
у зони Националног парка Копаоник, у делу 
који припада општини Брус.

Локалитет је у стручним круговима био 
непознат све до 1998. године, када је унет 
на археолошку карту Завода за заштиту спо-
меника културе у Краљеву и када су запо-
чета систематска истраживања. Подстрек за 
ископавања био је захтев Националног пар-
ка Копаоник упућен Заводу, да се одгонет-
не гомила камења на врху планине, али и 
народно предање које ово место памти као 
Црквину св. Прокопија. Упркос томе што су 
остаци сакралне грађевине вековима били 
затрпани, мештани околних села долазили 
су сваке године 21. јула, на празник св. Про-
копија, да запале свеће. Посебно истичемо 
чињеницу да је простор Небеских столица 
ненасељен и да верници до овог светог ме-

ста пешаче копаоничким врлетима око два 
сата. Археолошка истраживања која трају од 
1998. године посведочила су веровање да 
Црквина чува остатке старе цркве.

На Небеским столицама нађена је ра-
нохришћанска базилика са двоструком ап-
сидом, грађена у техници ломљеног и при-
тесаног камена, са кречним малтером као 
везивним средством. Црква има сложену ос-
нову коју чине нартекс, наос, северни брод 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – 
Локалитет Небеске 
столице: изглед и 
положај

Figure 1 – Nebeske 
stolice site – view 
and location
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и јужни анекс (сл. 2).1 Грађење је сасвим 
прилагођено конфигурацији терена, тако да 
су олтарски простор и нартекс фундирани 
на живој стени. Базилика, која је сачувана 
само у основи, темељној зони и доњем нивоу 
зидова, некада је била репрезентативна, на 
шта указују фрагменти фресака откривени у 
слоју рушења, на нивоу пода, као и остаци 
мозаика у североисточном делу наоса. За 
разлику од изузетно фрагментованог живо-
писа, који не допушта стилску и иконограф-
ску анализу, мозаик рађен у техници opus 
tesselatum, који се некада простирао по чи-
тавој површини наоса, о чему сведочи мал-
терна супструкција коју смо пронашли на 
целој наведеној површини, даје далеко више 
података за тумачење и представља главни 
показатељ за датовање базилике (Тошић и 
Рашковић 2007: 36–37). 

Сачувани део мозаика припада рубној 
зони, односно фризу који је био подељен на 
поља са геометријским и зооморфним моти-
вима, међу којима се налази и птица, чија се 
симболика, као и на другим ранохришћанским 
композицијама, односи на духовни свет. 

На Небеским столицама откривена је и 
старија фаза, заступљена у касноантичким 
грађевинама у којима је нађен новац рим-
ских царева из III и IV века, као и фрагмен-
ти керамичких и стаклених посуда (сл. 3). 

Нађене су и хронолошки осетљи-
ве врсте накита, као што су фи-
буле (сл. 3). Заступљена су два 
типа фибула, са посувраћном но-
гом и крстасте. Аналогне фибуле 
са посувраћеном ногом датују се у 
VI век и биле су широко распрос-
трањене на подручју Дарданије 
(Јовановић 1978: 54–55). На ос-
нову стилских карактеристика и 
аналогија са материјалом из шире 
околине Наиса, крстасте фибу-
ле са нашег налазишта датују се 
у другу половину IV века (Јова-
новић 1978: 59). Наруквице од 
стаклене пасте, са мотивом лажне 
плетенице, које проналазимо на 
локалитету (сл. 3), нису погодне 
за хронолошку детерминацију бу-
дући да њихов типолошки развој 
није праћен значајнијим промена-
ма, па се опредељују у веома ши-
рок период од IV до VI века.

Као и раније, локалитет је и 
ове године истраживан у оквиру 
квадратне мреже (сл. 2), поста-
вљене почетком истраживања 
1998. године (квадрати 5 х 5 m).2 
Истражени су квадрати A7, B7, 

G8, G10, H9, I2, I11 и K9, док је започето 
ископавање у квадратима A8, F9 и F11. На 
платоу јужно од базилике настављено је 
истраживање остатака касноантичке архи-
тектуре у сухозиду, чија намена није јасно 
установљена. За разлику од северне зоне 
локалитета, где се већ на 0,30–0,50 m стиже 
до живе стене, на овом простору дебљина 
културног хоризонта се повећава и изно-
си више од 1 m (сл. 4). Томе су вероватно 
допринели оштри временски услови и дело-
вање ерозивних сила. 

Слика 2 – 
Ситуација истра-

женог простора 

Figure 2 – Exca-
vated area – situa-
tion plan (drawing 

by A. Matović)

Слика 3 – 
Покретни архео-
лошки материјал

Figure 3 – 
Movable archeo-

logical finds
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1  Типологија је урађена по угледу на типологију ранохришћанских базилика у римској провинцији Далмацији 
(Chevalier 1995:65–70, 97–100).

2  Археолошка истраживања финансирало је Министарство културе Републике Србије. Радове обавља екипа Завода 
за заштиту споменика културе, Краљево, у саставу: археолог Гордана Тошић, руководилац радова, археолог Ма-
рија Алексић и архитектонски техничар Александар Матовић, у сарадњи са археологом Душаном Рашковићем из 
Народног музеја у Крушевцу.

Покретан археолошки материјал нађен 
током кампање 2006. године, која је трајала 
од 03.08 до 22.08.2006. године, у функци-
оналном и хронолошком смислу одговара 
раније откривеном материјалу (наруквице, 
новац, стакло...). Налази новца показују да 
се на овом месту живело у периоду од III до 
VI века. Већина примерака припада влада-
рима из III и IV века, док је новац из V–VI 
века знатно ређи, што се поклапа са хроно-
логијом других касноантичких локалитета у 
централној Србији. Експертиза новца са Не-
беских столица и са утврђења у окружењу 
указује на постојање три цезуре, односно 
смањење или потпуни прекид циркулације 
новца током Сеобе народа. Ти прекиди се 
везују за време ратних догађаја који угро-
жавају опстанак балканских провинција. 
Прво смањење циркулације новца настаје 

непосредно након 378. године, услед нара-
стајуће опасности од Источних Гота, друго 
око 441. године, у време када Хуни раза-
рају читаво подручје централног Балкана, а 
треће крајем VI века, после аварских упада, 
када замире ромејски начин живота. 

На Небеским столицама изражена је хо-
ризонтална стратиграфија, у којој се слоје-
ви не негирају већ се јасно издвајају, и то 

један из III–IV века и други из V–VI века. 
Ранохришћанска базилика атипичне основе, 
за коју нису познате директне аналогије, 
грађена је једновремено. На објекту нису 
уочене никакве интервенције из средњег 
века. У културном слоју није забележен 
покретан археолошки материјал из средњо-
вековног доба, као што је био случај и са 
базиликом у Новопазарској Бањи, која се 
датује у VI век. Узроком дисконтинуитета 
коришћења Новопазарске Бање као култног 
места у средњем веку сматра се замирање 
ромејске традиције услед миграције стано-
вништва, као и нова црквена организација 
(Јовановић 1995: 63), што може да се закљу-
чи и на нашем локалитету. 

На основу резултата досадашњих истра-
живања претпоставља се да се у V и VI веку 
на Небеским столицама налазио важан кул-

тни центар, чији је значај још више истицан 
положајем на врху планине. Имајући у виду 
географске и климатске карактеристике те-
рена, мишљења смо да је у ранохришћанском 
периоду овде постојао сакрални центар, док 
је насеље било смештено нешто ниже, мо-
жда на брду Чучаица, свега 5–6 km јужно од 
локалитета, где се уочавају остаци још увек 
неистраженог рановизантијског утврђења. 

Слика 4 – 
Истраживања 
2006. године

Figure 4 – 2006 
campaign, exca-
vated area
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF THE SITE OF NEBESkE STOLICE, CAMPAIGN 2006

Gordana Tošić, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Kraljevo

Archaeological site Nebeske stolice is locat-
ed on Mount Kopaonik, just below Pančić peak, 
at an altitude of 1800 meters. The site is actually 
a platform, from which, during clear days, Ko-
sovo and Metohija are clearly visible towards the 
South, and entire area all the way to Niš towards 
the East. First archaeological excavations took 
place on the previously unknown site in 1998.

An early Christian basilica with a double 
apse was discovered on the site, built using 
broken and hewn stone with limestone mortar 

as adhesive. An older settlement phase was 
also detected on the site, evidenced by late Ro-
man buildings containing coins dated to 3rd and 
4th century AD and fragments of pottery and 
glassware.

Movable archaeological finds discovered in 
2006 campaign match the material discovered 
in previous seasons (bracelets, coins and glass). 
Coins discovered on the site indicate that the 
site was occupied between the 3rd and the 6th 
century AD.



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 123

АРхЕоЛоШкА ИСкоПАвАњА нАЛАЗИШТА цИГЛАнА коД ПАДЕЈА

Станко Трифуновић, Музеј Војводине, Нови Сад

Кључне речи: касна антика, полуземунице, циглана, заштитно ископавање, Банат, Чока, Падеј

Локалитет Циглана налази се источно 
од Падеја, на путу према Кикинди. Смештен 
је на северној страни елипсасте греде која 

носи топоним Смеђа леђа. Греда је дугачка 
око 6 km, а у односу на околни ритски те-
рен некада је чинила острво које се 3 до 4 

m издизало изнад нивоа воде, до надморске 
висине 80 до 81 m. После Другог светског 
рата на локалитету је основана циглана. На-
лазиште је вишеслојно, са насељем баденске 
културе и енеолитском хумком коју је 1978–
1980. године истраживао Народни музеј у 
Кикинди, као и са касноантичким насељем 
и некрополом. Централни део касноантич-
ког насеља и некрополе, површине 3,5 ha, 
уништен је дугогодишњим радом циглане. 
Праћење радова на циглани и интервентна 
заштитна археолошка ископавања предузе-
ла је екипа Музеја Војводине 1994. године 
(Трифуновић 2000). У неколико наврата до 
сада су истражени остаци више од 90 обје-
ката, међу којима преовлађују различити 
трапови, пречника 1 до 2 m и укопани 0,5 
до 2,5 m. Јављају се и земунице различитих 
облика и дубина укопавања, као и врло рет-
ке земљане пећи. Осим стамбених и економ-
ских објеката, нађено је и седам скелетних 
гробова. Два гроба, по један у напуштеној 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

План – 
Ситуациони план 

ископавања у 
2006. години

Plan – Situation 
plan, campaign 

2006

Слика 1 – Уништавање локалитета радом циглане

Figure 1 – Destruction of the site through the operation 
of the brick factory

Слика 2 – Земуница

Figure 2 – Dugout
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полуземуници и трапу, разликују се од ос-
талих пет гробова, који су веровато старији 
од насеља.

Музеј Војводине је јула месеца 2006. 
године наставио археолошка ископавања 
на налазишту Циглана код Падеја. Истражи-
вања су обављена на простору од 300 m2, 
на делу налазишта које је веома угрожено 

радом приватне циглане (план). Наиме, њен 
власник је маја 2006. године направио вели-
ку штету на локалитету, а судећи по досада-
шњој густини налаза на терену, процењује 
се да је потпуно уништио најмање 50 архе-
олошких објеката (сл. 1). У новонасталом 
профилу били су видљиви објекти чија је не-
посредна заштита ургентна, док је на новој 
површини ископано десетак нових објеката.

Истражене су две земунице (сл. 2), ди-
мензија 4 х 2 m, од којих једна са земља-
ном пећи (сл. 3), док су остали објекти били 
трапови различитог облика. Једна земуни-
ца и пећ били су оштећени радом багера. 
Структура пећи била је ојачана армирањем 

деловима изломљених посуда. Покретни на-
лази углавном се састоје од грнчарије која 
одговара налазима познатим са истражи-
вања претходних година. Као и раније, у 
објектима се срећу четири врсте грнчарије. 
Врло су ретки примерци римских посуда, 
међу којима има и имитација тера сигилате. 
Две најбројније врсте су сиво глачано по-
суђе рађено на брзом витлу (сл. 4) и гње-
тана грнчарија (сл. 5). Глачана грнчарија 
рађена је у грнчарским пећима и често је 
богато украшена, док је гњетана керамика 
врло ретко украшавана, а печена је на от-
вореном и у фактури по правилу има шамот. 
Четврту врсту чине посуде које су рађене 
на спором витлу, са додатком песка и шљун-
ка у фактури, које су по правилу на горњем 
делу украшене урезивањем и убадањем 
чешља (сл. 6). Таква грнчарија заступљена 
је и на другим касноантичким локалитети-
ма у Банату и Бачкој, а по општем изгледу 

подсећа на раносредњовековну керамику. 
Као и раније, међу налазима је било и целих 
посуда, што ово налазиште чини вредним за 
добијање реалне слике о материјалној кул-
тури Баната у касноантичком добу.

Метални предмети су прилично ретки, 
што говори о њиховој посебној вредности. 
Узимајући у обзир ту чињеницу, као и ос-
тале археолошке податке, насеље у Падеју 
могло би да се датује у позни IV и рани V 
век. С обзиром да постоји наслојавање обје-
ката, може се говорити о две фазе живота 
овог насеља, као и о трећој фази, односно о 
времену напуштања насеља, из кога потичу 
гробови нађени у напуштеним објектима.

Слика 3 – 
Земљана 

кухињска пећ

Figure 3 – 
Dugout, kitchen 

furnace

Слика 4 – Бокал-амфора рађен на брзом витлу

Figure 4 – Amphora made on a fast potter’s wheel

Слика 5 – Лонац рађен гњетањем

Figure 5 – Hand made pot

Слика 6 – Лонац рађен 
на спором витлу

Figure 6 – Pot made on a slow 
potter’s wheel
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF THE SITE CIGLANA NEAR PADEj

Stanko Trifunović, Museum of Vojvodina, Novi Sad

The site „Ciglana“ is located East of the 
village, on the road to Kikinda. Its exact location 
is the Northern side of an ellipsoid plateau named 
"Smeđa leđa". This area is about 6 kilometers 
long and in regard to the surrounding marsh 
area it used to be an island rising 3 to 4 meters 
above the water level. After the Second World 
War brick factory was established on the site. 
The site itself is multilayered, with a settlement 
of Baden culture and an Eneolithic mound and a 
late Roman site and necropolis. The central part 
of the late Roman site and the accompanying 
necropolis, some 3.5 ha in size were destroyed 
by the brick factory operations. The staff of the 
Museum of Vojvodina first undertook overseeing 
of the works and rescue archeological excavations 
in 1994. Over several campaigns, remains of 
more thatn 90 objects were discovered, the most 
numerous being silos. Beside these, dugouts have 
also been detected and seldom earthen kilns. 
Aside from settlement and economic objects, 
seven skeletal inhumations were detected. Two 
of these were detected in an abandoned semi 
dugout and a silo. These burials differ from the 
other five, which are probably older than the 
settlement itself.

Archaeological excavations on the site 
continued in campaign 2006 during July and 
covered an area of approximately 300 sq. 
meters of the most endangered part of the 
site. The investor has, in May 2006 made 
considerable damage to the site, destroying 
at least 50 archeological objects. In the newly 
created profile, objects were still visible, whilst 
the newly opened area contained about a dozen 
of objects.

Two dugouts, both 4x2 meters in size 
(one with an earthen kiln) and several silos of 
various shapes were detected. The kiln had 
reinforcement made of pottery fragments. As 
before, all of the objects contained four types 
of pottery. Two of the most common types of 
pottery were gray polished ware made on the 
fast potter’s wheel and hand made pottery 
Seldom, Roman ware was detected. The fourth 
type of pottery is represented by pots made on 
slow potter’s wheel.

Metal finds are rather rare, confirming their 
special value. Considering this and the rest of 
archaeological data gathered on the site, this 
settlement can be dated to late 4th and early 
5th century AD.
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бЕоГРАДСкА ТвРђАвА – ЗАПАДно ПоДГРАђЕ
AРхЕоЛоШкА ИСТРАЖИвАњА 2005. И 2006. ГоДИнЕ

Весна Бикић, Археолошки институт, Београд
Стефан Поп-Лазић, Археолошки институт, Београд

Кључне речи: антика, Сеоба народа, средњи век, турско-аустријско раздобље, 
Београд – Стари град, Београдска тврђава

Археолошка истраживања на простору 
Доњег града – Западног подграђа наставље-
на су 2002. године. Нови програм радова за-
почет је с намером да се употпуне подаци, 

пре свега о хронологији насељавања у ра-
нијим раздобљима средњег века (Marjanović-
Vujović 1970; иста 1971; иста 1972; иста 
1973; иста 1974; иста 1974a; иста 1976; 
иста 1978). Након ископавања уз спољно 
лице Северног бедема Западног подграђа, 
2005–2006. године сондажно је истражена 
површина од 124 m², између овог бедема 
и северозападног зида аустријског Великог 
барутног магацина, тј. на простору Западног 
подграђа (сл. 1).1

Хронолошки посматрано, у сондама су 
истражени антички, средњовековни и тур-
ско-аустријски хоризонти. С обзиром да 
је оштећен укопима из познијих периода, 
најстарији антички хоризонт на овом про-
стору само је делимично испитан. Откривени 
остаци темељних зона зидова, који су грађе-
ни каменом уз употребу малтера као вези-
ва, већим делом залазе под профиле ово-
годишњег ископа. Рушевински слојеви који 
потичу од најстарије античке архитектуре 
садрже разноврсне керамичке и стаклене 
посуде, неколико бронзаних новчића из II 
и III века, као и друге предмете за свако-
дневну употребу, између осталог бронзане 
фибуле и алат. 

Над овим остацима подигнут је репре-
зентативан објекат, односно већа грађевина 
солидно грађена од опека, камених блоко-

ва и необрађеног камена везаних малтером. 
На њеном улазу налазио се праг са кружним 
удубљењем за постављање осовине дрвених 
врата, која су се отварала ка унутрашњости 
објекта. Под је чинио слој хидростатичког 
малтера, а испод једног његовог дела, на по-
вршини од 12,6 m², констатовани су остаци 
система подног грејања (хипокауст). Прили-
ком ископавања овог дела објекта наишло 
се на запечену земљу, као и на дебео слој 
гарежи и пепела, што указује на место где је 
врео ваздух допреман из ложишта (префур-
нијума) у простор хипокауста.

Најмлађем античком хоризонту припада 
неколико целина: ратнички гроб, две отпад-
не јаме, пећ, као и културни слој са трагови-
ма малтера и гарежи, који је формиран над 
остацима античке архитектуре. Ратнички 
гроб је датован у период Сеобе народа (прва 
половина V века), на шта указују богати при-
лози. Гроб и поменуте јаме укопани су у мал-
терни под античког објекта.

Најзначајнији резултат ове истраживач-
ке кампање представља откриће дела беде-
ма, по свој прилици из VI века, оријентације 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – Бео-
градска тврђава, 

ситуациони 
план са сондама 

из 2005–2006. 
године

Figure 1 – Bel-
grade fortress, 

situation plan with 
trenches from 

campaigns 2005-
2006
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југоисток–северозапад. На откривеној де-
оници (дужине 9 m) ширина бедема варира 
од 2,10 до 2,35 m. Грађен је притесаним и 
ломљеним каменом везаним кречним мал-
тером, а испуну је чинило ломљено камење 
заливено кречним малтером. Бедем је углав-

ном истражен у темељној зони, док је над-
земни део очуван местимично, а састоји се 
од квадара са правоугаоним удубљењима за 
спојнице. Лица бедема дерсована су хидро-
статичким малтером. Укопавањем трасе бе-
дема оштећени су касноантички културни 
слој и остаци античке архитектуре.

Старијем средњовековном хоризонту 
припадају три гроба слободно укопаних по-
којника, од којих су два девастирана при-
ликом познијих укопавања, а поред једног 
откривен је мали бронзани крст. Интензивно 
коришћење овог простора у XII и XIII веку 
потврђено је остатком једног сухозида, као и 
моћним културним слојем са пећима и отпад-
ним јамама, које су на неколико места оште-
тиле трасу бедема. 

Изнад овог слоја формиран је слој из XV 
века, са објектом од кога су остали траго-
ви дрвених греда и са већом јамом за од-
лагање грађевинског шута. Укопавањем ове 
јаме, као и гробова и пећи из XII–XIII века, 
делимично су оштећени антички слојеви и 
архитектура.

Најмлађи, турско-аустријски хоризонт 
из XVI–XVIII века чине насипни слојеви, као 
и отпадна јама која је углавном садржала 
керамички материјал. У старијем нивоу овог 
хоризонта јављају се мање зоне гарежи и за-
печене земље, што указује на његов насео-
бински карактер.

Овогодишњим радовима потврђен је 
значај читавог овог простора у средњем веку 
и античком периоду. Посебно је драгоцено 
откриће насеобинских слојева са пећима и 

Слика 2 – Оста-
ци античке 
грађевине са 
хипокаустом

Figure 2 – Re-
mains of a Roman 
building with a 
hypocaust

Слика 3 – Сонде 
1/06 и 2/06, по-
глед са југозапада

Figure 3 – Trench-
es 1&2/06, view 
from the Southwest
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отпадним јамама из XII–XIII века, који на 
простору Западног подграђа – Доњег гра-
да током ранијих радова нису били овако 
конкретно констатовани. Изузетне налазе 
свакако представљају богат ратнички гроб 

из периода Сеобе народа (V век) и остаци 
античке грађевине са системом грејања, 
чијим су открићем значајно употпуњена до-
садашња сазнања о делу римског насеља 
које је образовано у близини митреума.
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BELGRADE FORTRESS – WESTERN LOWER CITY ARCHAEOLOGICAL CAMPAIGN 2005-2006

Vesna Bikić, Institute of Archaeology, Belgrade
Stefan Pop-Lazić, Institute of Archaeology, Belgrade

The importance of the western Lower City 
of the Belgrade fortress in ancient Roman and 
Medieval times has once again been reinstated 
through the latest archaeological research in 
2005 and 2006. The discovery of settlement lay-
ers, with furnaces and refuse pits dated to XII 
and XIII century is especially precious find. No 
less significant is the discovery of a part of a 

rampart dated to 6th century and a rich war-
rior’s grave dated to the period of the great 
resettlement (5th century). New data has also 
been gathered on the antic Roman building with 
a floor heating system, the discovery of which 
has greatly increased our present knowledge of 
this part of the Roman settlement, formed in the 
close vicinity of a Mithreum.

1  Дозволе Министарства културе Реублике Србије број 633-00-508/2005-03, од 02.08.2005, и 633–00–517/2006–03, 
од 15.06.2006. Руководилац истраживања била је др Весна Бикић, а у ископавањима су учествовали: мр Стефан 
Поп-Лазић, археолози Горан Илијић и Емил Цабунац, као и студенти археологије Иван Богдановић и Јована Мија-
товић.
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ЗАШТИТнА АРхЕоЛоШкА ИСТРАЖИвАњА цРквЕ нА СЕоСком 
ГРобљУ У кРШЕвИцИ, Со бУЈАновАц

Тони Чершков, Завод за заштиту споменика културе, Ниш
Александар Алексић, Завод за заштиту споменика културе, Ниш

Кључне речи: позни средњи век, рано хришћанство, заштитна ископавања, 
јужна Србија, општина Бујановац, село Кршевица

Током августа 2006. године, Завод за 
заштиту споменика културе из Ниша спро-
вео је заштитна археолошка истраживања 

цркве на сеоском гробљу у Кршевици, на 
основу Решења Министарства културе Ре-

публике Србије бр. 633-00-244/2006-03, од 
06.03.2006. године. Кршевица је смештена у 
северном делу општине Бујановац, на путу 
Врање – Св. Прохор Пчињски, на координа-
тама N 42° 27,048' E 21° 51,124'. 

Заштитним сондажним истраживањима 
дефинисана је црква, али је констатовано 
и постојање ранохришћанске базилике, од-
носно установљено је да је црква изграђена 
у централном броду базилике (сл. 1).

црква
Црква је једнобродна, са припратом. 

Олтарска апсида је са унутрашње стра-
не полукружна, а са спољашње стране је 
тространа. Црква је димензија 11 х 4,6 m, 
а наос око 5 х 4,6 m (сл. 1). Укопана је го-
тово 1 m, а очувана је неколико десетина 
центиметара изнад површине, па се јасно 
уочава њен габарит. Источни зид са апси-
дом очуван је до висине од око 2 m, а на 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – Црква 
на сеоском гробљу 
у Кршевици

Figure 1 – Church 
at the village 
cemetery, Krševica, 
drawing
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Слика 2 – Црква, 
изглед са запада

Figure 2 – Church 
at the village 

cemetery, Krševica, 
View from the West

његовој унутрашњој страни налази се лепо 
обликована ниша.

Црква је зидана у комбинацији сиге, 
пешчара и опека, а као везиво коришћен 
је обичан кречни и хидростатични малтер. 
Спорадично је констатован и грађевински 
материјал у секундарној употреби (блокови 
сиге који потичу са базилике и већи теса-
ници за које се може претпоставити да су 
донети са локалитета Кале, који се налази 
у непосредној близини).1 Издвајамо и неко-
лико налаза фрагментоване архитектонске 
пластике (сл. 3, 4 и 5), који такође вероват-
но потичу са базилике.

Ранохришћанска базилика
Право изненађење представљали су 

проналазак базилике и сазнање да су читав 
локалитет и сеоско гробље формирани на 

њеним рушевинама. Базилика, наравно, није 
потпуно истражена (испитани су олтарски 
простор и део наоса централног брода, као 
и део северног брода), али су констатоване 
њене основне димензије, на основу којих се 
може претпоставити њен габарит.

То је тробродна базилика чије су апсиде 
унутра полукружне, а на спољашњој стра-
ни петостране. Грађена је од опека, сиге и 
клесаног камена уз употребу кречног малте-
ра. Ширина наоса централног брода износи 
6,5 m, унутрашња ширина северног брода 
3,8 m, а просечна дебљина зидова око 1 m. 
Ширина базилике износи 18,5 m (сл. 1 и 2). 
Занимљиво је да су у северном броду in situ 
затечене и рушевине свода.

Између јужног зида цркве и јужног зида 
централног наоса базилике констатована су 
два укопа са секундарно похрањеним ске-
летним остацима. У овим укопима налазило 
се осам лобања са дугим костима, оријен-
тисаних у правцу запад–исток, при чему су 
лобање биле на западу. Вероватно се ради 
о сахранама које су обављене унутар бази-
лике, а затим су кости секундарно похрање-
не приликом изградње цркве. Поред севе-
роисточне ивице апсиде централног наоса 
базилике нађен је гроб који је укопан у слој 
шута до нивоа темељне зоне апсиде. Испуну 
и околни слој било је немогуће разликова-
ти, а састојали су се од интензивног растре-
ситог малтерног и грађевинског шута.

Можемо да закључимо да је градитељ 
цркве био упознат са постојањем базилике, 
па је своју градњу потпуно ускладио са ње-

Слика 3 – 
Архитектонска 

пластика

Figure 3 – 
Church at the 

village cem-
etery, Krševica, 

architectonic 
plastic
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ним остацима. Занимљив је и податак да је 
испод нивоа темеља базилике такође кон-
статован шут. 

Планиран је наставак истраживања, 
након којих ће бити могуће јасније дефини-
сање локалитета.

Слика 4 – Архитектонска пластика са рељефно 
изведеним флоралним мотивима

Figure 4 – Church at the village cemetery, Krševica, ar-– Church at the village cemetery, Krševica, ar- Church at the village cemetery, Krševica, ar-
chitectonic plastic with a relief depiction of floral motifs

Слика 5 – Капител са рељефно представљеним 
мотивом крста

Figure 5 – Church at the village cemetery, Krševica, ar-– Church at the village cemetery, Krševica, ar- Church at the village cemetery, Krševica, ar-
chitectonic plastic/capital with a relief depiction of a cross

PROTECTIVE EXCAVATIONS OF A CEMETERY CHURCH IN THE VILLAGE 
OF kRŠEVICA, SO BUjANOVAC

Toni Čerškov, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Niš
Aleksandar Aleksić, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Niš

During August 2006, Institute for the Pro-
tection of Cultural Monuments in Niš was in-
volved in protective excavations on a cemetery 
church in the village of Krševica. The village is 
located in the northern part of Bujanovac Mu-
nicipality, on the road between Vranje and St. 
Prohor Pčinjski monastery.

Protective excavations on and around the 
church have led to the defining of the extents 
of the church, but also to the discovery of an 

early Christian basilica which came as a bit of a 
surprise to the team. 

As a matter of fact, the medieval church 
was constructed within the central nave of the 
basilica, with the village cemetery being formed 
on its ruins.

The medieval church is 11 x 4.6 meters in 
size, whilst the basilica (if we presume the ex-
istence of only 3 naves) is at least 17.5 meters 
wide.

1  Локалитет Кале–подграђе налази се на левој обали Кршевичке реке, неколико стотина метара узводно.
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РЕЗУЛТАТИ АРхЕоЛоШкоГ ИСкоПАвАњА ГРАДИнЕ нА ЈЕЛИцИ

Михаило Милинковић, Филозофски факултет, Београд

Кључне речи: ранoвизантијски период, утврђено насеље, базилика, профани објекти, Илирикум, Јелица

Општи подаци везани за вишеслојно 
налазиште Градина на Јелици (општина Лу-
чани) код Чачка изнети су више пута (уп. 
нап. 2), тако да се неће понављати, сем 

примедбе да се на поменутом локалитету 
у рановизантијском периоду налазио већи 
утврђени комплекс са функцијом централ-
ног места („град“). 

Ископавања спроведена 2006. годи-
не била су усмерена на наставак истражи-

вања Базилике „D“, Објекта V, Објекта VI и 
праћење трасе бедема подграђа (сл. 1).1 

базилика „D“
Црква је била дугачка 22,86 m и широ-

ка 15,40 m. Највећа је до сада откривена на 
Градини (сл. 2). Пада у очи њена, још прошле 
године примећена, одлична очуваност у се-
верном делу (око 2,50 m), која је препору-
чује за конзервацију и презентацију. Током 
2006. године настављено је ископавање 
храма у широком ископу, од истока ка запа-
ду, поштујући при томе подужне и попречне 
контролне профиле, привремено остављене 
ради сагледавања стратиграфије.

Генерално, може се приметити да је реч 
о подужној грађевини са доминантним глав-
ним бродом, око кога су биле, како се за 
сада стиче утисак, распоређене друге про-
сторије (нартекс, гробница, северни „анек-
си“ итд.). Њихов тачан распоред још увек 
није потпуно установљен.

У Базилици преовлађује зидање ломље-
ним каменом различитих димензија, слаганим 
у неправилне редове. Крупније камење радо 
је коришћено за лица зидова. Као везивно 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – 
Ситуациони 

план Градине, 
са обележеним 

ископима

Figure 1 – Sit-
uation plan of 

the hillfort with 
area excavated 

in 2006
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средство углавном је употребљаван жутомр-
ки кречни малтер, на Градини до сада уоби-
чајен за VI век, док је на најбоље очуваном 
северном зиду храма (укопаном у падину), 
у горњим редовима на појединим местима, 
међу фугама констатована земља. Поред жу-
томрког малтера примећено је и местимично 
везивање кречним малтером црвенкастомр-
ке боје (као у случају конструкција попут 
,,амвона” у навису), какав је коришћен и при 
зидању Објекта VI.

Источни део храма се споља и изнутра 
завршавао полукружном апсидом у проду-
жетку главног брода. У првој грађевинској 
фази, уз унутрашње лице апсиде била је 
призидана камена клупа везана малтером, 
док је у накнадном презиђивању клупа про-
ширена, о чему је већ било речи (Милинко-
вић 2008).

Зидови нартекса, судећи према споје-
вима у његовом југозападном делу (веза зи-
дова у северозападном делу није сачувана), 
били су истовремени са зидовима бочних 
просторија. Преградни зид у северној про-
сторији конструктивно је везан са северним 
зидом Базилике, а изгледа и са северним 
зидом главног брода. Међутим, северни зид 
нартекса није конструктивно везан за запад-
ни зид главног брода. Пре завршетка иско-
павања цркве није могуће дати коначан од-
говор на питање њених грађевинских фаза.

Ширина северног зида главног брода 
износи 0,65–0,70 m; ширина јужног зида 
0,90–0,92 m; ширина западног зида 0,65–
0,70 m, док је ширина преградног зида у се-
верном броду 0,47–0,49 m.

