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ПРЕДГОВОР 

 Едицију Археолошка грађа Србије - Културна стратиграфија 
праисторијских локалитета покренуо је Археолошки институт из Београ-
да с циљем да се, у сарадњи са стручњацима из подручних музеја, објави 
археолошка грађа са праисторијских локалитета у Србији. 

 Најлепше захваљујемо госпођи Виолети Томић и господину Мило-
раду Ђорђевићу, директорима Народног музеја у Пожаревцу, чију смо 
подршку имали у остваривању овог пројекта. 
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Археолошка грађа која је презентована у прве две књиге едиције 
Археолошка грађа Србије (Ниш и Крушевац) указује на релативно мале 
разлике између нишке и крушевачке регије у праисторији. Археолошка 
грађа која се објављује у овој књизи исте едиције, међутим, показује да 
постоје извесне разлике у развоју у праисторији Браничева – северои-
сточног дела централне Србије, с једне стране, у односу на нишко и кру-
шевачко подручје, с друге стране. 

На подручју Браничева, на пример, неупоредиво мање су 
заступљени елементи из раног бакарног доба типа Бубањ I него на 
подручјима Јужне Мораве и Западне Мораве. I слика средњег бакарног 
доба унеколико је друкчија; на североисточном делу централне Србије има 

Сл. 1. Остава бронзаних предмета, гвоздено доба I, Клење (посуда не припада остави)

Fig. 1 Bronze hoard, Iron Age I, Klenje (the vessel does not belong to the hoard)
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знатно мање локалитета који 
документују културну групу 
Остриковац него у помену-
тим регијама у Поморављу. 
Ватинска културна група у 
Браничеву има исте каракте-
ристике као у јужном Банату. 
У пожаревачком крају реги-
стровани су и локалитети на 
којима је налажена керамика 
културне групе Вербичоара 
(Verbiciora). Ипак, највеће 
разлике између те регије и 
осталих делова Поморавља 
постоје у периоду позног 
бронзаног доба и на почет-
ку гвозденог доба I, када 
доминира жутобрдска кул-
турна група, културна гру-
па која је у осталим делови-
ма највеће српске регије (у 
Поморављу) само спорадично 
заступљена. 

Подручје Браниче-
ва специфично је и пре-
ма: уметнички обликованим 
предметима од камена из 
протостарчевачког периода, 
израженом рударству бакра 
и металургији заснованој на 
том металу у оквирима вин-
чанске културне групе, на-
лазима гривни типа Јухор, 
атрактивним примерцима 
уметничке пластике жу-
тобрдске културне групе, ве-
ликом броју остава из гвоз-
деног доба I (приближно Br D 
– Ha A2), мешавини елемена-
та култура Гава и Жуто брдо 
(жутобрдска културна група), 

Сл. 2. Антропоморфна фигурина од печене земље, 
позно бронзано доба – гвоздено доба I, Кленовник

Fig. 2 Ceramic anthropomorphe figurine, Iron Age I, Klenovnik
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накиту („појасевима”) типа Мраморац, трибалској некрополи у Старом 
Костолцу, премонетарним средствима плаћања, келтској некрополи Ста-
ром Костолцу из последњих деценија IV и из III века пре н. е., бројним 
налазима предмета из периода Скордиска. Те специфичности које карак-
теришу пожаревачку регију биће презентоване у додатку ове књиге. 

Сл. 3. Сребрни појас, гвоздено доба III (приближно V век пре н.е.), Милошевац

Fig. 3 Silver belt (cca 5th century B.C.), Miloševac



ПОЖАРЕВАЦ



ПОЖАРЕВАЦ

13

Браничево - Браничевски округ (пожаревачка регија) – админи-
стративно обухвата осам општина: Пожаревац, Мало Црниће, Петровац 
на Млави, Жагубица, Жабари, Велико Градиште и Голубац.1 Оивичен је 
са западне стране реком Великом Моравом, са северне и источне Дуна-
вом, а са јужне планинским ланцем који чине Бељаница, Хомољске пла-
нине и Северни Кучај. Разноликост рељефа условила је издвајање не-
колико целина: Пожаревачко Поморавље, Подунавље са Стигом, Звижд 
и Хомоље.2 

Браничево се налази између 44° 04’ 50” и 44° 49’ 20” северне гео-
графске ширине и између 21° 02’ 30” и 22° 03’ 30” источне географске 
дужине. Растојање крајњих јужних и северних страна, као источних од 
западних износи 85 km, а удаљеност двеју најудаљенијих тачака у округу 
је око 99 km (ушће Мораве у Дунав и крајња граница код Жагубице према 
Бору). Од укупно 326 km границе, 186 km или 51,4% одлази на токове 
Дунава и Велике Мораве, а 167 km су копнене границе. Укупна површи-
на износи 3.855 km², од тога пољопривредне површине покривају 2.514 
km² или 65,2%. Према висинским карактеристикама округ је у границама 
од 60 m до 1.316 m, с тим што у западном делу не прелази 400 m. 

У зависности од географског положаја постоје два варијетета кли-
ме. Она која доминира у планинском делу, оштрија је па је и темпера-
турна разлика нешто неповољнија у односу на умереноконтиненталну 
климу у равничарском делу округа. Отуда и зима у планинским деловима 
почиње нешто раније и мало дуже траје, јер се и падавине (снег) дуже 
задржавају. Просечна годишња температура износи 13,2°C, а најхладнији 
месеци су децембар, јануар и фебруар. Просечне падавине су око 50,4 
l/m². Ветрови најчешће дувају с источне стране, али и са северозапада, 
тако да је у току године преко 170 дана ветровито.
1  За ово поглавље коришћени су следећи радови: Географска енциклопедија насеља Србије, књ. I – 

IV, 2001; Геологија Србије, књ. II-1, 1975, Београд; Јовановић, Љ., 1903; Канитз, Ф., 1904, 1909; 
Лазаревић, Р. 1988; Лазаревић, Р., Година; Лутовац, М., 1954; Марковић, Ј., 1990; Миладиновић, 
М., 1928, Миљковић, Љ., 1992; Младеновић, Б. 1998; Петровић, Д., 1976; Станковић, С., 1996; 
Вујадиновић, С., 1953. 

2 Рецензију овог поглавља обавио је проф. др Видојко Јовић, допсини члан САНУ.
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Најплоднији део Браничевског округа је велико подручје Стига. 
Стиг и земљиште око водотокова река има нешто више од 50% обрадиве 
површине, што не значи да обрадивих површина нема у осталом делу. 
Алувијалне равни река и нижи делови се састоје од чернозема нешто 
слабијег квалитета, а косе и побрђа од смоница и гајњача.

Конфигурација земљишта Браничевског округа је таква да 
обилује равничарским теренима, ливадама, буковим и храстовим шума-
ма, планинама и речним долинама и отуд успевају све врста биља, раз-

Сл. 4. Географска карта Браничева

Fig. 4 Map of Braničevo
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не пољопривредне културе, траве, 
шумско дрвеће свих врста. Обиље 
биљног света омогућило је развој 
животињског. Заступљене су све 
врсте ситне дивљачи, од зеца, фаза-
на, препелице, јаребице и других, до 
крупних животиња, као што су срна, 
дивља свиња, лисица, јазавац. 

Слив Млаве простире се на 
1830 km², између басена Пека на ис-
току и Мораве на западу и Хомољских 
планина, које га одвајају од Црнореч-
ке котлине и Ресаве. Ова област се 
пружа у правцу тока Млаве, држећи 
се у горњем, вишем делу, смера 
исток-југоисток-запад-северозапад, 
а у доњем. Нижем. југ-југоисток-
север-северозапад. Највише тачке 
су врх Бељаница (1336 m) и Црни 
врх на Хомољским планинама (1027 
m), а најнижи тачка је код Рама на 
Дунаву (67 m). Иако је слив Млаве 
као такав засебна целина у њему, 
ипак постоје географске разлике 
између појединих делова. Јасно се 
издвајају три таква дела: Хомоље, 
Млава и Стиг. Хомоље, котлина 
оивичена Хомољским планинама и 
Бељаницом, у вези је, преко ниских 
превоја, са суседним крајевима у 
долини Пека, Ресаве и Црноречке 
котлине. С друге стране, пут који 
води поред Млаве кроз Горњачку 
клисуру спаја Хомоље са равницом. 
У горњем делу је област Млава, а 
северније Стиг.

Млава је предео између 
Горњачке клисуре и брежуљкастих 
била која је одвајају од суседних 
долина Мораве и Пека. Тамо где се 
ове две косе највише приближавају, 

Сл. 6. Заштићена стара сорта говечета

Fig. 6 Protected old sorte type of cattle

Сл. 5. Заштићена стара сорта свиње

Fig. 5 Protected old sorte type of pig
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између Рашанца и Црљенца, завршава се Млава и почиње Стиг. Мла-
ва има још бољу везу са суседним крајевима него Хомоље, захваљујући 
ниском побрђу, које не прелази висину од 250 m. Стиг је равница која 
се протеже поред Млаве све до њеног ушћа. Оивичен је са источне и за-
падне стране ниским косама које благо падају и према долини Мораве и 
долини Пека. Из овога се види да је слив Млаве доста разнолик, али узет 
за себе, чини целину јер су сви крајеви у њему везани један за други. По-
ред тога, долина Млаве има већи географски значај. Преко ње се везују 
и друге области као Доње Поморавље и Пек са Црноречком котлином и 
обрнуто, тимочки басен са Подунављем.

У погледу геолошке грађе, слив Млаве није једноставан. Као што 
је речено, у њему се запажају три морфолошке и тектонске целине: 
Хомољска котлина, Горњачка пречага и долина Млаве од Горњачке кли-
суре до Дунава. На црте рељефа највише су утицали тектонски процеси, 
абразија, флувијална и крашка ерозија и денудација.

Хомољска котлина је тектонски спуштена између Хомољских пла-
нина и Бељанице. Она је у плиоцену била испуњена водом после чијег 
повлачења су остали језерски седименти. Седименти, као и терасе, могу 
се пратити по ободу до 600 m апсолутне висине. Северни обод Хомољске 
котлине, Хомољске планине, чија се грађа састоји од флиша, кристала-
стих шкриљаца и еруптивних стена, рашчлањен је многобројним токо-

Сл. 7. Предео у Браничеву

Fig. 7 A Braničevo landscape
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вима. На јужном ободу Хомољске котлине развијени су крашки облици, 
поготово увале и вртаче. Планински масив између Хомољске котлине и 
Млаве, у коме је ова река усекла Горњачку клисуру дугу 24 km, чини по-
себну целину у оквиру слива. Ту се истичу Вукан, Јежевац, Крилаш, Суму-
ровац, Велики и Мали Крш и други планински врхови. У грађи ових пла-
нина учествују углавном кречњаци 
кроз које се местимично пробијају 
еруптивне стене. Усред овог маси-
ва, тамо где се укрштају два раседа, 
хомољски и крепољинско-крупајски, 
јављају се мала проширења у облику 
котлина. Једна је око Крепољинске 
реке, а друга поред Крупаје. Обе 
су по дну прекривене језерским се-
диментима и речним наносима. До-
лину Млаве, од Горњачке клисуре 
до Дунава, карактеришу у погледу 
рељефа две ниске планинске греде и 
пространа раван између њих. Греду, 
која се простире правцем Брзоходе-
Поповац, Миријево-Чачалица-Сопот-
Костолац, делећи слив Мораве од 
слива Млаве, рашчланили су река 
Чокордин и мали потоци који утичу у 
Млаву (Крављи До, Шљивовачки по-
ток и други водотокови). Друго пла-
нинско побрђе, које гради развође 
између Млаве и Пека, почиње код 
Мелнице и Рановца, а завршава се 
у Раму на Дунаву. Оба ова планин-
ска повијарца спуштају се према 
Млави у терасама и пространим по-
довима, док је поред реке развијена 
алувијална раван широка око 5 km.

На основу анализе података метеоролошких станица, види се 
како количина падавина расте идући узводно према Хомољским плани-
нама. Најмање атмосферских талога падне у Стигу, нешто више у Мла-
ви, а највише у Жагубици. Разуме се, падавинама је још богатији обод 
Хомољске котлине. Средња количина атмосферског талога креће се од 
620–750 mm. Из овог прегледа види се да је долина Млаве под утицајем 
панонског типа климе.

Сл. 8. Црвена пећина, кањон Тиснице

Fig. 8 Red cave, canyon of Tisnica
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Хидрографска мрежа у сливу Млаве је неједнако развијена, што 
зависи од рељефа и природе стена. У изворишном, планинском делу, који 
је састављен од вододрживих стена (кристаластих шкриљаца и филита), 
извори се јављају свуда. Од њих потичу поточићи и потоци и стварају 
врло густу мрежу водотокова. Овим се одликују Хомољске планине из 
којих потичу Каменичка, Лазничка, Вуковачка, Јошаничка, Адујевачка, 
Осаничка, Крепољинска и Брезничка река. Бељаница је другачија у овом 
погледу, јер у њеној грађи преовлађују кречњаци. На њој су извори рет-
ки. Тамо где вода избија на површину она после краћег тока понире као 
у Речкама, Бусовату и неким другим местима. Насупрот овом, водом је 
богато подножје планине. На контакту Бељанице и Хомољске котлине 
јављају се врела и јаки извори: врело Млаве, Крупајско врело и извори у 
Сувом Долу, Изварици и Рибару. Изворишну област Млаве чине планине 
и косе које се лучно савијају око ње. Из ових истичу Витовница, Стамни-
ца, Шетоњска река и њихове многобројне притоке. Неке од њих потичу 
из врела (Шетоњска и Ћовдинска река).

Хомоље је мања географска област јасно ограничена планинским 
венцима са свих страна. Од Звижда, на северу, одвајају је Хомољске пла-

Сл. 9. Предео у Стигу

Fig. 9 A Stig landscape
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нине (940 m), од Ресаве на југу, венац Бељанице (1336 m), од црноречког 
басена, на истоку, масив Црног врха (1027 m), од доње Млаве на западу, 
ниске Горњачке планине (825 m). Овако уоквирена геоморфолошка цели-
на састоји се из два дела: Жагубичке котлине на истоку и Крепољинско-
крупајске котлине на западу, између којих је Бељаничко-хомољска пре-
чага. У хидролошком смислу Хомоље припада горњем сливу реке Млаве 
која тече његовим средишњим делом и представља хидрографску окос-
ницу целе области. Природна граница Хомоља обухвата површину од око 
733 km², док је површина општине Жагубица 760 km². 

Граница према суседним об-
ластима протеже се, углавном, преко 
најистакнутијих врхова планинских 
венаца. Тако, према Звижду, грани-
ца се креће вододелницом између 
Млаве и Пека од Омана (963 m) на 
југоистоку, до Ракове Баре и Вели-
ког Штубеја (940 m). Граница према 
доњој Млави иде гребеном Сумуров-
ца (911 m) и Вукана (85 m), а јужније 
од Млаве преко Карауле (675 m), 
Великог врха (670 m) и површи Беле 
реке. Јужна граница према Ресави 
пружа се преко Соколице (117 m) и 
највиших тачака гребена Бељанице 
(1336 m), све до врха Капа (191 m) 
на истоку. Даље, граница иде преко 
Црног врха (107 m), а потом према 
северу до Омана (963 m).

Најновија геолошка 
испитивања на хомољској територији 
врше се применом савремених геофи-
зичких метода и детаљних хемијских 
анализа, али само парцијално, тако 
да су још увек недовољно јасни 
сложени односи између геолошке 
грађе и тектонског склопа на овом релативно малом простору. Хомоље 
и његова шира околина одликују се хетерогеним геолошким саставом, 
који је кроз дугу геолошку историју био изложен интензивним тектонским 
процесима. Такве геолошко-тектонске прилике неминовно су се одрази-
ле на формирање сложених геоморфолошких црта. У геолошкој грађи 
учествују стене различите старости (од прекамбрије до квартара) и начи-

Сл. 10. Предео у Браничеву

Fig. 10 A Braničevo landscape
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на постанка (седиментне, еруптивне и метаморфне). Најстарије геолошке 
творевине на територији Хомоља су висококристаласти шкриљци јужног 
дела хомољског кристаластог комплекса. Заједно са нискокристаластим 
шкриљцима изграђују централни део венца Хомољских планина. Доња 
серија изграђена је од гнајсева, лептинолит гнајсева и лептинолита. 
Горњу серију чине нискокристаласти шкриљци који су распрострањени 
у виду уске зоне око јужног дела нересничког гранитног масива. Екви-
валент горњој серији хомољског комплекса је нискокристаласта серија 
зелених шкриљаца Бељанице и метавулканити.

Рељеф Хомоља одликује се заступљеношћу разноврсних облика 
насталих као резултат сложеног деловања ендогених и егзогених фак-
тора, манифестованих кроз тангенцијалне, радијалне и епирогене по-
крете, затим абразионог, крашког, флувијалног процеса и денудације 
и других фактора, који су више или мање имали одраз у његовом ко-
начном формирању. Морфогенеза хомољске области зависила је од 
степена тектонских процеса и хидрографских стања, односно климат-
ских прилика, а од ових деловање агенаса којима је формиран сав-
ремени рељеф. Деловањем егзогених ерозивно-акумулативних проце-
са знатно је измењен рељеф настао под утицајем ендогених сила. У 
иницијални тектонски рељеф усечени су разноврсни и веома сложени 
облици флувио-денудационог и крашког карактера који дају основни 
печат рељефу Хомоља.

Сл. 11. Предео у Браничеву

Fig. 11 A Branicevo landscape
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Климатске карактеристике Хомоља условљене су утицајем бројних 
физичко-географских фактора, како ширег, тако и локалног карактера. 
Географски положај овог дела источне Србије, који се налази између 
44º 05’ и 44º ’?? северне географске ширине и између 1º 31’ и 1º 50’ 
источне географске дужине, с об-
зиром на одређени степен конти-
нуалности рељефне специфично-
сти, указује на припадност Хомоља 
умереноконтиненталном поднебљу, 
односно на режим умереноконти-
ненталне климе са четири годишња 
доба. Јесен и пролеће се одликују 
временском променљивошћу, док 
је лето, због утицаја Азорског ан-
тициклона, углавном стабилно, са 
повременим пљусковима локалног 
значаја. У хладнијем делу године 
временске прилике су под утицајем 
циклонске активности са Атлантика 
и Средоземља и зимског, тзв. Си-
бирског антициклона, због чега зиме 
могу да буду доста дуге и оштре. 
Омеђеност области планинским 
венцима знатно утиче на одређене 
климатске карактеристике које се 
посебно уочавају код температура 
ваздуха, падавина и ветра. Од по-
себног је значаја венац Горњачких 
планина који представља природну баријеру продорима ваздушних маса 
из панонске области. То је и главни разлог уочљивих климатских раз-
лика између Горње Млаве и Хомоља. Разлике између појединих основ-
них и сложених климатских величина постоје у самом Хомољу, а одраз 
су рељефних утицаја унутар њега, као и околних планинских венаца. 
Наиме, упоредничко пружање Бељанице на југу Жагубичке котлине и 
Хомољских планина на северу, отвореност Крепољинско-крупајске кот-
лине на југу, управан положај ових котлина, као и Хомољско-бељаничка 
пречага различито утичу на висину излученог талога и кретање ваздуш-
них маса у Хомољу.

Хомоље је веома интересантно у хидролошком погледу. Поред из-
ражене асиметрије слива, као последице геолошког састава, треба истаћи 
да се у областима изразите крашке безводице јављају стални површин-

Сл. 12. Предео у Стигу

Fig. 12 A Stig landscape
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ски токови-понорнице (Речка и Бусовата), у котлинским равнима избија 
на неколико места термална вода, на северној страни Жагубичке котли-
не налази се једини интермитентни извор у источној Србији (Хомољска 
потајница), на ободу Бељанице су јака крашка врела итд. 

Вегетациони покривач Хомоља припада мезофитном типу, што 
указује на довољну влажност потребну за развој флоре ове области. 
Различит геолошки састав, конфигурација терена, климатске прилике, 
заступљеност бројних педолошких јединица и многи други природни 
фактори, условили су хетерогеност у флористичком саставу. Посматра-
но у целини, на овој територији се не могу јасно издвојити нити разгра-
ничити региони који се карактеришу посебним биљним асоцијацијама, 
јер се наведени фактори међусобно прожимају на скоро читавој повр-
шини без битних промена. 

Сливови доњих токова Млаве (Стиг) и Пека (Браничево) чине 
југоисточни обод панонског басена. То су две микрорегије перипанон-
ске средње Србије. Стиг и Браничево се често прикључују планинској 
источној Србији (ако се граница ове означи Великом Моравом). Они су, 
међутим, физиономски и функционално слични брежуљкастој Шумадији. 
Млава и Пек притичу инверзно Дунаву, текући скоро упоредо са Вели-
ком Моравом. Млава низводно од Горњачке клисуре, а Пек низводно од 
Каонске клисуре усекли су плиће долине и меридијански издужене сли-
вове представљене брежуљцима, долинама с терасама и површинама на 
развођима. Стиг је одвојен од Великог Поморавља на западу ниском и 
издуженом Пожаревачком гредом. Првобитно су Млава и Пек притицали 
моравском заливу Паратетиса, а повлачењем језера ушће им је продужа-
вано преко заливске равни. Временом су реке издубиле плитке басене-
сливове својих доњих токова услед сукцесивног усецања и спуштања Ду-
нава. Међу притокама доње Млаве интересантно је епигенетско усецање 
слива Витовничке реке, која је тако засекла не само долину, већ и слив 
доњег тока. Поред преовлађујућих речно-денудационих облика у рељефу 
Стига и Браничева јављају се и еолске акумулативне творевине, лесне 
наслаге и мање пешчаре. Брежуљкасто земљиште на левој страни Доњег 
Пека састоји се од леса, на десној страни од сарматског пешчара, а поред 
Дунава од „живог” песка. Знатан део воде Пека упија се у песак, па је 
протицај у доњем току реке мањи него у средњем току. Рамско-голубачка 
пешчара састоји се од Рамске, Затоњске, Голубачке и Пожеженске пеш-
чаре, чије су дине дугачке до 500 m и високе до 60 m. Морфолошки ин-
тересантну и значајну појаву у овом делу Подунавља представља Рамска 
ивична епигенија Дунава.

Браничево, у ужем смислу, представља регију између Дунава (до 
Добре), Велике Мораве и Ресаве. Географски је оно ограничено на слив 
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Доњег Пека, од Стига одвојено развођем према Млави, чинећи заједно с 
њим географску микрорегију површине од 1688 km. Стиг је пространији 
од Браничева и дужи (око 60 km између Костолца и Горњачке клисуре). 
Ширина му је 35 km, између Пожаревца и Голупца. Поднебље регије је 
умереноконтинентално, али са знатним утицајима степско-континенталне 
климе суседног Баната и потпланинске климе карпатске Србије. Близина 
улаза у Ђердап, односно излаза кошаве битно утиче на поднебље Стига 
и Браничева. Кошава је формирала лесно-пешчани рељеф око Дунава 
испред Ђердапа. Микроклима Великог Градишта на 79 m надморске ви-
сине указује да у доњем Браничеву средња годишња температура износи 
11°C, а сума годишње температуре износи 4,088°C. Средња температура 
најхладнијег месеца је негативна (-1,0°C), а летње температуре су из-
над 1°C (август 1,4 ºC, јули,1°C). Октобар (11,8°C) и новембар (6,4°C) 
топлији су од пролећних месеци (април 11,8°C, март 5,5°C). Средња 
годишња количина падавина је 67 mm. Највлажнији месеци су мај (78 
mm) и јуни (83 mm), а најсувљи - септембар (4 mm) и март (45 mm). 
Доња Млава и Доњи Пек су главни токови микрорегије с кратким при-
токама, с обзиром на издуженост краја и близину река, као и њихов па-
ралелизам са Великом Моравом.