Унутар југозападног дела централог 
брода настављено је даље откривање гроб-
нице на свод, на коју се наишло још у ок-
виру сондажног ископавања 1985. године 
(Милинковић 1986: 50). Димензије гроб-
нице износе 2,45 x 1,60 m, са процењеном 
унутрашњом висином темена од око 2,25 m. 
Техника градње слична је као и код осталог 
дела цркве, при чему су свод и лучни пролаз 
на западном зиду озидани опеком. Гробница 
је имала два банка, између којих се налазио 
узан пролаз. Унутрашњост свода и површи-
на оба банка били су премазани жућкастим 
малтером. Теме свода гробнице приближно 
је по висини одговарало нивоу пода главног 
брода, у чијем се југозападном делу гробни-
ца и налазила, са улазом из нартекса.

У цркви су до сада откривена 23 скелетна 
гроба (у северном компартименту и у нартек-
су). Скоро сви су антрополошки прегледани, 
док анализа мањег броја гробова (откривених 
на самом крају ископавања) тек предстоји. 
Покојници су били оријентисани у правцу 
исток–запад, са главом на западу, положени 
на леђа. Углавном су били слободно укопа-
ни. Реч је о типичним хришћанским сахрана-

Слика 2 – Основа 
Базилике „D“

Figure 2 – Basis 
of Basilica „D“
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ма, са ретким пратећим налазима: у једном 
набачају костију нађена је копча са оковом 
од легуре олова и сребра (састав ће бити та-
чно испитан), типа Höckerdornschnallle, која 
се може датовати у другу половину VI века 
(уп. Schulze-Dörrlamm 2002: 70–72, 242, Typ 
B15). Припадајући оков је занимљив: прика-
зане су две, не сасвим једнаке главе голуба 
(сл. 3). По начину израде и тематици, копча 
и оков су византијски рад, за сада јединстве-
ни у Србији. У дечјем гробу бр. 13, у пределу 
грудног коша, нађена је веома кородирана 
гвоздена лучна фибула, која се оквирно та-
кође може датовати у VI век. Треба напоме-
нути да је значајан налаз оваквих фибула у 
положају ношења, с обзиром да се углавном 
јављају у насеобинским слојевима.

Занимљивост представљају и остаци 
ватришта над слојем рушења Базилике, у 
њеном северозападном делу. Они инди-
цирају употребу грађевине и након њеног 
страдања у пожару, посведоченог бројним 
траговима гарежи. Ватриште је пропраћено 
остацима рановизантијске керамике, што 
је дало основа за претпоставку да између 
његовог настанка и тренутка рушења храма 
није протекло превише времена. Не може 
се искључити ни могућност да је овде реч 
о материјалном трагу становника који су 
преживели једну од фаза рушења, можда 
коначну, али је прерано за изношење дефи-
нитивних закључака.

Уопштено, стратиграфија цркве састоји 
се од тањег површинског хумусног слоја, 

а испод њега је шут који покрива трагове 
гарежи на малтерном или другачијем поду 
храма.

Покретни налази углавном се састоје од 
уломака стакла и малобројних фрагмената 
керамике, од којих је један део на ово место 
доспео ерозијом са врха Градине.

Као неистражени до краја остају дело-
ви северног „брода“, нартекса и јужног бро-
да (?) цркве.

објекат V
Објекат V лоциран је на вишим делови-

ма северне падине (сл. 1) и био је предмет 
ископавања 1995. године, када је откривен 
у сонди, као и 2000. и 2002. године. Коначно 
је ове године истражен у потпуности, и то 
ископавањем просторије б.

Просторија б призидана је (прибли-
жно) уз јужну страну просторије а. Кон-
структивни спојеви њеног источног и за-
падног зида са јужним зидом просторије 
а не постоје, већ су прва два прислоње-
на. Њене спољне димензије износе 5,88 × 
3,10 m. Зидана је једноставније него про-
сторија а, од ломљеног камена различите 
величине, слаганог у неправилне редове, 
при чему се ситније камење углавном на-
лази у језгру зида. На источном и западном 
зиду камење је везивано делом жутомрким 
малтером, а делом земљом или помешано 
(посебно у случају источног зида), док код 
преосталог дела јужног зида јасно доми-
нира земља са ситно дробљеним каменом 
као везивом. Јужни зид у делу где је био 
ослоњен на стену, није сачуван. На стену 
је углавном ослоњен и западни зид, док 
су источни и део јужног зида утемељени 
у црвенкастомрку компактнију глиновиту 
земљу. На коти 829,21 очуван је део подни-
це од црвенкастомрке запечене и углачане 
земље. Максимална очувана висина, при 
споју западног зида просторије а са јужним 
зидом, износи 1,00 m. Висина очуваности 
јужног зида, до поднице, је 0,26 m. При-
ликом ископавања просторије б, на јужној 
страни јужног зида просторије а уочене су 
дерсоване малтерне фуге. Нису констато-
вани никакви пролази који повезују про-
сторију б са спољашњошћу. 

Ширина зидова износи: источни 0,68–
0,71 m, јужни 0,68–0,70 m и западни зид 
0,66–0,74 m.

Од покретних налаза из овог објекта 
могу се поменути уломци рановизантиј-
ске керамике, као и предмети од метала и 
стакла. Међу фрагментима керамике налази 
се и мањи уломак германске посуде, укра-
шен печаћеним орнаментом.

 

Слика 3 – 
Копча са 

оковом

Figure 3 – A 
buckle with 

reinforce-
ments
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објекат VI
По скромним површинским траговима, 

Објекат VI откривен је 2001. године на се-
верној падини Градине, 30-ак метара се-
верозападно од Објекта V. Тада је ископом 
мањих димензија отпочето његово истражи-
вање, које је ове године настављено. По-
тврђена је претпоставка да је реч о великој, 
солидно зиданој и добро очуваној грађеви-
ни, какве су још раније откриване на Гради-
ни (Објекти I, II, IV, VII). Њена тачна намена 
још не може да се установи.

Спољне димензије просторије а Објекта 
VI износе око 4,05 х 4,80 m (сл. 4). Просто-
рија а, као и просторија б западно до ње, зи-
дана је од ломљеног камена различите вели-
чине, слаганог у неправилне редове. Камен 
је везиван жућкастомрким малтером, осим 
западног зида где је уочен црвенкастомрки 
малтер. Сва унутрашња лица зидова просто-
рије а, укључујући и оно у пролазу северног 
зида, ослоњена су на живу стену. Изузетак 
је унутрашње лице западног зида, које је 
само делимично утемељено на стени, а де-
лом на компактној црвенкастомркој глино-
витој земљи. Висина западног зида износи 
и до 2,15 m, а источног до 1,90 m, док су 
очуване висине унутрашњих лица ових зи-
дова (идући истим редом) од 0,70 m до 0,80 
m и од 0,65 m до 0,70 m. Јужни зид боље је 
очуван од северног, што је вероватно про-
узроковано ерозијом. Висине јужног и се-
верног зида износе до 2,70 m и до 1,55 m, 

док су њихове ширине од 0,70 m до 0,74 m 
и од 0,90 m до 1,04 m. Пролаз у јужном зиду 
првобитно је имао ширину од 1,90 m до 2,00 
m, да би након сужавања у накнадној грађе-
винској фази био широк од 0,80 m до 0,85 m. 
Приликом дозиђивања, западна траса јужног 
зида продужена је за 0,60 m, а источна за 
0,55 m. Сужење се јасно уочава по верти-
калним фугама. Ширина наспрамног пролаза 
у северном зиду одговара ширини пролаза 
у јужном зиду, пре сужавања. У накнадној 
грађевинској фази над улазом се јавља лук, 

о чему сведочи положај два тесаника од сиге 
изнад источног зида пролаза. Ниво пода или 
прага (?) у пролазу јужног зида налази се на 
релативној дубини од око 1,76 m у односу на 
почетак надвратног лука (сл. 5).

Са западне стране, на просторију а на-
довезивала се бар још једна просторија, 
која је у овом тренутку само наговештена 
површинским праћењем зидова. Она је била 
већих димензија, са одлично очуваним зидо-
вима везаним малтером.

Иако укупне димензије ове веће грађе-
вине још не могу да се сагледају, јасно је да 
је њена ширина већа од 10–11 m, а дужина 
од око 14 m. 

Стратиграфија је и овде била једностав-
на: испод танког хумусног покривача наишло 
се на интензиван шут, који је у нивоу пода 
налегао преко трагова горења. 

У доњим зонама шута и над нивоом ко-
ришћења дошло се до занимљивих покретних 

Слика 4 – Основа 
Објекта VI

Figure 4 – Basis 
of Object VI
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Слика 5 – 
Пролаз на 

јужном зиду 
просторије а 

Објекта VI

Figure 5 – 
Passageway in 

the Southern 
wall of a room 

in Object VI

налаза: новца, прстена-кључа од гвожђа, 
као и одлично очуване украсне гардеробне 
игле од бронзе, са улошцима од разнобојне 
стаклене пасте (сл. 6).

 
Праћење трасе бедема
Пре сагледавања новог геодетског 

снимка, који још није стављен на распола-
гање, не могу се изнети сасвим прецизни 
подаци о резултатима праћења бедема на 

јужној падини Градине, али се може изне-
ти следеће: његов очувани траг, који се 
источно од Базилике „D“ протеже у правцу 
север–југ, констатован сондом 1/06 (са три 
нивоа подова западно до бедема!), након 
неколико десетина метара низ падину (на 
овом делу трасе откривена је петоугаона 
кула неправилне основе) показује скре-
тање ка југоистоку. У наставку, у више на-
врата ломи трасу под благим угловима, да 

би се након 50–60 метара поново наишло 
на кулу неправилне трапезоидне основе и 
малих димензија. Од друге куле бедем се 
протеже даље ка литици, ка истоку. У овом 
делу трасе уочена су три мања контрафо-
ра, који су до сада непознат фортификаци-
они елемент на Градини. Бедем је зидан од 
ломљеног камена везаног малтером.

Може се закључити да је читав део 
града лоциран на стрмијој, али сунцу ок-

ренутој падини, био засебно брањен. Он је 
данас обрастао шумом и засут великом ко-
личином камења.

Уз спољно лице бедема откривен је ске-
летни гроб оријентисан у правцу запад–ис-
ток, без прилога.

*
Кампања 2006. године била је једна од 

обимнијих до сада предузетих на Градини. 
То се потврдило врстом и количином како 

Слика 6 – Игла 
из Објекта VI 

Figure 6 – A 
needle found in 

Object VI
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REPORT ON THE RESULTS OF THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF GRADINA 
ON MOUNT jELICA, CAMPAIGN 2006

Mihailo Milinković, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Archaeological excavations of the site of 
Gradina, located on Mount Jelica were continued 
in 2006 and focused on Basilica „D“, Objects V 
& VI, and a certain number of smaller trenches 
(Fig. 1). Within the basilica, work was continued 
on the uncovering of the temple moving away 
from the altar towards the West. Again, an arched 
tomb was discovered, the same one detected 
first in 1985 (Fig. 2). In this campaign the tomb 
was fully explored, and it contained two plat-
forms for the deceased and had an arched vault 
constructed with bricks over the entrance from 
the narthex. Certain, still unexplained, construc-
tions were detected in the middle of the central 
nave, but it can be said that they’re not a part of 
the same construction phase as the basilica. As 
yet, both southern and northern naves remain 
unexplored, as well as the narthex. In total, 23 
skeletal burials were detected within the church. 
Two yielded following grave finds: a buckle with 
a saddle shaped thorn and a rim resembling two 
pigeon heads (alloy of silver and lead) was dis-
covered in a heap of bones (Fig. 3), and a gravely 

corroded iron arched fibula that was found in the 
thorax area of a child in grave 13.

Excavations in room b of Object V have final-
ly led to the conclusion of work on this building. 
The room constructed with less craftsmanship 
than the other is small in size and was adjoined 
to a larger, main room after its construction. 
Among scarce Romanic finds a smaller fragment 
of Germanic pottery stands out.

Interesting results were obtained in Object 
VI, where a smaller, but very well preserved 
room, denoted room a was discovered (Fig. 5). 
Two passageways and a narrowing belonging to 
a later construction phase were also detected. 
Amongst movable finds a well preserved bronze 
clothespin with inlays of glass paste stands out 
(Fig. 6).

On the southern slope of the site, trench 
excavations and surface tracking of the rampart 
were continued this year, leading to the discov-
ery of a separately fortified part of the settle-
ment in this region. Two irregularly shaped tow-
ers were also detected here.

1  Пројекат археолошког истраживања Градине на Јелици финансиран је од стране Министарства културе Републике 
Србије, а води га Филозофски факултет у Београду. За опште податке види М. Милинковић 2008, са нап. 1. Екипу 
на терену чинили су: проф. др М. Милинковић, руководилац, археолози Ника Стругар, Дејан Булић, Слободан 
Радовановић и Милијан Димитријевић, апсолвенти археологије Горан Стојић, Вујадин Вујадиновић и Петар Сте-
вановић, као и студенти археологије Милош Динић, Моника Милосављевић, Радмила Балабан и Саша Живановић. 
Обраду антрополошких остатака извршио је проф. др Живко Микић, Филозофски факултет у Београду, а техничко 
снимање архитектонских остатака архитектонски техничар Александар Матовић.

непокретних тако и покретних налаза. Сит-
нијих налаза било је 142, већим делом из 
профаних објеката, што је и било очекивано. 
Чине их предмети од метала, стакла, кости 
и другог материјала, затим новчићи, фун-
кционални делови ношње (игла), предмети 

свакодневне употребе (кључеви и др.), де-
лови стаклених посуда и уломци прозорског 
стакла, од којих су неки били украшени ли-
неарним урезима. Скелетни гробови повећа-
ли су малобројну серију остеолошког мате-
ријала из VI века у Србији.
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цАРИчИн ГРАД, АРхЕоЛоШкА ИСТРАЖИвАњА

Bernard Bavant, Centre national de la recherche scientifique, Paris
Вујадин Иванишевић, Археолошки институт, Београд

Кључне речи: рановизантијски период, Илирик, град, фортификација, 
насеље, налази, јужна Србија, Лебане, Штулац

Систематска археолошка истраживања 
Царичиног града од 1978. године обављају се 
у сарадњи српских и француских стручњака 
(Кондић и Поповић 1977; Баван и Иванише-

вић 2006) (карта). У току 2006. године ис-
копавања су била усмерена на истраживање 
фортификације Доњег града, комплекса ју-
гоисточне угаоне куле и одбрамбеног рова 
испред источног бедема (сл. 1).1

Ископавања југоисточне 
угаоне куле Доњег града
Истраживања на комплексу југоисточне 

угаоне куле Доњег града вршена су 2002. и 
2004. године, док је његова унутрашњост ис-
копавана 2005. (Баван и Иванишевић 2004; 
Bavant et Ivanišević 2005). Основни циљ ра-
дова био је испитивање простора и комуни-
кација око куле. 

У унутрашњем простору комплекса, уз 
источни бедем и степениште куле, отворе-
на је сонда која се простирала 20 m уз ис-
точни и 11 m уз јужни бедем. Приликом ис-
копавања констатован је хоризонт рушења, 
који се састојао од два слоја. Горњи ниво 
чинио је слој рушења бедема, који је био 
измешан са земљом жућкасте боје, великом 
количином невезаног малтера, многоброј-
ним комадима камена, док је у јужном делу 
откривено неколико блокова урушених зи-
дова, од којих један представља остатке 
лука. Доњи ниво рушења чинили су остаци 
урушеног објекта, а састојао се од смеђе 
земље са уломцима опеке, црепа, камена, 

малтера и набоја (сл. 2). Овај слој је по-
кривао некомпактан културни слој дебљи-
не 7–8 cm, чију је основу представљао слој 
глине жућкастосмеђе боје, са местимичним 
траговима гарежи. На овом нивоу откривен 
је већи број објеката (сл. 3). 

У северном делу простора констатован 
је јужни зид објекта, који залази под север-
ни профил. Зид, управан на бедем, дугачак 
је 10,80 m, а широк 0,70 m. Зидан је квали-
тетно, од шкриљaца повезаних глином. 

Нешто јужније, на средини растојања 
између поменуте грађевине и јужног беде-
ма, налазе се два велика правоугаона сту-
пца рађена у истој техници. Они су, сасвим 
је извесно, носили дрвену конструкцију и 
кровни покривач, који је био постављен у 
правцу исток–запад.

У југозападном делу сонде откривен је 
објекат који се наслања на јужни бедем. 
Ради се о прилично трошној конструкцији, 
приближно квадратне основе (3,20 x 3,50 
m). Њен северни и западни зид, који су лоше 
очувани, широки су само 0,55 m. Овај обје-
кат на истоку належе на платформу начиње-
ну од великих плоча шкриљца, која заузима 
површину од 2,20 (исток–запад) x 3,20 (се-
вер–југ) m. Платформа се пружала све до 
јужног правоугаоног ступца и спречавала је, 
без сумње, изливање воде у улаз у кулу.

Северно од овог објекта и западно од 
јужног правоугаоног ступца налази се ка-
нал начињен од плоча шкриљаца, на који се 
наслања мања, делимично очувана колиба. 
Њен јужни и источни зид чине два реда ка-
мена, а западни зид један низ шкриљаца. 
Будући да је северни зид потпуно уништен, 
само трака нешто црвеније земље указује 
на његов правац, што нам дозвољава да од-
редимо димензија овог објекта, које износе 
око 4,40 x 3,30 m.

На крају, између колибе и објекта на-
лази се мали канал за одвод воде, који се 
спушта ка истоку, ка великом отвору у исто-
чном бедему. 

Иако откривени објекти и конструкције, 
строго посматрано, нису истовремени, они у 
највећој мери припадају јединственом, кас-
ном хоризонту живљења. Свих шест новчића 
нађених у слојевима припадају цару Јусти-

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)
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Слика 1 – 
Ситуациони 
план комплекса 
југоисточне 
угаоне куле

Figure 1 – Situ-
ation plan of the 
Southeast corner 
tower complex

ну II, при чему је најстарији примерак иско-
ван 567. године. Само је једна конструкција 
највероватније старија. Ради се о зиду од 
опеке и малтера, оријентисаном у правцу 
север–југ, који се делимично јавља у запад-
ном профилу. 

Покретни налази нађени током ископа-
вања су многобројни. Међу њима свакако 
треба истаћи оставу металних предмета, која 
се налазила у слоју глине, између северног 
правоугаоног пиластра и јужног зида север-
не грађевине. Остава се састоји од два длета, 
два косира, две секире, четири кључа, два 
ножа, клинова, дршки и кука, трака и пло-
чица начињених од гвожђа и бронзе, олов-
них одливака, контратега од гвожђа, ланца, 
гвоздене копче, бронзаног стила, два врха 

стрелице, пет предмета непознате намене и 
коштане дршке. Поменути налази, којих има 
око 40, били су расути на површини од 1,50 
(север–југ) x 0,90 (исток–запад) m (сл. 4).

Ископавање рова ван Доњег града, 
испред југоисточне угаоне куле
На простору ван града, где је током 

прошлогодишње кампање откривен велики 
урушени угао спрата куле, отворене су две 
сонде, које су садржале многобројне налазе 
(сл. 1 и 5). Супротно нашим досадашњим са-
знањима, ископавања су показала да постоји 
још један ров (vallum) оријентације север–
југ, који прати источни бедем и испред југо-
источне угаоне куле се ломи ка југозападу и 
највероватније се наставља према главном 
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Слика 2 – Сонда 
у југоисточном 

углу Доњег 
града, слојеви 

рушења

Figure 2 – 
Trench located 

in the Southeast 
corner of the 

Lower city – dev-
astation layers

Слика 3 – Сонда 
у југоисточном 

углу Доњег гра-
да, објекти 

Figure 3 – 
Trench located 

in the Southeast 
corner of the 

Lower city – ob-
jects

јужном рову, јасно дефинисаном у конфигу-
рацији терена (сл. 6). 

Новооткривени ров, у облику латинич-
ног слова V, укопан је у сиву глиновиту 
здравицу. Стратиграфија његовог настанка 
је сложена и може се протумачити на сле-
дећи начин. 

У првобитној фази, док је ров био у упо-
треби, на његовом дну наталожио се танак 
слој са мањим бројем отпадака (горело дрво 
и нарочито згура гвожђа). Овај ниво затим 
је прекривен са два слоја песка, који све-
доче о престанку употребе валума, а затим 

и са слојем земље браонцрвенкасте боје, 
који се јавља местимично и потиче од уру-
шавања зидова рова. На овом нивоу затим 
је формиран културни слој који се налази 
око саме куле и који је потом засут жутом 
земљом констатованом уз североисточни 
угао куле. 

У складу са стратиграфијом, предло-
жена је хронологија која представља рад-
ну хипотезу. Одлука о потпуном напуштању 
валума поклапа се са процесом нивелације 
простора између рова и бедема, који се без 
сваке сумње одвијао за време цара Јустина 
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II. Последњи ниво испуне рова последица 
је консолидације угла куле, који је почео 

да се урушава још у време владавине цара 
Маврикија.

Слика 4 – Остава предмета

Figure 4 – Hoard

Слика 5 – Источни ров и урушени зидови 
југоисточне угаоне куле

Figure 5 – Eastern ditch and collapsed walls 
of the southeast corner tower

Слика 6 – Јужни 
ров

Figure 6 – South 
ditch

1  Дозволе Министарства културе Републике Србије бр. 633-00-419/2005-03 и 633-00-531/2006-03. Руководиоци ис-
траживања били су др Вујадин Иванишевић (Археолошки институт, Београд) и др Bernard Bavant (Centre national 
de la recherche scientifique), а екипу су чинили: др Чедомир Васић (Архитектонски факултет у Нишу), мр Пери-
ца Шпехар, Иван Бугарски (Археолошки институт, Београд), Јулијана Пешић (Народни музеј, Лесковац), Соња 
Стаменковић, Марија Свилар (археолози), Милица Ђорговић, Невена Готовић, Светлана Маринковић и Невена 
Негојевић (студенти археологије).
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CARIčIN GRAD, ARCHAEOLOGICAL CAMPAIGN 2006

Bernard Bavant, Centre national de la recherche scientifique, Paris
Vujadin Ivanišević, Institute of Archaeology, Belgrade

Systematic archaeological explorations of 
the site of Caričin Grad are being conducted 
in cooperation between Serbian and French 
experts since 1978. During 2006 campaign, 
archaeological excavations were aimed at the 
exploration of the fortification system of the 
Lower City, the complex of the Southeast cor-
ner tower and a defensive ditch in front of the 
eastern rampart.

Archaeological exploration of the complex 
of the Southeast corner tower of the Lower City 
yielded an abundance of new data about the ar-
chitecture of this important fortification object 
of the Caričin Grad. Data obtained about the 
architectural complex of the tower will enable 
its full graphical reconstruction, as it is one of 

the best preserved parts of the city with the 
remains of the ramparts reaching up to 3.5 me-
ters in height. Aside the tower, objects located 
next to the tower were also discovered, as well 
as the layers with one hoard containing mostly 
tools and other iron and bronze implements. An 
additional contribution of this campaign is the 
discovery of a new defensive ditch on the East-
ern side of the Lower city. What is particularly 
important is that this ditch has lost its defen-
sive function whilst the city was still in use, that 
is, the ditch was backfilled in order to level the 
soil in front of the Southeast corner tower to 
consolidate the angle of the tower walls, which 
started to collapse during the reign of Emperor 
Maurice (582-602).
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АРхЕоЛоШкА ИСТРАЖИвАњА нА ЛокАЛИТЕТИмА 
ЛАђЕвАц – СкИТ Св. ђоРђА И ГРАДИнА коД бАЈИнЕ бАШТЕ

Ђорђе Јанковић, Филозофски факултет, Београд
Перо Праштало, Београд

Кључне речи: рановизантијски период, црква, Рача, Скит св. Ђорђа

Археолошка истраживања на локалите-
тима Лађевац – Скит св. Ђорђа и Градина, 
смештених у клисури реке Раче, око два 

километра западно од истоименог манасти-
ра, одвијала су се у два наврата, од 15. 06. 
2006. до 8. 07. 2006. и од 5. 10. 2006. до 
27. 10. 2006. године.1 Тада је у потпуности 
истражена унутрашњост објекта, у народу 
познатог као Скит св. Ђорђа, његова запад-
на спољна страна (12 х 1,5 m), као и део око 
југоисточног угла (5 х 1,5 m). Осим тога, ис-
тражена су и два гроба нађена непосредно 

поред грађевине, а површинском проспек-
цијом и пробним сондажним ископавањем 
на оближњем брду (Градина) констатовани 
су остаци мање једнобродне цркве. 

Ископавањем Скита откривен је право-
угаони објекат димензија 15 х 8,2 m, који 
се састоји од четири просторије и једног 
ходника (сл. 1 и 2). Зидови објекта грађе-
ни су од притесаног камена везаног креч-
ним малтером, а испуњени су трпанцем 
од ломљеног камена. Просторија у јужном 
делу грађевине, чији је правилан правоуга-
они облик поремећен сужењем на источној 
страни, поплочана је опекама формата 0,20 
х 0,23 m. Под или подлога пода у осталим 
просторијама били су од набијене црвен-
касте, добро пречишћене глине. У средњој 
просторији откривено је ложиште, кроз зид 
повезано са каљевом пећи чији су остаци 
нађени у најмањој просторији, у североис-
точном делу грађевине. Највећа просторија 
налазила се у северозападном делу објек-
та; имала је два нивоа, при чему је сачуван 
доњи, приближно 1,70 m нижи од подова у 
осталим просторијама. 

Ископавања су показала да је у објекту, 
изнад нивоа пода, формиран културни слој 
приликом његовог рушења. У слоју је нађен 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 
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Слика 1

Figure 1
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готово сав покретни материјал (грнчарија, 
животињске кости, клинови, кламфе, кошта-
на оплата и др.). Испод пода био је стерил-
ни слој (здравица), састављен од жутоцрве-
не земље помешане са шљунком. У сондама 
отвореним уз спољне зидове објекта кон-
статован је само слој хумуса на здравици. 
Поједини налази, као што је обрађена сига 
карактеристичне профилације, указују на 

постојање допрозорника и свода. На нивоу 
пода уочени су остаци распаднутих ћерпича 
од којих је била изграђена горња конструк-
ција објекта. С друге стране, испусти зидова 
и камени постамент за дрвени стуб, откриве-
ни на северној страни објекта, представљају 
делове трема који је постојао на тој страни. 
Поред Скита истражена су и два гроба, уко-
пана непосредно уз југозападни део објекта. 
Гробови представљају само део некрополе 
која се простире источно, јужно и западно од 
грађевине. Као и већина околних гробова, 
и два истражена гроба имала су правоуга-
ону надгробну конструкцију од наслаганог 
притесаног камена, димензија 2,00 х 1,00 
m, односно 2,20 х 1,00 m. Скелети су били 
опружени, са рукама прекрштеним на стома-
ку и оријентисани у правцу запад–исток, уз 
одређена одступања ка југу, односно севе-

ру. У гробу 1 нађене су копче за манжетне, а 
у гробу 2 прстен и остаци појаса од тканине, 
из XIX–XX столећа.

Локалитет Градина смештен је на врху 
брда које доминира клисуром Раче и околи-
ном. Сондажним испитивањем откривено је 
постојање цркве, односно истражен је њен 
олтарски простор (сл. 3 и 4). Судећи према 
конфигурацији тла, али и видљивим оста-
цима, ради се о мањој једнобродној цркви. 
Иако је у овој кампањи ископавање било 
ограничено на олтарски простор, затечено 
стање указује на већа оштећења зидова на-
оса, највероватније проузрокована конфи-
гурацијом терена, као и употребом камена 
за производњу креча (на неколико стоти-
на метара од локалитета констатовано је 
постојање кречане). Истраживањем олтар-
ског простора откривена је апсида полукруж-
ног облика, грађена од притесаног и ломље-
ног камена са комадима распалог кречног 
малтера. Ширина зида је око 0,70 m, а преч-
ник апсиде око 3,5 m. Зид је очуван до виси-
не од око 0,30 m. У унутрашњости олтарског 
простора, у истраженом делу, констатовани 
су остаци подне подлоге од кречног малте-
ра са утиснутим речним облуцима. Судећи 
по нађеним тесаницима од сиге, црквица је 
била засведена. Покретне археолошке нала-
зе чинили су само мањи и већи уломци чет-
вороугаоног прозорског стакла.

Приказани резултати ове археолошке 
кампање дозвољавају изношење прелими-
нарних закључака и даљих смерница за ис-
траживања. Археолошка ископавања објекта 
познатог под именом Скит св. Ђорђа показа-
ла су да примарна функција тог објекта није 
била сакрална већ утилитарна. Подаци ука-
зују најпре на стамбени, али и репрезента-
тивни карактер објекта. Детаљнија анализа 
треба да пружи поузданија тумачења, која 
ће можда одредити грађевину као двор и до-
вести је у везу са манастиром Рачом (конак, 
место где је радила преписивачка школа или 
слично). Прелиминарно датовање покретног 
археолошког материјала указује на период 
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који вероватно није старији од XVII–XVIII 
столећа. На евентуално постојање старијег 
објекта свакако указују сполије у виду пра-
вилних тесаника, откривене у зидовима 
Скита, као и делови мермерне оплате из 
средишње просторије. Некропола настала 
око Скита, односно са његове северне, ис-
точне и западне стране, развијала се у два 
правца: ка истоку и ка западу. На северној 
страни омеђена је путем, удаљеним око 15 
m од објекта. Периферне делове на источ-
ној и западној страни чине најмлађи гробо-
ви, настали педесетих и шездесетих година 
прошлог века. Најстарије језгро некрополе, 

непосредно око Скита, млађе је од грађеви-
не с обзиром да је за изградњу надгробних 
обележја коришћен управо камен са објекта 
(за конструкцију једног гроба искоришћен 
је постамент дрвеног стуба са Скита). Су-
дећи према пронађеном материјалу и начину 
градње, црква на локалитету Градина може 
да се определи у рановизантијски период. 

На крају овогодишњих истраживања ар-
хеолошка екипа је спровела и привремене 
мере заштите откривених зидова. Објекти су 
делимично затрпани, а остаци зидова црк-
ве на локалитету Градина обезбеђени су на 
горњој страни малтером од цемента и земље.

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF LAĐEVAC – SkIT SV. ĐORĐA 
AND GRADINA NEAR BAjINA BAŠTA

Đorđe Janković, Faculty of Philosophy, Belgrade University
Pero Praštalo

In two smaller campaigns that took place 
between 15th June and 8th July and between 
5th and 27th of October 2006 archaeologi-
cal excavations were undertaken on the sites 
of Lađevac – Skit Sv. Đorđa and Gradina near 
Bajina Bašta. On the site of Lađevac – Skit Sv. 
Đorđa, located nearby Rača monastery, re-
mains of an object 15x8.2 meters in size were 
discovered. The object consisted of four rooms 
(one of them being a cellar) and a hallway. It 
was constructed using hewn and broken stone, 
with limestone mortar as adhesive. In one of 
the rooms a brick floor was detected, whilst the 
others had a floor of compacted earth. Certain 
finds indicate the existence of a window frame 
and a sinter arc, adobe walls and a porch on the 
northern side of the object. 

The architecture of the object indicates 
that the primary function of the object was not 
sacral, but utilitarian, as it was probably used 
for habitation. Movable archaeological finds 
like pottery, animal bones, pegs, clamps, bone 

sheeting and other were detected in the object. 
Certain finds, more susceptible to dating, most 
likely can be placed in a period between the 
17th and 18th century, whilst spolias, detected 
in the walls of the object suggest the existence 
of an older building on the site. The necropolis 
with two excavated graves, consisting of a tomb 
construction of hewn stone detected on the site, 
predates the building.

Excavations on the site Gradina located on 
the very peak of a hill dominating the gorge of 
Rača River have yielded the remains of a sin-
gle nave church, dated to early Byzantine pe-
riod. The altar space with the remains of a floor 
with an accompanying apse was excavated. The 
apse, semicircular in shape is constructed using 
broken and hewn stone with limestone mortar as 
adhesive. The remains of a floor made of plaster 
and river pebbles were also detected.

At the end of the campaign preventive mea-
surements were undertaken in order to preserve 
the remains of both discovered objects.