Границу Браничевског округа на северу чини река Дунав, од 
ушћа Велике Мораве, на западу, до реке Песаче, 10 km низводно од 
села Добра, на истоку.

Сл. 13. Предео у Браничеву

Fig. 13 A Braničevo landscape
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Низводно од Голупца, Дунав гради Ђердапску клисуру дугу око 
100 km. Она спаја панонски са влашко-понтијским басеном, а пресе-
ца планински венац Карпата. Сложена по начину постанка и изгледу, 
припада композитним долинама, јер се састоји из четири сужења и три 
проширења. 

На територији Браничевског округа постоји фосилни еолски 
рељеф (постао деловањем ветра) који је изражен и представљен пешча-
рама, предеоно морфолошким целинама еолског рељефа. Оне се јављају 
у оквиру узаног, песковитог појаса, на десној обали Дунава, од Рама на 
северозападу, до Голупца на југоистоку. Дужина овог појаса износи око 
30 km, а ширина до 5,5 km. Он захвата површину од око 80 km. Доли-
ном Пека и Градиштанским ритом, овај појас је подељен на три мање, 
засебне пешчаре: Рамско-затоњску, Градиштанску и Пожеженску. По 
свом географском положају ове пешчаре припадају југоисточном ободу 
панонског басена.

Слив реке Пека је на југоисточном, карпатском ободу панон-
ског басена, у североисточној Србији. Долина Пека има углавном пра-
вац југоисток-северозапад и композитна је. Нагнута је ка северозапа-
ду и оријентисана према панонском басену. Средњи и доњи део слива 

Сл. 14. Ђердап

Fig. 14 Đerdap
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припадају Браничевском округу, а горњи део Борском. Границе слива су 
изразите. На северу је Дунав, на југоистоку Хомољске планине и њени 
огранци који чине развође између Пека и Млаве и границу између области 
Горњег Пека и Звижда на североистоку и Хомоља и Млаве на југозападу. 
Највиши врхови овог развођа Јелова Бара (940 m), Купинова Главица (95 
m) и Потој Чука (90 m) не прелазе хиљаду метара. Водомеђа између Пека 
и дунавских притока Поречке, Бољетинске и Добранске реке, Чезаве и 
Брњице чини границу према североистоку. Она је, као и све друге, се-
кундарно дунавско развође, а иде преко највиших врхова и коса Звишких 
Мајданпечких планина; Малог (907 m) и Великог Крша (1148 m); почиње 
од Стрелиника (106 m) на Великом Кршу и траје до Дунава, где се завр-
шава код Голубачког града. Раздваја на североистоку Пореч и Горњу кли-
суру (Горњи Ђердап) од Горњег Пека, Звижда и Браничева на југозападу. 
Појана Кулерда (800 m), Купино-
во (838 m), Куруку (870 m) и Збег 
(770 m) чине југоисточну границу 
слива према Кривељској реци и она 
одваја Црноречку котлину од панон-
ског басена. Овако узетим граница-
ма обухваћене су и две мање реке 
које се непосредно уливају у Дунав: 
Туманска река, источно и Сирако-
вачка река, западно од Пека. У сли-
ву Пека налазе се Пек и Звижд. Пек 
је у доњем, а Звижд у средњем делу 
слива. У горњем делу слива је пре-
део Горњи Пек који територијално 
припада Борском округу. У сливу Ту-
манске реке је предео Река, а крај 
поред Дунава припада Подунављу. Браничево је низак предео. У њему су 
широке долине Пека и Дунава и ниско побрђе које достиже највишу тачку 
на Липовачи (36 m), нагнуто је ка северу. Оно чини прелаз од низије ка 
висији, од равног и ниског Стига, на западу, ка планинском Звижду, на 
југоистоку. Граница између Браничева и Стига иде развођем Млаве и Пека. 
Она почиње од Горице, на Дунаву, настављајући се према југу и југоистоку 
на ниско лесно побрђе које чини везу између огранака Хомољских пла-
нина и планине Локве у Румунији. Идући према југу и југоистоку, од Го-
рице (8 m), налазе се ове главне коте: Анатема (34 m), Томин гроб (77 
m) и Огрез (75 m). На југоистоку Браничево допире до Каонске клисуре и 
последњих северозападних огранака Звишких планина. На северу и севе-
роистоку је Дунав, који чини државну границу према Румунији. 

Сл. 15. Флора у Браничеву

Fig. 15 Flora in Braničevo
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Браничево је морфолошки изразито предеона целина са јасним 
границама на свим странама. Звижд и Горњи Пек су такође изразити 
планински предели и њихове границе су јасне. Звижд од предела Пека 
одваја Каонска клисура, од Млаве и Хомоља Хомољске планине, а од 
Пореча и Горње клисуре поменуто развође на Мајданпечким и Звишким 
планинама. Предео Горњи Пек је у горњем току и изворишту Великог 
Пека. Његове границе према суседним пределима налазе се на помену-
тим развођима. Звижд и Горњи Пек разликују се од Браничева физичко-
географски, антропогеографски, а постоје и привредни контрасти који 
су саобраћајно везани долином Пека.

Петрографски и стратиграф-
ски слив Пека је веома разноврстан. 
У горњем делу је андезитска маса 
која се изливала до плиоцена. Она је 
на истоку, западу и северу оивиче-
на кречњачким гредама и по њој су 
расуте оазе сенонских лапора и пеш-
чара. Кречњаци су горњокретацејске 
старости, који су услед контакта са 
андезитом промењени у крупнозрне 
и кристаласте кречњаке. Андезита 
има у близини Кучајне и Голубачког 
града, а нересничка гранитна гро-
мада прелази у хомољски басен. Од 
Благојевог Камена, па низводно до 
Крста (заселак села Волуја), настаје 

зона друге групе кристаластих шкриљаца (стене филитске серије). У ове 
кристаласте шкриљце Пек се на извесним дужинама директно усекао и 
на тим просторима алувијална раван је прекинута. Низводно од Крста 
настаје алувијална раван, широка 1 km. Она је код Нереснице сужена 
гранитном масом, а делом и кречњачком. Од Нереснице се поново шири 
у Кучевском пољу и траје до Каонске клисуре. Алувијон у овим равнима 
има дебљину 5–8 m и лежи на плиоценим глинама. Терцијар почиње од 
села Волује и траје до Каонске клисуре. Између села Дубоке и Кључате 
неогени језерски седименти достижу висину и до 550 m. Олигоцених гли-
на и лапора има у малим унутрашњим басенима Ракове Баре и Каоне и 
јављају се још од села Вуковића до Снеготина. Кречњаци горње јуре и 
доње креде су изнад Дубоке, Шевице и Кучева. Они се настављају на 
терене који иду преко села Турије, Кучајне и Буковске, где су у нижим 
областима покривени врло моћним неогеним језерским седиментима, док 
су у вишим знатно денудовани, тако да поједине партије кречњачких 

Сл. 16. Предео у Браничеву

Fig. 16 A Braničevo landscape
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блокова стрче из језерских седимената. Ова кречњачка греда чини за-
падну границу звишког басена, а донекле и северну и јужну, док се на 
истоку и западу наслања на кристаласте шкриљце. На истоку, од звишког 
басена, је кречњачка планина Старица. Од ње се према југу настављају 
две кречњачке греде. Источна греда иде преко Кулмеа Хаxије на Крш, 
Гавран и Велики Крш, а западна, преко Малог и Великог Пека, на Брезу 
(811 m) и Потој Чоку (90 m). Од излаза Пека из Каонске клисуре настаје 
широка алувијална раван која је при ушћу, у зони живог песка, сужена 
динама. Десна страна долине је од сарматског песка, а лева махом од 
леса. Лес траје до села Доња Крушевица и Триброда, а сарматски песак 
до Шувајића. Даље према северу, све до Дунава, је зона живог песка. 
Дунавска алувијална раван је сужена динама и незнатна је. Уских зона 
алувијалне равни има око неких знатнијих притока Пека, као и поред Си-
раковачке и Туманске реке.

Основни облик је ова об-
ласт добила тектонским процесима, 
а детаљи рељефа су обрађени ра-
дом језерске, флувијалне, крашке и 
еолске ерозије. У сливу Пека постоје 
четири котлине: Звишка, Раковобар-
ска, Каонска и Мајданпечка. Неогени 
звишки басен је тектонска потолина 
формирана дуж више попречних и 
уздужних раседа. Он је знатног про-
странства и издужен је у правцу југ-
југозапад, север-североисток. Оли-
гоцени раковобарски басен је пото-
лина створена на једном уздужном 
раседу који се може пратити од Дуна-
ва до Млаве (риданско-крепољински 
расед). Око Мајданпека сучељавају се две поменуте кречњачке греде. 
Због овог сутока Мајданпечка котлина постала је тектонски веома сло-
жена. У понтиско доба ове котлине су биле испуњене водом Панонског 
језера. Тада су у њима створене моћне језерске наслаге које су у плиоце-
ну, после регресије, постале копно. На оквиру Звишке котлине јављају се 
терасе различитих нивоа језерских стања. На левој страни Дунава виде 
се делови тераса чији је нагиб супротан току Дунава. Ова инверсија тума-
чи се епирогенетским покретима који су извршени у постпонтиско доба. 
За време језерске фазе од 600 m Звишко језеро је представљало дубоки 
залив Панонског језера. Тада је у мајданпечком басену било Мајданпечко 
језеро које је кратком отоком отицало у звишки залив. За време фазе обе-

Сл. 17. Предео у Стигу

Fig. 17 A landscape in Stig
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лежене терасом од 40–430 m Звишко језеро се формирало као самостално 
и као такво одржало се све до терасе од 10 m апсолутне висине. Између 
Црног врха и Великог Крша, за време највише фазе Панонског језера, 
Звишко језеро је било у вези са језером црноречког басена. Каонска кли-
сура представља отоку изолованог Звишког језера. Ту се Пек усекао у 
кречњачку Јеленину Стену (349 m), која је од околног земљишта виша и 
тако створио епигенетску клисуру стрмих страна. У њој има кречњачких 
ртова чија темена представљају терасе. У кристаластим шкриљцима кли-
сура је шира и блажих страна. На левој страни виде се кречњачке капе 
испод којих су кристаласти шкриљци. Код Нереснице Пек гради једну 
врло кратку епигенетску клисуру усечену делом у кречњаку, а делом у 
граниту. Кречњачке планине се јасно истичу у рељефу ове области. Оне 

су кршне (Велики и Мали Крш), стрмих страна са сипарима, оштрих врхо-
ва и имају доста облика крашке ерозије. Неке кречњачке планине, попут 
Рудина, Руђина, Ђула имају блаже форме, заобљене су и плећате. Од Рама 
до Голупца је живи песак који је временом умртвљен вегетацијом. Има 
доста пешчаних дина које су редовно асиметричне; југоисточне стране 
су блажег, а североисточне стрмијег нагиба. Њихов правац пружања до-
лази од правца дувања кошаве. Као последица колебања ветра, промене 
брзине и снаге, на многим динама виде се ребра. Југоисточно од Великог 
Градишта има дина великих димензија, дугих 700 m, а високих 40–50 m. 
Јужније од зоне живог песка налази се зона леса. Она је често дисецира-

Сл. 18. Предео поред Дунава

Fig. 18 A landscape along the Danube
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на дубоким јаругама и потоцима, па се по томе када се посматра са неке 
више тачке јасно разликује од осталог земљишта. Долинске стране код 
неких потока су потпуно вертикалне. Не постоје смеђе зоне. Ерозија и 
денудација су овај дилувијални лесни плато претвориле у лесно побрђе. 
Морфолошке разлике између ниског Браничева, планинског Звижда и 
Горњег Пека имају одлике планин-
ске климе: температуре су ниже, а 
атмосферски талози обилнији. Тем-
пературе у равни, поред Пека и у 
долинама његових притока, су више 
него на већим висинама.