1  Стручну екипу сачињавали су др Ђорђе Јанковић, руководилац истраживања, мр Перо Праштало, руководилац 
теренских радова, Неда Димовска, антрополог, Сања Црнобрња и Јана Шкундрић, апсолвенти археологије.
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ЛИШкА ћАвА, ЛокАЛИТЕТ ГРАД

Дејан Радичевић, Филозофски факултет, Београд

Кључне речи: рановизантијски период, западна Србија, Драгачево, општина Лучани, село Лис

Лишка ћава налази се у централном 
делу Драгачева, северозападно од Гуче. 
Представља издужену греду прилично ујед-

начене висине, која се издиже над левом 
обалом реке Бјелице. Остаци утврђења кон-
статовани су на локалитету Град, на северо-
западном крају Ћаве (сл. 1 и 2). У литератури 
је већ било говора о ранијим истраживањи-
ма на овом локалитету (Милинковић 1986: 
61–65; Радичевић 2002: 37–51; исти 2006: 
31–38). Ископавања у 2006. години била 
су нешто скромнија од ранијих кампања. 
Њихов циљ првенствено је био завршетак 
истраживања која су започета 2002. годи-
не, тако да су у целини откривени темељи 
цркве II, а настављено је и истраживање у 
објекту III (сл. 3).1

Црква II налази се на југоисточном обо-
ду горњег платоа утврђења. Подигнута је 
над високим стенама ко јима је плато оиви-
чен са те стра не, на положају који доминира 
унутрашњим простором утврђења. Имала је 
једноставну једнобродну основу, са полу-
кружном ап си дом на ис точној страни (сл. 4 
и 5). Њена дужина износила је око 11 m, 
док је ширина била различита и на источ-
ној страни износила је 5,70 m, а на западној 
6,25 m. Била је оријентисана приближно у 
правцу исток–запад, са малим одступањем 
у правцу југоисток–северозапад. Грађена је 
од ломљеног камена слаганог у неправилне 
редове, док је као везиво коришћено блато. 
Ширина откривених зидова износи од 0,70 
до 0,75 m, а једино је очувани део апсиде 
био шири десетак центиметара. Зидови су 

слабо очувани, углавном у темељима или 
веома ниским надземним деловима. 

Главни улаз у цркву највероватније се 
налазио на средини западног зида. Његово 
постојање није поуздано установљено, али 
се може претпоставити на основу налаза те-
саника од сиге који, по свој прилици, пред-
стављају делове некадашњег надвратника. 
Други улаз у цркву налазио се на јужном 
зиду где је, 2,10 m удаљен од унутрашњег 
југоисточног угла, уочен пролаз широк 0,80 
m. За разлику од осталих делова овог зида, 
као и других зидова који су са њим били по-
везани, на овом улазу је констатована упо-
треба кречног малтера, и то у виду танког 
слоја који је делимично очуван на његовој 
горњој површини.

Приликом ископавања у унутрашњости 
цркве нису констатовани трагови који ука-
зују на кровни покривач од постојанијег ма-
теријала. Испод танког површинског слоја 
шумског хумуса ископаван је слој мрке 
земље, са већом концентрацијом ломљеног 
камена који је потицао са обрушених зидо-
ва. Овај слој могао је да се прати до нивоа 
малтерног пода, који је очуван у јужној по-

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – Лишка 
ћава, поглед са 

североистока

Figure 1 – Liška 
Ćava, view from 

the Northeast

Слика 2 – Лишка 
ћава, поглед са 

северозапада

Figure 2 – Liška 
Ćava, view from 

the Northwest
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ловини цркве, док је, услед оштрог нагиба 
те ре на, на простору ка северном зиду вре-
ме ном не стао. У поду, на растојању између 
1,75 и 1,80 m од унутрашњег лица јужног 
рамена апсиде, от кри вен је ма ли ров, ши рок 
0,15–0,18 m и ду бок 0,10 m, ко ји указује на 
не ка да шњу позицију ол тар ске пре гра де. 

На местима где је под очуван уочено је 
да се на различитим дубинама налазе ос-
таци два пода. Старији под наливен је на 
финијој подлози од крупнијег песка и сит-
нијих каменчића, док је млађи направљен на 
грубљој подлози од ситно ломљеног камена. 
Пресеком кроз подове, у средишњем делу 
цркве установљено је да се млађи под пру-
жа до унутрашњег лица јужног зида цркве, 
док старији под одговара старијем темељу, 

чије се унутрашње лице не поклапа сасвим 
са млађим зидом. За разлику од млађег зида, 
који је направљен са блатом као везивом, 
старији темељ грађен је уз употребу креч-
ног малтера. Откривена ситуација не указује 
на обнову пода, како се првобитно претпо-
ставило 2002. године, већ на постојање две 
грађевинске фазе, којима припадају разли-
чити зидови са одговарајућим подовима. 

Приликом истраживања унутрашњости 
цркве нађени су веома скромни покретни на-
лази. Осим код западног зида, комади тесане 
сиге уочени су још једино у унутрашњости 
апсиде, где су били коришћени при изградњи 
свода или прозорског отвора. Бројни улом-
ци прозорског стакла углавном су налаже-
ни при ли ком от кри ва ња јужног зи да цркве. 

Слика 3 – Лишка 
ћава – Град, скица 
основе утврђења

Figure 3 – Liška 
Ćava – Grad, sketch 
of the basis of the 
fortification

Слика 4 – Лишка 
ћава – Град, 
црква II

Figure 4 – Liška 
Ćava – Grad, 
church II
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Нешто бројнији покретни налази забележе-
ни су током ископавања поред спољног лица 
северног зида цркве, нарочито у средишњем 
делу његове источне половине. На овом делу 
ископа, испод слоја шута, истражен је слој 
тамније мрке земље, местимично очуван 
захваљујући стени која је задржала његово 
потпуно спирање. У њему су нађени делови 
керамичких посуда, уломци стакла, клино-
ви, делови сечива два ножа и фрагментова-
на гвоздена дршка. Уломци грнчарије потичу 
од десетак лонаца, уз које су забележени и 
малобројнији делови поклопаца. По правилу 
су без орнамента, а само један фрагмент ук-
рашен је једноструком валовницом урезаном 
изнад водоравне линије. Спорадично се ја-
вљују благо наглашена водоравна ребра на 
раменима лонаца. Нађена је и извесна ко-
личина глеђосаних фрагмената најмање две 
посуде, од којих је једна била украшена ви-
шеструком валовницом, преко које је нанета 
маслинаста глеђ. 

Објекат III налазио се северозападно 
од цркве II, недалеко од објекта II, истра-
женог у 2002. години (сл. 3). Те године дели-
мично је истражен и овај објекат, а на крају 
тих радова закључено је да му је утврђен 
обим и да је обликом основе и димензија-
ма сличан објекту II. Радовима у 2006. го-
дини установљено је, међутим, да простор 
који је дефинисан 2002. не представља 
целу грађевину, већ само једну њену прос-
торију (сл. 6 и 7). Просторија је потпуно 
откривена, док остали део није истражен. 

Њене унутрашње димензије износе 4,80 х 
4,25 m. Зидови су широки око 0,70–0,75 m, 
а грађени су ломљеним каменом који је ве-
зиван блатом. Најбоље је очуван јужни зид, 
чија максимална висина износи од 0,80 до 
0,85 m, док је на северном зиду очувано 
само унутрашње лице у висини једног или 
два реда камена. На северној половини за-
падног зида постојао је улаз широк 1,20 m, 
којим је просторија била повезана са дру-
гим деловима грађевине.

Унутар просторије, испод танког слоја 
шумског хумуса, ископаван је слој мрке 
земље са каменом који је потицао од об-
рушеног зида. На његовом дну, у јужној 
половини објекта, нађени су крупнији ко-
мади профилисаног кућног лепа. Испод 
овог слоја налазио се танак слој тамномрке 
земље, дебљине до 5 cm. У њему су налаже-
ни уломци керамике, као и неколико гвоз-
дених алатки: чешагија, сврдласто длето и 
композитна алатка која је са једне стране 
обликована у виду двозупца, док је на дру-
гом крају тупо сечиво. У делу просторије уз 
унутрашње лице јужног зида, у ширини од 
приближно 0,50 m, слој тамномрке земље 
помешан је са танким слојем гарежи. Ис-
под њега налази се жива стена, над којом 
је подигнут већи део просторије. Стена има 
благи пад ка северу и северозападу. Код се-
верног зида просторије њен нагиб постаје 
много оштрији, што је утицало на различи-
ту очуваност зидова. То је условило и аку-
мулацију покретних налаза уз стену, испод 

Слика 5 – Лишка 
ћава – Град, црква 

II, основа

Figure 5 – Liška 
Ćava – Grad, 

church II, founda-
tion
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1  Ископавања су трајала од 12. до 24. септембра 2006. године, на основу решења Министарства културе Ре-
публике Србије бр. 631-02-197/2006-03. Финансирана су средствима издвојеним из буџета СО Лучани. Осим 
потписаног, који је руководио истраживањима, у стручној екипи била је и Катарина Дмитровић, археолог На-
родног музеја у Чачку. Радовима су се прикључили Јелена Ђорђевић и Војислав Ђорђевић, археолози Народног 
музеја у Панчеву.

северног зида, где је нађена већа количи-
на уломака грнчарије, као и фрагментована 
коса или срп. 

Уломци грнчарије не разликују се од 
других до сада нађених у истраженим објек-
тима. Новину представљају делови најмање 
два сача (вршника) коничног облика, са не-
профилисаним, благо заобљеним ободом. На 
зиду једног фрагмента налази се веће водо-
равно ребро, таласасто изувијано утиснутим 
јамицама, чија је функција била задржавање 
нагрнутог жара на огњишту. 

Ископавања нису пружила, као код 
раније истраживаних објеката, сасвим по-
уздан одговор на питање каква је била пр-
вобитна намена ове грађевине. На основу 
налаза крупнијих комада профилисаног 
кућног лепа са отисцима дрвене арматуре 
(облица и дасака), поуздано је установље-
но на који начин су грађени горњи делови 
зидова објекта III. Кровни покривач такође 
је морао бити од дрвета или неког другог 
лаког материјала. 

Хронолошко опредељење истраживаних 
објеката извршено је према покретним на-
лазима, пре свега уломцима грнчарије, чије 
типолошко-технолошке одлике потпуно од-
говарају налазима из рановизантијског раз-
добља на територији данашњег Драгачева. 

Аналогије потичу из ранијих кампања на 
овом локалитету, као и са истовремених ло-
калитета у најближој околини (Јелица, Вича, 
Вучковица итд.). На основу њих, објекти, 

укључујући обе грађевинске фазе на црк-
ви II, оквирно могу да се определе у VI век, 
најкасније до првих деценија VII века.

Слика 6 – Лишка 
ћава – Град, 
објекат III

Figure 6 – Liška 
Ćava – Grad, 
object III

Слика 7 – Лишка 
ћава – Град, објекат 
III, основа

Figure 7 – Liška 
Ćava – Grad, object 
III, foundation
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LIŠkA ĆAVA, ARCHAEOLOGICAL SITE OF GRAD

Dejan Radičević, Faculty of Philosophy, Belgrade University

The main aim of the 2006 campaign was to 
complete the excavations on objects detected in 
campaign 2002, resulting in the complete discov-
ery of the foundations of church II and the con-
tinuation of the research within object III (Fig. 
2). Church II was located on the Southeast edge 
of the upper plateau of the fortification. It was a 
simple, single nave building with a semicircular 
apse on the East (Fig. 3 & 4), constructed using 
broken stone placed in irregular rows, with mud 
being used as an adhesive. Main entrance into 
the building was most probably in the middle of 
the Western wall, with the second entrance be-
ing located on the South wall. During excava-
tions on the remains of the floor detected next 
to the South wall of the church, the existence of 
two construction phases was established in the 
building, each with a set of specific walls and ac-
companying floors. Unlike the younger wall that 
was made with mud as adhesive, older founda-
tions were built using limestone mortar.

Object III was located to the North of 
Church II, not far from object II that was exca-
vated in campaign 2002 (Fig. 2). Excavations in 
2006 have led to the clearing of a single room, 

whilst the remaining part of the object is still 
underneath the soil (Fig. 5 & 6). The building 
was erected with broken stone and mud. In the 
Northern half of the Western wall, an entrance 
1.2 meters in width was detected. This year’s 
excavations did not yield a reliable answer to the 
question of the original purpose of this building. 
Based on finds of larger pieces of shaped house 
daub, with traces of wooden wattle (made out 
of planks and trunks) it can be said with a high 
degree of certainty that the upper floors of the 
building were erected using wood and mud. Roof 
tiling must have also been made out of wood, or 
some other light material.

Chronological determination of the excavat-
ed objects has been made on the basis of mov-
able finds, first of all pottery fragments, which 
can be attributed to early Byzantine period of 
the Western Serbia. Analogies can be found 
on the contemporary sites found in the vicinity 
(Jelica, Viča, Vučkovica, etc.) and in accordance 
to these, all of the discovered objects, including 
both construction phases of Church II, could be 
dated earliest to the 6th century AD and the lat-
est to the first decades of the 7th century.
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АРхЕоЛоШкА ИСкоПАвАњА нАЛАЗИШТА СТУб 76 коД хоРГоША

Станко Трифуновић, Музеј Војводине, Нови Сад

Кључне речи: рани средњи век, објекти, бунари, грнчарија, 
ископавање, северна Бачка, Кањижа, Хоргош

Археолошко налазиште Стуб 76 налази 
се у северној Бачкој, на подручју општине 
Кањижа, северозападно од села Хоргош, 

око 1 km од државне границе са Мађарском. 
Локалитет је смештен на источном ободу 

Суботичке пешчаре, на песковитом терену, 
а некада је скоро са свих страна био окру-
жен водом. Данас, после мелиорације, то је 
слабо уочљива депресија, која указуја да је 
својевремено ово насеље било смештено на 
малом пешчаном острву окруженом барама 
које су биле повезане са Птичјим језером у 
Мађарској. Надморска висина налазишта је 
око 85 m.

Локалитет је откривен заштитним ис-
копавањима 1988. године, приликом поста-
вљања далеководног стуба, а систематска 
заштитна археолошка ископавања вршена 
су од 1994. до 1996. године (Трифуновић 
2000: 43–106). Установљено је да је нала-
зиште у прошлости оштећено риголовањем 
земљишта за винограде, тако да су на једном 
његовом делу озбиљно поремећени архео-
лошки слојеви. На мањем делу данас је по-
сађен воћњак, а локалитет трпи оштећења 
и редовном обрадом земљишта за усеве, с 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

План – Си-
туациони план 
ископавања у 
2006. години

Plan – Campaign 
2006, situation plan
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обзиром да археолошки слојеви почињу већ 
од површине тла. 

Ис ко па ва њима од 2. но вем бра до 23. 
де цем бра 2006. го ди не на ста вљен је рад у 
ју го за пад ном де лу насеља.

Ис тра же на је по вр ши на од при бли жно 
1500 m2 (план). С об зи ром да је насеље 
иско па ва но на пе ри фер ном де лу, де бљи на 
сло ја је ма ла, око 0,5 ме та ра. Осим на по је-
ди ним ме сти ма где је ма ло ду бљи, ско ро цео 
слој ве о ма је оште ћен об ра дом зе мље, па 
је уочавање над зем них обје ка та би ло вр ло 
оте жа но.

Од обје ка та стан дард ног из гле да ис ко-
па не су че ти ри по лу зе му ни це и неколико 
ја ма. По лу зе му ни це су уоби ча је не пра во у-
га о не, ско ро ква драт не осно ве, са дуби ном 
уко па ва ња од 0,70 m до 1,5 m (сл. 1). У ове 

године истраженим полузему ни ца ма би ло је 
не што ви ше по крет них на ла за не го раније. 
У две нису нађени оти сци сту бо ва за кров ну 

кон струк ци ју, док су се у дру ге две полузе-
мунице налазили отисци сту бо ва за кров на 
две во де.

По ме ну те ја ме су не ја сне на ме не и раз-
ли чи тог са др жа ја. Јед на јама, неправилне 

основе и малих димензија, имала је вр ло 
скроман ин вен та р, друга је об ли ком под-
се ћа ла на гроб ну ра ку и би ла је ис пу ње на 
ве ли ком кон цен тра ци јом круп них уло ма ка 
грн ча ри је, док су три јаме са др жа ле це ле 
ске ле те жи во ти ња, и то два ов це и јед ан те-
ле та (сл. 2). Ске ле ти ни су би ли у ана том ском 
по ло жа ју, већ су све ко сти по ко па не у вр ло 
ма ле ја ме, без по себ ног ре да. Поред ске-
ле та ни је би ло ар хе о ло шких налаза. Све то 
ука зу је на прет по став ку да се ра ди о ја ма ма 
које су садржале не ку вр сту жр тве, по го то-
во што се на ла зе ре ла тив но бли зу култ ног 
објек та ис ко па ног 1996. го ди не.

Цен трал ни обје кат са ово го ди шњих ис-
ко па ва ња и нај ве ћи на це лом на ла зи шту 
би о је огра ђе но дво ри ште (сл. 3), спољ них 
ди мен зи ја 35 х 27 m, које се на ла зи са ис-
точ не стра не ве ли ког ком плек са над зем-
них згра да, ис ко па ног 1996. го ди не. Огра да 
дво ри шта ар хе о ло шки се ма ни фе сто ва ла 
па ра лел ним дво стру ким те мељ ним ро во-
ви ма, ши ри не 25 до 30 cm, на ме ђу соб ном 
ра сто ја њу од око 1 m. Ро во ви су плит ко 
уко па ни, углавном око 50 до 60 cm испод 
данашње по вр ши не тла. На правоугаоној 
основи огра де налазила су се три отво ра 
– ула за, од но сно из ла за. На стра ни пре ма 
над зем ним објек ти ма ограда ни је ни по сто-
ја ла, осим на уга о ним де ло ви ма. Је дан ула з 
био је са копна, за ко ње и ко ла, а дру ги 

Слика 1 – По-
луземуница

Figure 1 – A 
Semi-buried 

dug out

Слика 2 – 
Скелет овце у 

јами

Figure 2 – A 
sheep skeleton 

discovered in 
one of the pits
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је био окре нут ка во ди, од но сно ка по чет-
ку мо чваре, ко јом се да ље ко му ни ци ра ло са 
ве ли ким ри том ко ји се од Хор го ша про сти-
ре пре ма Ка њи жи. На том во де ном при сту-
пу  на ђе но је оби ље по крет ног ар хе о ло шког 

ма те ри ја ла (уло ма ка грн ча ри је и жи во тињ-
ских ко сти ју) ко ји је ту од ба ци ван као отпад 
и као ојачавање на сипа ме ка не гли но ви те 
оба ле. На ду би ни од око 70–80 cm из би ја ла 
је во да, а при бли жно на тој ду би ни и ар хе о-

ло шки на ла зи више се нису јављали. Тре ћи 
отвор у огра ди дво ри шта био је улаз у ве-
лики кружни објекат у средини налазишта, 
истраживан 1996. године.

Ар хе о ло шки слој ис ко па ван на про сто-
ру дво ри шта био је та нак, све га 30-ак cm, и 
вр ло си ро ма шан на ла зи ма. Та кве окол но сти 
на во де на за кљу чак да је дво ри ште ре дов-
но чи шће но, као и да у ње му ни је од ба ци-
ва но ђу бре.

Са за пад не стра не, ван огра де дво ри-
шта,  на ђе на су два бу на ра (сл. 4), која су 
би ла ис пу ње на сло јем са до ста га ре жи, као и 
фрагментима по су да и жи во тињ ским ко сти-
ма. Ме ђу улом ци ма грнчарије за па жа ју се и 
де ло ви кр ча га ра ђе них на бр зом ви тлу, ко ји 
су оче ки ва на по ја ва поред бу на ра. Око оба 
бу на ра налазила се нат кри ве на др ве на прос-
торија, о че му го во ри и слој га ре жи, као и 
ши ре уко па ни део око бунара. Ре ла тив на ду-
би на уко па ва ња је око 2 m, а ин те ре сант но 
је да, осим кроз гли но ви ти слој, они про ла зе 
кроз слој бе лог ка ме на – креч ња ка, ко ји је 
за бе ле жен са мо на овом де лу на ла зи шта.

Слика 3 – 
Поглед на 
ископ 2006. 
године, са 
темељним 
рововима за 
ограду дво-
ришта

Figure 3 – 
General view 
of the 2006. 
campaign 
excavation 
with foundation 
trenches for the 
construction of 
a fence around 
a yard

Слика 4 – Бунар

Figure 4 – A well

Слика 5 – Део шерпе рађене гњетањем

Figure 5 – Part of a pot made without a potter’s wheel

Слика 6 – Део лонца рађеног на спором витлу

Figure 6 – Part of a pot made on a slow potter’s wheel
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Ме ђу по крет ним ар хе о ло шким ин вен-
та ром по но ви ла се сли ка из прет ход них го-
ди на ис тра жи ва ња. Углав ном се на и ла зи на 

Слика 7 – Део лонца рађеног на брзом витлу

Figure 7 – Part of a pot made on a fast potter’s wheel

улом ке гње та не грн ча ри је (сл. 5), са ве о ма 
малобројним при мер ци ма ра ђе ним на спо ром 
(сл. 6) и брзом ви тлу (сл. 7). Осим грн ча ри је, 
вр ло рет ко се  ја вља ју и де ло ви ис тро ше них 
алат ки, жрв ње ва, бру се ва, пр шље на ка…

И да ље оста је отво ре но пи та ње пре ци-
зног да то ва ња овог на ла зи шта с об зи ром да 
је пр во та кве вр сте ко је се ис тра жу је код нас 
и да на окол ним про сто ри ма нема по у зда них 
ана ло ги ја. По што је ова фаза ископавања 
завршена, због недостатка аналогија све је 
очигледнија неопходност прецизног дато-
вања методом C14, иако локалитет свакако 
припада раном средњем веку.
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS ON SITE STUB 76, NEAR HORGOŠ

Stanko Trifunović, Museum of Vojvodina, Novi Sad

Archaeological site „Stub 76“ near Horgoš 
in Northern Bačka region is located on a sandy 
island 1 ha in size. Discovered in 1988, it was 
excavated systematically for the first time in 
1994. Having in mind that the archaeological 
layers begin on the immediate surface, he site 
itself is still endangered by modern agriculture. 
Excavations so far have covered 5000 sq. me-
ters of the site and have resulted in the full cov-
erage of the central complex.

In campaign 2006 approximately 1500 sq 
meters were excavated with several different 
objects being discovered. The central object of 
this years’ campaign is an enclosed yard 35x27 
meters in size. This yard is located on the east-
ern side of the large construction complex of 
buildings excavated in 1996 and once had three 
entrances/exits. One of the exits led to a dock 
on the edge of the marsh used for boats, sec-
ond one led towards a dirt road, and the third 

was used for communication with a large cen-
tral object, circular in shape, excavated in 1996. 
Four dugouts almost rectangular in shape, a 
common find on this site, were also excavated. 
Aside from these dugouts, three pits containing 
skeletal remains of sheep and calves and one pit 
containing a significant concentration of pottery 
shards were discovered. Additionally, two wells 
were also discovered (each around 2 meters 
deep), both with remains of wooden construc-
tions around them. Among the finds recovered 
from these wells, pottery fragments made on a 
fast potters wheel stand out.

Hand made pottery dominates movable 
archaeological finds, with only a handful of 
vessels made on potters wheel, but objects of 
stone, bone and iron are also common. More 
precise dating of the site is still under question, 
although the site can generally be dated to early 
medieval period.
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ДУПљАЈА, ЛокАЛИТЕТ ГРАД

Ђорђе Јанковић, Филозофски факултет, Београд
Дејан Радичевић, Филозофски факултет, Београд

Кључне речи: средњовековно утврђење, средњовековна црква, југоисточни Банат, Дупљаја, локалитет Град

У археолошкој литератури Дупљаја је 
постала познатa по јединственом бронзано-
добном налазу – Дупљајским колицима. Мада 

услови налаза нису познати, сматра се да су 
нађена на локалитету Град. Тако је Дупљаја 
најпре забележена као праисторијско нала-
зиште, након првих археолошких ископа-
вања била је евидентирана као вишеслојни 
локалитет, а тек у новије време и као велико 
средњовековно утврђење.

Локалитет се налази око пола киломе-
тра западно од последњих сеоских кућа, 

на доминантном ободу лесне терасе, триде-
сетак метара изнад леве обале старог тока 
Караша. На супротној страни реке почиње 
Делиблатска пешчара, која је 50 до 100 m 
виша од самог локалитета. Готово наспрам 
Града, у подножју Пешчаре, налази се лока-
литет Гребенац – Град, још једно средњове-
ковно утврђење.

Локалитет се састоји од утврђеног 
Града и Предграђа, које се шири на поте-
су Виногради (сл. 1). Град има неправилну 
основу и површину већу од 5 ha. Брањен је 
двоструким бедемима, са две стране окру-
жених Карашем, а на источној страни нала-
зи се широк и висок бедем, испред кога је 
дубок суви ров. Даље ка истоку, на површи-
ни не мањој од 7 ha, простире се Предграђе, 
које је могло бити брањено неким слабије 
грађеним утврдама. Истраживања су указа-
ла и на постојање Подграђа, које се пружа 
јужно од града, низ обалу Караша, у дужини 
од око 1 km.

Пробна археолошка сондирања на ло-
калитету Град обављена су 1972. године 
(Барачки 1977: 18), док су нова ископа-
вања започета 2002. године (Janković and 
Radičević 2005: 275–278). Циљ истраживања 
био је да се одреди величина, стратигра-

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – Ситуа-
циони план

Figure 1 – Du-
pljaja-Grad, situa-
tion plan
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фија и датовање налазишта.1 Осим средњо-
вековних слојева датованих у раздобље X/
XI–XIII столећа, забележени су и налази из 
других археолошких епоха. На површини 
су констатовани уломци неолитске, римске, 
касноантичке и рановизантијске грнчарије. 

Постојање налазишта из бронзаног доба у 
Граду потврђено је ситним уломцима грнча-
рије, нађеним изван затворених целина, док 
су трагови праисторијских насеља откри-
вени у ареалу Подграђа, на потесу Риваче, 
непосредно уз обалу Караша. На потесу Ви-
ногради уочен је део зида грађеног каменом 
и римском опеком. Осим тога, на источном 
крају овог дела налазишта прикупљени су 
уломци грнчарије који могу да се определе 
у XIV–XV столеће.

Сондажна ископавања до сада су оба-
вљена унутар Града, али и на потесима Ви-
ногради и Велики прокоп. Рађено је на пресе-
цању источног бедема Града и истраживању 
сувог рова на месту пресека кроз бедем. 
Унутар Града, у близини бедема, откривено 
је више полуукопаних објеката са земљаним 
пећима, док се изван Града наишло на плиће 
укопане куће са калотастим пећима. 

На источном рубу налазишта (потес Ве-
лики прокоп; сл. 1/1) постоји највероватније 
праисторијска хумка висока око 3 m, над 
којом је у средњем веку подигнута црква 

крстообразне основе, са апсидом која је из-
нутра полукружна, а споља четвороугаона. 
Око цркве потврђено је постојање гробља, 
које прати оријентацију цркве. На основу на-
лаза из гробова, време сахрањивања опре-
дељено је у раздобље од XI/XII до XV века.

На Великом прокопу (сл. 1/2), приближ-
но 400 m северно од цркве, постоји мала 
хумка у којој су нађени делови опека и гру-
мење кречног малтера, па се може претпо-
ставити да се ту налазе остаци још једне 
цркве. На истом месту лежи и надгробна 
плоча из XVIII столећа, тако да се без иско-
павања не може рећи ком времену та црква 
припада. Слична ситуација је и са гробљем 
које је откривено у северозападном делу 
потеса Виногради (сл. 1/3), наспрам источ-
ног бедема Града. На том делу локалитета 
истражено је осам гробова, али ни у једном 
од њих није било налаза, тако да не могу 
поуздано хронолошки да се одреде.

На основу ископавања из 1972. године 
могло се претпоставити да се у Граду налази-
ла црква са околним гробљем, па је циљ кам-
пање у 2006. години био њено откривање.2 
Прецизнији положај неког објекта показива-
ла је повећана концентрација грађевинског 
шута на двема парцелама у западном делу 
Града, на страни окренутој Карашу (сл. 2). 
За ископавање је одабрана катастарска пар-
цела бр. 1912, власника Синише Густава из 
Дупљаје, која се у дужини од приближно 150 
m пружа између земљаног пута који правцем 
север–југ сече унутрашњост Града и запад-
ног обода горњег платоа Града. На западној 
половини парцеле постављен је низ сонди у 
мрежи издељеној на квадрате димензија 4 х 
4 m и 4 х 2 m. Уз ову и суседну парцелу, 
на северној страни налази се велики сурдук, 
који се спушта према доњем бедему Града.

Сондама постављеним на западном крају 
парцеле откривени су остаци велике грађе-
вине (сл. 1), за коју би се могло претпоста-
вити да је била правоугаоне основе, дијаго-
нално окренута у односу на стране света, а 

Слика 2 – 
Поглед са 

југозапада на 
истраживани 
део локали-

тета

Figure 2 – 
Dupljaja-Grad, 
view from the 
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towards the 

explored part 
of the site

Слика 3 – Остава 
сребрног новца и 

накита

Figure 3 – 
Dupljaja-Grad, a 
hoard containing 
silver coins and 

jewelry
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величине приближно 30 х 15 m. Сачувани су 
њени темељи, који се састоје од мреже ре-
шеткасто постављених слојева дрвених греда 
насутих лесом. По њеним ивицама тло је наг-
нуто и местимично покривено слојем камена, 
у коме има и кречног малтера. Према улом-
цима грнчарије нађеним на ободима грађе-
вине може се закључити да је подигнута у 
XII столећу. Објекат није истражен у целини, 
већ су површински откривени само поједини 
његови делови. Приликом ископавања прос-
тора поред грађевине наишло се на глинене 
пећи и огњишта. Како би се установила ком-
плетна стратиграфска слика око грађевине, 
квадрат а 9 ископан је до нивоа археолошке 
здравице, а у средини квадрата б 8, у правцу 
север–југ, до здравице је ископан контролни 
ров ширине 1,5 m. У оба ископа констато-
вано је да се испод млађег средњовековног 
хоризонта, коме припада и поменута вели-
ка грађевина, налазе остаци старијег насе-
обинског хоризонта, са укопаним објектима 
који оквирно могу да се определе у XI век, уз 
недоумицу колико се датовање може поме-
рити и на X столеће. Измешана са средњове-
ковном, у откопним слојевима налажена је и 
праисторијска грнчарија, али праисторијски 
слој стратиграфски није издвојен.

На горњу хронолошку границу млађег 
средњовековног хоризонта указује и остава 
сребрног накита и новца, нађена недалеко 
од темеља велике грађевине (сл. 3). Оста-
ва садржи: комад горског кристала, пар на-

ушница са три јагоде, осам наруквица, де-
вет прстенова и три запона. На појединим 
предметима сачувани су делови различитих 
тканина. Нађено је више од 1000 примерака 
новца , и то мађарског, фризашког, енглеског 
и ирског. Прелиминарна анализа садржаја 
оставе указује да је закопана у време мон-
голске најезде 1241. године.

У централном делу парцеле (квадрати г 
19–25) откривени су ров за темељ југоза-
падног угла цркве и део некрополе на прос-
тору око њега (сл. 4). На основу истраженог 
дела може да се закључи да оријентација 
цркве знатно одступа од основног правца 
исток–запад, односно да је окренута гото-
во у правцу североисток–југозапад. Ров је 
широк око 1,3 m. Укопан је до релативне 
дубине од 1,5 m и био је испуњен шутом. 
Некадашњи темељ, зидан каменом и креч-
ним малтером, у целини је повађен, а само 
у појединим деловима, на дну рова, очувани 
су танак слој првобитног малтера и по који 
крупнији камени блок. 

На простору око југозападног угла 
цркве истражена су 64 гроба.3 Покојници 
су сахрањени у обичне раке, без гробних 
конструкција, у опруженом положају, са ло-
бањом положеном на потиљак (сл. 5). Руке 
су углавном прекрштене или положене на 
стомак или груди, а изузетно ретко опру-
жене су поред тела. Највећи број гробова 
прати оријентацију цркве, али има и изу-
зетака код којих је оријентација ближа ос-

Слика 4 – Темељни 
ров југозападног 
угла цркве

Figure 4 – Dupljaja-
Grad, foundation 
ditch of the South-
west corner of the 
Church
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новном правцу запад–исток. Тако окренути 
гробови нису нађени непосредно уз темеље 
већ у удаљенијим квадратима. Условно би 
могли да се припишу посебном хоризонту 

сахрана, који је можда претходио времену 
градње цркве. 