Пек постаје од речице Липе 
са Божином реком и Јагњила, које 
се стичу код села Јасикова, на 401 
m апсолутне висине. Од њиховог са-
става почиње Велики Пек, који се 15 
km низводније спаја са Малим Пе-
ком у котлинастом проширењу зва-
ном Чекић, на 90 m апсолутне виси-
не. Одатле почиње ток Пека који се 
улива у Дунав, источно од Великог 
Градишта. Ново ушће Пека је веш-
тачки прокоп у дужини од 50 m, 
којим је пробијена превлака која га 
је одвајала од Дунава, док је ранији 
ток сада мртваја, дужине око 500 
m. У зависности од водостаја Ду-
нава ушће Пека лежи у границама 
од 6,45 до 70,83 m. При високим 
водостајима је помакнуто око,5 km 
узводније од ушћа при средњим и ви-
соким водостајима. Пек протиче кроз 
композитну долину. Из проширења 
Чекића Пек улази у Волујску клису-
ру, дугу 5 km и усечену до дубине 
00–30 m. У њој је осам укљештених 
меандара. У средњем току тече кроз 
Звижд, на дужини од 31,5 km, образујући многе меандре у алувијалној 
равни ове котлине. Сужењем код Нереснице широка долина Пека је 
подељена на Нересничко поље (широко 1- km, дуго 7,5 km) и Кучевско 
поље (ширине до 1,5 km, дуго 6 km). Њихове заравни су интензивно 

Сл. 19. Фауна Браничева

Fig. 19 Braničevo fauna

Сл. 20. Фауна Браничева

Fig. 20 Braničevo fauna
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обрађене, нарочито Кучевско поље. После провале облака Пек плави оба 
поља у појасу широком 100–150 m. Низводно од Кучева Пек се пробија 
кроз Каонску клисуру, дугу 13,5 km и усечену у кречњаке до дубине 
50 m. Код села Љешнице Пек напушта клисуру и одатле почиње његов 
доњи ток кроз Браничево, на дужини од 3,5 km. На овом сектору Пек је у 
лето широк 1–15 m, а у пролеће местимице и до 40 m. При изливању из 
корита, дубоког најчешће - 5 m, плави приобалски појас ливада и њива 
и тада достиже ширину до 600 m. Већина Пекових притока су мале реке 
и ниједна није дужа од 0 km, нити имају сливове веће од 75 km површи-
не. До Крста, у селу Волуји, Пек тече кроз клисуру местимично дубоким 
коритом и укљештеним меандрима, затим улази у Нересничко и Кучевско 
поље, где је, пратећи раседни отсек Звишке котлине, створио широку 
алувијалну раван. Од Кучева до села Љешнице протиче кроз Каонску 
клисуру са местимичним брзацима, а када из ње изађе тече кроз широку 
долину меридијанског правца кроз предео реке Пек. У овом делу доли-
не, услед наноса левих притока које теку кроз лес и сарматске пешчаре, 
корито Пека је више примакнуто уз десну долинску страну. Леве при-
токе су дуже него десне. У доњем току Пек се брзо замути због притока 
које долазе са лесног земљишта, док је у средњем и горњем току доста 
бистар, јер протиче кроз андезит, шкриљце и кречњак. Правац пружања 
речног тока је углавном југоисток-северозапад, док дужина тока изно-
си 14,4 km. На ушћу Пек таложи речни материјал и услед тога је Дунав 
читавих 00 m од обале врло плитак. Главне притоке Пека су: Бродица, 
Дубочка река и Шевица, с десне, а Гложана, Комша, Топоничка река и 
Чешљевобарска река, с леве стране.

У пожаревачком крају постоји неколико пећина и поткапина које 
су интересантне и са археолошког становишта. На северном крају села 
Дубока налази се Дубочка пећина (ранији назив пећине Велика пећина 
или Гаура маре). Дубочка пећина је изграђена у доњокредним банкови-
тим и масивним кречњацима (валендијско-отривски кат) у близини кон-
такта кречњачке плоче са језерским седиментима. Слојеви су поремећени 
и нагнути према северозападу, под углом од 30о. Кречњачка плоча, која 
је скоро са свих страна опкољена језерским седиментима и прекривена 
њима, захвата површину од око 50 km. Простире се између звишког, на 
истоку и ракобарског басена, на западу, који су у неогену чинили цели-
ну у оквиру Панонског језера. Дубочка пећина има дужину од 75 m, за-
хвата површину од 1185 m и запремину од 75 m³. То је речна, тунелска 
пећина кроз коју протиче Понорска река, периодски ток. Такво хидро-
лошко стање настало је пре више стотина, па и хиљада година. Изградња 
спелео система Дубочке пећине отпочела је у фази отварања понора у 
напуштеној долини Понорске реке.
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У Дубочкој пећини разликују се три крупније целине: Главни ка-
нал, Глиновити канал и Русаљкин канал. Главни канал, којим периодично 
протиче Понорска река, дуг је 1010 m, а са краћим споредним каналима 
113 m. Захвата површину од око 7950 m и запремину од 7950 m³, а са 
споредним каналима 18000 m³. Изграђиван је у три фазе водама По-
норске реке. Прву фазу чини Глиновити канал, другу Русаљкин канал и 
трећу, најмлађи део канала, између понора и Русаљкиног канала. Пошто 
је отворен са обе стране (понор и главни улаз) изложен је спољашњим 
климатским утицајима: колебање температуре и релативне влажности 
ваздуха. Таква микроклима негативно утиче на изградњу пећинског на-
кита и изазива његову деструкцију. Накит је изграђен за време сталног 
пећинског тока. Глиновити канал је најстарија хидрографско-спелеолошка 
фаза Дубочке пећине. Део главног канала, низводно од саставака Глино-
витог и Главног канала, изградила је Понорска река у тој фази. Глинови-
ти канал дуг је 480 m, а са краћим споредним каналима 590 m, захвата 
површину од 375 m и запремину од 15000 m³. У целини припада сувој 
хидрографској зони. Пећинским накитом богат је потез око Бунара и две 
крајње дворане: Паклена гора и Царска ризница које располажу уникат-
ним накитом (танани сталагмити и стубови).

Сл. 21. Пећина у Хомољу

Fig. 21 Cave in Homolje
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Русаљкин канал је следећа, млађа фаза Дубочке пећине, који је 
такође изградила Понорска река. Канал је дугачак 380 m, а са краћим спо-
редним каналима 47 m. Укупна површина каналске мреже износи 1500 m, 
а запремина 5000 m³. Налази се у колебљивој, прелазној хидрографској 
зони, јер речним коритом протиче слаб периодски поточић. Сиромашан 
је накитом јер је још хидрографски активан. Пажњу завређује двораница 
у којој се налази споменик митској Русаљки која је изабрана за амблем 
Дубочке пећине. Главни канал је под утицајем спољашње климе, тако да 
је преко зиме хладнији, а преко лета топлији него што би било нормално 
за затворене спелео системе. У Глиновитом и Русаљкином каналу темпе-
ратура и релативна влажност ваздуха су непроменљиве и крећу се око 
10°C и око 100%, респективно.

Пећина Церемошња спада у ред значајнијих спелеолошких 
објеката источне Србије, односно Карпатско-балканског подручја. На-
лази се у северозападном подножју Хомољских планина, у атару села 
Церемошња по коме носи име. Од Кучева је удаљена око 15 km. Изграђена 
је у банковитим, масивним кречњацима, доломитичним, валендијског и 
отривског ката доње креде. Дебљина ових кречњака креће се од 80–00 
m. Пећина је формирана на месту где Стругарски поток прелази са кри-
сталастих шкриљаца на кречњаке. Шкриљци су протерозојске старости, 
а представљени су микашистима, гнајсевима, силификованим стенама и 
корнитом. У великом делу пећине Церемошња пећински под је од андези-
та. То значи да се пећина формирала дуж контакта кречњака и андезита. 
Церемошња је пећина понорског типа. Њу је изградила понорница Стру-
гарски поток, која и данас периодски протиче делом пећине и понире у 
Арени, између огромних одломљених блокова. Улаз у пећину се налази с 
леве стране слепе долине Стругарског потока, непосредно испод фосил-
не суве долине Стругарског потока. Улаз у пећину је неправилног облика, 
максималне висине 8 m, а ширине 8,4 m. Налази се на висини од 53,48 
m. Поред главног улаза постоји и споредни. У Церемошњи се разликују 
два хоризонта пећинских канала: старији-суви и млађи-водени хоризонт. 
У морфоспелеолошком погледу, у пећини Церемошњи истичу се пет при-
родних целина: Улазни канал, Арена, Понорска дворана, Андезитска дво-
рана и Јужни канал. Улазни канал обухвата део Главног пећинског кана-
ла од улаза до Арене. Ширина канала креће се од 4–10 m, а висина од -5 
m. Дугачак је 78 m и захвата површину од 600 m.

Арена је највећа дворана у Церемошњи, најатрактивнија, једина 
која оправдава наду да се у крашком подземљу још крије главни пећински 
систем. Арена је неправилног кружног обима, амфитеатралног облика, који 
се скоро читав открива посетиоцу, чим из улазног канала ступи на „по-
зорницу”. Такав њен облик, амфитеатар старог Рима, наметнуо јој је врло 
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прикладно име: Арена. Пречник Арене креће се од 40–50 m, а висина од 
0–4 m. Дужина пећинског система Арене износи 69 m, а површина 193 m. 
Арена је некада била знатно већа, али је од ње током времена, китњастим 
драперијским зидом, одвојена Понорска дворана. Најмонументалнији об-
лик пећинског накита налази се у једном проширењу на галерији Арене 
и добио је назив „На вечној стражи”. 
На супротном крају Арене, поред 
повратне стазе, бљешти снажном 
белином „Лепа Влајна”, лепршави, 
раскошни пећински стуб, изграђен 
од кристаластог искричавог калци-
та, укупне висине 5 m. У Арени се 
још налазе предивни пећински об-
лици названи „Младожења”, „Дру-
гови”, „Велики крш”, „Мали крш” и 
„Стол”. Понорска дворана је инте-
грални део Арене, предвојен висо-
ким драперијским зидом. Име је до-
била по левкастом понору, дубоком 
5,6 m. Понорска дворана је дуга 36 
m, а са споредним каналом 53 m. 
Површина дворане износи 544 m. У 
овој дворани истичу се облици: „Рас-
пукла сфера”, огромна полулопта од 
тракастог бигра, затим „Кристал” и 
други. Андезитска дворана се нала-
зи југозападно од Арене, са којом је 
спојена ниским, широким ходником. 
Име је добила по андезиту који је 
у основи читаве дворане. Дворана 
је дугачка 76 m, а површина јој је 
1101 m. У Андезитској дворани има 
неколико атрактивних група накита 
као што су „Крајпуташи” и „Светлу-
цави салив”. Јужни канал одваја се 
од Арене код Лепе Влајне и има два 
улаза. Ширина канала креће се од 
1–4 m, а висина од 0,6–10 m. Канал је углавном стеновит, без накита, 
што указује на младе процесе речне ерозије. Укупна дужина пећинског 
система јужног канала износи 91,5 m, а површина 607 m. Укупна дужина 
пећинског система Церемошње износи 775,5 m, а површина 4574 m.

Сл. 22. Фауна у Браничеву

Fig. 22 Braničevo fauna

Сл. 23. Фауна у Браничеву

Fig. 23 Braničevo fauna
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Сува долина Стругарског потока дуга је 870 m. Завршава се 
стрмим, амфитеатралним облуком. На левој страни облука извире по-
ток Бигар, из истоимене пећине, на висини од 435 m. Висинска разлика 
између улаза у Церемошњу и улаза у пећину Бигар износи 97,48 m, а 
растојање у правој линији 937,5 m. Бигар пећина је изворска пећина. Из 
ње истичу воде које пониру у Церемошњу, а такође и воде које падну на 
део крашке површине, између Церемошње и Бигар пећине. Крашки об-
лук, у чијем се подножју налази Бигар пећина, указује да су и у ранијим 
хидрографским фазама воде Церемошње имале исти подземни правац. 
Поред облука, на то упућује акумулативна тераса, песковито-глиновитог 
састава, која се простире испред облука. Тај материјал је прошао кроз 
неки виши пећински хоризонт, чији је излаз касније затрпан сипарским и 
делувијалним материјалом. Улаз у Бигар пећину широк је 1,5 m и висок 
0,5 m. Ова пећина састоји се од два узана и ниска канала, који се на 40 
m од улаза спајају. Од места спајања, јединствени канал се продужава 
још 1 m, а затим прелази у тесне процепе и пукотине. Ширина нижег ка-
нала креће се од 0,6 m до 3 m, а висина од 0,5 m до 4 m. Виши канал је 
релативно шири, док му висина варира од 0,4 -1,5 m. Нижи канал је без 
пећинског накита, са оштрим ерозивним формама. Виши канал је сличан, 
сем што се местимично може видети таванични пећински накит. Дужина 
главног нижег канала износи 61 m, а вишег старијег 51 m. Укупна дужина 
овог пећинског система износи 10 m, а површина 151 m.

Голубањска пећина се налази на десној страни Сиге, на висини 
од 464 m, северозападно од пећине Церемошње, од које је удаљена око 
700 m. Улаз у Голубањску пећину нижи је од улаза у Церемошњу за 68 m, 
али између њих не постоји веза пошто их раздваја подземна андезитска 
баријера. Улаз у пећину широк је m, а висок 4,7 m. Ширина пећинског 
канала креће се од 1- m, а висина од 0,5–1,5 m, а ретко до 3 m. На крају 
пећинског канала налази се узан понор, дубок 5, m, који прелази у про-
цеп дубине 7–8 m. Пећина је сиромашна накитом. Преовлађује таванични 
и зидни накит, док је под пресвучен бигром или је од глине. На појединим 
местима, нарочито на поду задржава се вода капавица и формира бари-
це. Укупна дужина Голубањске пећине износи 87 m, а површина 134 m. 
Голубањска пећина је изворског типа и представља прву подземну фазу, 
после скраћивања десне притоке Сиге, која полази од Арсиног града. Ова 
сува долиница је претворена у више низних вртача и завршава се високо 
изнад долине Сиге, док је од нивоа Голубањске пећине виша за 0–30 m. 
Касније, пошто су се крашке воде спустиле у нижи хоризонт, Голубањска 
пећина је изгубила хидрографску функцију.

Пећина Равништарка налази се у околини Кучева (1 km), у сливу 
Кучајне, леве притоке Пека. Кроз пећину тече речица Понорац, двостру-
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ка понорница. Равништарка је изграђена у слојевитим и поремећеним 
горњојурским кречњацима. Она спада у ред великих пећина Србије. То 
је речна пећина, кроз коју протиче речица Понорац. Разликују се два 
хоризонта пећинских канала: стари, суви и млађи речни хоризонт. У 
највећем делу пећине ови хоризон-
ти су спојени, изузев на краћем по-
тезу у понорској зони. Улаз у пећину 
широк је 1,5 m, а висок 3 m. Нала-
зи се на висини од 406,6 m. Висин-
ска разлика између понора и улаза 
у пећину износи 14,74 m. Главни 
пећински канал углавном је троу-
гаоног пресека, с просечном шири-
ном од 6–8 m и висином од 6–10 m, 
односно максималном висином од 
15 m. Највећа ширина у дворанама 
износи 0 m. Равништарка је веома 
богата таваничним и зидним наки-
том, а сиромашна подним накитом, 
јер је то активна речна пећина. Ам-
блем пећине је Лепа Равништарка, 
зидни украс висине 8,5 m. Дужина 
главног пећинског канала износи 
501,5 m, а укупна дужина свих ка-
нала 589 m. Укупна површина овог 
пећинског система износи 908 m², а 
запремина око 0000 m³. У Равниш-
тарки је издвојено девет природних 
целина: Савин канал, Омладински 
канал, Лабудово језеро, Бели дво-
рац, Црни дворац, Леопардов ка-
нал, Изворишни канал, Мали бели 
дворац и Душанове галерије. У 
време спелеолошких истраживања, 
температура ваздуха у главном ка-
налу кретала се од 0,7 до 10,5°C, 
а релативна влажност ваздуха од 
95–100%. Протицај Понорца на излазу из пећине износио 95 l/s. Рав-
ништарка је вредан спелеолошки објекат који не заостаје за већином 
уређених пећина у Србији: Церемошња, Лазарева пећина код Злота, 
Мермерна пећина на Косову итд.

Сл. 24. Стене

Fig. 24 Rocks

Сл. 25. Флора у Браничеву

Fig. 25 Braničevo flora
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Звишка потајница налази се на десној страни Пека, низводно 
од Кучева на улазу у Каонску клисуру. Иако представља велику при-
родну реткост - извор који час даје воду, а час пресушује, што се 
дешава са великом правилношћу - мало је позната и готово непри-
ступачна. Према Јовану Цвијићу (1896), вода потајнице избијала је из 
једне окапине, ширине 0,9 m и висине 0,6 m, а затим је вода отицала 
кроз сипарски материјал и истицала у близини Пека, повремено, по-
сле пређених 70 m и висинске разлике од 1 m. Окапина се постепено 
пуни водом, која јој из пукотина притиче и извор је (близу Пека) за то 
време пресахнуо. Када се она напуни водом до извесне сталне висине 
и ниво воде почне у њој сплашњавати, потиче вода из извора, тече 
све време док вода одсеца у окапини, па настави да тече неко кратко 
време док се окапина не испразни.

Пожаревачка Морава
То је област која је на западу ограничена Великом Моравом, на 

истоку Сопотском гредом, која чини развође између Млаве и Велике Мо-
раве, на северу се граничи са Дунавом, од ушћа Мораве до ушћа Млаве, 
а на југу се област пружа до Свилајнца. Нагнута је од југа на север. По-

Сл. 26. Предео поред Дунава

Fig. 26 A landscape along the Danube
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жаревачка Морава је подељена уздужно на два, по простору, приближно 
једнака, а по пластици потпуно различита дела. Западни део је већи, 
ниска алувијална равница, а источни је брдовит, јер се састоји од огра-
нака Браничевског повијарца који се са југа пружа на север, до Дунава, 
код Костолца. Моравска равница се на истоку граничи Сопотском гредом 
трасиран је пут Костолац-Пожаревац-Свилајнац. Браничевски повијарац 
се простире с југа, од Бељанице, у правцу севера, меридијанским прав-
цем и завршава се код Костолца. Он је развође Велике Мораве и Млаве 
и простирући се са југа на север потпуно се сужава и снижава. Запад-
на страна греде је стрмија, а источна, према Млави, је блажа. Отуда је 
развође Велике Мораве и Млаве на Сопотској греди примакнуто више на 
запад. Ток Велике Мораве кроз ово подручје се одликује многобројним 
окукама (меандрима), које она временом пресеца претварајући их у ста-
раче (мртваје). Једна од најзначајнијих мртваја која је имала велики 
значај за овај део Поморавља била је Ресавчина. У Ресавчину која се про-
тезала у правцу југ-север, од Свилајнца до Лучице, уливао се низ потока 
који су се спуштали са Браничевског повијарца и због нерегулисаних 
корита формирали веће баре и представљали сметњу за интензивнију 
пољопривредну производњу. Изградњом мреже мелиорационих канала 
ово подручје сада представља најплоднији део Поморавља.
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„Да би се, колико је то могућно, стало на пут овом одношењу ста-
рина, 1895. године основан је заузимањем наставника, при овој гимназији 
музеј.” (из годишњег извештаја Српске Краљевске гимназије у Пожарев-
цу за 1896/7 школску годину)

Народни музеј у Пожаревцу припада малом броју музејских уста-
нова у Србији и на Балканском полуострву које постоје дуже од 100 
година.3 Наиме, 1906. године у гимназији у Пожаревцу, формирана је 
Археолошка збирка – музеј и установљена Правила по којима је та збир-
ка радила. Први писани траг о проналажењу археолошких предмета 
потиче из 1820. године. Марко Тодоровић, кнез пожаревачки, те годи-
не обавестио је кнеза Милоша о новцу који је нађен у селу Мајдану у 
Кучајни. У том извештају помињу се: новац, „синџири” и мермерне пло-
че. Реагујући на све чешће извештаје о налазима археолошких предмета 
у браничевском крају и осталим деловима Србије, министарство просве-
те (попечитељство просвештенија) издало је 1844. године налог окруж-
ним начелницима о бризи о „древностима” наше земље, на тај начин што 
је установљена обавеза да се „древности” предају управо формираном 
Музеју Србије (Музеуму Србском). 

Ф. Каниц је оставио сведочанство о беспоштедном уништавању, 
пре свих, археолошког локалитета Виминацијум; помиње 4 000 кола на-
товарених опекама и каменом, антички новац, фигурине, накит, стаклене 
посуде, епиграфске споменике. Каниц помиње праисторијске налазе из 
Браничева: келтове из Рибара. Подстакнут Каницовим извештајима, М., 
Валтровић је 1882. године обавио археолошка ископавања на локалитету 
Виминацијум и о томе обавестио јавност својим прилогом у „Старниру” 1–4. 
Археолошка истраживања углавном су била усмерена ка Виминацијуму и 
још неколицини локалитета који су били мета беспоштедног пљачкања. 

3  У писању овог поглавља коришћени су подаци из прилога М. Манојловића Сто година Народног 
музеја у Пожаревцу, и Д. Јацановића, Праисторијска збирка Народног музеја у Пожаревцу, који су 
објављени у Зборнику Народног музеја у Пожаревцу 1986-1996, 1996. године.
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Имајући свест о значају археолошке баштине за средину из које 
она потиче, а и за целу земљу, интелектуалци из пожаревачке гимназије, 
пре свих професор историје Лука Јевремовић, одлучили су да се започне 
прикупљање и чување археолошких предмета у згради поменуте шко-
ле. За ту сврху одређена је једна просторија, а у дворишту – простор за 
лапидаријум. Правила Музеја, која су усвојена исте године, конципирана 
су тако да би се, уз мање измене, могла примењивати и у данашње време. 
На пример, у члану 5 стоји: „У Музеју налазиће се увек одређена књига за 
уписивање посетилаца и музејски инвентар. У музејски инвентар старина 
морају се све набављене старине увести у року од 24 сата тако да дирек-
тор може у свако доба да врши контролу”. Права је штета што се данас на 
примењују одредбе члана 9 овог правилника: „Музеј ће се свим силама 
трудити да: спречава растурање старина, изношење њихово на страну и 
продају приватним лицима ради трговине. Да се ово што боље постигне, 
полицијске власти биће руковаоцу Музеја свакда на руци”. Постојао је 
и годишњи буџет за рад тог музеја, а сваке године писан је подробан 
извештај о његовим активностима, посебно о грађи која је у Музеј уне-
сена. На основу тих извештаја може се закључити да је Музеј сваке на-
редне године уносио све више музејских предмета, пре свега археолошке 
грађе. Важна ставка у тим извештајима била је колико је Музеј допринео 
смањивању пљачке Виминацијума и осталих локалитета из браничевског 
краја. Већ почетком XX века (1906/7. године) размишљало се о штампању 
каталога сталне изложбене поставке, за шта највеће заслуге има профе-
сор Божидар Ђорђевић. Године 1907. установљена је стручна библиоте-
ка; набављени су „Старинар” (часопис Српског археолошког друштва), 
Гласник Земаљског музеја из Сарајева, али и неколико светски познатих 
међународних часописа и приручник за нумизматику,

До почетка XX века углавном је прикупљана археолошка грађа из 
античког периода, и то са локалитета Виминацијум. У школском извештају 
из 1906/7. године помиње се „неколико праисторијских предмета од ка-
мена”, а 1910. године у селу Печаници нађена је остава 14 бронзаних 
предмета (шест српова, два бронзана копља, три бронзане секире – кел-
та, два уломка бронзаних мачева, једна бронзана шипка).