Генерално узевши, истражене гробо-
ве карактерише сиромаштво налаза. У два 

Слика 5 – Део 
некрополе у 

квадратима г. 
22–23

Figure 5 – 
Dupljaja-Grad, 

part of the 
necropolis in 

blocks g 22-23

гроба налазио се по један угарски новац у 
функцији обола, а од осталог гробног инвен-
тара нађено је неколико карика са S завр-
шетком и пар прстенова. Новчићи припадају 
тзв. анонимним серијама мађарских владара 
и оквирно могу да се датују у другу половину 
XII или у прве деценије XIII века. Потичу из 
гробова чија оријентација одговара оријен-
тацији цркве.

Црква, као и гробље око ње, могла је 
да буде у употреби најдуже до монголске 
најезде, након које, како то показују сва 
досадашња истраживања, живот у Граду 
више није обновљен. С друге стране, остаје 
отворено питање када је сахрањивање за-
почето, односно питање постојања старијег 
хоризонта гробова. Није установљено ни на 
коликој се површини гробље шири, а да није 
захватало баш мали простор показује гроб 
делимично откривен у једном од квадрата, 
око 50 m западно од цркве. Занимљиво је и 
присуство уломака праисторијске и средњо-
вековне грнчарије у слоју кроз који су гро-
бови укопавани, као и унутар гробних рака. 
Одговоре на ова питања, као и на питање 
како је изгледала и каква је била намена 
велике грађевине откривене на западном 
ободу Града, могу пружити само будућа ис-
траживања у Дупљаји.

1  Истраживања се одвијају у оквиру пројекта Дупљаја – археолошко истраживање средњовековног града и праис-
торијског налазишта, у организацији Филозофског факултета у Београду и Градског музеја у Вршцу. Пројектом 
руководи др Ђ. Јанковић, доцент на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду, уз сарадњу са 
М. Аралицом, кустосом Градског музеја у Вршцу. 

2  Ископавања су обављена на основу дозволе Министарства културе Републике Србије (бр. решења 631-02-
255/2006-03). Финансирана су средствима истог министарства и Покрајинског секретаријата за културу у Новом 
Саду. Радови су изведени у две кампање. Прва кампања трајала је од 03. 07. до 03. 08, под руководством др 
Ђ. Јанковића, а стручну екипу сачињавали су М. Вуксан, кустос Историјског музеја у Београду, С. Антић, кон-
зерватор Музеја Семберије у Бијељини, Н. Димовски, археолог из Београда, А. Јованова, археолог из Штипа, и 
девет студената археологије. Друга кампања изведена је у периоду од 10. 10. до 03. 11, под руководством мр Д. 
Радичевића, асистента на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду, уз стручну екипу коју су 
чинили Војислав Ђорђевић и Јелена Ђорђевић, кустоси Народног музеја у Панчеву, и пет студената археологије. 
Ову кампању помогао је и Д. Грозданов, кустос Историјског музеја у Ћустендилу (Бугарска). Током обе кампање 
трајали су и радови на локалитету Риваче, под руководством М. Аралице. Резултати ових истраживања биће 
предмет посебног извештаја. 

3  Број покојника сахрањених на истраженој површини свакако је био већи, будући да су групе дислоцираних 
костију, као и поједини скелети који су делимично залазили у површину ископа документовани, а не и посебно 
нумерисани. 
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DUPLjAjA, SITE OF GRAD

Đorđe Janković, Faculty of Philosophy, Belgrade University
Dejan Radičević, Faculty of Philosophy, Belgrade University

Based on the test excavations from 1972 
we were able to assume that somewhere at the 
site Grad there was a church with accompanying 
graveyard, so the aim of finding this church was 
set as the main goal of this year’s campaign. 
An increase in the concentration of construction 
rubble in the two fields of the western part of 
the site was a pretty good indicator for a more 
precise position of the object.

Trenches that were laid on the west end of 
the lot yielded the remains of a larger building, 
approximately rectangular in shape, dimension 
30x15 meters. The building was preserved in 
foundations that were comprised of a network 
of cancellated layers of wooden beams, buried 
in loess. According to the fragments of pot-
tery found on the edges of the building it can 
be stated that the building was erected in the 
XII century. Underneath it, an older settlement 
horizon was detected, that could chronologically 
be placed in the X-XI century. The end of the 
early medieval period life at the site can be dat-
ed primarily due to the find of a silvery jewelry 
and money hoard, discovered not far from the 
big building. The analysis of the hoard content 

gives evidence of the Mongol invasion of 1241.
The central part of the lot yielded a foun-

dation trench of the Southwest corner of the 
church and a part of the surrounding necropo-
lis. The trench has been filled in with construc-
tion rubble, whilst the foundation itself, once 
constructed in stone and limestone mortar has 
been removed in full with only a thin layer of the 
original plastering being preserved in certain 
parts of the foundation trench, accompanied by 
an occasional larger block of stone.

In the area around the Southwest corner 
of the church 64 graves were detected and 
excavated. Most of the graves have the same 
orientation as the church, but there are some 
exceptions, the orientation of which is closer 
to the basic East-West direction. All of the ex-
plored graves are characterized by poor grave 
inventory. Two of the graves contained a sin-
gle Hungarian coin, used as an obol, whilst the 
other grave inventory can be identified as sev-
eral hoops with S shaped endings and a couple 
of rings. Coins discovered in the graves can be 
dated to approximately second half of the XII or 
the first decades of the XIII century AD.
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мАнАСТИРИШТЕ – мАЈДАн

Звонимир Недељковић, Међуопштински завод за заштиту споменика културе, Суботица
Небојша Станојев, Музеј Војводине, Нови Сад

Кључне речи: средњи век, ископавања, Војводина, северни Банат, Нови Кнежевац, Мајдан

На територији данашњег сeлa Мajдaн 
многобрojни пoвршински нaлaзи у бaштaмa 
и нa њивaмa укaзуjу нa постојање вeћeг 

срeдњoвeкoвнoг нaсeља које је, кao и да-
нашње, лoцирaнo нa истoчнoj oбaли вeћe 
зaбaрeнe дeпрeсиje (сл. 1).

Мaнaстир се налази нa блaгo зaтaлaсaнoj 
грeди, односно нa зaoбљeном узвишeњу 
кoje сe нa истoку и сeвeру блaгo спуштa кa 

дeпрeсиjи. Испод тањег слоја чернозема 
су песковити лес и песак. Извeснo je дa сe 
рaди o oбaли Мoришa, а овај његов део се 
нaзивa Pogány Ér (на мађарском Пaгaнски 
пoтoк). На нajвишој тaчки oвoг узвишeњa, 
кoje нaдвисуje oкoлни тeрeн, уочена je кoн-
цeнтрaциja грaђeвинскoг шутa у дужини oд 
око 30 m, приближнo у прaвцу истoк–зaпaд. 
Читaвo узвишeњe, прeчникa дo 70 m, пoкри-
вeнo je фрaгмeнтимa опека, кречног малте-
ра и појединачним дислоцираним људским 
костима.

Лoкaциjа мoжe да се пoвeже сa 
мaнaстирoм Свeтoг Ђoрђa кoји je, прeмa 
Вeликoj Гeлeртoвoj лeгeнди, oкo 1030. гo-
динe oснoвao Чaнaд сa грчким мoнaсимa. У 
извoрима се нe пoтврђуjу нeки нaвoди по 
којима су мaнaстир кaсниje прeузeли бeнe-
диктинци (Hervay 2001: 533). У писaним из-
вoримa из 1247. године мaнaстир се помиње 
кao Wruzlamus munustura, а 1340. гoдинe 
кao Orozlanus munustura. Кao нaсeљe јавља 
сe у рaниjим извoримa, из 1000. гoдинe, и то 
кao Orozlanus, Orozlanos (Györffy 1966: 865-
866). Пoрeклo имeнa може да се трaжи и у 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – 
Локалитет 

Манастириште 
– Мајдан, са 

истока

Figure 1 – 
Manastirište 
Majdan site, 

view from the 
East



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 161

Слика 2 – Некропола и темељи романичке цркве

Figure 2 – Necropolis and foundations of a Romanic church

Слика 3 – Звоници романичке цркве, са запада

Figure 3 – Romanic church, belfries, view from the West

нaвoдимa рaниjих истрaживaчa, кojи твр-
дe дa су у вeћ рушeвним зидинaмa виђeнe 
прeдстaвe лaвa клeсaнe у кaмeну.

Због прекопавања са различитим наме-
рама и одвожења грађевинског материјала 
нестали су сви надземни делови објека-
та. Трагањем за благом у песковитом тлу 
уклањани су драгоцени записи. С друге 
стране, ерозија на источном делу локације 
потпуно је девастирала светилишта.

Систематска археолошка ископавања 
започета су 1996. године, а настављена су 
2003, у организацији Међуопштинског заво-
да за заштиту споменика културе из Субо-
тице. Финансијска средства обезбедили су 
Министарство културе Републике Србије и 
Покрајински секретаријат за образовање и 
културу.1 Бригу о парцелама на којима се 
локалитет налази преузела је локална са-
моуправа у Мајдану, односно Новом Кнеже-
вцу. Оспособљен је објекат за смештај еки-
пе, обраду археолошких и антрополошких 
налаза, израду теренске документације. 
Крајњи циљ свих активности јесте презен-
тација овога комплекса.

Радовима у току 2006. године устано-
вљена је темељна зона мање, вероватно 

прве романичке цркве на овој локацији, 
коју чини набијена жута и тамносива земља 
са појединачним фрагментима опеке (сл. 2) 
Ова чврста и компактна подлога на песко-
витом тлу обезбеђивала је стабилност зидо-
ва и пода цркве релативно малих димензија. 
Саграђена је на већ формираној некрополи 
средњовековног насеља. Посвећеност овог 
места великомученику светом Ђорђу потиче 
још из времена ове цркве.

Првим сондирањем 1996. године откри-
вен је темељ звоника веће цркве. Та друга 
романичка црква имала је четвороугаоне 
куле/звонике, чији су темељи рађени у жу-
том блату са четири до пет редова опека. 
Документовани су остаци темељне зоне ем-
поре, рађене на исти начин. Две стопе су 
у правцу северног, а једна у правцу јужног 
зида (сл. 3). Источне партије цркве потпуно 
су девастиране одношењем грађевинског 
материјала и ерозијом песковитог тла.

На рушевинама друге, веће романич-
ке цркве, уз јужни зид, а делом и на њему, 
саграђена је мања црква (сл. 4). У њеним 
темељима, такође рађеним у жутом блату, 
налажене су фрагментоване орнаментиса-
не опеке које потичу са старије романичке 

Слика 4 – Готичка црква, са југоистока

Figure 4 – Gothic church, view from the Southeast

Слика 5 – Опека са уписаним крстом

Figure 5 – Brick with cross markings
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Слика 6 – S карика са некрополе

Figure 6 – Necropolis, „S“ ring

Слика 7 – Прстен са некрополе

Figure 7 – Necropolis, ring

цркве. Као мотиви на опекама јављају се 
две куле са по два крста уписана у кружни-
це (сл. 5). Неке опеке имају мотив четворо-
ножне животиње – магарца, такође у круж-
ници. Камена пластика рађена је у пешчару 
и мермеру.

Истовремено је истраживана и некро-
пола. На основу до сада откривена 282 
гроба, може да се закључи да је некропо-
ла формирана у XI веку. У гробовима су 

налажени уобичајени прилози: S карике, 
прстење и новац (сл. 6 и 7). Налази ука-
зују на већи број девастираних гробница, 
а документовано је само пет. Рађене су од 
опека, од којих су неке биле секундарно 
употребљене. Гробница јужно од цркве има 
под начињен од наменски израђених пер-
форираних опека (сл. 8).

Ископавање некрополе ће бити наста-
вљено у наредној кампањи.

Слика 8 – 
Гробница на 

некрополи

Figure 8 – Ne-
cropolis, tomb

1  Дозволу за археолошка ископавања под бројем 633-00-769/2006-03, од 12. 09. 2006, издало је Министарство 
културе Републике Србије.
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MANASTIRIŠTE – MAjDAN

Zvonimir Nedeljković, Regional Institute for the Protection of Cultural Monuments, Subotica
Nebojša Stanojev, Museum of Vojvodina

In the area of the village of Majdan, in gar-
dens and fields around the village, numerous 
surface finds imply the existence of a larger me-
dieval settlement. Alike the present day settle-
ment it was also located on the eastern bank of 
a larger waterlogged depression (Fig. 1).

The monastery is located on a mildly un-
dulating highland, i.e. on one of the rounded 
knolls that gently descend towards the depres-
sion on the Eastern and Northern side. Sandy 
loess and sand can be found underneath a thin 
layer of surface humus. It is certain that these 
represent the remains of one of the banks of 
Moriš River. This part of the water stream is 
known as Pogány Ér (Pagan creek). Systematic 
archaeological excavations first began in 1996, 
and were continued in 2003.

This location can be associated with the 
monastery of St. George, which was, according 
to the Great Gelert legend founded by Tchanad 
around 1030 AD and populated by Greek monks. 
Available historic sources do not confirm prepo-
sitions that the monastery was later taken over 
by the Benedictian monks. The monastery ap-
pears in written sources in 1247 as Wruzlamus 
munustura and again in 1340 as Orozlanus mu-

nustura. As a settlement the site is mentioned 
somewhat earlier; in 1000 AD it is known as 
Orozlanus or Orozlanos. The origin of the name 
is associated with the claims of earlier explor-
ers stating that depictions of lions chiseled out 
of stone were visible in the derelict walls of the 
settlement’s buildings.

In 2006, archaeological excavations have 
documented the existence of foundations be-
longing to a small Romanic church, probably 
the first building erected here. The dedication 
of this sacred place to St. George is associated 
with this building. 

First excavations, led in 1996 have resulted 
in the discovery of the foundations belonging 
to a steeple of a larger, and more significant 
church dated to a later period. This object, 
also a Romanic church had rectangular towers/
steeples with a foundation substructure laid in 
yellow mud and consisting of four to five rows 
of brick. On the remains of this church, next to 
the southern wall (partially even on it) a smaller 
church was later erected (Fig. 4). 

Aside work on the church buildings of the 
complex the associated necropolis is also under 
excavations.
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ИСТРАЖИвАњА У мАнАСТИРУ ЗочИШТЕ, ЗочИШТЕ, 
Со оРАховАц, коСово И мЕТохИЈА

Светлана Хаџић, Покрајински завод за заштиту споменика културе у Приштини, 
са привременим седиштем у Лепосавићу

Кључне речи: средњовековни манастир са гробљем, сондажна истраживања, 
Косово и Метохија, Ораховац, Зочиште

Приближно 5 km југоисточно од Ора-
ховца, у средишту троугла који чине При-
зрен, Пећ и Приштина, на узвишењу у селу 
Зочиште лоцирани су остаци манастира 
Зочиште са црквом посвећеном Св. врачи-
ма Кузману и Дамјану. Захваљујући култу 

лековите воде која је извирала у порти и 
лечила болести очију, манастир је био сте-
циште ходочасника свих конфесија, па се 
сматра да је зато и добио име Зочиште – за 
очи лечилиште.

По доласку снага КФОР-а на Косово и 
Метохију, црква Св. Врача је 1999. године 
спаљена, а потом, исте године, потпуно 
уништена експлозивом, док су манастир-
ске зграде запаљене. Како je 2006. године 
предвиђена обнова цркве, као прва у низу 
мера, обављени су археолошко-истражи-
вачки радови.1 Археолошка истраживања 
спроведена су системом отвореног ископа 
типа рова, на 1 m удаљености oд остата-
ка зидова цркве, ради њихове санације и 
постављања дренажног канала и тротоара 
око цркве, и сондама С 1 у простору олта-
ра, како би се одредили габарити овог дела 
цркве, и С 2 у наосу.

Комплекс манастира Зочиште чинио је 
нови конак са келијама лево од улаза у пор-
ту, затим велика сала десно од улаза, а у 
продужетку ка југу конаци – западно крило, 
са зимском капелом и звоником. У манастир 
се улазило кроз капију на северу, а у порти 
је централни објекат била црква посвећена 
Св. врачима Кузману и Дамјану (сл. 1).

Цркву мањих димензија и правоугаоне 
основе чинили су наос, олтарска апсида на 
истоку, изнутра полукружна, а споља решена 
тространо, као и шира и виша припрата на 
западу, дограђена 1853. године (Костић 
1928: 98). У манастиру је 1871. године 
била основана школа на српском језику, 
која је због немирних прилика у овом крају 
престала да ради 1876. године, а затим је 
поново отворена 1888. године (Ивановић 
1987: 448).

Археолошким истраживањима дошло се 
до следећих података:

Делом темеља у апсидалном простору, 
остаци цркве Св. Врача (сл. 2), подигну-
те крајем ХIII и почетком XIV века, належу 
на остатке ранијег хришћанског сакралног 
објекта2 (сл. 3), прелиминарно датованог у 
средину VI века. Ову чињеницу потврђује 
налаз фрагмента капитела од белог мерме-
ра, са очуваним мотивом волуте и акантуса, 
који је секундарно употребљен као грађе-
вински материјал (сл. 4), као и раније нађен 
ранохришћански капител од белог мермера, 
са мотивом акантуса, директно аналоган на-

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – 
Основа мана-

стира Зочиште 
са црквом Св. 

Врача

Figure 1 – 
Layout of the 
Zočište mon-

astery with the 
Church of Sv. 

Vrači
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лазу у Богородици Љевишкој, који је дато-
ван у средину VI века (Николић 1998: 35, 
цртеж 4, лист 2; Ненадовић 1952: 176–178). 
Ранохришћански објекат на чијем је једном 
делу подигнута црква Св. Врача одговара 
ранохришћанској базилици у Врбници, из 
средине VI века (Николић 1998: 40, цртеж 
5),3 а подигнут је изнад некрополе (сл. 5) и 
насеља из римског периода, који су, на ос-
нову покретних археолошких налаза, прели-
минарно датовани у I–III век (Зотовић 1995: 
12, Прилог 1б, 111–112, бр. 55, 56 и 58, сл. 
55 и 58; Вулић 1934: 52, бр. 49).

Први помен села Зочишта под име-
ном Желчиште налазимо у повељи Уроша I 
(1243–1276), који је пола винограда у овом 
месту даровао Хиландару, проширујући тако 
даровницу Стефана Немање из 1198/99. го-
дине. Стефан Дечански је 8. фебруара 1327. 

године приложио Хиландару другу половину 
винограда у Желчишту и додао још два села: 
Избиште и Команово селиште. У данашњем 
Зочишту још увек постоји виноград Избиште. 
Оба придодата села имала су заједничке 
међе, на којима се помињао и Тржни пут 
који је водио на трг у Хочи (Ивановић 2003: 
25–26). О времену подизања манастира нема 
поузданих историјских извора, осим ако се 
црква Св. Врача, коју Стефан Дечански по-
вељом из 1327. година поклања Хиландару, 
не односи на цркву манастира Зочиште, па се 
претпоставља да је манастир био задужби-
на неког локалног властелина у немањићкој 
Србији, подигнута у периоду XIV–XVI века 
(Ивановић 1987: 448). Први помен манастира 
даје дубровачки трговац Н. Бошковић крајем 
XVII века, а у олтару цркве налазио се запис 
призренског епископа Јоаникија о служењу 

Слика 2 – Оста-
ци цркве Св. 
Врача

Figure 2 – Re-
mains of the Sv. 
Vrači church

Слика 3 – Олтарска апсида

Figure 3 – Altar apse

Слика 4 – Фрагмент ранохришћанског капитела

Figure 4 – A fragment of an early Christian capital
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Слика 5 – Надгробник из римског периода

Figure 5 – Roman tombstone

свете литургије 1. јула 1781. године (Костић 
1928: 54). Средином ХIХ века А. Гиљфер-
динг помиње да се у: Јелачкој нахији находе 
добро очуване развалине манастира Светог 
Кузме и Дамјана са прекреченим живописом. 

Његово помињање цркве Св. Врача, коју је 
на путу од места Подибље код Новог Пазара 
видео у даљини од шест миља, не односи се 
на цркву истог имена у селу Лешак, СО Лепо-
савић, него на цркву у Зочишту (Милеуснић 
2002: 394; Хаџић 2008). П. Костић наводи да 
се у Великохочко–зочишкој парохији најста-
рија црква, која се од пропасти (мисли се на 
пад под Турке) до сада задржала, налази... 
у селу Зочиште. Посвећена је Св. Врачевима 
(Костић 1928: 98).

У време византијске доминације на 
просторима Косова и Метохије подигнут је 
већи број хришћанских сакралних објеката, 

па је обнављањем или подизањем српских 
православних цркава над њиховим остаци-
ма традиција култних места настављана.4 У 
даровном писму из 1198/99. године Стефан 
Немања каже да је испросио парике у цара у 
Призрену. Може се претпоставити да су неки 
од њих насељавани на имањима богатијих 
сународника у Желчишту, да су обрађивали 
винограде и били хришћани. Вероватно је у 
селу постојао хришћански сакрални објекат 
који је освајањима Стефана Немање можда 
срушен или напушен, а крајем ХIII и поче-
тком ХIV века настављена је традиција култ-
ног места подизањем мање цркве у складу 
са материјалним могућностима задужбина-
ра и бројем мештана средњовековног Жел-
чишта. Поремећени културни слојеви са 
покретним археолошким налазима (уломци 
керамике, стакло, метал, нумизматички на-
лази, фрагменти античких надгробника и 

ранохришћанске камене пластике из I–III, 
IV–VI, ХIII–ХIV и ХVII–ХХ века) и девастира-
ни скелетни гробови последица су изградње 
темеља цркве и постављања тротоара 70-их 
година ХХ века.5 Овакво стање не даје до-
вољно јасну слику о самом локалитету, чему 
доприноси и мала испитана површина, али 
се у сваком случају настанак и развој села 
Зочиште и истоименог манастира у њему 
могу везати за градитељски, уметнички и 
духовни корпус Велике Хоче, која се нала-
зи у непосредној близини.6 Будућа истражи-
вања даће више података и прецизнију сли-
ку о локалитету. 

Слика 6 – Вотив-
ни дарови 

Figure 6 – Votive 
gifts
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1  Обнову цркве финансирао је Координациони центар Владе Републике Србије за Косово и Метохију у оквиру проје-
кта Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Приштине, са привременим седиштем у Лепосавићу – 
Пројекат обнове цркве Св. Врача, Кузмана и Дамјана. Радовима је руководила археолог С. Хаџић, а чланови екипе 
били су архитект Ј. Лукић и сликар Ф. Горгиев, сви из Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

2  Различит начин зидања темеља и зидова цркве Св. Врача указује на три фазе изградње. Првој фази припадају 
северни зид наоса, његови темељи и темељи новооткривене олтарске апсиде, зидани у алтернацији притесаног 
камена различитих димензија и фрагмената опеке, везаних ситнозрним малтером са примесама туцане опеке, и 
либажом у виду тањих камених плоча. Другој фази припадају јужни зид наоса, његови темељи и темељи ново-
откривене апсиде која належе на остатке темеља апсиде из фазе I, зидани у алтернацији притесаног и тесаног 
камена везаног крупнозрним малтером. Трећу фазу чини доградња припрате, са темељима и зидовима зиданим у 
алтернацији тесаног и притесаног камена и делова или целих надгробних споменика хришћанске и античке про-
венијенције и камене пластике, везаних крупнозрним малтером. 

3  Овом приликом захваљујем колеги А. Бачкалову на усмено пруженим подацима о истраживањима у Врбници 1975. 
године.

4  Пећка Патријаршија, Богородица Љевишка, Богородица Хвостанска, Липљан и др.
5  Поред девастираних скелета констатованих уз темељне зоне зидова цркве, истражено је и пет гробова са се-

кундарном сахраном покојника, од којих су две сахране рецентне (Г-1 и Г-2), из деведесетих година ХХ века, 
лоциране непосредно поред јужног зида наоса, потом скелетни остаци свештеног лица (Г-3) с почетка ХХ века, 
у југозападном углу припрате, као и остаци покојника у југоисточном делу олтарског простора (Г-4). У сонди С 2 
откривен је још један девастиран гроб (Г-5). Сахране у Г-3, Г-4 и Г-5 припадале су свештеницима који су, слу-
жећи у цркви Св. Врача, били убијени од стране Албанаца у ХIХ веку и у њој су сахрањени као мученици (Костић 
1928: 53–58).

6  Велика је вероватноћа да је село Зочиште са истоименим манастиром добило име по Великој Хочи, изведено из 
одреднице иза Хоче, за Очом или иза Оче.
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN ZOčIŠTE MONASTERY, 
ZOčIŠTE, SO ORAHOVAC, kOSOVO AND METOHIjA

Svetlana Hadžić, Regional Institute for the Protection of Cultural Heritage, 
Priština, temporary relocated to Leposavić

Approximately 5 kilometers Southeast of 
Orahovac, between Prizren, Peć and Priština, on 
a knoll in the village Zočište, lay the remains of 
Zočište monastery with the church of Sv. Vrači, 
Kuzman and Damjan. Upon the arrival of KFOR 
to Kosovo and Metohija in 1999, the church of 
Sv. Vrači was burnt to the ground, and later that 
year completely leveled using explosives, with 
monastic buildings being torched at the same 
time. In 2006 plans were made to reconstruct 
the church, thus making archaeological excava-
tions a first task at hand.

The monastic complex was comprised of a 
new dormitory with cells located left of the en-
trance into the churchyard, a grand hall right of 
the entrance and in the extension a west wing of 
the old monastic dormitory with a winter chapel 
and a steeple. Monastic grounds were entered 
through a gate in the North, whilst a church of 
the Sv. Vrači Kuzman and Damjan represented a 
central object of the churchyard (Drawing 1). 

Archaeological excavations have led us to 
the following data.

The remains of the Church (Fig. 1) erect-
ed in the late XIII and early XIV century par-
tially cover (in the apsidal part) the remains of 
a previous Christian sacral object (4) (Fig. 2), 
roughly dated to the middle of the VI century. 
Disturbed cultural layers with movable archaeo-
logical finds – pottery fragments, glass, metal, 
coins and fragments of Roman tombstones and 
early Christian carved stone all dated to peri-
ods between I-VI, XIII-XIV and XVII-XX cen-
tury, alongside devastated skeletal burials are 
a product of the construction of the foundations 
for the Medieval church and the paving of the 
churchyard in the 1970’s (14). This condition 
does not allow us to make a clear image of the 
occurrences on the site, additionally impaired 
by a small area under excavation. 

However, the creation and development 
of the village Zočište and the monastery of 
the same name can be closely associated with 
the construction, artistic and spiritual center of 
nearby Velika Hoča with which it also shared the 
same destiny over the centuries.
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ЗАШТИТнА АРхЕоЛоШкА ИСТРАЖИвАњА мАнАСТИРА вЕЛУћЕ

Гордана Тошић, Завод за заштиту споменика културе, Краљево

Кључне речи: средњи век, манастир, некропола, Расински округ, општина Трстеник, село Велуће

Манастир Велуће, са црквом посвећеном 
Ваведењу (сл. 1), налази се десетак кило-
метара југоисточно од Трстеника. Раније је 
био познат као Сребрница, по имену потока 
који протиче недалеко од манастира, као и 
по кули удаљеној 2–3 km, испод које извире 
поменути поток. 

Манастир је смештен на рудоносним па-
динама Гоча, које се према долини Западне 
Мораве претварају у плодне косе. Читава 
област била је позната по рудницима сребра 
и бакра. Осим тога, у селу се налази извор 
минералне воде. Повољан географски по-
ложај омогућавао је лаку комуникацију са 
градовима, као што су Крушевац и Козник, 
као и са манастирима у непосредном окру-
жењу, Љубостињом, Наупаром, Дренчом, 
Руденицом и др.

У другој половини XIV века манастир је 
подигла властеоска породица која је пред-
стављена на ктиторској композицији у наосу 
и у припрати храма. Упркос томе што су у 
храму насликане неке историјске личности, 
питање ктитора и даље остаје неразјашњено 
(Тодић 1988/89: 67). 

Као ктиторе манастира, народно пре-
дање наводи деспота Јована, његовог брата 
Стефана и владику Максима. Деспот Јован 
(владао 1485–1503), чије је седиште било у 
Купинику, у народу је био добро познат као 
светитељ. Осим њега, истраживачи као кти-
торе помињу војводу Николу Зојића, кнеза 
Лазара, деспота Стефана Лазаревића и вла-
стелина Иваниша. У припрати су сачувани 
натписи са именима четири личности: Оли-
вер, Братан, Деан и Константин. Датовање у 

1377/1378. изводи се на основу аналогија са 
архитектуром и скулпторалном декорацијом 
Лазарице. Свеобухватније тумачење портре-
та и претпоставки о могућим ктиторима биле 
су и биће тема посебних радова. 

Црква у Велућу је сажети триконхос и 
припада споменицима моравске стилске гру-
пе (сл. 2). Зидана је у комбинацији тесаника 
и опеке, са пуним, рељефно избаченим спој-
ницама. Крупнозрни пешчар потиче из окол-
них мајдана код Беле Воде или из Попина, 
између Трстеника и Врњачке Бање. Фасаде 
су рашчлањене хоризонталним кордонским 
венцима и вертикалним стубићима, док су 
архитектонски отвори украшени пластичном 
декорацијом у облику преплета двочлане 
траке и зооморфних мотива. Тробојни пре-
плет испресецан круговима на украсној тра-
ци фасадног венца, подсећа на исти мотив из 
српских рукописа, а венци, архиволте, розе-
те и пиластри аналогије имају у Лазаревим 
задужбинама, Лазарици, Раваници и Љу-
бостињи. Црква је пре 1389. осликана фрес-
кама које одударају од моравског сликарства 
будући да су ликови третирани плошно, без 
наглашавања волумена, тако да су фигуре 
сведене на декоративне и унеколико наивно 
приказане ликове. Спољне зоне храма обно-
вљене су и осликане у време кнеза Милоша. 
Конзервација архитектуре и сликарства за-
вршена је 1973 године.

И поред тога што би археолошка истра-
живања допринела целовитијем сагледавању 
историјских токова и живота Велућа, мана-
стир никада није систематски истраживан. 
Археолошка ископавања ограниченог обима, 
у трајању од десет дана, обављена су 1973. 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – 
Манастир Велуће 

са црквом 
посвећеном 

Ваведењу 

Figure 1 – Veluće 
monastery with 

Vavedenje church
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године, у склопу конзерваторских радова на 
цркви (археолог Мирјана Љубинковић). Уз 
саму цркву, северно од нартекса, нађена је 
бифора која уз фрагментe декоративне плас-
тике указује на могућност постојања спрата 
над нартексом. У цркви је нађено неколико 
гробова, од којих три in situ. Гробови су пре-
тежно били без прилога, осим једног у коме 
су се налазиле наушнице. Нажалост, резул-
тати ових радова публиковани су врло са-
жето и без неопходне пратеће документције 
(Љубинковић 1973: 122–123). 

Археолошка истраживања у манастир-
ској порти, на простору где је 2000. годинe 
изграђен нови конак, нису рађена иако су у 
профилима ископа за темеље уочени остаци 
некрополе, па је и та прилика за добијање 
нових података неповратно изгубљена. 

Сондажна археолошка истраживања 
обављена су у оквиру пројекта за дренажу.1 
Олтарски простор годинама је био угрожен 
влагом, чији узрок није детектован у чиње-
ници да је фасада била делимично затрпа-
на. Публиковани радови готово по правилу 
су указивали да је црква у Велућу нижа од 
других моравских споменика због постојања 
сокла, а не првог фриза. Закључак је, запра-
во, произашао из превида да висинске коте 
Велућа нису изворне.

Археолошка истраживања која су прет-
ходила дренажи обухватила су простор око 
цркве и имала су за циљ дефинисање пр-
вобитног нивоа порте и сагледавање стања 
темељне зоне цркве (сл. 3). Ископавања су 
показала да је грађевина током векова била 
делимично засута, тако да се први фриз, од-
носно венац, није сагледавао у целини. Ду-

бина затрпавања кретала се од 0,60 до 0,20 
m. Највише је била затрпана олтарска ап-
сида, која је била и најугроженија влагом. 
Дакле, затечени ниво тла у порти пре истра-
живања био је последица наноса, а не пра-
вог стања. Средњовековна нивелета терена 
откривана је археолошким истраживањем.