Током Првог светског рата бугарски окупатори су 1915. годи-
не уништили гимназијску археолошку збирку. Руководство Гимназије 
у Пожаревцу доставило је Министарству просвете списак предмета за 
евакуацију испред непријатеља; у том списку, на пример, налазило се 
19 комада бронзаног праисторијског посуђа. Све до 30-их година XX века 
није било иницијативе да се музеј обнови; у извештају за 1930/31. годи-
ну обновљен је тај музеј, а за његовог руководиоца одређен је професор 
Никола Бошковић. Тај музеј ће непрестано радити чак и у време Дру-
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гог светског рата, а о њему ће показати бригу и Министарство просвете 
Недићеве владе, па чак и сами окупатори. Велики ентузијазам у раду 
музеја показали су, поред Николе Бошковића, Георгије Орлов, затим 
Михаило Миладиновић, директор гимназије у пензији, Радивоје Пејић, 
професор у пензији. После ослобођења Пожаревца, 15. октобра 1944. 
године, музеј је наставио рад. Музеј у Пожаревцу је 1946. године транс-
формисан је у Окружни музеј. 

Од 1947. до 1951. године обављена су археолошка ископавања на 
вишеслојном локалитету из праисторије, антике и средњег века Margum 
у Дубравици, што је значајно са становишта истраживања праисторије 
пожаревачког краја. Стручни екипу сачињавали су: Ђорђе Мано–Зиси, др 
Растислав Марић и др Милутин Гарашанин. С правом се сматра да прекрет-
ницу у раду на археологији браничевског краја представља запослење 
стручњака, археолога Милана Пиндића и Милице Косорић. Ти стручњаци 
су обавили археолошка ископавања на праисторијским локалитетима и 
Кличевцу, Усју, Забрђу и Трњану.

Археолошка збирка из праисторијског периода знатно је обогаћена 
и заштитним ископавањима на вишеслојном локалитету Виминацијум, 
која се континуирано обављају.

Своју делатност Народни музеј у Пожаревцу данас обавља на 
територији општина: Велико Градиште, Голубац, Мало Црниће, Кучево, 
Петровац, Жагубица, Жабари и Пожаревац. Процењује се да праисторијску 
збирку тог музеја чини око 5.000 предмета.
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У пожаревачком крају нису нађени предмети из палеолита, али је 
могућно да ће се таква ситуација ускоро променити с обзиром на велики 
број пећина, као што је, на пример, пећина у селу Дубока код Кучева.5 

Изван Ђердапа нису нађени трагови човека из мезолита, али вели-
ки број ранонеолитских и средњонеолитских локалитета у Поморављу и 
Браничеву наговештава постојање релативно бројне локалне популације 
из мезолита, која је послужила као основа за стварање неолитског ста-
новништва на овом подручју. 

Млађе камено доба или неолит, 
приближно 6400 – 3700. године пре н.е.

Неолит карактеришу стална насеља, а у 
привређивању земљорадња и сточарство, као и 
производња керамичких посуда и осталих пред-
мета од печене земље, док је оруђе израђивано 
глачањем камена. Неки стручњаци сматрају 
да је неолитско раздобље на тлу Србије имало 
два основна периода: старији, који карактери-
ше развој старчевачке културне групе, и млађи 
период, који испуњава винчанска културна 
група.6 Друга групу стручњака установила је три 
развојна периода неолита – старији, средњи и 
млађи. Синоним за старији неолит, према тим ау-
торима, јесте протостарчевачка културна група, 
за средњи - старчевачка, а за млађи винчанска 
културна група.7 

4

Сл. 27. Камени предмети, млађе 
камено доба, Дрмно

Fig. 27 Stone objects, Late Stone Age, 
Drmno

4  У овој књизи неће се третирати подручје Ђердапа, које географски припада Браничеву, али ипак 
чини посебну географску регију којој је у археологији поклоњено доста пажње.

5 Лазаревић, Р., 1988.
6  О карактеристикама неолита централнобалканске зоне: Garašanin, M., 1979, 79-212. 
7 Srejović, D., 1969, 176-181; idem, 1997, 858-860.
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На подручју Браничева, ако се изузме Ђердап, регистрована су 
два (протостарчевачка) локалитета- Лугови у Дрмну и Ограђје у Дубра-
вици. Три случајна налаза указују на то да су се у Ћовдину, Лучици и 
Шетоњама такође највероватније налазили локалитети из старијег нео-
лита. Период старијег неолита у Србији посебно одликују уметнички об-
ликовани предмети од камена и кости, међу којима су и помињани камени 
предмети из Пожаревачке регије.8

Старчевачка културна група временски припада VI миленијуму пре 
н. е.9 Територијално обухвата средње Подунавље и централни Балкан. 
На основу типологије и осталих карактеристика керамике извршена је 
периодизација старчевачке културне групе. В. Милојчић и М. Гарашанин 
сматрају да постоји четири, односно три развојне фазе те културне групе. 
Старчевачку културну групу на подручју Браничева репрезентује шест 
локалитета: Дрмно, локалитет Лугови, Дубравица, локалитет Орашје, Ка-
сидол, локалитет У селу, Касидол, локалитет Самочева, Мало Црниће, 
локалитет Топлик и Салаковац, локалитет Бресје I.

Винчанска културна група развијала се на огромном простору: 
од средње Мађарске на северу до Таорске клисуре у долини Вардара и 
од реке Босне на западу до Трансилваније на истоку.10 У Браничеву је 

8 Видети: прилог 1 у Додатку ове књиге.
9 Aranđelović Garašanin, D., 1954; Srejović, D., 1973, 252-263. Garašanin, M., 1979, 115-143. 
10 О винчанској културној групи Garašanin, M., ibid, 144—211.

Сл. 28. Керамичке фигурине зрна пшенице, старчевачка културна група, Дрмно

Fig. 28 Ceramic figurines in the shape of wheat grain, Starčevo group, Drmno
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регистровано 26 локалитета винчанске културне групе из свих њених 
развојних фаза. Археолошка истраживања унеколико већег обима 
обављена су у Беловодама. Истраживања на Беловодама показала су да 
су носиоци винчанске млађенеолитске културе 
током целокупног свог развоја користили бакар, 
и да су, вероватно, постојала и специјализована 
насеља у којима је вађење бакарне руде, њена 
прерада, израда предмета од тога метала, као 
и трговина готовим производима (предметима, 
бојама) чинила најважнији облик привређивања. 
Према томе, винчанска културна група истовре-
мено има карактеристике млађег неолита и ра-
ног бакарног доба. 

Поједини аутори заступају становиште да 
је винчанска културна група у целини или једним 
својим развојним периодом (такозвана градач-
ка фаза) културна манифестација раног барак-
рног доба, с обзиром на то да су носиоци ове 
заједнице производили бакар. Градачку фазу, 
коју иначе датују у раздобље крајем такозваног 
периода Винча-Тордош и почетне фазе периода 
Винча-Плочник, ти аутори у културном погледу 
повезују са наглим успоном металургије бакра. 
Синоним за ту фазу је градинско насеље Градац у 
Злокућанима код Лесковца.11 Археолошка грађа са 
тог локалитета, међутим, не репрезентује винчан-
ску културну групу, већ културну групу Бубањ И, 
са извесним винчанским елементима који указују 
на основу из које се развила најстарија културна 
група бакарног доба у Поморављу. 

Вишегодишња археолошка ископавања 
на локалитету у Великом Лаолу пружила су 
убедљиве податке о континуираној металургији 
бакра у оквирима винчанске културне групе.12 
Извесно је да је за тај локалитет несумњив извор 
бакарне руде било рудоносно подручје у источној 
Србији. Истраживања Б. Јовановића показала су 
да се примарна металургија – металургија бакра 

Сл. 29. Вишекрака фигурина, печена 
земља, млађе камено доба, Витежево, 

локалитет Коњушица

Fig. 29 Ceramic multibranched figurine, 
Late Stone Age, Viteževo, site Konjušica

Сл. 30. Амулет и фигурина зрна 
пшенице, печена земља, старчевачка 

културна група, Дрмно, локалитет Лугови

Fig. 30 Ceramic amulet and a figurine in 
the shape of wheat grain, Starčevo group, 

Drmno, site Lugovi

11 Garašanin, M., 1994 и цитирана литература.
12  За ово поглавље углавном су коришћени подаци из прилога Б. Јовановића Метал енеолитског доба 

у књизи Праисторијски метал Поморавља: Јовановић, Б., 1992, 13 – 17.
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у Србији развила независно, да је једна од најстаријих у Европи и да су 
основу за њен развој чинили рудници у источној Србији, у ревиру пла-
нине Рудник и на Копаонику. Истраживања на Рудној глави показала су 
како је изгледало најстарије рударење метала на тлу Србије. У суштини, 
копање бакарне руде – односно металне руде одвијало се на исти начин 
као и рударење неметала – кремена, тврдог камена, неметалних сировина 
и пигмената, у чему су претходне заједнице имале дуготрајно искуство. 

У време винчанске културне групе није 
било већих тешкоћа у проналажењу лежишта ба-
карне руде јер су тада били релативно чести и 
лако уочљиви „гвоздени шешири“ – који су на-
стали на површини земље оксидацијом комби-
нованих лежишта оксидних и карбонатних руда. 
Како се, међутим, чини, таква лежишта исцрпена 
су још у време винчанске културне групе. После 
исцрпљивања површинских лежишта, винчански 
рудари пратили су рудне жиле и до дубине до 
25 m, што су показала археолошка ископавања 
у Рудној глави. Бакарна рудна жила је жаре-
на, затим хлађена, потом ломљена и вађена на 
површину. На површини су издвајани по боји 
лако уочљиви оксиди бакра, који су млевени у 
прах, а потом, као концентрат, дистрибуирани по 
насељима. У рудницима као што је Рудна глава, 

Сл. 32. Аморфни бакар, IV миленијум 
пре н.е., Ждрело

Fig. 32 Amorphe copper, 4th millennium 
B.C., Ždrelo

Сл. 31. Бакарна секира (бакарна полуга ?), IV миленијум пре н.е., 
Велико Лаоле, локалитет Обориште

Fig. 31 Copper axe (bar ?), 4th millennium B.C., Veliko Laole, site Oborište
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где преовлађују карбонатне руде, оксидни бакар 
је настајао технолошким процесом на самој рудној 
жили. Интензитет експлоатације лежишта у том 
руднику био је такав да су доступне резерве биле 
исцрпене пре краја винчанске културне групе. 

Истраживања у Великом Лаолу указују 
на то да бакарни концентрати малахит и азурит 
нису служили само као атрактивни пигменти већ 
и за производњу бакарних полуфабриката и пред-
мета од тог метала. Калуп за ливење из тог села 
отклања недоумицу у вези с тим да ли су бакарни 
предмети израђивани искључиво механичким пу-
тем – хладним ковањем малахита. 

Откриће процеса добијања ба-
кра и израђевине од тог метала изазвали су 
изненађујуће промене у винчанској заједници, 
чак и у областима живота (друштвеној структу-
ри, религији, техникама украшавања и украсним 
мотивима керамике) у којима својства тог мета-
ла нити предмети израђени од бакра нису мог-
ли имати неку важнију улогу. Очигледно је да се 
откриће процеса добијања бакра више одразило 
на друштвене него на привредне сфере винчанске 
заједнице. Извесно је да је употреба ватре у про-
цесу добијања бакра пружила једну нову духовну, 
пре свега филозофско-религиозну инспирацију 
која је прожела целокупну винчанску културу. 
Управо због таквог односа према том металу вин-
чанска културна група никада неће постати ти-
пична културна група бакарног доба. Упознавање 
бакра, уз друге чиниоце, допринело је да се бит 
винчанске културе промени, изазвавши кризу од 
које се та заједница неће опоравити. Занимљиво 
је да се та криза делимично манифестовала и у 
изузетном успону уметничког стваралаштва, по-
себно видљивог у величанственим керамичким 
фигуринама, које се сврставају међу најлепше 
примерке праисторијске уметности уопште. Наи-
ме, реагујући на извесне спољне утицаје који су 
пристизали од најстаријих заједница бакарног 
доба (које су неупоредиво више од винчанске 

Сл. 33. Кремена алатка, метално доба, 
Кленовник

Fig. 33 Flint tool, Metal Age, Klenovnik

Сл. 34. Секира од серпентинита, старији 
неолит, Лучица, локалитет Брдо – Извор

Fig. 34 Serpentinite axe, Early Neolithic, 
Lučica, site Brdo – Izvor
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заједнице промениле своју привреду, друштвену структуру и духовни 
живот) и упознавање технологије добијања бакра, носиоци винчанске 
културне групе покушали су да у свој духовни живот унесу неке нове 
садржаје и тако на духовном плану одговоре на изазове. 

Налазишта из раног неолита (протостарчевачка културна група)
1. Дрмно, локалитет Лугови
2. Дубравица, локалитет Орашје
3. Лучица, локалитет Брдо - извор
4. Ћовдин, 
5. Шетоње, локалитет Врбовац

Налазишта из средњег неолита (старчевачка културна група)
1. Дрмно, локалитет Над лугом
2. Дубравица, локалитет Орашје
3. Касидол, локалитет У селу
4. Касидол, локалитет Самочева
5. Мало Црниће, локалитет Топлик
6. Салаковац, локалитет Бресје I 

Налазишта из млађег неолита (винчанска културна група)
1. Дрмно, локалитет Лугови
2. Дубравица, локалитет Орашје
3. Дубравица, локалитет Стари виногради
4. Калиште
5. Кленовик, локалитет У селу (?)
6. Кличевац, локалитет Храстовача
7. Кобиље, локалитет Старичино
8. Костолац, локалитет Острово
9. Крупаја, локалитет Врело – Селиште
10. Лесковац
11. Лопушник, локалитет Пазариште
12. Лучица, локалитет Брдо – извор
13. Мало Црниће, локалитет Топлик
14. Орешковица
15. Пољана, локалитет Двориште Тихомира Ђорђевића – Код чесме
16. Пољана, локалитет Код чесме
17. Пожаревац, локалитет Минине воде
18. Рашанац
19. Речица
20. Салаковац, локалитет Бресје
21. Симићево, двориште Томислава Обрадовића
22. Стари Костолац, локалитет Мали град
23. Стари Костолац, локалитет Рудине
24. Шапине, локалитет Селиште
25. Велики Поповац
26. Велико Лаоле, локалитет Беловоде
27. Витежево, локалитет Коњушица
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Бакарно доба или енеолит, 
приближно 3600 – 2300. године пре н.е.
Латинско-грчка кованица енеолит (aenus – бакар, λίθος – ка-

мен) означава прелазно раздобље из неолита у метално доба, које 
је окарактерисано најстаријом металургијом бакра, али и значајним 
достигнућима у привређивању и друштвеној организацији, као и спец-
ифичном духовном животу.13 

Подручје Браничева, на коме је регистровано на десетине лока-
литета из бакарног доба, одликује се следећим културним групама: Сал-
куца (Salkuţa I - III), Баден, Коцофени (Koţofeni) и Костолац. Само један 
предмет – минијатурни пехар из Дрмна, за сада, може се довести у везу 
са културном групом Бубањ I. На том подручју констатовано је и једно 
налазиште културне групе Остриковац (фаза Остриковац I b), а локали-
тети вучедолске културне групе нису регистровани. Занимљиво је да у 
прикупљеној грађи из бакарног доба има релативно мало керамике ко-
столачке културне групе, која је, иначе, дефинисана на основу керамике 
са локалитета у Костолцу. Костолачка културна група, иначе, једна је од 
најмоћнијих културних група у бакарно доба у знатним деловима цен-
тралне Европе и Балканског полуострва. Очито је, међутим, да се Брани-
чево (као и цело Поморавље) не може третирати као неко репрезентатив-
но подручје те моћне заједнице. 

И носиоци културних група из бакарног доба у нашој земљи, као 
што потврђује археолошка грађа из Пожаревачке регије, били су више 
импресионирани процесом металургије бакра, као једним новим техно-
лошким знањем, и трудили се да то покажу у свим делатностима, него што 
је он заиста имао практичну улогу у њиховом животу (ни у овом раздобљу 
нема говора о масовној употреби бакарних оруђа у привреди, нити бакар-
13  О енеолитским културним групама у средњем Подунављу, Помораваљу и источној Србији: Tasić, 

N., 1979, 55-129, idem, 1995, 235-266; Dimitrijević, S., 1979, 183-234, 267-341; Jovanović, B., 1979, 
27-54, 381-416.

Сл. 35. Бакарна секира (бакарна полуга ?), IV миленијум пре н.е., 
Крупаја, локалитет Врело – Селиште

Fig. 35 Copper axe (bar ?), 4th millennium B.C., Krupaja, site Vrelo – Selište
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ног оружја у ратне сврхе). Према свему судећи, револуционарни прелаз 
са хладних технологија (окресивање и глачање камена и минерала), на 
термичку технологију (топљење руда, ливење предмета) у изради оруђа, 
оружја и украсних предмета изазвао је преокрет у начину мишљења и 
приступу животу, што ће имати далекосежне последице. Нова сировина 
не налази се готова у природи (осим, ретко, самородног бакра), већ се 
добија веома сложеним поступком. Све до тада коришћене сировине (ка-
мен, кост, дрво, земља) налажене су готове у природи, створиле су их 
неке знатно моћније силе него што је човек; сада, први пут, удружујући 
божанску ватру са материјом из утробе земље, својим сазнањем – бо-
жанским духом, човек је створио метал боје крви од којег могу да се 
израде нити попут његових жила, плоче које одражавају сунчеву свет-
лост, чекићи као они којима громовници кују муње, неуништиви шиљати 
и оштри предмети (у случају да се врх заломи или оштрица иступи лако 
их је обновити). Све до тог тренутка религија је била углавном изведена 
на циклусу вегетације – рађања, развоја, смрти и поновног рађања. Као 
што увек бива, ново сазнање је добило пренаглашену улогу. Очито је 
жеља да се брзо превазиђу старе заблуде да све што је у природи дугује 
своје постојање неолитском принципу у коме владају месечеви циклу-
си, подземне силе – мистични процеси живота – смрт поновно рађање; 
наједанпут је схваћено да у природи постоји један много сложенији и 

Сл. 36. Камене секире са отвором за држаље, бакарно и бронзано доба, разни локалитети

Fig. 36 Stone axes with an opening for the handle, Copper and Bronze Age, various sites
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дубљи процес којим се стварају нове твари, права чуда, ако се сједини 
материја, ватра и дух. Као једна од последица овладавања овим знањем је 
стварање услова за прелазак са сахрањивања на спаљивање покојника, 
не да би се уништило беживотно човечје обличје већ да би се божански 
дух – душа одвојила од привременог боравишта – људског тела – и вра-
тила се на небо у своје вечно одредиште. 

Налазишта из бакарног доба

Бакарно доба, рано бакарно доба (културна група Криводол-Салкуца-
Бубањ)

1. Дубока, локалитет Гаура маре
2. Црљенац, локалитет Стиг
3. Црљенац, локалитет Грац
4. Ћовдин, локалитет Николина ђула
5. Љубиње, локалитет Мајура II
6. Мало Градиште – Љубиње, локалитет Мајура
7. Смољинац, локалитет Змајевац
8. Старчево, локалитет Мали бубањ
9. Стари Костолац, локалитет Пећине
10. Шетоње, локалитет Бучуре
11. Топоница, локалитет Селиште
12. Велико Лаоле, локалитет Обориште

Средње бакарно доба (баденска културна група)
1. Дрмно, локалитет Лугови
2. Дубравица, локалитет Орашје
3. Голубац, локалитет Ушће Туманске реке

Сл. 37. Керамичка посуда, бакарно доба, Дрмно, локалитет Лугови

Fig. 37 Ceramic vessel, Copper Age, Drmno, site Lugovi
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4. Касидол, локалитет У селу
5. Кленовик
6. Забрега, локалитет Томин гроб

Млађе бакарно доба (културне групе: Остриковац, Коцофени и косто-
лачка)

1. Ћовдин, локалитет Ђуле
2. Дрмно, локалитет Лугови
3. Дрмно, локалитет Над лугом
4. Дубравица, локалитет Орашје 
5. Калиште, Бакарно или бронзано доба
6. Касидол, локалитет У селу 
7. Кличевац
8. Лазница, локалитет Крш ку албина
9. Милатовац, локалитет Витаревац
10. Осаница, локалитет Ћетаће
11. Пољана, локалитет Сестрољин 
12. Речица, локалитет Мајур
13. Симићево, двориште Томислава Обрадовића 
14. Турија, локалитет Стење
15. Велико Лаоле, локалитет Беловоде
16. Витежево, локалитет Коњушица 
17. Затоње, локалитет Долови
18. Жагубица, локалитет Зидјита
19. Жагубица, локалитет Стража, Бакарно доба

Бронзано доба, приближно 2200 – 1300. године пре н.е.
И бронзано доба, раздобље од краја бакарног доба до почетка 

гвозденог доба (у Поморављу и Браничеву од приближно 2200. до при-
ближно 1300. године пре н. е.), добило је назив према доминантној сиро-
вини од које су израђивани оруђе, оружје и украсни предмети.14 

У Србији се бронзано доба дели на рано, средње и позно. Већина 
аутора сматра да бронзано доба почиње на прелазу из III у II миленијум 
(око 2000. године). Раздобље од приближно 1300. до 800. године пре н. 
е., известан број стручњака карактерише као позно бронзано доба, или 
прелазни период из бронзаног у гвоздено доба. Гвоздени предмети који 
потичу од свих културних група (укључујући и културне групе из доњег 
Поморавља и Браничева) из раздобља XIII-XI век на подручју Србије, 
као и бројни гвоздени предмети из X-IX века (Калакача фаза) доказују 
да је гвожђе ушло у употребу почетком XIII века и да је од тада конти-
нуирано коришћено. 

До 80-их година XX века у Србији јужно од Саве и Дунава издвојене 
су биле четири културне групе из бронзаног доба: Бубањ-Хум III, Белотић-
Бела Црква, ватинска и параћинска културна група. 

14 О бронзаном добу уопште и у Србији: Garašanin, M., 1983, 461-476, 520-535, 668-785.
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Седамдесетих година у Великоморавској котлини нађена су и ис-
питана вишеслојна насеља из металног доба, на којима су постојала и 
насеља културних група из бронзаног доба Бубањ-Хум III (Мајур, Бресје), 
Винковци, Ватин (Мајур, Ланиште, Остриковац). У међувремену, нала-
зишта културне групе Бубањ-Хум III откривена су у Браничеву (Батовац, 
Кличевац и Трњане), у басену Западне Мораве (Пријевор), у долини Јужне 
Мораве (Плочник, Вртиште, Рујиште) и у Банату (Панчево, Скореновци). 