Око цркве се налазила средњовековна 
некропола, на којој је истражено 16 гробо-
ва са покојницима сахрањеним у опруженом 
положају и са хришћанском оријентацијом у 
правцу запад–исток (сл. 2). Поједини гробо-
ви обележени су масивним хоризонталним, 
необрађеним надгробним плочама, док је 

Слика 2 – 
Манастир Велуће, 
ситуација (цртеж: 
А. Матовић)

Figure 2 – Veluće 
monastery – situa-
tion plan (drawing 
by A. Matović)

Слика 3 – 
Манастир Велуће, 
сонда 2, некро-
пола

Figure 3 – Veluće 
monastery, trench 
2, necropolis



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 170

1  Археолошка истраживања у периоду од 20.06 до 06.07.2006. године обавила је екипа у саставу: руководилац 
радова, археолог Гордана Тошић (Завод за заштиту споменика културе, Краљево), археолог Душан Рашковић 
(Народни музеј, Крушевац), студент археологије Марија Марић и архитектонски техничар Александар Матовић 
(Завод за заштиту споменика културе, Краљево).

2  Антрополошку анализу обавио је проф. др Живко Микић, на чему му се овом приликом посебно захваљујемо.

Слика 4 – 
Манастир Велуће, 

гроб 1 

Figure 4 – Veluće 
monastery, grave 1

већина била без гробног белега. У неким гро-
бовима нађени су трагови сандука, Г-1 (сл. 
4) и Г-2, док су поједини гробови имали кон-
струкцију од камена или опека (Г-11, кон-
струкција од притесаног камена и облутака; 
Г-15, опеке са обе стране лобање и преко 
ње). У гробу Г-1, у пределу грудног коша на-
лазили су се остаци зелене тканине са злат-
ним нитима, вероватно од епитрахиља, као 
и шест бронзаних алкица (сл. 4). Поред гла-
ве нађен је патинирани сребрни новчић. У 
гробу Г-2 такође су откривени остаци зелене 
тканине, а у гробовима Г-2, 4 и 5 фрагменти 
средњовековне керамике.

Антрополошком анализом скелета из 
14 гробова, од укупно 16 нађених (два нису 
анализирана јер нису у целини ископана), 
установљено је да су три дечја, док остали 
припадају мушким индивидуама. Старост 
одраслих особа износи од 40 до 60 година, 
док су деца умирала у добу од 2, 4 и 12 го-
дина.2

Од покретног археолошког материјала 
из слоја шута уз олтарску апсиду издваја-
мо фрагмент оригиналне архиволте, који је 
декорисан преплетима двочланих трака (сл. 
5), као и кандило од бронзе са приказом 
Распећа, које припада групи веома распрос-
трањених кандила у XIX веку (сл. 6) (Шакота 
1984: 186). Археолошки материјал откривен 
у слоју шута сведочи о континуитету живота 
у манастиру, од средњег века до данас. 

Археолошка ископавања 2006. године 
дала су смернице за израду пројекта дрена-
же, као и пројекта за уређење порте. Ниве-
лета терена је спуштена, што је допринело и 
исушивању цркве, пре свега олтара, у коме 
су фреске биле веома угрожене. Осим тога, 
истраживања су показала до каквих све за-
блуда и погрешних конзерваторских присту-
па може доћи када таквој врсти радова не 
претходе археолошка ископавања.

Слика 5 – 
Манастир Велуће, 
фрагмент камене 
декоративне пла-
стике, XIV–XV век 

Figure 5 – Veluće 
monastery, frag-
ment of a stone 
decorative orna-
ment, 14th/15th 

century

Слика 6 – 
Манастир 

Велуће, кан-
дило, XIX век 

Figure 6 – 
Veluće monas-

tery, cresset, 
19th century
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PROTECTIVE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN VELUĆE MONASTERY

Gordana Tošić, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Kraljevo

Veluće monastery with Vavedenje Church 
is located some ten kilometers Southeast of 
Trstenik.

In the second half of the 14th century the 
monastery was erected here by local nobility, 
represented on a patron image in the nave and 
the narthex of the Church.

Archeological excavations were conducted 
as a phase of the drainage construction proj-
ect and included work on the area around the 
church, with the aim of defining original level 
of the churchyard and the investigation of the 
state of preservation of the church foundations. 
Work on the excavations has revealed that the 
church building was, over several centuries par-

tially covered, obscuring the first frieze from 
full view.

A medieval necropolis located around the 
church building was also excavated, resulting 
in the discovery of 16 skeletal burials oriented 
in a Christian manner West-East. Certain tombs 
were marked with massive, horizontal, unworked 
tombstones, but the majority of tombs had no 
grave markings at all.

Most of the movable archeological finds 
were discovered in a layer of construction de-
bris next to the altar apse, with fragments of the 
original archivolt decorated with two-part bands 
and a bronze cresset with a depiction of the cru-
cifix being the most interesting of all.
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ЗАШТИТнА АРхЕоЛоШкА ИСТРАЖИвАњА мАнАСТИРА ДРЕнчА

Гордана Тошић, Завод за заштиту споменика културе, Краљево

Кључне речи: XIV–XV век, конак, ископавање, Расински округ, општина Александровац, село Дренча

Манастирски комплекс Дренча, са црк-
вом посвећеном Ваведењу Пресвете Бого-
родице (сл. 1), налази се пет километара 
северно од Александровца, у питомој Жупи, 

покрај Дреначког потока. Ктитор манастира 
је монах Доротеј, трећи хиландарски игуман, 
са сином, јеромонахом Данилом, потоњим 
пећким патријархом Данилом III. 

Екипа Завода за заштиту споменика кул-
туре у Краљеву наставила је археолошка ис-
траживања манастирског комплекса која је 
спроводила 2002. и 2005. године. Циљ заш-
титних археолошких ископавања 2006. го-
дине1 био је даље откривање манастирског 
конака и пратећих манастирских објеката 

ради дефинисања конзерваторских усло-
ва за подизање новог конака и објеката у 
функцији манастира. Дакле, настављена су 
истраживања у оквиру квадратне мреже, и 
то у квадратима: К22, Л22, Љ22, Ј21, К19, 
Л19, Љ19, И17 и Љ17, како би се у целини 
открили зидови конака, чији су габарити ус-
тановљени прошлогодишњим истраживањи-
ма (сл. 2). 

Конак се налази западно од цркве (ди-
мензија 18,5 х 10,5 m), на просечној удаље-
ности од 25 m (сл. 3). На основу археолошког 
материјала, пре свега керамике, може да се 
определи у другу половину XIV и прву поло-
вину XV века. Конак је очуван само у доњим 
зонама, тако да изглед горње зоне може да 
се претпостави једино према аналогијама. 
Грађевина је зидана ломљеним каменом, са 
кречним малтером као везивним средством 
(дебљина зидова 0,90 m). Максималне очу-
ване висине зидова налазе се у западном и 
северном делу конака и износе до 1,20 m. 
Северни зид има темељно проширење од 
0,15 m, које произилази из темеља висине 
0,63 m. Главни улаз налазио се на источној 
страни, на главном комуникацијском правцу 
ка улазу у цркву, и готово на истој коти као 
и врата манастирске цркве. Приземни део 
конака био је подељен преградним зидом 
дебљине 0,80 m, како би могле да се задо-
воље његове функције, као и оставе, мага-

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – 
Положај мана-
стира Дренча, 

са црквом 
посвећеном 

Ваведењу Пре-
свете Богоро-

дице

Figure 1 – 
Location of 

Drenča mon-
astery, with 
Vavedenje 

Church
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цина итд. На спрату су се, што је било уоби-
чајено у средњем веку, налазиле монашке 
келије. На западној страни делимично су 
откривени темељни остаци који можда при-
падају трему.

У једној од просторија конака, уз север-
ни зид, у квадрату К21, нађени су фрагменти 
живописа који указују на значај овог прос-
тора и његову могућу функцију у манастир-
ском комплексу. Узимајући у обзир средњо-
вековно поимање света и хијерархијски 
однос грађевина у манастирским целинама, 
фрескописана просторија могла је бити дру-
га по рангу, одмах након цркве, дакле ма-
настирска трпезарија. У приземном простору 
манастирског конака нађени су многобројни 
фрагменти трпезне керамике, који указују 

на функцију грађе-
вине. 

Керамика от-
кривена током ис-
траживања мана-
стирског конака са-
чувана је претежно 
у фрагментима, 
али ипак показује 
разноврсност об-
лика и начина ук-
рашавања. Стил-
ским карактерис-
тикама сасвим се 
добро уклапа у ке-
рамички материјал 
нађен током иско-
павања оближњих 
налазишта, као 
што су Милентија, 
Козник, Крушевац 
и Сталаћ. Сличност 
се огледа у начину 
израде, облицима 
и орнаментици ка-
рактеристичној за 
моравску Србију. 

Поуздани показатељ за датовање керамике 
моравског круга је керамика из Сталаћа, која 
потиче из затворене археолошке целине, по-
уздано опредељене у последње деценије XIV 
и прве деценије XV века (Бајаловић–Хаџи-
Пешић 1980: 50; Минић 1980: 45). Посебну 
пажњу привлачи фрагмент дршке са морав-
ским преплетом (сл. 4), који је типичан за 
архитектонску декоративну пластику мо-
равске стилске групе.

Током истраживања манастирског ко-
нака у Дренчи откривена је кухињска кера-
мика, односно фрагменти посуда за чување, 
припремање и захватање хране, као и лук-
сузна керамика која се износила на трпе-
зу. У кухињској керамици најзаступљенији 
су лонци косог и високо разгрнутог обода, 

Слика 2 – Основа 
манастирског ком-
плекса

Figure 2 – Founda-
tion of the monastic 
complex

Слика 3 – Основа 
конака

Figure 3 – Dormi-
tory foundation
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чије је тело украшено хоризонталним ли-
нијама распоређеним у сноповима или пак 
комбинацијом урезаних линија у сноповима 
и валовница. У декорацији кухињских посу-
да примењивана је и комбинација урезаних 
хоризонталних линија са аплицираном тра-
ком са убодима или урезима, као и на лонцу 
из Лазаревог града у Крушевцу. Издваја се 
посуда за свакодневну употребу, на чијем се 
дну налази печатни знак у виду крста, који 
је био широко распрострањен симбол у свим 
словенским земљама, као апотропејски знак 
или ознака грнчарске радионице. 

Као и на другим локалитетима моравске 
Србије, у Дренчи, међу трпезном керамиком 
која је служила за изношење хране и чување 
течности, посебно место заузимају крчази, 
бокали и зделе. Одликују се квалитетном 
израдом и богатом декорацијом изведеном 

коришћењем глеђи, енгобе и зграфита. Код 
глеђи се скала боја креће од светлозеле-
не до тамнозелене и од жуте, преко мас-
линасте до мрке. Често се глеђ комбинује 
са енгобом и зграфитом како би се пости-
гао што бољи визуелни ефекат. Поједини 
фрагменти осликани су енгобом, док се на 
другим фрагментима она слива. Међу згра-
фито орнаментима, у Дренчи се издвајају 
фрагменти са розетом, који најближе ана-
логије имају у керамици из Крушевца, као и 
фрагмент са стилизованом врежом, која је 
чест мотив на керамици из средњовековних 

градова: Новог Брда, Крушевца, Сталаћа, 
Београда и Голупца (Бајаловић–Хаџи-Пе-
шић 1980, 79–80).

У керамичком корпусу манастира Дрен-
ча посебно место заузима фрагментован зо-
оморфни изливник (сл. 5), који представља 
прави раритет на простору наше земље. Је-
дини сличан примерак потиче из манастира 
Милентија, који неки истраживачи сврста-
вају у посуде типа акваманила, превасход-
но коришћене у култне сврхе, у ритуалном 
обреду прања руку (Томић 1964: 138; Томић 
1979: 430; Бајаловић–Хаџи-Пешић 1980: 51; 
Бајаловић–Хаџи-Пешић 1981: 66–67). 

За разлику од керамике која је била 
веома заступљена у свакодневном животу, 
у манастирском комплексу у Дренчи, судећи 
према археолошким налазима, употреба 
стаклених посуда сведена је на минимум. 

Чешћи су предмети од метала, међу који-
ма се издвајају оловни крушколики тег и не-
колико ножева. Тег је тежак око 625 g, дакле 
пола оке, и вероватно је чинио део кантара, 
док су ножеви имали различиту намену. Је-
дан од њих, гвозден и врха повијеног „наго-
ре“, коришћен је у кожарским радионицама. 
Има тордирану дршку са лепезасто раску-
цаним завршетком, а на прелазу у сечиво 
прстенасти граничник. На основу аналогија 
из манастира Градца, Студенице, Милешеве 
и Давидовице, као и из града Сталаћа, овај 

нож се датује у XIV век, с тим што су могућа 
померења. У групи металних предмета из-
дваја се гвоздена квака, која свакако припа-
да првобитном манастирском мобилијару из 
XIV века будући да се током релативно крат-
ког трајања манастира ова врста предмета 
није сврставала у тзв. потрошни материјал.

Целокупна анализа археолошког мате-
ријала, од керамичких посуда које се датују 
у крај XIV и почетак XV века, преко метал-
них предмета до танких и малобројних кул-
турних слојева, доказала је кратко трајање 
живота у манастиру. 

Слика 4 – Фраг-
мент керамичке 

дршке са морав-
ским преплетом

Figure 4 – Frag-
ment of a ce-

ramic handle with 
Moravic interlace-

ment

Слика 5 – 
Изливник типа 

акваманила

Figure 5 – 
Aquamanilia 
type nozzle



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 175

1  Истраживања 2006. године (21.09 – 28.10.2006) обавила је екипа у саставу: археолог Гордана Тошић, руководи-
лац радова (Завод за заштиту споменика културе, Краљево), археолог Дејан Булић (Историјски институт САНУ), 
археолог Душан Рашковић (Народни музеј, Крушевац), студент археологоје Марија Марић и архитектонски тех-
ничар Александар Матовић (Завод за заштиту споменика културе, Краљево). Пројекат финансира Министарство 
културе.

2  Геоелектрична мерења обавио је Момир Вукадиновић, инжењер геофизике.
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DRENčA MONASTERY, PROTECTIVE ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS

Gordana Tošić, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Kraljevo

Monastic complex of Drenča, with the church 
of Vavedenje Presvete Bogorodice is located 
some five kilometers north of Aleksandrovac.

The team of the Institute for the Protection 
of Cultural Monuments in Kraljevo this year con-
tinued the excavations previously led in 2002 
and 2005. Protective archeological excavations 
of this campaign were aimed at further discov-
ery of the monastic dormitory and accompany-
ing objects.

The dormitory is located approximately 25 
meters west of the church (its dimensions be-
ing 18.5x10.5 meters). On the basis of movable 
finds, above all pottery fragments, it can be dat-
ed between the second half of the 14th and the 

first half of the 15th century. The dormitory is 
preserved only in its lower parts.

In one of the rooms, next to the North wall, 
in block K21, fragments of fresco paintings 
were detected that may imply the significance 
of this area and its possible function within the 
complex. Pottery fragments discovered dur-
ing the excavation of the dormitory are mostly 
highly fragmented, but even in such condition 
they exemplify variations in shape and decora-
tions. On the basis of the characteristics of the 
style the material fits almost perfectly with the 
material discovered during the excavations of 
nearby archaeological sites of Milentija, Koznik, 
Kruševac or Stalać.

Резултати досадашњих археолошких 
и архитектонских истраживања манастир 
Дренчу сврставају у значајне задужбине у 
развоју моравских споменика, али истовре-
мено постављају низ питања чији одговори 
зависе од будућих теоријских, али и практич-
них истраживања. У том смислу, за наредну 
годину предвиђена су даља археолошка ис-
копавања, усмерена на откривање звоника 
и других пратећих објеката у манастирској 

целини. Резултати геоелектричних мерења 
указују на постојање зида између конака и 
цркве, као и јаке концентрације камена уз 
Дреначку реку, на простору јужно и југоис-
точно од цркве.2

Досадашњи резултати истраживања 
манастирског конака омогућили су дефи-
нисање мера техничке заштите и услова за 
изградњу новог конака, тако да је у току 
његово пројектовање. 
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АРхЕоЛоШкА ИСТРАЖИвАњА ЛокАЛИТЕТА ТРГ У чАчкУ

Гордана Тошић, Завод за заштиту споменика културе, Краљево
Дејан Булић, Историјски институт, Београд, 
Душан Рашковић, Народни музеј, Крушевац

Александар Матовић, Завод за заштиту споменика културе, Краљево

Кључне речи: XIV–XV век, османски период, рецентни налази, 
заштитна ископавања, западна Србија, Чачак, градско шеталиште

Од 15.05 до 27.05.2006. године обавље-
на су археолошка истраживања у централ-
ној градској зони Чачка, на простору град-

ског шеталишта.1 Радови су имали заштитни 
карактер због изградње грејне мреже која 
је пролазила преко поменутог трга и под 
правим углом скретала у Улицу кнеза Мило-
ша, а били су условљени постојањем више 
важних локалитета у непосредној близини 
(античке терме и средњовековна некропо-
ла, античка вила у Мутаповој улици и црква 
Богородице Градачке). 

Археолошким радовима само је дели-
мично испитана траса цевовода. Укупна ис-
траживана дужина помоћу контролног рова 
износи 25,40 m и на тај начин добијени су 
неопходни стратиграфски подаци о град-
ском шеталишту. Приближна оријентација 
рова, који је потпуно пратио трасу цевово-
да, била је северозапад–југоисток. Ширина 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Источни 
профил

Eastern profile
Слика 1 – Источни профил, детаљ

Figure 1 – Eastern profile, in detail

Слика 2 – Источни профил, детаљ

Figure 2 – Eastern profile, in detail
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Слика 3 – Јужни део контролног рова

Figure 3 – South part of the control trench

Слика 4 – Северни део контролног рова

Figure 4 – North part of the control trench

ископа је у првих 11,70 m износила 2 m, а 
код осталих 13,70 m редуцирана је на 1 m. 
Максимална дубина износила је 2,10 m.

Ровом су констатовани слојеви наси-
пања и нивелације, али и одсуство кул-
турних слојева. На читавој површини рова, 
испод травнатог покривача, налази се слој 
шута (камен и малтер). У површинским зо-
нама уочени су остаци зидова рецентног ар-
хитектонског објекта. Следило је неколико 
слојева нивелације терена, местимично са 
врло интензивним слојевима ћерамиде, га-
режи и запечене земље. Након помешаног 
слоја насуте земље и глине уочен је слој 
чисте глиновите земље која је представља-
ла здравицу. Сви ови слојеви нису били ар-
хеолошки интересантни.

Слојеве је пратио углавном рецентни 
археолошки материјал, пре свега керами-
ка, од које је најбројнија грађевинска ке-
рамика (ћерамида и керамичке цеви), али 
и порцелански предмети и неколико кера-
мичких лула. Нису изостали ни налази да-
нашњег стакла. Напомињемо да налази не 
потичу из културних слојева већ из слојева 
насипања, који су формирани довлачењем 
земље и шута са других градских локација. 
Због тога не чуди хронолошки распон кера-
мике од турског доба до данашњих дана, са 
ретким примерцима средњовековне прове-
нијенције, од чега издвајамо уломак хори-
зонталне дршке из XIV–XV столећа. 

Заштитно ископавање није пружило 
значајне покретне археолошке налазе, али 

Слика 5 – Налази са локалитета

Figure 5 – Movable archaeological finds

Слика 6 – Налази са локалитета

Figure 6 – Movable archaeological finds
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1  Носилац истраживања био је Завод за заштиту споменика културе, Краљево. Руководилац истраживања била је 
археолог Г. Тошић, док су стручну екипу сачињавали: Д. Рашковић, археолог Народног музеја из Крушевца, Д. 
Булић, археолог Историјског института из Београда, и А. Матовић, архитектонски техничар Завода из Краљева.

су добијени важни подаци о простирању 
културних слојева на самој територији град-
ског језгра и о просторном распореду архи-

тектонских објеката. Ови подаци корисни 
су за разматрања топографије античког и 
средњовековног насеља. 

DRENčA MONASTERY, PROTECTIVE ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS

Gordana Tošić, Institute for the Protection of the Culture Heritage Monuments, Kraljevo
Dejan Bulić, Institute of History, Belgrade

Dušan Rašković, National Museum, Kruševac
Aleksandar Matović, Institute for the Protection of the Culture Heritage Monuments, Kraljevo

Rescue archaeological excavations in Čačak 
were conducted in the town pedestrian zone, as 
a part of the heating conduits construction.

Within the trench, layers of backfilling 
and leveling of the terrain formed with the soil 

brought in from other locations across the town 
were detected. Therefore, a variety of pottery 
finds ranging from Turkish period to present day 
(with rare Medieval fragments) examples should 
be of no surprise.
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кТИТоРСкА ГРобнИцА У цРквИ мАнАСТИРА РЕСАвЕ

Марин Брмболић, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд

Кључне речи: деспот Стефан Лазаревић, ктиторски гроб, манастир Ресава

Прва сондажна истраживања унутар 
бедема манастира Ресаве обавио је проф. 
Слободан Ненадовић у периоду од 1956. до 
1964. године. Систематска археолошка иско-
павања започета су 2005. године, а до 2007. 
године испитани су северни, западни и део 

јужног сектора порте (сл. 1). Према програ-
му истраживања, 2006. године обављени су 
систематски радови у наосу цркве, а један од 
главних циљева свакако је био дефинисање 
могућих гробних укопа уз јужни зид запад-
ног травеја. На основу наших сазнања о фу-

нерарној пракси у средњовековној Србији, 
на том простору могло се очекивати откриће 
ктиторске гробнице.

 Испод затеченог пода од камених пло-
ча, а потом и старијег пода који је био из-
рађен од опеке, уз јужни зид западног тра-
веја уочен је гробни укоп. Након слоја мрке 
земље помешане са фрагментима живопи-
са, окулуса и аморфним блоковима сиге, у 
гробној конструкцији откривен је скелет у 
анатомском положају (сл. 2). Покојник је 
био положен на леђа, са рукама прекрш-
теним у пределу трбуха. Глава се налази-
ла испод левог лакта, а мандибула код леве 
потколенице, што је проузроковано девас-
тирањем гробнице, вероватно врло брзо на-
кон сахране. Антрополошком опсервацијом 
in situ констатовано је да је добро очуван 
скелет припадао мушкој индивидуи старој 
око 50 година. Према траговима иструле-
лог дрвета и гвозденим клиновима поузда-
но можемо да закључимо да је покојник био 
положен у дрвени ковчег. Дефинисана стра-
тиграфија и откривени подаци о гробници 
допуштају прилично сигурну реконструк-
цију њеног изгледа и процеса саме сахране, 
али и одређене закључке о начину њеног 
девастирања.

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – Архео-
лошки истражени 
делови манастир-
ске порте

Figure 1 – Archae-
ologically excavated 
parts of the monas-
tic courtyard
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Слика 2 – 
Ктиторска гробни-
ца у југозападном 

углу наоса, са 
земним остацима 
деспота Стефана 

Лазаревића

Figure 2 – Tomb 
in the Southeast 

corner of the nave 
with earthly remains 

of despot Stefan 
Lazarević, church 

patron

 Резултати археолошких ископавања 
потпуно су сагласни са подацима које оста-
вља Константин Филозоф, биограф деспо-
та Стефана Лазаревића, о месту и начину 
сахране ктитора манастира Ресаве, који је 
изненада умро 19. јула 1427. године. На-
кон антрополошких и ДНК анализа може-
мо недвосмислено да закључимо да се у 
западном травеју цркве манастира Ресаве, 
у гробној конструкцији поред јужног зида, 
налази гробница са земним остацима кти-
тора – деспота Стефана Лазаревића.1 Овим 

открићем, без сваке сумње, решена је више-
вековна дилема о месту сахране ктитора ве-
роватно најрепрезентативније гробне цркве 
саграђене у раздобљу моравске Србије.

Археолошка ископавања 2006. годи-
не обављена су и у припрати манастирске 
цркве. Истражена је гробница у њеном ју-
гоисточном углу, која је последњих деце-
нија уносила забуну у настојањима да се 
дефинише место деспотове сахране. Том 
приликом нађене су две зидане гробнице. У 
млађој гробници, која се датује у XVIII век, 

Слика 3 – Гроб-
нице из XV и 
XVIII века, у 

југоисточном углу 
припрате 

Figure 3 – Tombs in 
the Southeast cor-
ner of the narthex 
dated to XVIII and 

XV century



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 181

констатовани су делови скелета две се-
кундарно сахрањене индивидуе. Испод ње 
била је старија гробница, која се поуздано 
датује у XV век (сл. 3). 

У добро очуваном дрвеном ковчегу ле-
жао је скелет индивидуе мушког пола, ста-
рости око 60 година. Сасвим је вероватно 

да је у гробници у југоисточном углу при-
прате сахрањен Калојан Русота, личност 
која је имала велики утицај на двору дес-
пота Стефана, а потом и Ђурђа Бранковића. 
Према историјским изворима, умро је 16. 
априла 1437. године и сахрањен је у храму 
манастира Ресаве.

TOMB OF THE CHURCH PATRON IN THE MONASTERY RESAVA

Marin Brmbolić, Institute for Protection of Cultural Monuments of Serbia, Belgrade

Between 1956 and 1964, under the supervi-
sion of prof. Slobodan Nenadović, first system-
atic excavations were conducted within the ram-
parts of Resava monastery. Systematic archaeo-
logical excavations started in 2005, and by 2007 
North, West and part of the Southern sector of 
the churchyard were explored (Fig. 1). In ac-
cordance with the excavation plan for campaign 
2006 systematic excavations were conducted in 
the church nave with one of main aims being the 
definition of possible graves along the southern 
wall of the west travee. Based on our knowledge 
of funerary practices in medieval Serbia, the dis-
covery of the tomb of the church patron could 
have been expected.

Underneath present day stone plated floor, 
followed by an older floor made of bricks, a 
grave was detected next to the south wall of the 
western travee. Following the removal of a layer 
of brown soil, mixed in with the fragments of 
wall plastering, oculus and amorphous blocks of 
sinter, a skeleton in its correct anatomical dispo-
sition was discovered within the tomb (Fig. 2). 
The deceased has been laid flat on its back, with 
hands crossed over the stomach. The head was 
discovered under the left elbow and the man-
dible in the region of the left shin, a result of 
the devastation of the tomb, possibly soon after 
the burial took place. Anthropological observa-
tions in situ have enabled us to state that the 
well preserved skeleton belonged to a male in-
dividual, around 50 years of age. Judging by the 
trace finds of rotted tree and iron spikes found 
in the grave, we can say that the deceased was 
laid in a wooden coffin. Defined stratigraphy and 
gathered data about the tomb allow us to recon-
struct the appearance of the tomb and the fu-
nerary process with a great degree of certainty, 

but also to state certain conclusions about the 
manner of its devastation.

The results of the archeological excavations 
are in full accordance with the data regarding 
the place and manner of funeral, described in 
the work of Constantine Philosopher, the official 
biographer of Despot Stefan Lazarević, patron of 
Resava monastery who abruptly died on the 19th 
July 1427. Following anthropological and DNA 
analysis, we can conclude, without any doubt, 
that the west travee of the Resava monastery 
church contains the grave with earthly remains 
of the church patron – Despot Stefan Lazarević.1 
This discovery has, without a doubt, solved a 
dilemma spanning several centuries about the 
burial place of the patron of the probably most 
representative grave church of the Moravic Ser-
bia period.

Archaeological excavations of the 2006 
campaign were also conducted in the narthex of 
the monastery church. A tomb responsible for 
the decades of perplexity surrounding the loca-
tion of the Despot’s resting place has been ex-
cavated in the Southeast corner of the narthex. 
In the process, two tombs were discovered, with 
the younger one (dated to the 18th century) 
containing parts of skeletons belonging to two 
secondary burials. Underneath this tomb, an 
older tomb has been detected (dated to the 15th 
century) (Fig. 3), containing a well preserved 
wooden casket with the remains of a skeleton 
of a male individual, around the age of 60. It is 
quite possible that these skeletal remains belong 
to Kalojan Rusota, a person of significant impor-
tance on the courts of Despot Stefan Lazarević 
and Đurađ Branković, who, according to histori-
cal sources, died on the 16th of April 1437 and 
was buried in Resava monastery (Image 3).

1  Резултати археолошких истраживања, антрополошких и ДНК анализа објављени су 2007. године: М. Брмболић, 
Гробнице у цркви манастира Ресаве, Н. Миладиновић-Радмиловић, Антрополошка анализа из гробова у цркви 
манастира Ресаве, О.Стојковић, Т. Варљен, Ж. Микић, Молекуларно-генетичка анализа скелетних остатака исто-
ријских личности из манастира Ресаве и Раванице, Саопштења XXXIX, Београд, 2007, 9–69.

1  Results of the archaeological excavations, anthropological and DNA analysis were published in 2007 in: M. Brmbolić, 
Tombs in the church of Resava monastery, N. Miladinović-Radmilović, Anthropological analysis of the graves in the 
church of Resava monastery, O. Stojković, T. Varljen, Ž. Mikić, Molecular-genetic analysis of the skeletal remains of 
historic persons from Resava and Ravanica monasteries, Saopštenja XXXIX, Beograd, 2007, p. 9-69.
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ТвРђАвА бАч

Небојша Станојев, Музеј Војводине, Нови Сад

Кључне речи: средњи век, ископавања, Војводина, југозападна Бачка, Бач 

Средњовековни утврђени замак са-
грађен је у пространом меандру Мостонге, 
на рубним деловима источне инундационе 
равни Дунава. 

Ископавања обављана 2006. године1 на 
локацији средњовековног утврђеног замка 
(сл. 1 и 9) представљају наставак ископа-
вања из 2003–2005. године. Она су се пак 
надовезала на радове из 1980–1981, од-
носно на оне из 1958–1959. године (Шaндoр 
1961). Објективно, сви ови радови по обиму 
још увек заостају за онима с краја XIX века 
(Henszelman 1873). Обављана од 1870. до 
1872. године, она дају општу слику тада кон-
статованих, пре свега зиданих објеката, али 
без могућности да се успоставе одговарајући 
хронолошки односи. 

Динамична градња на релативно малом 
простору негирала је и девастирала архе-
олошке целине, а с друге стране, успоста-
вљана је релативна хронологија објеката. 
Овогодишњим радовима дефинисани су 
хоризонти, грађевинске фазе, подови, ни-
вои дворишта тврђаве, као предуслов за 
исправно разматрање и опредељење у по-
следњој фази радова, односно ревитализа-
цији комплекса. 

Дoсaдaшњa aрхeoлoшкa искoпaвaњa 
и eвидeнтирaње aрхeoлoшких лoкaциja 
упућуjу нa слeдeћe. Нajстaриje нaсeљe поти-
че из млaђeг нeoлитa, а дoкумeнтoвaнo je ис-
пoд тeмeљa видљивих зидoвa утврђeнoг зaм-
кa. Oнo je живeлo и у брoнзaнoм добу, хал-
тштату и лaтeну. Пojeдинaчни нaлaзи укaзуjу 
и нa кaсну aнтику, oднoснo на III и IV вeк. 
Ту су кoнстaтoвaни и oбjeкти срeдњoвeкoв-
нoг нaсeљa (пeћи, укoпaни силoси, oстaци 
кућa). Пoкрeтaн aрхeoлoшки мaтeриjaл, уг-
лaвнoм кeрaмикa, aли и нoвaц, oпрeдeљуjу 
oвe нaсeoбинскe oбjeктe у пeриoд oд X дo 
XIII вeкa. Oстaци стaриjeг утврђeњa пoд 
пoстojeћим видљивим зидoвимa утврђeнoг 
зaмкa нису пoтврђeни. Oвa лoкaциja je 
зaпaднa, oднoснo крajњa сeвeрoзaпaднa тaч-
кa трoугaoнoг прoстoрa кojи oбликуjу меан-
дар Moстoнге и мањи водоток на истоку.

Документована је пaлaтa прислoњeнa 
уз сeвeрoистoчни бeдeм. Изузeв нeкoли-
кo кoнструктивних eлeмeнaтa сaчувaних у 
унутрaшњeм лицу бeдeмa, oстaци пaлaте 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – 
Утврђени 

замак Бач, с 
југозапада

Figure 1 – 
Bač, fortified 
castle, view 

from the 
Southwest
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били су пoд слojeвимa грaђeвинскoг шутa 
(сл. 2) који пoтичe oд њeног гoрњeг eтaжа 
и, мaњим дeлoм, од бeдeмa. Joш крajeм XIX 
вeкa зaпoчeтo је oткoпaвaњe oвe знaчajнe 
цeлинe утврђeнoг зaмкa. Нoвиja искoпaвaњa, 
1980. и 1981. гoдинe, a зaтим 2003. и 2004. 
године, oдвиjaлa су сe у гaбaритимa дoњeг 
eтaжа пaлaтe. Њу зaтвaрajу сeвeрoзaпaд-
ни бeдeм, у тeмeљним зoнaмa сaчувaни jу-
гoистoчни и jугoзaпaдни зид и слaбo oчу-
вaн сeвeрoзaпaдни зид сa oстaцимa зидaнe 
пeћи. Нa oвe зидoвe и нa три ступцa (рaђeни 
oпeкaмa) oслaњaли су сe крстaсти свoдo-
ви. Осaм крстaстих свoдoвa пoкривaлo je 
пoвршину дoњeг eтaжа. Сaчувaни су њи-
хови пoчeци, уштeмaни у унутрaшњe лицe 
сeвeрoистoчнoг бeдeмa. Koнстaтoвaн je нивo 

сa минимaлнo oчувaним зoнaмa пoдa. Нивo 
пoдa и налази у шуту указују на пoслeдицe 
пoжaрa. Резултат сeкундaрних укoпaвaњa, 
сa рaзличитим нaмeрaмa, били су рушeњe 
и уништaвaњe знaчajних пoдaтaкa o грaди-
тeљству и, уoпштe, o пoчeцимa урбaнoг нa-
чинa живoтa у срeдњeм вeку у oвим крajeви-
мa. Koнтрaфoри су прислaњaни уз унутрaшњe 
лицe бeдeмa и уз унутрaшњa лицa oстaлих 
зидoвa кojи зaтвaрajу прoстoриjу. У гaбaри-
тимa oвe сутeрeнскe прoстoриje, у грaђeвин-
скoм шуту, нaлaжeн je пoкрeтaн aрхeoлoш-
ки мaтeриjaл кojи пoтичe и из гoрњих eтaжa 
грaђeвинe. И у сaмoм нивoу пoдa нaлaжeнa 
je плaстикa од тeрaкoте. Oстaли пoкрeтaн 
мaтeриjaл чинe рaзличитe aлaткe, кeрaмикa, 
нoвaц, пojeдинaчни нaлaзи нaкитa, oкoви и 

Слика 2 – Палата, 
уз североисточни 
бедем

Figure 2 – Palace, 
Northeast rampart

Слика 3 – Зидани канал, партија у бедему

Figure 3 – Brick duct, part of the rampart

Слика 4 – Копча за књигу, бронза, XV век

Figure 4 – Book clasp, bronze, 15th century
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aпликaциje за нaмeштaј. Jeдну групу нaлaзa 
представљају oстaци пeћи зa зaгрeвaњe 
прoстoриja. Многоројни су глeђoсaни кeрa-
мички пeћњaци, кojи oдрaжaвajу oнoврeмe-

ни луксуз. Moтиви нa њимa имају кaснoгo-
тичка и рeнeсaнсна oбeлeжja. 

Ископавање зиданог канала, започе-
то у претходној кампањи, настављено је у 
партијама уз бедем и у њему. Канал зaпo-
чињe прeлoмљeним лукoм у унутрaшњeм 
лицу oвoг бeдeмa. Ka сeвeру–сeвeрoистo-
ку његове вeртикaлне бoчне стрaне зидa-
не су oпeкaмa. Зaтвoрeн je опекама „нa двe 
вoдe“. Гoрњa и бoчнe пoвршинe ojaчaнe су 
и oбзидaнe сa нeкoликo рeдa oпeкa, чимe 
je гoрњa пoвршинa зaрaвњeнa и дoбрo 
oбeзбeђeнa oд зaрушaвaњa. Ближе обали 
Мостонге гoрњa пoвршинa губи двoсливни 
пoкривaч и зaтворена је сa двe хoризoнтaлнo 
пoстaвљeнe oпeкe. Нa oвoм делу, нa oбaли 
Moстoнгe, зидани канал пoстeпeнo тoнe, и 
то због зaрушaвaњa oбaлe, па je испуњeн 
грaђeвинским шутoм. Уз oбaлу Moстoнгe ње-
гово днo чини хoризoнтaлни слoг пoпрeч-
нo пoстaвљeних цигала. Уз бeдeм je кoн-
стaтoвaнa сaмo мaлтeрнa кoшуљицa, мoжда 
са дном дeвaстирaнoг зидног канала, тaкoђe 
oблoжeним хoризoнтaлним слoгoм oпeкa. У 
циљу потпунијег документовања конструк-
ције и простирања, као и одређенијег дефи-
нисања намене, требало би наставити отко-
павање партија на обали Мостонге (сл. 3). 

Осим керамике из свих периода, значај-
ни су и налази оруђа, оружја и окова разли-
чите намене. Мање су бројни налази новца и 
стакла (прозорско стакло, посуде, нарукви-
це), као и окова за књиге (сл. 4 и 5). 

Слика 5 – 
Наруквица, 

стаклена паста, 
XVI век

Figure 5 – Brace-
let, glass paste, 

16th century

Слика 
6 – Силос, 

XVI–XVII век

Figure 6 – 
Silo, 16th 

-17th century

Слика 7 – 
Цистерна уз 

донжон

Figure 7 – 
Cistern, East, 

next to Donjon 
tower



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 185

Слика 8 – Цистер-
на, ренесансне 
сполије

Figure 8 – Cistern, 
renaissance spolias

Слика 9 – 
Утврђени замак 
Бач: А – палата; 
В – зидани канал; 
С – цистерна; D – 
донжон; E – кула 
са балконима; F 
– кула капела; G 
– квадратна кула; 
H – кружна кула; 
I – улазна партија 
(ископавања запо-
чета 2007. године)

Figure 9 – Bač, 
fortified castle: A – 
palace, B – duct, C 
– cistern, D – don-
jon tower, E – tower 
with balconies, 
F – chapel tower, 
G – square tower, 
H – circular tower, 
I – entrance (exca-
vations in this area 
started in 2007)

У донжону су обављани припремни ра-
дови за реконструкцију горњих етажа. Ис-
траживања су се одвијала на простору који 

затварају југоисточни бедем, палата и дон-
жон. Уз унутрашње лице бедема и уз те-
мељне зоне донжона откривено је неколико 
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1  Ископавања су обављена на основу дозволе Министарства културе Републике Србије бр. 633-00-611/2006-03, од 
25. 07. 2006. године. Руководилац радова је Марко Поповић, Археолошки институт, Београд. Радове организују 
Миомир Петровић, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад, и Небојша Станојев, Војвођански 
музеј, Нови Сад.
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BAč FORTRESS

Nebojša Stanojev, Museum of Vojvodina, Novi Sad

Medieval fortified castle in Bač was built in a 
wide meander of the Mostonga River, on the edg-
es of the eastern inundation plain of Danube.

The excavations in 2006 on the site of the 
Medieval castle (Fig. 1 & 8) are a continuation 
of the research done between 2003 and 2005. 
These on the other hand continue those in 1980 
and 1981 and 1958-1959. Objectively, all of the 
work done on the castle are still lagging in com-
parison of the work done in the 19th century. 
These excavations that took place between 1870 
and 1872 have yielded a general picture of the 
detected objects, but were unable to establish 
suitable chronological relations.

Archaeological research performed so far 
and the evidence of the archaeological locations 
indicate the following. The oldest settlement, 
dated to the late Neolithic was documented un-
der the foundations of the visible, standing walls 

of the fortified castle. Settlements belonging to 
the Bronze Age, Early Iron Age and La Tene pe-
riods were also detected on site. Certain finds 
indicate the existence of a late Roman (3rd and 
4th century AD) layer on the site. This location is 
the Western most, i.e. Northwestern most point 
of the triangular area formed by the Mostonga 
meander and a smaller stream located on the 
East. Objects belonging to a medieval settle-
ment were discovered (kilns, buried silos, house 
remains) in this location as well, underneath the 
foundations of the still standing visible walls of 
the castle. Movable archaeological finds, mostly 
represented by pottery fragments, but also coins 
date this settlement objects to a period between 
10th and 13th century. The remains of an older 
fortification (dated to the 15th century), under-
neath the existing walls of the fortified castle 
were not confirmed in this part of the site.

објеката из XV–XVI века. Ради се о силоси-
ма који су највећим делом укопани у раније 
средњовековне и праисторијске слојеве, а 
керамички предмети упућују и на период 
под турском управом (сл. 6). Истовремено, 
налази пластике од теракоте и остаци пећи 
са бојеним глеђосаним пећњацима наглаша-
вају време у коме се живот у тврђави и пала-
ти одвијао у пуном сјају. 

Осим изузетно значајне пластике од 
теракоте, у грађевинском шуту налажена 
је камена пластика обликована у готичком 

и ренесансном стилу. На простору између 
донжона и југоисточног бедема истражена 
је и документована цистерна. Досадашњи 
радови показали су да се ради о изузетном 
објекту, који би могао да буде обухваћен 
укупном ревитализацијом тврђаве. Сполије 
пластике од теракоте у цистерни добар су 
показатељ и за овакву врсту разматрања 
(сл. 7 и 8). 

Радови ће бити настављени откопа-
вањем југоисточног бедема, куле и капије 
на бедему.
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бЕоГРАДСкА ТвРђАвА – комПЛЕкС ЗИнДАн кАПИЈЕ

Горан Илијић, Археолошки институт, Београд

Кључне речи: антички период, средњи век, турско-аустријски период, 
Београд – Стари град, Београдска тврђава – Горњи град

Утврђени комплекс средњовековне Зин-
дан капије археолошки је истраживан 60-их 
година прошлог века (Поповић 1970: 25–
38), а нова ископавања на овом простору 
уследила су током последњих година.1 У на-
ставку реализације програма Завода за заш-

титу споменика културе града Београда, уз 
допунска архитектонска истраживања, 2006. 
године обављена су и археолошка ископа-
вања мањег обима.2 Системом од пет сонди 
испитан је шири простор комплекса капије, у 
циљу утврђивања дна темеља зидова из раз-
личитих епоха и нивоа стеновите здравице, 
као и добијања података о културној стра-
тиграфији (сл. 1). 

Сонда 1 отворена је како би се испита-
ла стратиграфска слика која претходи из-
градњи лучног бедема, односно целог ком-
плекса Зиндан капије средином XV века. 
Констатована су три јасно издвојена хори-
зонта. Најстарији је моћан праисторијски 
хоризонт, окарактерисан јамама и бројним 
рупама од коља, које указују на већи прос-
тор који је заузимало праисторијско насеље 
регистровано на неколико места у Горњем 
граду. Керамички материјал углавном при-
пада енеолитском периоду, али малобројни 
уломци керамике из бронзаног и старијег 
гвозденог доба, откривени у слоју на који 
се надовезује антички хоризонт, упућују на 
претпоставку о континуитету насељавања на 
овом месту током знатног дела праисторије. 
Изнад праисторијског констатован је ста-
рији антички хоризонт, представљен оста-
цима сухозидно-бондручног објекта са више 

пута обнављаним подом од набијене земље. 
Објекат је оријентисан у правцу североза-
пад–југоисток. Његова унутрашња ширина 
износи 1,60 m, а спољашња 2,10 m. Облик, 
величина и намена овог објекта од лаке кон-
струкције, у непосредној близини античког 
утврђења, остали су непознати због веома 
ограниченог расположивог простора иско-
па, условљеног положајем архитектуре из 
млађих епоха. Према налазима керамике у 
слоју изнад поднице, могао би да се датује у 
II–III век. Касноантички хоризонт одликују 
укопи јама, који су делимично оштетили и 
старији, горе поменути објекат. Осим касно-
античком керамиком, јаме су биле испуњене 
претежно полуфабрикатима од јелењег рога, 
што говори о посебној врсти занатске делат-
ности, али и о коришћењу јама за одлагање 
отпада у наведеном периоду. Два гроба уко-
пана у антички слој по свој прилици су део 
мање некрополе, констатоване током истра-
живања 1968. године.

Сонде 6 и 6а отворене су у унутра-
шњости капонира из прве половине XVIII 
века, који спаја комплекс Зиндан капије и 
бастион II, чији скривени ходник предста-
вља наставак трасе капонира. Истражене су 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – Зиндан 
капија, ситуацио-
ни план сонди из 
2006. године

Figure 1 – Belgrade 
fortress – Zindan 
gate, situation plan, 
campaign 2006 
trenches
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површине са обе стране пролаза који спаја 
капонир и мањи ходник са степенишним 
силазом, и који повезује комплекс Зиндан 
капије са простором капонира. Циљ ис-
траживања био је утврђивање првобитног 
шетног нивоа у капониру, као и културних 
слојева до здравице. Капонир је широк 2,60 
m, а ходник ка степенишном силазу 2,25 
m. Сам пролаз, такође археолошки истра-
жен овом приликом, дугачак је 0,90 m, а 
широк између 1,20 и 1,40 m. Откривен је 
и делимично очуван првобитни праг про-
лаза, као и његово поплочање. Првобитни 
ниво ходника у капониру налазио се испод 

слојева рецентног шута и одликује 
се знатним слојем гарежи који се на 
њему формирао. Капонир је зидан од 
опека, а темељима належе директно 
на стену. Ископавањима у наведеним 
сондама није нађен археолошки мате-
ријал, а слојеви су имали карактерис-
тике насипања са доста шута. Како 
показују резултати истраживања, при 
изградњи капонира слојеви су били 
прокопани све до стене, а евентуална 
средњовековна зидна маса бедема на 
том месту била је потпуно уништена.

Сонда 7 отворена је уз фланак 
бастиона II с краја XVII века, готово 
на самом њеном крају, испред улаза 
у скривени ходник бастиона који је 
водио из простора одбрамбеног рова 
испред Североисточног бедема Горњег 

града. Истражен је и улаз, као и простор не-
посредно уз његову унутрашњу страну. Бо-
чни зид, широк 1 m, којим је преграђен ров 
поред улаза у скривени ходник, подигнут је 
на стени, а очуван је до висине од приближ-
но 1 m, односно нешто изнад данашњег ни-
воа тла у рову у коме се налази његова очу-
вана круна. Првобитни камени зид фланке 
бастиона, ширине 1,60 m, на овом месту је 
пробијен како би се из рова направио улаз 
у скривени ходник. Као и ходник, пролаз 
је засведен и на бочним странама обзидан 
опекама. Висина улаза износи око 2,50 m, 
ширина је 1,30 m, а евентуални праг није 

Слика 2 – Сонда 
1, основа античког 

објекта

Figure 2 – Trench 
1, foundation of a 

Roman object

Слика 3 – Сон-
да 1, основа 

античког објекта, 
поглед са 

југоистока

Figure 3 – Trench 
1, foundation of 
a Roman object, 

view from South-
east
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сачуван. Постављен је благо укосо у односу 
на правац зида у којем је пробијен. И каме-
ни зид фланке бастиона на коме је пробијен 
улаз налегао је директно на стену, пратећи 
њен облик. Сви слојеви до нивоа стеновите 
здравице имају карактер насипних слојева, 

са доста шута и керамичким материјалом из 
турско-аустријског периода. 

У унутрашњости ходника, са десне стра-
не улаза, налази се још један засведени 
пролаз, чији првобитни изглед, димензије и 
функција остају непознати с обзиром на то 

Слика 4 – Сонде 6 и 6а, пролаз у капониру, 
поглед са северозапада

Figure 4 – Trenches 6 & 6a, passage through the 
corridor, view from the Northwest

Слика 5 – Сонда 7, улаз у скривени 
ходник бастиона, поглед са југозапада

Figure 5 – Trench 7, entrance into the hidden 
corridor of the bastion, view from the Southwest

Слика 6 – Сонда 
8, лучни бедем 
комплекса, детаљ 
темеља, поглед са 
северозапада

Figure 6 – Trench 
8, arched rampart 
of the complex, 
detail of the founda-
tion, view from the 
Southwest
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1  Архитектонска и археолошка истраживања вршена су 2003–2004. године (сонде 2, 3, 4 и 5). Није публиковано 
(документација Научно-истраживачког пројекта за Београдску тврђаву).

2  Дозвола Министарства културе Републике Србије бр. 633–00–538/2006–03, од 15.06.2006. Руководилац истражи-
вања био је др Марко Поповић; у ископавањима је учествовао археолог Горан Илијић.
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BELGRADE FORTRESS – ZINDAN GATE COMPLEX

Goran Ilijić, Institute of Archaeology, Belgrade

Excavations on the complex of the Zindan 
gate in 2006 campaign have mostly confirmed 
the results of earlier exploration in this area. 
The construction of the gate complex (XV cen-
tury) followed by even more extensive work on 
the construction of the bastion fortification in 
the late XVII and the first half of the XVIII cen-
tury had a serious after effect; partial of com-
plete destruction of older layers in a wide area 
around the gate. Stratigraphic image detected 
in the trenches located alongside medieval or 
baroque construction shows the existence of 

sequential layering that can be traced all the 
way to bedrock, with sporadic archaeological 
material being represented by fragments of 
Turkish and Austro-Hungarian pottery, seldom 
even older fragments. 

This campaign has also shown the exis-
tence of smaller areas with relatively intact lay-
ers, above all within the ramparts of the com-
plex, yielding additional data about the area in 
the close vicinity of the ancient Roman legion-
ary fortification, but also of a long lasting pre-
historic settlement.

да његов простор није у целини истражен. 
Посматрано од нивоа ходника на овом месту, 
висина пролаза је око 1,25 m, а ширина око 
1,15 m. Могуће је да је у питању вентила-
циони отвор или камин, пошто се излазни 
отвор ове конструкције налази на земљаној 
платформи на горњем делу бастиона.

Сонда 8 отворена је са спољашње стра-
не лучног бедема комплекса Зиндан капије, 
у висини, односно испод мале капије на бе-
дему. Као што показује ниво терена, стено-
вита здравица бележи пад од југа ка северу. 
Дно темеља лучног бедема следи конфигу-
рацију терена и належе на стену. С обзиром 
да и у овом случају слојеви имају насипни 

карактер све до саме стене, и археолошки 
материјал, углавном керамика, показује ме-
шање, уз преовлађујуће форме из турско-
аустријског периода.

Истраживањима на простору Зиндан ка-
пије у 2006. години потврђена је основна ар-
хеолошка слика до које се дошло током ра-
нијих истраживања. Изградња фортифика-
ција у XV, а затим и у XVII–XVIII веку довела 
је до делимичног или потпуног уништења 
археолошких слојева. Мање интактне зоне 
преостале су унутар земљаног бастиона у 
оквиру комплекса, где су и овом приликом 
добијени подаци о наведеном простору у 
доба антике и праисторије.
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СонДАЖнА ИСТРАЖИвАњА ГРАДИнЕ – ТРЕШњЕвИцА коД ИвАњИцЕ

Дејан Булић, Историјски институт, Београд

Кључне речи: позни средњи век, праисторија, антика, градина, сондажно истраживање, 
западна Србија, Ивањица, Трешњевица

Истраживања Градине код Трешњевице 
обављена су од 16.06. до 30.06.2006. го-
дине.1 Данас се до ње стиже магистралним 
путем Ивањицa–Ариље, са кога се код мес-
та Аџин брод скреће ка Радаљеву и мостом 
прелази река Моравица, а затим се уским 

асфалтним путем иде ка селу Трешњевици и 
земљаним путем који води поред утврђења. 
Након 500 m успона улази се у град са југо-
источне стране, поред остатака куле. Најви-
ша тачка утврђења, на којој се данас налази 
звоник цркве, има надморску висину од 653 
m. Неколико метара ниже је омања црквица 
посвећена Св. Илији, чији је горњи строп ре-
шен на традиционалан начин, односно црква 
је покривена плочама шкриљца.

Истраживању локалитета са седам стра-
тиграфско-топографских сонди претходило 
је крчење растиња, чиме је отворен простор 
за мање ископе, а делимично су заштиће-
не зидине угрожене стаблима дрвећа. Јед-
ном сондом истраживан је објекат на самом 
врху утврђења, при чему је донекле утврђен 
његов габарит. Уз темеље данашње црк-
ве постављена су два ископа и установље-
но је постојање старијег објекта, вероватно 
цркве нешто већих димензија. Архитектон-
ска решења данашње цркве такође указују 
на постојање старије фазе. Фортификација 
је истраживана са три ископа, чиме су до-
бијени основни подаци о начину зидања и 
дебљини бедема. У мањим партијама бедем 
је висок и 4–5 m. Једном сондом истражива-
но је подграђе, где је, осим средњовековне, 
пронађена праисторијска и античка керами-
ка, али врло уситњена, што указује на спи-
рање, а не на постојање културних слојева.

Услед великог нагиба терена и интен-
зивног спирања, археолошки материјал је 
сиромашан. На некадашње архитектонске 
објекте указују велике количине осутог 
малтера и камена, као и ретки налази сиге 
и опека. 

Градња бедема уз употребу сантрача 
указује на позни средњи век. Анализa обли-
ка и начина украшавања керамичких посуда, 
иако без правих аналогија, такође упућује на 
ову епоху. Посуде имају дугачке заобљене 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – 
Градина, поглед 
са истока

Figure 1 – View 
on the hillfort 
from the East
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ободе и једноставно су украшене косим уре-
зима на ободу или врату, као и пластичним 
ребрима и удубљеним јамицама. Очигледно 
се ради о локалној керамичкој производњи. 
Доминирају кухињски лонци без дршке, док 

је трпезно посуђе врло ретко. Примерци тр-
пезне керамике украшени су радлом или ос-
ликавањем испод монохромне зелене глеђи. 

Градина се налази на изузетно повољ-
ном стратешком положају, са кога може да 
се контролише шира област. Ка југоисто-
ку, са утврђења се пружа одличан поглед 
на Приличко поље и долину Моравице ка 
Ивањици, а на североисточној страни ка до-
лини Моравице у правцу Ариља. Утврђење је 
заштићено са три стране јер Моравица меан-
дрира, окружујући узвишење на коме се ло-
калитет налази. Приступ су онемогућавале 
стрме стране, а двоструки бедеми пружали 

су осећај потпуне сигурности. Једино је био 
могућ прилаз са југоисточне стране, одакле 
се и данас долази. Наспрам Градине, према 
југу доминира планина Малич, са највишом 
котом од 1100 m.

Средњовековни писани извори за об-
ласт западне Србије веома су сиромашни. 
За манастирске поседе их нема, а Дубров-
чани су у ове крајеве релативно касно по-
чели да залазе. Стога је још увек непознато 
име утврђења, које је, с обзиром на доми-
нантан положај у односу на долину Мора-
вице, могло бити седиште истоимене жупе. 
У његовом подножју пролазила је важна ко-
муникација од Ужица до Сјенице и, друга, ка 
долини Ибра. 

Изузетан стратешки положај овог 
утврђења потврђен је и каснијим турским 
дефтерима. Припадници више околних села 

Слика 2 – Остаци јужног бедема

Figure 2 – Remains of the Eastern rampart

Слика 3 – Поглед на цркву са југа

Figure 3 – View on the church from the South

Слика 4 – 
Средњовековна 

грнчарија

Figure 4 – Medi-
eval pottery
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1  Теренским истраживањима руководио је Дејан Булић, археолог, а у стручном тиму налазио се и др Тибор Живко-
вић, историчар, обојица запослена у Историјском институту у Београду.

ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS OF GRADINA – TREŠNjEVICA NEAR IVANjICA

Dejan Bulić, Institute of History, Belgrade

In 2006 the archaeological site of Gradina 
– Trešnjevica near Ivanjica has been explored 
with 7 stratigraphic trenches.

Gradina (so far without a known name) 
has an exquisite strategic position, controlling 
the entire valley of Moravica river, an important 
communication between Užice and Sjenica to-
wards the Valley of Ibar River. 

The fortification is protected on three sides 
by a meander of Moravica River, surrounding 
the rock mass on which the site is located. The 
only possible approach was from the Southeast 
side of the site. Several meters under the high-

est point of the fortification lays a small church 
of St. Ilija, constructed on the foundations of an 
older building. 

Archaeological finds on the site itself are 
rare; the remains of ramparts at certain point 
several meters high and a large amount of con-
struction debris being among the most common. 
The manner in which the rampart was construct-
ed and the discovered fragments of pottery all 
point to a late medieval period. Finds of prehis-
toric and Roman pottery fragments in the vicin-
ity of the fortification expand the time frame of 
the site onto several periods more.

обезбеђивали су ово место у својству дер-
бенџија, а помињу се кланци Преканац, на-
зван по делу села Трешњевице, и Малић, који 
своје име дугује истоименом високом брду. 

Значај ових истраживања не састоји 
се само у ископавању још једног средњо-
вековног града. Налази локалне керамике, 
за коју нема правих аналогија, проширују 

знања о њеној продукцији у средњем веку. 
Много већи значај има, међутим, чињеница 
да су на територији општине Ивањица први 
пут вршена било каква археолошка истра-
живања везана за средњи век, а праисто-
ријска и античка грнчарија нађена у под-
ножју утврђења проширује важност овог 
локалитета.
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ЗАШТИТно ИСкоПАвАњЕ У УЛИцИ 28. новЕмбРА У новом ПАЗАРУ

Дејан Булић, Историјски институт, Београд
Александар Матовић, Завод за заштиту споменика културе, Краљево

Кључне речи: XVII век, рецентни налази, мајолика, заштитно ископавање, 
западна Србија, Нови Пазар, Улица 28. новембар 

Од 28.05. до 03.06. 2006. године оба-
вљена су мања заштитна археолошка истра-
живања објекта у Улици 28. новембра, у цен-
тру Новог Пазара.1 

Објекат димензија 8,30 m х 3,05 m само 
је један у низу сличних објеката који су се 
наслањали један на други у поменутој ули-
ци. Његова оријентација је североисток–ју-
гозапад, а ископаван је само већи, североис-
точни део, дужине 4,50 m (сл. 1).

Пре доласка стручне екипе већ су биле 
уклоњене подне керамичке плочице и тан-
ка бетонска подлога, испод чега је, на це-
лој површини, затечен слој шљунка. Следи 
још једна бетонска „кошуљица“, испод које 
је слој мрке земље са уломцима ћерамиде, 

комадима малтера, ситним каменом и мес-
тимично траговима гарежи и иструлелог др-
вета. Спорадично су налажене животињске 
кости и грнчарија, између осталог и пор-
целан. У тањим површинским слојевима, 
нарочито у југоисточној половини објекта, 
нађено је више различитих рецентних ме-
талних предмета: ексери, алке, делови бра-
ве, кључ, нож, али се јављају и грнчарија, 
турски новчићи и предмети од органске ма-
терије – кожни ђонови и каишеви који чине 
део коњске опреме. Врло плитко налази се 
ниво земље зелене боје, можда ниво пода 
некадашње коњушнице која се, наводно, 
некада ту налазила.

Налази рогова, од којих су неки сечени, 
можда указују на постојање радионице или 
на њихову обраду у кућној радиности, иако 
готови производи нису нађени. Од покрет-
них налаза издвајамо и фрагментовани бло-
кеј, турски новчић, фрагмент стакла и ђуле. 

Последњи је слој светломрке земље, 
прошаран траговима гарежи у више нивоа. У 
најнижем нивоу гарежи, на релативној дуби-
ни од око 1,85 m, нађено је неколико улома-
ка керамике. Најстарији је фрагмент бокала 
израђеног у Италији, у техници мајолике, са 
насликаним медаљоном карактеристичним за 
другу половину XV и почетак XVI века. Нала-
зио се у најстаријем нивоу пожара и указује 
да су у то време постојали неки објекти у 
непосредној околини.

Зидови откривени у 
ископу означени су броје-
вима од 1 до 3. Најстаријем 
објекту, коме припада зид 3, 
претходило је неколико по-
жара, а затим и нивелација 
терена слојем шута. Тек у 
овом слоју шута фундиран 
је објекат коме је припадао 
зид 3. Ово рушење само 
условно можемо везати за 
крај XVII столећа и аустриј-
ско-турски рат. Изградњом 
новог објекта, коме припа-
дају зидови 1 и 2, негиран 
је претходни објекат. Ова 
фаза манифестује се неш-
то тањим зидовима и друк-
чијим начином зидања.

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – 
Североисточ-
на половина 

објекта

Figure 1 – 
Northeast half 

of the object
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На још једну грађевинску интервенцију, 
вероватно с краја XIX или почетка XX века, 
указује сужење зидова. Нови објекат, сигур-
но од лаке конструкције, није ни захтевао 
солидније темеље. На употребу објекта као 
коњушнице, бар у једном периоду, указују 
налази делова коњске опреме.

Прелиминарни резултати археолош-
ких ископавања можда указују на културне 
процесе на простору истраживане целине и 

његове непосредне околине. Треба истаћи 
да нема основа за претпоставку да се у бли-
зини налазила црква, како се могло чути од 
појединаца. 

Одсуство средњовековног археолош-
ког материјала показује да није постојао ни 
неки други објекат из средњовековне епо-
хе, што нам још једном потврђује да је Нови 
Пазар дислоциран у односу на средњове-
ковно насеље.

1  Инвеститор и власник објекта је црквена општина у Новом Пазару, која је финансирала археолошка истраживања. 
Носилац радова био је Завод за заштиту споменика културе, Краљево, а део стручног тима чинили су: Д. Булић, 
археолог Историјског института из Београда, и А. Матовић, архитектонски техничар Завода из Краљева.

RESCUE EXCAVATIONS IN 28TH NOVEMBER STREET, NOVI PAZAR

Dejan Bulić, Institute of History, Belgrade
Aleksandar Matović, Institute for the Protection of the Culture Heritage Monuments, Kraljevo

In the upper layers of the excavated part 
of the site located in the center of Novi Pazar, 
several different recent metal objects were re-
covered. The finding of horns with cut marks in-
dicates a possible existence of a workshop, or a 
similar activity being performed as a part of the 
household activity. In the last layer of light brown 
soil the oldest find is a fragment of majolica pot-

tery that can be dated into the second half of the 
15th or the beginning of the 16th century. 

The construction of the discovered object 
was preceded by several fires and a leveling 
of the terrain. Later construction phase on the 
site partially negated the older object. The third 
construction phase can be dated to the late 19th 
or early 20th century.
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ЗАШТИТнА ИСТРАЖИвАњА цРквЕ ПРЕСвЕТЕ боГоРоДИцЕ У ПАљИ, 
оПШТИнА СУРДУЛИцА

Тони Чершков, Завод за заштиту споменика културе, Ниш
Александар Алексић, Завод за заштиту споменика културе, Ниш 

Кључне речи: праисторија, турска окупација, заштитна ископавања, јужна Србија, Власина, Сурдулица, Паља

Црква Ваведења Пресвете Богородице 
налази се на територији општине Сурдули-
ца, у околини села Паља, 50 km источно од 
града, недалеко од српско-бугарске гра-

нице, на надморској висини од око 995 m. 
Предео у коме је подигнута припада ширем 
планинском комплексу који се пружа између 
Мораве и Струме.

Комплекс чине црква, звоник и остаци 
великог трема и конака. Ограђен је каменим 
зидом, а уз његов југозападни угао смеште-
на је некропола из XIX–XX века (сл. 1).1

Црква има триконхалну основу, лучно 
је засведена, са кровом на две воде (сл. 2). 
Њене димензије износе приближно 15,40 х 
7,50 m, са припратом. Грађена је од ломље-
ног и притесаног камена у кречном малтеру. 
Затечени под у већем делу припрате и у на-
осу сачињен је од опека квадратног облика, 
формата 0,22 х 0,22 х 0,04 m, док је у олта-
ру и у простору јужне и северне конхе фор-
миран од секундарно употребљених опека 
правоугаоног формата, димензија 0,30 х 
0,27 х 0,05 m. Очувани живопис потиче из 
1893. године, али је видљив и старији слој 
живописања. 

Екипа Завода за заштиту споменика 
културе из Ниша обавила је заштитна ар-
хеолошка истраживања на основу Решења 
Министарства културе Републике Србије бр. 
633-00-532/2006-03, од 25.05.2006, а у ок-
виру пројекта обнове манастирског компле-
кса. Радови су спроведени током маја, јуна 
и јула 2006. године. Ископавања су вршена 

уз јужни и источни зид цркве, као и у њеној 
унутрашњости, са укупно истраженом повр-
шином од 92,5 m2. 

Црква (односно њен темељ) укопана је у 
слој тамномрке, а припрата у слој светломр-
ке шљунковите земље. Темељна зона зидова 
наоса грађена је у неправилном слогу који је 
везан слабим кречним малтером. 

У олтарској апсиди констатован је ниво 
старијег пода од плочастог речног камена 
неправилног облика, који је везан кречним 
малтером (сл. 3). Старији под био је прекри-
вен слојем интензивне паљевине. Са јужне 
стране цркве, у дужини припрате, констато-
вани су остаци зида у правцу исток–запад, 
са благом, али јасно уочљивом девијацијом 
у правцу југоисток–северозапад (сл. 3).2 У 
спојници зидова наоса и припрате, на за-
падном лицу наоса, констатовани су остаци 
фреско-малтера у виду вертикалне борду-
ре, са очуваном плавом, црвеном и белом 
бојом. Осим тога, на спољашњој страни југо-
западног угла наоса констатовани су остаци 
фреско-малтера који, нажалост, нису могли 
да се сачувају in situ. Од покретних налаза 
нађено је неколико турских новчића, затим 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – План 
комплекса

Figure 1 – Plan of 
the complex
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бронзани крст, фрагментована апликација 
од седефа са урезаном представом птице 
(Св. духа) и жетон, који могу да се опреде-
ле у ХVIII век.3 Најближе аналогије потичу 
из манастира Св. Прохора Пчињског где је, 
приликом заштитних истраживања 2005. го-
дине, у унутрашњости манастирске цркве 
констатован идентичан жетон.4 

У доњим зонама темеља источног зида 
наоса, у испунама гробова 4, 11, 12 и 13, као 
и уз југозападни угао припрате нађени су 
уломци бронзанодопске керамике, углавном 
лоше фактуре, црвено и црно печене. Од 
облика се јављају само лонци и биконичне 
зделе. Украшавање је вршено урезивањем 
и утискивањем на ободу и рамену посуда. 
Најкарактеристичнији начин украшавања 
лонаца је утискивање прста на хоризон-
талној пластичној траци испод обода. На 
неколико фрагмената заравњеног обода 

констатовани су коси зарези, а среће се и 
комбинација наведених мотива. Украша-
вање на зделама изведено је урезивањем, 
а основни мотиви су низови хоризонталних 
паралелних таласастих линија испод обода 
и на рамену посуда, низови косих таласа-
стих линија од обода до рамена, као и тзв. 
лажни шнур. На једном фрагменту уочен је 
и урезани S мотив. 

Можемо само да прибележимо постојање 
праисторијског локалитета, односно слоја у 
који је укопана црква. Све остале анализе 
могу да се обаве тек након нових истражи-
вања, а значај изведених ископавања огле-
да се у констатовању праисторијског нала-
зишта у потпуно неистраженој области.

Са јужне и источне стране цркве реги-
стровано је 14, а истражено је 12 гробова.5 

Поједини истражени гробови имају најјед-
ноставнију „конструкцију“ од неколико ко-

Слика 3 – Осно-
ва цркве након 
истраживања

Figure 3 – Church 
foundation, after 
excavations, Palja

Слика 2 – Изглед 
цркве

Figure 2 – Palja, 
View of the church
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мада речног камена, који су у низу окружи-
вали скелет (гробови 4, 8, 9, 11, 12, 13 и 
14). Код гробова 1, 5 и 6 нема трагова ни 
такве конструкције.6 Сви гробови су скелет-
ни и оријентисани у правцу запад–исток, са 
извесним одступањима, при чему је глава 
увек постављена на западу. Код скелета из 

гробова 1, 11, 6, 8, 9 и 14 руке су положене 
на трбух, док су код скелета из гробова 4 и 
13 положене у пределу карлице. Гробови су 
припадали хришћанима и немају прилоге,7 
осим гроба 8, у коме је поред лобање нађен 
турски новац.8 Констатована су и три дечја 
скелета (гробови 4, 5 и 8). 

1  На узвишењу у близини комплекса, званом Камена гара, констатовани су остаци средњовековног утврђења.
2  Намена овог зида није јасно утврђена. Претпостављамо да се ради о остатку старије припрате.
3  Апликација вероватно потиче са престоног крста, какви су чести у Бугарској и Русији и датују се у XVIII век. 

Бронзани крстићи идентичног облика откривени су у цркви манастира Манасије током ископавања 2006. године 
и датовани су такође у XVIII век. Захваљујемо М. Брмболићу на информацијама.

4  Манастир Св. Прохора Пчињског, Теренска документација 2005, Документација Завода за заштиту споменика 
културе, Ниш.

5  Истраживање гроба 2 није било могуће с обзиром на близину сахране новијег датума, чак није било могуће да му 
се приступи. Гроб 3 био је поремећен укопом гроба 2, па ни он није могао да се истражи.

6  Гробови 7 и 10 су уништени, а кости су испремештане. Гроб 7 највероватније садржи скелетне остатке више по-
којника.

7  У гробовима 12 и 13 констатовани су фрагменти праисторијске керамике, али се не ради о прилозима већ о испуни 
гроба.

8  У гробу 8 нађен је турски новац који се датује у XIX век.

RESCUE ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS OF THE CHURCH OF 
THE HOLY MOTHER IN PALjA, SURDULICA MUNICIPALITY

Toni Čerškov, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Niš
Aleksandar Aleksić, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Niš

The church of the Vavedenje Presvete Bo-
gorodice is located on the territory of Surdulica 
municipality in the vicinity of the village of Palja, 
some 50 km East of the city, close to the state 
border between Bulgaria and Serbia, 995 me-
ters above sea level. The complex of the church 
is comprised of the church building itself, stee-
ple and the remains of a porch and dormitory. 
A stone wall encompasses the premises, with a 
necropolis dated to XIX/XX century located next 
to the Southwest corner of the complex. Writ-
ten data about the construction of the church is 
not known. Rescue archaeological excavations 
included an area of 92.5 sq. meters in the inside 

of the church, and on the outer South and East 
side. The excavations were linked with the work 
on the preparation for the conservatory work 
on the reconstruction of the narthex and the 
construction of a drainage system around the 
object. 

Although the excavations have not led us 
to the determination of the construction date for 
the church, the existence of an older phase of 
the church has been confirmed (an older floor, 
older architecture, a layer of burning, older fres-
coes), as well as the existence of an archaeologi-
cal site with finds dated to the transition from 
late Bronze to Early Iron Age.
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ЗАШТИТнА ИСТРАЖИвАњА нА ЛокАЛИТЕТУ цРквИШТЕ, 
мАСУРИцА, оПШТИнА СУРДУЛИцА

Тони Чершков, Завод за заштиту споменика културе, Ниш
Александар Алексић, Завод за заштиту споменика културе, Ниш 

Кључне речи: турска окупација, заштитна ископавања, јужна Србија, Власина, 
општина Сурдулица, село Масурица

У периоду између 23.10. и 20.11.2006. 
године Завод за заштиту споменика култу-
ре у Нишу спровео је заштитна археолош-
ка ископавања на локалитету Црквиште у 
атару села Масурица код Сурдулице, а на 
основу Решења Министарства културе Ре-

публике Србије бр. 633-00-555/2006-03, од 
05.10.2006. године. 

Средства је обезбедило Удружење 
грађана Иногоште из Сурдулице. Локалитет 

се налази на ћувику на западним обронци-
ма планине Варденик, на потесу званом Ка-
лифер, испод врха Трешња (cca ▼ 1100 m), 
приближно 5 km југоисточно од Сурдулице. 
То је плато неправилног облика, димензија 
око 50 x 30 m. Рекогносциран је од стране 
стручне екипе Народног музеја из Врања 
1966. године (Јовановић 19??).

Истраживањима су констатовани остаци 
темељне зоне цркве, димензија cca. 9,00 x 
5,50 m, која је грађена у техници сухози-
да. Темељ је укопан до дубине од приближ-
но 0,30 m. Црква је једнобродна, са полу-
кружном апсидом на истоку, унутрашњег 
пречника 1,90 m. Уочени су и остаци тре-
ма у западном делу, дужине око 2,50 m. У 
унутрашњости цркве налазили су се и оста-
ци зиданог иконостаса, као и конструкције 
ђаконикона и часне трпезе (сл. 1).

Треба напоменути да стратиграфију чини 
само слој рушења објекта, на коме је форми-
ран хумус. Нису уочени трагови претпоста-
вљених каснијих грађевинских интервенција 
(сл. 2 и 3).1 Приближно 7 m југозападно од 
цркве констатован је зид, такође грађен у 
техници сухозида од ломљеног камена. Због 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – Основа 
цркве

Figure 1 – 
Crkvište, church 
foundation
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недостатка времена и средстава ови остаци, 
међутим, нису могли да се истраже, па се 
о њиховој намени може само нагађати. Ка-
рактеристичан је готово потпуни недостатак 

покретних налаза (нађена су само два коро-
дирана гвоздена клина, фрагменти прозор-
ског стакла, али и више фрагмената кровне 
опеке – ћерамиде). 

Слика 2 – Поглед са југоистока

Figure 2 – Crkvište, before and after excavations, 
view from the Southeast

Слика 3 – Поглед са запада

Figure 3 – Crkvište, before and after excavations, 
view from the West

1  Осим рецентних активности, односно постављања металног крста и формирања омањег простора за паљење 
свећа.

RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE SITE OF „CRkVIŠTE“, 
MASURICA, SURDULICA MUNICIPALITY

Toni Čerškov, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Niš
Aleksandar Aleksić, Institute for the Protection of Cultural Monuments, Niš

The site of „Crkvište“ is located on a knoll 
on the West slopes of Mount Vardenik, some 5 
kilometers Southeast of Surdulica in the region 
known as Kalifer, underneath Trešnja peak (cca. 
▼ 1100 meters). The site itself is an irregularly 
shaped plateau, some 50x30 meters in size.

The excavations of the 2006 campaign 
have yielded the remains of a church, but only 
in its foundations, dimensions being cca. 9x5.50 

meters, built using drywall, with foundations 
dug in approximately 30 cm into the soil. The 
church is a single nave building with a semicir-
cular apse on the East, the diameter of which is 
1.9 meters. Remains of a porch, approximately 
2.5 meters in length, were detected in the West 
part of the church. Inside the nave, remains of 
a stone iconostasis, a diaconicon and holy table 
were discovered.

библиографија

Јовановић, М. 19??. Археолошка истраживања у 1966. и 1967. г, Врањски гласник III: 332.
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ЗАШТИТно АРхЕоЛоШко ИСкоПАвАњЕ нА ЛокАЛИТЕТУ 
мЛЕкАРА У ЗЕмУн ПољУ

Бисенија Петровић, Музеј града Београда
Адам Н. Црнобрња, Музеј града Београда

Кључне речи: антика, заштитна ископавања, Београд, Срем, Земун поље

У Музеј града Београда, 25.5.2006. го-
дине, стигло је обавештење из Завода за 
заштиту споменика културе града Београда, 

да се у Земун пољу припрема изградња но-
вог објекта – производне хале са складиш-
тем (инвеститор ТТП „Сењак“ из Београда) 
и да, због заузетости на другим теренима, 
овај посао уступа 
Музеју.1 Кустоси 
Музеја обишли су 
терен и установили 
да градња произ-
водне хале захвата 
површину од скоро 
2 хектара и да се 
једним делом на-
лази на простору 
археолошког лока-
литета који ужива 
претходну заштиту.

Локалитет Мле-
кара налази се на 
левој страни ста-
рог пута Земун–Ба-
тајница, око  7 km 
удаљен од центра 
Земуна (коорди-
нате 44052.590’N, 
20019.980’Е; кар-
та), на катастарској 
парцели 1, форми-
раној од парцела 
99/42, 99/44, 99/48 
и 99/50. 

Приликом израде плана археолошких 
истраживања, стручњаци Музеја руково-
дили су се чињеницом да се на овом делу 
територије Земуна налазе веома значајни 
археолошки локалитети, од праисторијских 
епоха до средњег века, на којима је Музеј 
града раније организовао икопавања – Ас-
фалтна база, Шљункара, Радио станица, Да-
лиа, Ветеринарски завод, Траса гасовода, 
са којих поседује обимну документацију и 
велики број предмета.

Археолошка истраживања обављена су 
у периоду од 24.6. до 11.7.2006. године.2 
Према конфигурацији терена одабрана је 
позиција на којој су очекивани археолошки 
налази и отворене су две сонде 5 х 15 m. 
До дубине од приближно 0,5 m наилазило 
се на остатке заоране кукурузовине, а не-
посредно испод налазио се слој светложуте 
земље – леса. Током ископавања у обе сонде 
констатовани су трагови ровова, због чега су 
оне прошириване како би се ровови прати-
ли. На тај начин истражена површина износи 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

Слика 1 – Ситуа-
циони план

Figure 1 – Situa-
tion plan
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око 250 m2 (сл. 1). На истраженом простору, 
осим разуђеног система ровова (сл. 2 и 3) 
у којима се спорадично јављају фрагменти 
керамике углавном из млађих епоха и жи-
вотињских костију, других налаза није било. 
Ровови су укопани на дубини од око 0,80 m. 
Положај и систем ровова дозвољавају прет-
поставку да се можда ради о домородачком 
насељу типа викус са почетка нове ере, 
када су Римљани већ заузимали овај прос-
тор. Пошто су други налази веома оскудни, 
ову  претпоставку, међутим, треба узети са 
извесном резервом. Можда ће је потврдити 
ископавања на суседној парцели, на којој је 
такође предвиђена изградња наредне годи-
не, а ка којој се пружају трасе ровова. И по-
ред малобројних налаза, значај локалитета 
састоји се у томе што јасно показује границу 
насељавања на овом простору, и то од најра-
нијих времена. Највећи број археолошких 
налазишта смештен је у делу према Дунаву, 
док овај потес можда представља крај под-
ручја насељавања. Теренска документација 
чува се у Музеју града Београда.

Слика 2 – Систем 
ровова на локали-

тету Млекара

Figure 2 – Trench 
system on the site 

of Mlekara

Слика 3 –Систем 
ровова на локали-

тету Млекара

Figure 3 – Trench 
system on the site 

of Mlekara

1  Захтев Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 060439/2, од 15.05.2006. године. Одобрење 
Министарства културе Републике Србије бр. 631-02-252/2006-03, од 19.06.2006. године.

2  Радовима је руководила Бисенија Петровић, музејски саветник, шеф Одељења за археологију, а чланови екипе 
били су кустоси Адам Црнобрња, Велибор Катић, Јелена Васић и конзерватор Николина Адамовић (сви запослени 
у Музеју града Београда), као и студенти археологије. Стручни консултант био је Борислав Јовановић, археолог, 
дописни члан САНУ.



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 203

RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE SITE MLEkARA, ZEMUN POLjE

Bisenija Petrović, Museum of Belgrade
Adam N. Crnobrnja, Museum of Belgrade

The site „Mlekara“ is located on the left side 
of the old Zemun – Batajnica road, some 7 kilo-
meters from the centre of Zemun. In the course 
of plan preparation for the archaeological ex-
cavations, the Museum of Belgrade was aware 
of the fact that this part of Zemun Municipality 
is full of significant archaeological sites rang-
ing from prehistoric to medieval times, as most 
of these sites were previously excavated by the 
Museum staff (Asphalt base, Gravel pit, Ra-
dio Station, Dahlia, Veterinarian Institute, Gas 
pipeline) leaving behind a significant amount of 
documentation and movable finds.

 Archaeological excavations were con-
ducted between 24th June and 11th July 2006. 
Based on the configuration of the terrain a posi-
tion with the highest probability of archaeologi-
cal finds was selected and two trenches, both 
5x15 meters, were placed. In the first trench 
50 cm of soil corn remains left over from in-

tensive plowing were detected, whilst under-
neath this layer a light yellow soil – loess was 
detected. During excavations  traces of ditches 
were detected in both trenches, which had to 
be extended in order to follow the direction of 
these ditches. Total area excavated in this man-
ner amounts to approximately 250 sq. meters 
(Fig. 1). Aside from this widespread system of 
ditches (Fig. 2 & 3), sporadic finds of pottery 
fragments (most of them belong to modern pot-
tery) and animal bones no other movable finds 
were detected. The ditches that were detected 
were all dug in to the depth of 80 cm. The dispo-
sition and the ditch system allow a preposition 
that the site might contain remains of a native 
Vicus type settlement from the beginning of the 
1st century AD, the time of the earliest Roman 
occupation of this region. However, the scarcity 
of other finds indicate that this presumption 
should be taken cum grano salis.
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ПРАИСТоРИЈСкА нАЛАЗИШТА У окоЛИнИ СвРљИГА
- РЕкоГноСцИРАњЕ 2006. ГоДИнЕ -

Војислав Филиповић, Београд
Славиша Миливојевић, Завичајна музејска збирка, Културни центар Сврљиг

Кључне речи:  праисторија, рекогносцирање, Сврљиг, Сврљишки Тимок

Источна Србија, са изузетком Ђердап-
ске клисуре и подручја појединих општи-
на, још увек представља једну од архео-
лошки најмање истражених области у на-
шој земљи. На дну те лествице налази се 
и општина Сврљиг. Након Другог светског 
рата, Археолошки институт САН спровео 
је рекогносцирање мањег обима на тери-
торији Сврљига, али су предмет интересо-
вања били једино Сврљиг град и његова 
непосредна околина. 

У три истраживачке кампање, 1974, 
1982. и 1984. године, стручњаци Завода за 
заштиту споменика културе у Нишу извр-
шили су теренско рекогносцирање у циљу 
документовања покретних и непокретних 
културних добара на подручју ове општине. 
Регистрована су само четири археолошка ло-
калитета, као и три утврђена града.

Завичајна музејска збирка Сврљиг фор-
мирана је 2001. године у оквиру Културног 
центра Сврљиг, а уз помоћ стручњака из 
Народног музеја у Нишу и Завода за заш-
титу споменика културе у Нишу започето 

је прикупљање етнолошких, историјских и 
археолошких података и грађе са терито-
рије општине.

Током 2006. године екипа стручњака 
обишла је већину локација са којих потичу 
археолошки налази и том приликом реги-
стровано је више од 60 налазишта, од којих 
су 29 из праисторије. Ради што веће пре-
цизности лоцирања налазишта коришћен је 
GPS уређај Garmin Geko 201, а сви добије-
ни и доступни подаци уношени су у Картон 
археолошког налазишта, аутора А. Ђорђе-
вића, археолога Народног музеја у Београ-
ду. Извештај о рекогносцирањима предат је 
за штампу (Филиповић, у штампи). О овде 
пописаним локалитетима дати су основни 
подаци о позицији, број на приложеној кар-
ти, координате очитане GPS уређајем, хро-
нолошко и функционално опредељење, као 
и карактер покретних налаза. У списку су 
наведена и налазишта која нису посећена 
или прецизно картирана, а детаљнији по-
даци о нађеном материјалу доступни су у 
поменутом раду.

1. Село варош, Сврљиг град и подграђе са 
северне стране, бр. 1
X - 43о 28.438’ • Y - 22о 05.670’ • Z - 512 m
Гвоздено доба, утврђење, предмети од метала, 
кремена и керамика
 
2. Село варош, локалитет облик, бр. 2
X - 43о 29.454’ • Y - 22о 05.859’ • Z - 508 m
Старије и млађе гвоздено доба, утврђење, 
предмети од метала и керамика

3. Село нишевац, јужно подграђе Сврљиг 
града и бањица, бр. 3
X - 43о 28.292’ • Y - 22о 05.693’ • Z - 333 m
Бакарно или бронзано доба (?), глачане секире 
од камена

4. Село варош, локалитет Песак - Турско 
гробље, бр. 4
X - 43о 28.748’ / 43о 28.873’ • Y - 22о 04.992’ / 
22о 03.021’ • Z - 483 m / 488 m
Енеолит (?), бакарна крстаста секира

5. Село Палилула, локалитет Сигнал 2, бр. 5
X - 43о 29.037’ • Y - 22о 06.128’ • Z - 332 m
Старије гвоздено доба, млађе гвоздено доба, 
насеље (?), керамика

6. Село Палилула, локалитет Сигнал 1 
(Завртњак), бр. 6
X - 43о 29.154’ • Y - 22о 06.364’ • Z - 329 m
Старије гвоздено доба, некропола, предмети од 
метала и керамика

7. Село нишевац, хумка на улазу 
у клисуру, бр. 7
X - 43о 28.006’ • Y - 22о 06.096’ • Z - 378 m
Метално доба (?), некропола (хумка)

8. Село нишевац, локалитет јужно 
од цркве Св. Илије, бр. 8
X - 43о 29.037’ • Y - 22о 06.128’ • Z - 332 m
Метално доба, насеље (?), керамика

9. Село нишевац, локалитет калница, бр. 9
X - 43о 26.521’ • Y - 22о 06.093’ • Z - 363 m
Старије гвоздено доба, некропола, предмети од 
метала

10. Село Гојмановац, локалитет 
царине, бр. 10
X - 43о 28.017’ • Y - 21о 55.802’ • Z - 306 m
Старије гвоздено доба, насеље (?), керамика и 
кремен

902.2 (497.11)”2004”
903/904(497.11)
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11. Село Гојмановац, локалитет 
врбовац, бр. 11
X - 43о 28.338’ • Y - 21о 5.028’ • Z - 422 m
Праисторија (?), кремен

12. Село црнољевица, локалитет кулиште 
(у селу), бр. 12
X - 43о 23.079’ • Y - 22о 11.724’ • Z - 473 m
Метално доба (?), некропола (хумка)

13. Село Преконога, локалитет 
Јан кула, бр. 13
X - 43о 22.415’ • Y - 22о 06.618’ • Z - 549 m
Старије гвоздено доба (?), предмет од метала

14. Село Преконога, Преконошка 
пећина, бр. 14
X - 43о 22.820’ • Y - 22о 06.129’ • Z - 695 m
Палеолит (?), старије и млађе гвоздено доба, 
насеље (?), керамика и кремен

15. Село Грбавче, пећина Пољана, бр. 15
X - 43о 23.842’ • Y - 22о 01.701’ • Z - 561 m
Метално доба, светилиште (?), керамика

16. Село Грбавче, утврђење Пољана, бр. 16
X - 43о 23.799’ • Y - 22о 01.803’ • Z - 567 m
Метално доба, утврђење, керамика

17. Село Грбавче, локалитет Градац, бр. 17
X - 43о 24.891’ • Y - 22о 00.704’ • Z - 613 m
Старије гвоздено доба, утврђење, предмети од 
метала

18. Село Грбавче, непознати локалитет
Енеолит – култура Бубањ I (?), керамички пехар

19. Село Грбавче, локалитет одбој, бр. 18
Бронзано доба (?), камена секира-чекић

20. Село Пирковац, потес Рашинац, бр. 19
Старије гвоздено доба (?), предмет од метала

21. Село Лалинац, локалитет 
бадалица, бр. 20
X - 43о 26.189’ • Y - 22о 02.892’ • Z - 407 m 
Старије гвоздено доба, насеље, керамика

22. Село Лалинац, локалитет Рудине
Енеолит (?),крстаста секира од бакра

23. Села бурдимо и бучум, локалитет 
Суви кладенац, бр. 21
X - 43о 25.765’ • Y - 22о 14.996’ • Z - 620 m
Старије гвоздено доба, насеље (?), керамика

24. Село манојлица, локалитет 
кулиште, бр. 22
X - 43о 24.495’ • Y - 22о 18.564’ • Z - 550 m
Метално доба, утврђење, керамика

25. Село Галибабинац, локалитет 
Селиште, бр. 23
X - 43о 30.934’ • Y - 22о 01.269’ • Z - 645 m
Метално доба (?), керамички пршљенци и 
камени тегови

26. Село Галибабинац, непознати локалитет 
ка селу бели Поток
Бронзано доба, насеље (?), керамика

27. Село Драјинац, непознати локалитет 
близу богданице
Бронзано доба (?), керамика

28. Село Рибаре, непознати локалитет
Неолит (?), камене глачане секире

29. Село Лабуково, локалитет Јаз
Енеолит или бронзано доба (?), камена секира-
чекић
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PREHISTORIC SITES IN THE VICINITY OF SVRLjIG
2006 CAMPAIGN SURVEY

Vojislav Filipović, Belgrade
Slaviša Milivojević, Zavičajna muzejska zbirka, Kulturni centar Svrljig

The territory of Eastern Serbia, with the 
exception of the Đerdap gorge and certain mu-
nicipalities is even today one of the least ar-
chaeologically explored areas of our country. 
The territory of Svrljig municipality is at the 
bottom of this list. 

Zavičajna muzejska zbirka (Domiciliary mu-
seum collection), a part of Kulturni centar Svrljig 
(Centre for Culture, Svrljig) has been formed in 
2001 with the help of National Museum in Niš 
and the Heritage protection Institute of Niš.

During 2006, most of the locations with re-
corded archaeological finds has been revisited, 
resulting in more than 60 archeological sites 
being detected, 29 of which dating to prehis-
toric periods.

In order to ensure greater precision of site 
locations, a GPS device Garmin Geko 201 was 
used, with all gathered and available dates be-
ing input into the Archaeological site card, by 
Aca Đorđević of the National Museum in Bel-
grade.
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АРхЕоЛоШкА ТоПоГРАфИЈА бАнАТА (чокА) 
РЕЗУЛТАТИ ЗА 2006. ГоДИнУ

Станко Трифуновић, Музеј Војводине, Нови Сад

Кључне речи: праисторија, антика, средњи век, хумке, насеља, 
гробља, топографија, рекогносцирање, Банат, Чока

Пројекат Систематско археолошко ре-
когносцирање северног Баната започет је 
2004. године. Носиоци пројекта су Музеј 
Војводине и Покрајински завод за заштиту 
споменика културе у Новом Саду. Од почет-
ка су укључене колеге из Народног музеја 
у Панчеву, са Филозофског факултета и Ар-
хеолошког института у Београду. Подршку 
пројекту пружају и колеге из Народног му-

зеја у Кикинди и Међуопштинског завода 
за заштиту споменика културе у Суботици. 
Временом, иста екипа, по истим принци-
пима, посао је проширила на јужни Банат 
(Панчево), а Музеј Војводине је по овом ос-
нову успоставио формалну сарадњу са Му-
зејом Баната у Темишвару. Због тога је при-
кладније да пројекат носи назив Археоло-
шка топографија Баната.

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)

карта – Архео-
лошка налазиш-
та на подручју 
општине Чока, 
1:25000

Map – Chart (1:25 
000) with locations 
of archaeological 
sites in Čoka mu-
nicipality
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Организација рекогносцирања, као и 
публиковање резултата осмишљени су по ад-
министративним границама општина. Основу 
методологије овако схваћене археолошке 
топографије чини комплексно евидентирање 
налазишта. Прикупљање података за еви-
дентирање чини се на два начина:
-  увидом у литературу, као и у старе непу-

бликоване налазе и документацију у му-
зејима и заводима за заштиту споменика 
културе;

-  детаљним обиласком терена и бележењем 
топографских података на лицу места, као 
и узимањем површинског узорка архео-
лошких налаза.

Тако прикупљени подаци са терена фи-
нализују се прављењем картона за свако ар-
хеолошко налазиште, картирањем и обрадом 
прикупљених налаза.

У евидентирању археолошких нала-
зишта у потпуности је примењен Међуна-
родни стандард за основне податке за архе-
олошке локалитете и споменике (акт Савета 
Европе у овој области), коме је наш тим дао 
графичку форму. Ова форма озакоњена је 
актима Министарства културе Републике 
Србије.

Картирање се врши на дигиталним карта-
ма у размери 1:25000 и 1:5000, коришћењем 
теренских података узетих уређајем за са-
телитску навигацију. Обрадом прикупљених 
археолошких налаза добијају се табле за 
свако археолошко налазиште, као и табеле 
процентуалне заступљености налаза по пе-

риодима. Документација је употпуњена фо-
тографијама сваког налазишта.

Током 2006. године, у два наврата (ап-
рил и новембар–децембар) обављена су ар-
хеолошка рекогносцирања општине Чока. То 
је севернобанатска општина, јужно од Новог 
Кнежевца, најсеверније банатске општине 
у Војводини. На истоку излази на државну 
границу са Румунијом, западну границу по-
ставља река Тиса, а на југу се граничи са 
општинама Нови Бечеј и Кикинда, преко њи-
хових катастарских општина Бочар и Сајан. 
С обзиром да се општина налази у Потисју, 
регион Чоке некада је био интензивно пла-
вљен, што је давало знатно другачију сли-
ку од данашње, која је настала после дугог 
процеса мелиорације и формирања система 
одбрамбених насипа.

Општина Чока простире се на 321 km2. 
Чини је осам насеља у седам катастарских 
општина (у даљем тексту к.о.). Насеље Црна 
Бара и Банатски Моноштор чине к.о. Црна 
Бара, а остале к.о. су Врбица, Санад, Чока, 
Остојићево, Јазово и Падеј.

Увидом у постојеће податке пре систе-
матског обиласка терена регистровано је 
више десетина археолошких налазишта, при 
чему су на неколицини вршена археолошка 
ископавања. После детаљно обављених ре-
когносцирања, данас је на територији општи-
не Чока познато више од 250 археолошких 
налазишта (карта). С обзиром да је обрада 
података у току, што подразумева спајање 
у логичне целине, као и допуњавање ста-
рим подацима, за сада се не може говорити 

Слика 1 – Црна Бара, локалитет 11, хумка

Figure 1 – Crna Bara, site 11, mound

Слика 2 – Црна Бара, локалитет 25, хумка

Figure 2 – Crna Bara, site 25, mound

Слика 3 – Црна Бара, локалитет 44, хумка

Figure 3 – Crna Bara, site 44, mound

Слика 4 – Јазово, локалитет 27, хумка

Figure 4 – Jazovo, site 27, mound
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Слика 5 – Санад, локалитети 1 и 2, насеље на 
обали некадашњег водотока

Figure 5 – Sanad, sites 1 & 2, settlement located on
 the bank of a dried up river stream

Слика 6 – Санад, локалитет 8, насеље на греди

Figure 6 – Sanad, site 8, settlement on 
an elevated plateau

Слика 7 – Остојићево, локалитет 57, насеље на греди

Figure 7 – Ostojićevo, site 57, settlement on 
an elevated plateau

Слика 8 – Јазово, локалитет 6, гроб 
уништен обрадом земље

Figure 8 – Jazovo, site 6, a grave devastated by inten-– Jazovo, site 6, a grave devastated by inten- Jazovo, site 6, a grave devastated by inten-
sive plowing

Слика 9 – Остојићево, локалитет 71, гроб 
уништен обрадом земље

Figure 9 – Ostojićevo, site 71, a grave 
devastated by intensive plowing

о прецизном и коначном броју налазишта. 
Ипак, могу се дати приближни подаци по ка-
тастарским општинама, као и по периодима.

У к.о. Врбица евидентирано је 11, у к.о. 
Црна Бара 50, у к.о. Санад 17, у к.о. Чока 
16, у к.о. Остојићево 73, у к.о. Јазово 34 и у 
к.о. Падеј 56 археолошких налазишта. Укуп-
но посматрано, забележено је око 130 лока-
литета са праисторијским налазима, око 130 
локалитета са античким налазима и око 120 
локалитета са налазима из разних периода 
средњег века. Хумке су евидентиране као 
посебна појава, која може да се посматра, 
пре свега, у оквиру праисторијске археоло-
гије, а забележено их је 69 (сл. 1, 2, 3 и 4). 
Многа од ових налазишта су вишеслојна, а 
понекад се то односи и на хумке. Насеља по 
правилу заузимају лесне греде које се проте-
жу по ивицама широких ритских појаса, као 
и на неким од многих острва у самом риту 
(сл. 5, 6 и 7). Таква обала врло је разуђе-
на и пружа више могућности за формирање 
већег броја насеља која морају бити поред 
воде, него у случају да је права и да се пру-
жа само паралелно са главним током реке. 
Логично, а повезано с тим, у дубини тери-
торије, на местима која су удаљена од вода 
скоро да нема насеља из било ког периода. 
Такав образац насељавања одржао се до 
најновијих времена. Подаци о некрополама, 
не рачунајући хумке, врло су оскудни с об-
зиром да се тешко могу препознати на повр-

шини терена. Тек у случајним околностима, 
када пољопривредна или индустријска обра-
да земље оштећује археолошка налазишта, 
долазимо до података о гробљима (сл. 8 и 
9). Ти подаци најчешће су без хронолошких 
одредница, осим ако се не црпу из музеја, 
где се често чувају и предмети сакупљени 
после уништавања гробних целина.

Укупно посматрано, може се закључити 
да је овим рекогносцирањима битно измење-
на слика о археолошкој топографији општи-
не Чока. Без обзира на систематски приступ, 
из објективних разлога многе чињенице ће 
се тек сазнавати зато што не могу све да се 
сагледају на површини. Добијање још цело-
витије археолошке слике овог краја може 
ићи даље у правцу разноврсних геофизичких 
снимања тла, као и сондажних ископавања.
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ARCHAEOLOGICAL TOPOGRAPHY OF BANAT, CAMPAIGN 2006 (čOkA)

Stanko Trifunović, Museum of Vojvodina, Novi Sad

In 2004, a project entitled „Systematic ar-
chaeological surveying of Northern Banat“ was 
initiated, involving the Museum of Vojvodina 
and the Regional Institute for the Protection of 
Cultural Monuments in Novi Sad. Over time the 
project was enlarged to include Southern Banat 
region, resulting in formal cooperation between 
the Museum of Vojvodina and the Museul Ba-
natului in Timisoara, Romania. Due to these de-
velopments it was considered more appropriate 
to rename the project to “Archaeological topog-
raphy of Banat region”.

Surveying was organized in accordance with 
the administrative boundaries of the municipali-
ties in question. Data gathering was performed 
two fold, using information obtained in the exist-
ing literature and unpublished finds on one side 
and detailed surveying in the field on the other. 
Data documentation was comprised of a site 
chart, maps (1:25000 and 1:5000), illustrations 
and photographs of each individual site.

In 2006, archaeological surveying was 
conducted in the municipality of Čoka, a North 
Banat municipality located in the Potisje region, 
once intensively flooded by Tisa River, resulting 
in a significantly different image from the pres-

ent day one with intensive melioration and flood 
gates. Municipality of Čoka covers 321 sq. ki-
lometers (with settlements Crna Bara, Banatski 
Monoštor, Vrbica, Sanad, Čoka, Ostojićevo, Ja-
zovo and Padej).

Following a detailed archaeological survey, 
over 250 archaeological sites were placed on the 
map of Čoka Municipality. Considering the fact 
that the processing of data is still in progress, 
the final number of sites may still change in the 
time to come. Around 130 sites were determined 
as prehistoric, about the same amount as Ro-
man and around 120 sites had finds associated 
with the medieval period. Mounds (or tumuli) 
were listed as separate entities, totaling at 69. 
A lot of the sites discovered are actually multi-
layered sites, and almost by a rule occupy loess 
terraces stretching on the edges of marshland 
or on the islands in the middle of marshes. Data 
regarding necropolises are very scarce having 
in mind that these objects are hard to detect on 
the terrain surface. Only through the cultivation 
of the soil and the damaging of such archaeo-
logical sites we get the insight into their exis-
tence, most of the time without any adequate 
chronological indication.



Археолошки ПРЕГЛЕД / Archaeological REPORTS 4 211

РЕвИЗИоно РЕкоГноСцИРАњЕ У обРЕновцУ

Адам Н. Црнобрња, Музеј града Београда
Ђорђе Лазић, Обреновац

Кључне речи: праисторија, антика, средњи век, археолошко рекогносцирање, Београд, Обреновац, Колубара

У оквиру друге фазе вишегодишњег 
пројекта Музеја града Београда (у даљем 
тексту Музеј) Археолошка налазишта на 
територији Обреновца, током јесени 2006. 
године обављено је ревизионо рекогно-
сцирање територије општине Обреновац 
на десној обали Колубаре.1 Истовремено 
су обилажене и поједине локације на левој 
обали Колубаре, где је регистровано неко-
лико нових археолошких налазишта.

О циљу овог пројекта, предвиђеној ди-
намици рада, изграђеној методологији и 
географским карактеристикама терена већ 
је писано приликом објављивања резулта-
та прве године ревизионих истраживања, 
те сада само упућујемо на радове у којима 
су ти подаци наведени (Црнобрња 2005; Цр-
нобрња 2008).

На десној обали Колубаре, на подручју 
општине Обреновац констатовано је 30 ар-
хеолошких локалитета, али у овоме раду 
указујемо и на девет локалитета на левој 
обали реке, који нису констатовани 2004. 
године или нам подаци о њиховом постојању 
нису били доступни (лок. бр. 52–60).

Другом фазом пројекта Археолошка 
налазишта на територији Обреновца завр-
шено је ревизионо археолошко рекогнос-
цирање до сада евидентираних налазишта 
на овој територији. Осим утврђивања тре-
нутног стања локалитета, њихових тачних 

позиција и степена њихове угрожености, 
откривено је и више нових, до сада непо-
знатих налазишта. Сагледавајући терен 
на десној обали Колубаре, који је превас-
ходно и био обухваћен рекогносцирањима 
2006. године, посебну пажњу бисмо скре-
нули на локалитет Бачевицу (бр. 64 у овоме 
раду). Његов доминантан положај, резулта-
ти сондажних истраживања и индикативни 
снимци из ваздуха указују да би на њему у 
најскорије време требало предузети систе-
матска археолошка истраживања, у оквиру 
којих би се најпре морала обавити геофи-
зичка снимања.

Комплетни резултати рекогносцирања 
предати су за штампу (Црнобрња и Лазић 
2008), а овом приликом библиографију на-
водимо само за локалитете који су раније и 
сондирани.

Попис локалитета
Бројчана ознака локалитета у тексту од-

говара његовом броју на мапама. Координа-
те и габарити одређивани су GPS уређајем 
Garmin E-trex Vista. Наведене географске 
координате представљају приближну цен-
тралну тачку налазишта. 

Ознаке локалитета почињу од броја 52, 
будући да се овај рад надовезује на резул-
тате ревизионог рекогносцирања 2004. го-
дине (Црнобрња 2005; Црнобрња 2008).

52. Звечка, мајдани
Праисторија (?)
(7434,638 – 4945,504)

53. Скела, канал 2
Бронзано доба, римски 
период
(7428,012 – 4946,459)

54. Ратари, воћине
Средњи век
(7429,000 – 4947,000)

55. Ратари, крчевине
Римски период
(7428,215 – 4945,285)

56. кртинска, мађарско 
гробље
Средњи век
(7432,227 – 4949,427)

57. кртинска, младост
Римски период
(7431,233 – 4949,913)

58. Уровци, код гробља
Римски период2

(7431,265 – 4946,173)

59. Уровци, Поље
Халштат, римски период, 
средњи век
(7432,186 – 4946,994)

60. мислођин, кованчине
Римски период
(7440,100 – 4945,000)

61. мислођин, црквине
(манастир Св. христофора)
Средњи век (Бирташевић 
1969)
(7440,230 – 4944,345)

62. мислођин, орашковац
Неопредељено 
(7440,075 – 4943,380)

63. мислођин, водени брег 
(Језеро)
Средњи век (?)
(7440,277 – 4943,311)

64. мислођин, бачевица
Неолит, бронзано доба, 
халштат Б, латен, средњи век
(7437,867 – 4942,084)

65. мислођин, ћупаковац
Латен, некропола
(7437,240 – 4943,220)

66. мислођин, хајдучки 
луг
XVII–XVIII век

902.2 (497.11)”2004”
903/904(497.11)
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67. Дражевац, криж
Eнеолит
(7437,723 – 4936,653)

68. Дражевац, обала 
колубаре
Средњи век
(7437,476 – 4937,047)

69. Дражевац, царев брод
Праисторија, средњи век
(7437,409 – 4937,080)

70. Дражевац, веверичји 
крај
Римски период
(7441,958 – 4939,187)

71. конатице, Думача
Римски период
(7441,375 – 4935,850)

72. конатице, Главичице
Бронзано доба
(7441,446 – 4934,347)

73. конатице, бељевине
Бронзано доба, римски 
период
(7441,743 – 4933,440)

74. конатице, Гробље
Римски период (?), средњи 
век
(7440,361 – 4934,735)

75. конатице, Спасовина
Средњи век (?), XVII–XIX век
(7441,133 – 4934,582)

76. конатице, Алуге
Римски период
(7440,050 – 4935,100)

77. Јасенак, крчевине 
(или Плоче)
Средњи век
(7441,442 – 4940,499)

78. Јасенак, старо гробље
XVIII–XIX век
(7441,500 – 4940,745)

79. Јасенак, Провалије
Римски период, средњи век
(7441,477 – 4940,991)

80. Јасенак, маџарина
Средњи век
(7441,784 – 4940,931)

81. Јасенак, Питома 
ливада
Средњи век
(7442,276 – 4941,142)

82. Јасенак, поток 
Дужница
Средњи век
(7442,395 – 4940,700)

83. Јасенак, Дрење
Римски период, средњи век
(7443,810 – 4941,861)

84. барич, Засека
Римски период, средњи век
(7444,641 – 4943,223)

85. барич, црквиначки 
поток
Римски период
(7440,210 – 4946,447)

86. барич, Ада
Халштат, латен, римски 
период
(7440,210 – 4946,447)

87. барич, основна школа
Латен (?)
(7441,575 – 4945,500)

88. барич, Дуваниште
Средњи век

89. мала моштаница, 
Јабуке
Римски период
(7447,047 – 4943,814)

90. мала моштаница, Лука
Римски период
(7446,339 – 4944,391)

Слика 1 – Лока-
литет Бачевица, 
поглед са севе-

роистока

Figure 1 – 
Bačevica site, view 
from the Northeast

Слика 2 – Аерофотографија 
локалитета Бачевица, стрелица 

показује на локалитет са 
видљивим траговима објеката

Figure 2 – Aerial photography of the 
site of Bačevica, arrow points to the 

site with visible object remains
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1  Опширнији извештај видети код: Црнобрња и Лазић 2008.
2  Ibid., Т. I.
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REVISIONAL SURVEYING OF OBRENOVAC MUNICIPALITY, CAMPAIGN 2006

Adam N. Crnobrnja, Museum of Belgrade
Đorđe Lazić, Obrenovac

As a part of the second phase of a multi-
season project of the Museum of Belgrade named 
Archaeological sites in Obrenovac municipality, 
during the fall of 2006 a revisional surveying of 
the territory of Obrenovac municipality was un-
dertaken, focused on the right bank of River Kol-
ubara.1 Instantaneously, certain sites on the left 
bank of the named river were also visited, with 
several new sites being registered.

On the right bank of Kolubara River, in the 
municipality of Obrenovac, 30 archaeological 
sites were evidenced, with additional 9 found 
on the left bank (previously not discovered in 
the 2004 survey campaign, or no data were 
available about their location at the time) – 
sites 52-60.

The second phase of the Archaeological 
sites in Obrenovac municipality project is also 

the final phase of this surveying, resulting in 
an estimation of the current state of preserva-
tion of known sites, their exact positions and 
the degree of endangerment and the discovery 
of several new, previously unknown sites. Look-
ing back at the area around the right bank of 
Kolubara River we would like to point out to the 
site of Bačevica (num. 64 in this article). The 
dominant position of the site (Fig. 1), results of 
trench excavations and aerial photographs (Fig. 
2) suggest that this site should be among the 
first candidates for systematic archaeological 
excavations, with geophysical measurements 
as a mandatory step.

Numeration of the sites in this article be-
gins at number 52, as this article continues on 
the results of the surveying performed in 2004 
(Crnobrnja 2005; Crnobrnja 2008).
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РЕкоГноСцИРАњЕ СЕвЕРноГ ДЕЛА ТЕРИТоРИЈЕ оПШТИнЕ ЛАЗАРЕвАц 
УГРоЖЕнЕ ШИРЕњЕм ПовРШИнСкоГ коПА ТЕ „коЛУбАРА“

Зоран Симић, Завод за заштиту споменика културе града Београда
Марко Јанковић, Ниш

Кључне речи: праисторија, антика, средњи век, XIX век, рекогносцирање, 
западна Србија, Лазаревац, површински копови ТЕ „Колубара“

Истраживана територија обухвата иви-
чне делове површинских копова ТЕ „Колуба-
ра“, који су најугроженији њиховим даљим 
ширењем. Налази се између Тамнаве – Ис-
точног поља и магистралног пута Лазаре-
вац–Београд, односно јужно од поља Д и Е 

Термоелектране, а у надлежности је Завода 
за заштиту споменика културе града Београ-
да. Систематско рекогносцирање обухватило 
је сва налазишта од неолита до XIX века. На-
мера истраживача била је да се, пре свега, 
утврди стање већ регистрованих локалитета, 
као и регистровање нових. План измештања 
данашњих гробаља условио је бележење 
надгробних споменика из XVIII–XIX века. 
Било је потребно да се провере локација и 
стање очуваности претходно забележених 
локалитета на овој територији, који постоје 
у евиденцији Завода за заштиту споменика 

културе града Београда, као и да се устано-
ви постојање нових. Овим радом обухваћено 
је и неколико налазишта која још увек нису 
угрожена, али су регистрована током реко-
гносцирања. Положај свих локалитета пре-
цизно је утврђен коришћењем GPS уређаја 

(Garmin c-trex Vista). Од 15 регистрованих 
локалитета, два су праисторијска, пет поти-
чу из римског периода, два из средњег века, 
а шест из XIX века. Списак обухвата само до 
сада неистражена налазишта, а за свако је 
одређено следеће:
-  редни број који се поклапа са бројем на 

карти;
- име најближег насеља;
-  хронолошко опредељење и карактер лока-

литета;
-  координате (географска ширина, географ-

ска дужина).

1. каленић – код старе куће
Римски период, насеље
Координате: N 44۫ 30’ 825’’, E 20۫ 11’ 618’’
 

2. Скобаљ
Римски период, насеље
Координате: N 44۫ 27’ 348’’, E 20۫ 13’ 648’’

902.2 (497.11)”2004”
903/904(497.11)
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3. Скобаљ – виноградине
Гвоздено доба, насеље
Координате: N 44۫ 26’ 880’’, E 20۫ 13’ 996’’

4. Доње Јабучје – Дабинац
Римски период, некропола
Координате: N 44۫ 25’ 156’’, E 20۫ 13’ 443’’

5. Доње Јабучје – остењак
Неолит, насеље
Координате: N 44۫ 23’ 531’’, E 20۫ 12’ 656’’

6. велики црљени – Гробље
XIX век, некропола
Координате: N 44۫ 28’ 203’’, E 20۫ 17’ 822’’

7. вреоци – Гробље
XIX век, некропола
Координате: N 44۫ 26’ 692’’, E 20۫ 17’ 654’’

8. медошевац – Гробље
XIX век, некропола
Координате: N 44۫ 25’ 310’’, E 20۫ 17’ 887’’

9. медошевац – црквине
Средњи век, некропола
Координате: N 44۫ 25’ 200’’, E 20۫ 18’ 184’’

10. Зеоке – Гробље
XIX век, некропола
Координате: N 44۫ 24’ 986’’, E 20۫ 19’ 489’’

Слика 1 – Римски надгробни споменик, Доње Јабучје

Figure 1 – Roman tombstone – Donje Jabučje

Слика 2 – Надгробни споменик, Медошевац

Figure 2 – Tombstone– Medoševac

11. мали црљени – Петковача
Средњи век, некропола
Координате: N 44۫ 22’ 980’’, E 20۫ 21’ 637’’

12. мали црљени – Раковац
Римски период, насеље
Координате: N 44۫ 22’ 008’’, E 20۫ 21’ 936’’

13. Рудовци – караула
Римски период, насеље
Координате: N 44۫ 22’ 302’’, E 20۫ 23’ 860’’

14. Рудовци – Пети рејон
XIX век, некропола
Координате: N 44۫ 22’ 550’’, E 20۫ 24’ 169’’

15. Рудовци – Гробље
XIX век, некропола
Координате: N 44۫ 22’ 546’’, E 20۫ 25’ 079’’ 

Слика 3 – 
Надгробни спо-
меник, Велики 

Црљени

Figure 3 – 
Tombstone – 
Veliki Crljeni
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ARCHAEOLOGICAL SURVEYING OF THE NORTHERN PART OF LAZAREVAC 
MUNICIPALITY ENDANGERED BY THE EXPANSION OF THE OPEN COAL MINE kolubara

Zoran Simić, Institute for Protection of Cultural Monuments of Serbia
Marko Janković, Niš

Archaeological surveying undertaken this 
year on the territory of Lazarevac municipality 
included areas around the present border of the 
Kolubara open coal mine that are most endan-
gered by the planned expansion of the mine. 
This territory includes areas south of fields D 
& E, and between Tamnava-East field and the 
regional road Belgrade-Lazarevac. Systematic 
surveying preformed in this area has included 
all sites ranging from Neolithic period to XIX 
century. Our intention was to confirm the state 
of preservation of previously known sites and 
the detection of new ones. The plan for the 
dislocation of contemporary cemeteries within 
the named territory has forced us to record old 
grave monuments dated between XVIII and 

XIX century. Several sites, not directly endan-
gered at the moment were also recorded and 
are listed here. 

All sites were mapped using a handheld GPS 
device (Garmin c-trex Vista). In total 15 sites 
were registered, two being prehistoric, five Ro-
man, two medieval and 6 dated to XIX century. 
The list includes only previously unknown sites 
with each site being defined using several cat-
egories like:
-  Identification number (matched with a number 

on the chart)
- The name of the closest settlement
- Chronological determination and type of site
-  Coordinates (geographical latitude and longi-

tude)
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АРхЕоЛоШко ИСкоПАвАњЕ ПРАИСТоРИЈСкЕ хУмкЕ
нА нЕкРоПоЛИ ПАУљЕ коД ЛоЗнИцЕ 2004. ГоДИнЕ

Јагода Цанић-Тешановић, Музеј Јадра, Лозница
Рада Глигорић, Музеј Јадра, Лозница

Кључне речи: бронзано и гвоздено доба, праисторијска хумка, некропола, инхумација, 
кремација, систематско истраживање, Лозница, Јадар, Пауље

Праисторијска некропола на локалите-
ту Пауље налази се у пространој јадарској 
равници, са леве стране магистралног пута 
Лозница–Ваљево, у атару села Брезјака, 12 
km југоисточно од Лознице. Формирана је 

на пространој равној тераси у шуми Панића 
забран, која се уздиже изнад леве обале ре-
чице Корените, притоке реке Јадар. На овом 
простору евидентира-
но је 50-ак хумки кало-
тастог облика, висине 1 
до 2 m, пречника 10 до 
30 m, које су распоређе-
не у мање групе од три 
до седам тумула на малом 
растојању, док су групе 
хумки међусобно удаље-
не по више десетина ме-
тара. Захваљујући томе 
што је већи део простора 
на коме је формирана не-
кропола обрастао буко-
вом и храстовом шумом, 
сачуван је првобитни 
изглед хумки. Известан 
број хумки налази се на 
обрадивим површинама, 
па се њихови обриси, ус-
лед дугогодишње обра-
де и развлачења земље, 
теже уочавају на терену. 

Систематско архео-
лошко ископавање једне 
од ових праисторијских 
хумки на некрополи Па-

уље реализовано је од 23.08 до 05.10. 2004. 
године и представља наставак систематских 
истраживања започетих 1989. године.1 До 
сада је истражено 15 хумки, означених сло-
вима од А до О. 

Најновијим ископавањем 2004. године 
истражена је хумка означена као тумул О, 
која је лоцирана у средишњем делу шуме, а 
формирана у источном делу групе од седам 
хумки мањих димензија. 

Хумка је била правилног калотастог об-
лика, пречника 22 m и очуване висине 2 m, 
без оштећења, насута земљом светлосмеђе 
боје, без каменог венца. Површина је била 
покривена већим бројем дебелих и високих 
стабала храста и букве. Након њихове сече 
и рашчишћавања терена утврђен је центар 
хумке. Профилима ширине 0,60 m, оријен-
тисаним у правцу основних страна света, 
простор је подељен на четири сегмента. 
Ископавање је обављено уклањањем хори-
зонталних откопних слојева дебљине 10–15 
cm, а тумул је у потпуности истражен када 

карта – Положај 
локалитета

Map – Site location 

902.2(497.11)”2005”
903”638”(497.11)
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се у свим сегментима доспело до нивелете 
са које је својевремено започето његово 
формирање. 

Хумка је настала поступним насипањем 
земље током сахрањивања два покојника 
(сл. 1). Накнадна сахрана извршена је ка-
снијим укопом у централном делу хумке. Пре 
формирања хумке заравњена је цела основа 
на којој је вршено насипање и на тако при-
премљеној подлози обављена је примарна 
сахрана два покојника, и то једна инхума-
цијом (гроб бр. 2), а друга кремацијом (гроб 
бр. 3). На основу садржаја и састава слојева 
земље утврђено је да је чин спаљивања по-

којника обављен ван простора хумке. Са ло-
маче су најпре покупљени ситни остаци кос-
тију, а угљеном и пепелом засут је централ-
ни део хумке, површине 1,5 m² и дебљине 
око 10 cm, у који је „уроњена“ керамичка 
посуда мањих димензија, односно пехар на 
високој коничној стопи, коничног врата и 
широког отвора са профилисаним ободом 
(сл. 2). Тело пехара је биконично, са четири 
брадавичаста испупчења на трбуху. Између 
брадавица су плитке вертикалне канелуре, а 
на врату и стопи је орнамент у виду плитких 
паралелних хоризонталних канелура. На ра-
мену су две мале, коленасто савијене дршке, 
орнаментисане плитким хоризонталним ка-
нелурама. На простору око посуде положени 
су ситни остаци костију и зуба кремираног 
покојника (гроб бр. 3). 

На истој дубини од 1,9 m, у југоисто-
чном делу хумке формиран је гроб бр. 2, без 

гробне конструкције, у коме је инхумирани 
покојник положен на леви бок у згрченом 
положају, са рукама савијеним у лактови-
ма и шакама у пределу главе, оријентисан 
у правцу северозапад–југоисток (сл. 3). У 
гроб су положени прилози: бронзана игла 
са коничном главом, дугачка 80 cm, намер-
но лучно савијена и постављена преко тела 
покојника са главом код лактова и врхом 
код главе и шака; мања керамичка шоља 
равног ненаглашеног дна и широког отвора, 
са дршком која прелази обод, израђена од 
лоше пречишћене глине са примесама пес-
ка, тамномрке боје, приглачане спољне по-

вршине и без орнамената, положена у пре-
делу трбуха покојника; мала наруквица од 
спирално увијене бронзане жице кружног 
пресека, са спирално увијеним крајевима, 
положена у пределу врата. 

У исто време, на већој површини осно-
ве на којој су формирани примарни гробови 
насут је остали садржај са ломаче: крупни 
комади угљена, пепео и запечена земља, 
као и фрагменти намерно разбијених ке-
рамичких посуда, ритуално разбацаних 
на периферији тумула. Након формирања 
примарних гробова започето је насипање 
хумке, током кога су, на дубини од 1,1 m, 
а недалеко од гроба бр. 2, на мањем међу-
собном растојању положене три керамичке 
посуде. Пехар је постављен нешто јужније 
од гроба, минијатурних је димензија, круш-
кастог облика и непрофилисаног дна, са 
две дршке које не прелазе обод, овалног 
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отвора и благо разгрнутог обода. На трбуху 
су четири симетрично постављена брадави-
часта налепка, између којих је орнамент у 
виду плитко урезаних вертикалних линија. 
Пехар је израђен од грубо пречишћене гли-
не, тамномрке боје. Источно од гроба по-
ложена је друга посуда, тј. мала амфора 
биконичног облика и уског дна са незнат-
но профилисаном стопом, конусног врата и 
благо разгрнутог обода. На трбуху су сла-
бо изражене вертикалне канелуре, између 
којих су четири брадавичаста испупчења. 

Направљена је од добро пречишћене глине, 
светлосмеђе боје, углачане спољне повр-
шине. На истој дубини као и претходне две 
посуде, западно од гроба бр. 2 положена је 
трећа посуда – мала здела конусног тела, 
на равној ненаглашеној стопи, непрофили-
саног обода, без орнамената, израђена од 
добро пречишћене глине, фине фактуре, 
танких зидова и светлосмеђе боје. 

У југоисточном делу хумке, на дубини 
од 1 m, положена су четири гвоздена ко-
пља дугих уских листова и дугих шупљих 
усадника, као и гвоздени нож са савијеним 
сечивом. 

На истој дубини, изнад гроба бр. 2, за-
почето је формирање каменог плашта који 
је покривао површину од 4 m², а источним 
периферним делом захватао је и гроб бр. 
3. Формиран је од крупних и ситних комада 
ломљеног камена и облутака купастог обли-
ка, компактног састава и дебљине око 0,6 m. 
По формирању камене конструкције наста-
вљено је са насипањем хумке. 

У централном делу хумке, на дубини од 
0,5 m, обављена је секундарна сахрана кре-
мираног покојника. Гроб бр. 1 формиран је 
на површини од 1,5 m², без гробне конструк-
ције, и у њему су положени остаци покојни-
ка након кремације изван простора хумке, 
са богатим гробним прилозима: огрлица са 
перлама од стаклене пасте, различите вели-
чине и са разним орнаментима (жуте са пла-
вим окцима, плаве са тамноплавим окцима, 
тамноплаве, тамнобраон, жуте, тамноплаве 
са белим таласастим орнаментом, светлозе-

лене) и од ћилибара аморфног облика, укуп-
но 109 комада, које су биле расуте на већој 
површини. У североисточном делу гробне 
целине, на дрвеној подлози нађен је брон-
зани астрагалоидни појас од 80 чланака са 
по пет астрагала. Између астрагала биле су 
плочице израђене у техници ливења, са три 
хоризонтална паралелна уреза, а на њиховој 
спољној страни су три хоризонтална пробоја 
за причвршћивање на подлогу. Поред поја-
са, према његовим крајевима, симетрично 
су положене две мање бронзане нарукви-
це са пребаченим крајевима и богатим ор-
наментом. Нешто јужније налазила се мала 
керамичка шоља са две отворене дршке по-
стављене на широком трбуху, украшеном 
дубљим вертикалним канелурама, са конус-
ним вратом и профилисаним, благо разгрну-
тим ободом. Шоља је начињена од недовољ-
но пречишћене глине са примесама песка, 
има смеђу и светлосиву боју и приглачану 
спољну површину. У њеној близини лежали 
су мала гвоздена стрелица и два мања кера-
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF A PREHISTORIC MOUND IN THE PAULjE 
NECROPOLIS NEAR LOZNICA, CAMPAIGN 2004

Jagoda Canić – Tešanović, Museum of Jadar, Loznica
Rada Gligorić, Museum of Jadar, Loznica

Prehistoric necropolis at the site of Paulje is 
located in the wide Jadar plain some 12 kilome-
ters Southeast of Loznica, on the left side of the 
Loznica – Valjevo regional road in the vicinity 
of the village of Brezjak. Around 50 semicircu-
lar mounds were detected in this region, with a 
height of 1 to 2 meters, diameter between 10 
and 30 meters, and often grouped in smaller 
groups of 3 to 7 tumuli.

The latest excavations of the 2004 cam-
paign were concentrated on a tumulus marked 
as tumulus O (Fig. 1), located in the central part 
of the forest and formed in the eastern part of 
a 7 mounds group. 

The mound was semicircular in shape, had 
22 meters in diameter and was preserved up 
to 2 meters in height. It had no visible damage 
and was formed using light brown soil, without 
a stone circle.

On the basis of its appearance and the 
movable inventory found in graves we can con-
clude that the mound was primarily formed in 
late Bronze Age in order to accommodate the 
burial of two people (primary graves 2 and 3, 
fig. 2 and 3) and that an additional burial was 
performed after a significant amount of time at 
the end of the Early Iron Age (Hallstatt D) – sec-
ondary grave 1. 

1  Систематска археолошка ископавања на овом локалитету започета су 1989. године, у сарадњи са Заводом за 
заштиту споменика културе из Крагујевца. Руководилац радова био је Димитрије Мадас, а од 1995. године иско-
павања су реализована под руководством археолога Музеја Јадра.

мичка пршљенка, копча за појас троугаоног 
облика и већи број каричица од бронзане 
жице малог пречника. 

Покретни инвентар гробова показује 
да је хумка првобитно формирана у касном 

бронзаном добу, и то за сахрану две особе 
(примарни гробови 2 и 3), а након дужег 
времена, на крају старијег гвозденог доба 
(халштат D), обављена је накнадна сахрана 
још једне особе (секундарни гроб 1).
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УПУТСТво ЗА ПРЕДАЈУ РАДовА 
РЕДАкцИЈИ АРхЕоЛоШкоГ ПРЕГЛЕДА

1. Текст

1.1 Дужина текста
а) Текст извештаја не треба бити дужи од три ку-
цане стране (по 1800 карактера) уколико је реч 
о резултатима археолошких ископавања било 
којег типа. Број илустрација у овом случају из-
носи до седам (7) + детаљ карте. У случају да 
текст не прелази две куцане стране, треба при-
лагодити и број илустрација, тј. дати њих четири 
до пет. У претходним бројевима дешавало се да 
аутори пошаљу једну страну текста и свих седам 
илустрација, што је веома непогодно за слог и 
води изразитој неуједначености прилога.
б) У случају да су резултати ископавања или 
рекогносцирања већ публиковани пре АП-а, или 
да су предати за штампу, текст не треба да пре-
лази једну куцану страну (1800 карактера), са 
основним подацима и обавезним упутом на пред-
ходни рад. Број илустрација у овом случају из-
носи до три (3) + детаљ карте.
в) Ако је реч о рекогносцирањима, текст може 
бити дужи, али не преко шест куцаних страна (по 
1800 карактера). Број илустрација у овом случају 
износи до десет (10) + детаљ карте.
молимо ауторе да обрате пажњу на 
усаглашавање броја слика и величине при-
ложеног текста! Уколико рад има око две 
стране, не треба давати максималан број 
фотографија, јер се оне не могу адекватно 
технички уклопити у слог. Стога такви тек-
стови изгледају претрпани илустрацијама и 
тешки за праћење основног текста!

1.2 Језик 
Текст извештаја је на српском језику, писан 
ћирилицом, а редакција ће организовати превод 
резимеа на енглески језик.

1.3 Структура текста
Без обзира на карактер налаза или истраживања 
(предмет, гроб, некропола, конструкција, 
насеље, регија ...) аутор текста се мора прид-
ржавати дате шеме. Извештај није усмерен на 
предмет него на контекст.
Шема:
1. Географски опис налазишта и његове околи-
не (рељеф, хидрографска слика, визуелне везе 
...).
2. Кратак приказ стања налазишта пре почетка 
истраживања.
3. Повод ископавања или избора места 
истраживања.
4. Употребљена метода истраживања (сондажна, 
систематска ископавања, рекогносцирање...) и 
основни стратиграфски подаци о месту налаза, 
површини која је истраживана као и ситуациони 
план налазишта (обавезан).

2. Илустрације

2.1 Подаци
Свакој фотографији или цртежу треба додати по-
датке о њиховом сарджају. Захтева се и податак 
о власнику негатива (ако се ради о фотографији) 
или оргиналног цртежа (ако се ради о цртежу). 
Власник може бити установа или приватно лице.

2.2 Техничка обрада
Редакција АП полаже право на графичко 
уједначење илустрација. Пошто се под тим 
подразумевају пре свега цртежи препоручује се 
да аутори шаљу редакцији цртеже са свим реле-
вантним подацима.

3. Рекогносцирања

Извештаји са рекогносцирања прате приказану 
структуру текста, али је потребно код тачке 4 на-
значити карактер рекогносцирања, односно по-
лазне принципе (проверавање библиографских 
података, проверавање унапред дефинисаних 
предела погодних за насељавање, анкетирање, 
интензивно рекогносцирање унапред изабра-
них подручја и сл.). Следе подаци о додатно 
употребљеним методама. Текст о изведеном 
рекогносцирању може бити дужи, али не преко 
шест куцаних страна (по 1800 карактера). 

4. Технички захтеви 

1. Текст куцати са едитором Оffice Word 97 или 
новији, са фонтом Times New Roman, ћириличним 
писмом.
2. Све маргине су 3 cm; број карактера по стра-
ни је максималних 1800; број редова је 27-33, а 
проред је 1,5.
3. Текст се пише фонтом величине 12, док се на-
слов пише фонтом величине 14 поинта у 5. или 
6. испод горње маргине са масним словима.
4. На 1. листу, на левој страни, у другом реду 
испод горње маргине исписује се име аутора и 
институцијом у којој ради.
5. Цитирање је Харвард системом (погледати 
упутство у Гласнику САД 17 на странама 306-
307).
6. Дати до 10 кључних речи, од којих је наведе-
них 5 обавезних , а остале су по избору аутора. 
- регион (западна Србија)
- општина (Чачак)
- ужа локација (село)
- рекогносцирање или ископавање
- период
7. Литература се даје језиком и писмом којим је 
објављена.
8. Прилаже се до 10 илустрација, фотографија 
или цртежа, уз детаљ из карте 1:25 000 са уцр-
таним налазиштем. У самом тексту у случају 
позивања на карту, не наводити је као по-
себно нумерисану слику (нпр. сл. 1), већ 
искључиво у загради као карту.
9. Цртеже приложити у дигиталној форми у 
минималној резолуцији 1200 dpi, а за фотографије 
препоручена резолуција је 600 dpi па навише, у 
.tiff формату. молимо ауторе да не шаљу гра-
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