У Великоморавској котлини регистровано је неколико насеља винковач-
ке културне групе (Остриковац, Бунар, Лешје). Недавно је испитана не-
кропола под хумкама у Мојсињу код Чачка, на којој постоји хоризонт 
гробова из XV-XIV века пре н. е. који, заједно са некрополом у Добрачи 
код Крагујевца, репрезентују посебну културну манифестацију, која је 
обележена као културна манифестација Мојсиње-Добрача, а одликује се 
мешавином елемената средњоевропске културе гробних хумки, култур-
не групе Вербичоара, ватинске културне групе и културне групе Крна 
(Cîrna)-Грла маре (Gîrla Mare)-Жуто брдо. Испоставило се да је та култур-

Сл. 38. Керамички пехар, рано бронзано доба, Трњане, локалитет Код гробља

Fig. 38 Ceramic beaker, Early Bronze Age, Trnjane, site Kod groblja
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на манифестација чинила основу из које су се развиле културе из гвоз-
деног доба I у Србији, што ће допринети извесном културном јединству 
свих културних група из гвозденог доба I - III на подручју наше земље. 
Објављени резултати археолошких истраживања у доњем Поморављу, 
Великоморавској котлини, из зоне става Јужне Мораве и Западне Мора-
ве, басена Јужне Мораве и још неких регија, као и аутопсија археолошке 
грађе у музејима у Пироту, Нишу, Крушевцу, Великој Плани, Пожаревцу 
и осталима пружили су доста јасну слику о распрострањености појединих 
културних група из бронзаног доба у Србији. 

Иако до сада нису вршена 
обимнија археолошка ископавања на 
било ком насељу ватинске културне групе 
у Поморављу, осим у Љуљацима, број ре-
гистрованих локалитета (више десетина) 
и њихова дистрибуција указују на то да 
је ватинска популација насељавала скоро 
целу Србију. На основу археолошке грађе 
са једнослојних насеља и из затворених 
целина констатовано је шест развојних 
фаза ватинске културне групе, од којих 
су две означене као протоватинске (про-
товатин I - II), а четири као развојне фазе 
ватинске културне групе (Ватин I - IV) у 
Србији јужно од Саве и Дунава. Прото-
ватинске фазе припадају раном бронза-
ном добу или крају раног бронзаног доба, 

Сл. 39. Керамичке посуде, ватинска културна група, различити локалитети

Fig. 39 Ceramic vessels, Vatin group, various sites

Сл. 40. Бронзани бодеж, рано бронзано доба; Петка, 
бронзана секира, гвоздено доба Iа, Брадарац

Fig. 40 Bronze dagger, Early Bronze Age; Petka, bronze 
axe, Iron Age Ia, Bradarac
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а репрезентују их богате целине у Мајуру (протоватин I) и Остриковцу 
(протоватин II). Развој ватинске културне групе јужно од Саве и Дунава у 
целини испуњава средње бронзано доба. Градинско насеље Градац у Ла-
ништу репрезентује најстарију фазу ватинске културне групе – Ватин I, 
једна богата целина из Мајура – Ватин II, једнослојно градинско насеље 
Соколица у Остри – Ватин III. Ватин IV већ припада почетку позног брон-
заног доба, а карактеришу га некрополе у Мојсињу и Добрачи, као и 
бројне друге некрополе. 

Период позног 
бронзаног доба и по-
четне фазе гвозденог 
доба I, фаза гвоздено 
доба I а, у Браничеву 
испуњава се развојем 
жутобрдске култур-
не групе. Епонимни 
локалитет те култур-
не групе Жуто брдо у 
Усју налази се на по-
жаревачком подручју. 
За разлику од култур-
не групе Костолац, 
која је дефинисана на 
основу археолошке 
грађе са локалитета из 
исте регије, али који, 
очито, није репрезен-
тативан за ту култур-
ну групу, локалитет 
Жуто брдо у Усју, али 
и многа друга нала-
зишта, указује на то 
да је у Браничеву до-
кументован целокупан 
развој те заједнице из 
позног бронзаног и 
раног гвозденог доба. Поједини локалитети из пожаревачког краја по-
казали су да је жутобрдска културна група трајала у дубоко гвоздено 
доба I, и да се, при том, прожимала са истовременим заједницама из 
суседних области. 

Сл. 41. Камене секире чекићи, бакарно или бронзано доба, 
Орешковица, локалитет Касарње

Fig. 41 Stone axes-hammers, Copper or Bronze Age, Oreškovica, site Kasarnje
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Налазишта из бронзаног доба

Рано бронзано доба (култура двоухих пехара)
1. Батовац, локалитет Обала Мораве
2. Дрмно, локалитет Над лугом
3. Кличевац
4. Трњане, локалитет Код гробља
5. Усје, локалитет Град, (?)

Средње бронзано доба (ватинска културна група, културна група Верби-
чоара)

1. Баре
2. Батовац, локалитет Обала Мораве
3. Братинац, локалитет Млава
4. Батуша, локалитет Ливадица
5. Црљенац, локалитет Главица
6. Дрмно, локалитет Лугови
7. Дрмно, локалитет Над лугом
8. Дрмно, локалитет Манастир Рукомије
9. Дубравица, локалитет Орашје
10. Голубац, локалитет Ушће Туманске реке
11. Кленовник, локалитет У селу
12. Кличевац
13. Кличевац, локалитет Код задружног дома
14. Костолац, локалитет Код централе 
15. Крављи До, локалитет Извор
16. Курјаче
17. Мало Црниће, локалитет Топлик
18. Нови Костолац
19. Пољана, локалитет Сестрољин
20. Пожаревац, локалитет Живинарска фарма
21. Усје, локалитет Град
22. Винци, локалитет Жуто брдо
23. Забрега, локалитет Томин гроб
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Гвоздено доба, 
приближно 1300. године пре н.е. – крај старе ере
Гвоздено доба, најмлађе раздобље у праисторији, дефиниса-

но је када и остали периоди, крајем XIX века.15 М. Гарашанин је изра-
дио периодизацију гвозденог доба за Србију, која је верификована и 
каснијим археолошким истраживањима. М. Стојић је, користећи као осно-
ву периодизацију М. Гарашанина, израдио своју поделу, констатујући 
у први мах постојање четири развојне фазе гвозденог доба I (гвоздено 
доба I a-d), II (II a-b) и гвоздено доба III (гвоздено доба III a-c).16 После 
истраживања некрополе у Мојсињу, постало је јасно да Калакача фаза 
није последња развојна фаза гвозденог доба I већ почетна фаза гвозде-
ног доба II. Према том аутору, гвоздено доба I има три фазе - гвоздено 
доба I a-c, гвоздено доба II такође три (гвоздено доба II a-c), које су 
означене називима репрезентативних локалитета: Калакача, Ланиште I 
и Ланиште II – Басараби.17 У међувремену нису добијени неки нови еле-
менти за евентуално нову периодизацију гвозденог доба III, тако да је 
задржана постојећа подела на три фазе – гвоздено доба III a-c. 

Сл. 42. Бронзане секире келтови (део оставе), гвоздено доба I, Клење

Fig. 42 Bronze celts, Iron Age I, Klenje (part of the hoard)

15  О периоду гвоздено доба уопште и на подручју Србије: Vasić, R., 1987, 531-689; 
16 Stojić, M., 1986, 89-96.
17 Ibid.
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Гвоздено доба I у браничевском крају имало је два развојна 
периода: старији, током којег се развијала жутобрдска културна гру-

па и млађи период, који је обележен интензивним 
прожимањима жутобрдске културне 
групе са суседним културним групама: 

Белегиш, Гава и заједницом из гвозде-
ног доба I а у Поморављу. То прожимање, 
као и у осталим деловима Поморавља, 
источне Србије и северозападне Бугар-

ске резултирало је формирањем 
мање-више јединствене култу-
ре која ће представљати осно-
ву за развој Трибала, једног од 
најмоћнијих старобалканских 
народа. Мали број локалите-
та из последње фазе гвозде-

ног доба I – гвозденог доба I c 
у пожаревачкој регији указује на 

то да је велика криза на почетку 
последњег миленијума пре нове ере 

захватила и пожаревачку регију, уз знат-
но проређивање становништва и сиромашење 
материјалне културе. 

Велики број локалитета из IX века 
(гвоздено доба II а, Калакача фаза) у тој 
регији, пак, као и бројни локалитети широм 
Поморавља и српског Подунавља указују на 
то да је за кратко време обновљен живот у 

целој Србији, у чему су значајну улогу имали импулси с југа, првенствено с 
подручја грчког дела Македоније. Етнокултурно јединство карактерисаће 
то подручје све до III века пре н. е. Крајем VII века пре н. е., пред крај 
ранотрибалске фазе, настаје интензивније прожимање заједница које су 
живеле у Срему, јужној Бачкој и јужном Банату са становништвом у Бра-
ничеву, на шта посебно указује на то керамика басараби стила изведена 
обичним урезивањем у комбинацији са канеловањем (на пример, керами-
ка са локалитета Орашје у Дубравици). 

Период VI – IV век - гвоздено доба III релативно је добро 
заступљен у североисточном делу централне Србије. Осим керамике 
која репрезентује трибалска насеља из VI – IV века пре н. е., са овог 
подручја је и трибалска некропола у Пећинама, као и неколико појасева 
типа Мраморац.

Сл. 43. Керамичка посуда, гвоздено доба I 
c – гвоздено доба II а (вероватније), Голубац, 

локалитет Ушће Туманске реке

Fig. 43 Ceramic vessel, Iron Age I c – Iron Age II 
a, Golubac, Mouth of the Tumanska river
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Период млађег гвозденог доба на нашој територији траје од до-
ласка Келта у српско Подунавље, око 335. године пре н. е, до римских 
освајања, почетком I века н. е. То раздобље етнички се везује се са Кел-
тима, затим са њиховим потомцима Скордисцима, као и Дачанима, који 
су заузели знатне делове данашње територије Србије у другој половини 
I века пре н. е. 

У Браничеву је регистровано тридесетак налазишта из млађег 
гвозденог доба, међу којима су, за нашу земљу и југоисточну Европу уоп-
ште, изузетно ретки келтски локалитети у Старом Костолцу (некропола 
Пећине) из последњих деценија IV века пре н. е. 

Налазишта из гвозденог доба

Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а
1. Батовац, локалитет Обала Мораве
2. Брадарац, Источни сектор површинског копа Дрмно
3. Црљенац, локалитет Грац
4. Црљенац, локалитет Стиг
5. Добрње, локалитет Крушевица
6. Дрмно, локалитет Лугови
7. Дрмно, локалитет Манастир Рукомије (?)
8. Дрмно, локалитет Над лугом
9. Дубравица, локалитет Обала Велике Мораве недалеко од ушћа
10. Дубравица, локалитет Орашје
11. Голубац
12. Голубац, локалитет Џиновско гробље
13. Голубац, локалитет Код ушћа Туманске реке
14. Голубац, локалитет Ушће Туманске реке
15. Касидол
16. Касидол, локалитет Самочева
17. Касидол, локалитет У селу
18. Кленовик
19. Кленовик, локалитет У селу, 
20. Кленовик, Северозападни ревир површинског рудника угља Ћириковац
21. Кличевац
22. Кличевац, локалите Катански брод
23. Кличевац, локалитет Код задружног дома
24. Кличевац, локалитет Помрлово
25. Кличевац, локалитет Растовача
26. Кобиље, локалитет Старичино
27. Кобиље, локалитет Старо Кобиље
28. Костолац, локалитет Код централе 
29. Костолац, локалитет Код водопада 
30. Крављи До, локалитет Извор
31. Кумане, локалитет Смрково
32. Лазница, локалитет Крш ку албина
33. Љубичево
34. Лучица, локалитет Брдо - Извор
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35. Мало Црнће, локалитет Топлик
36. Мало Црниће, локалитет Амбуланта
37. Мало Црниће, локалитет Старичино
38. Мало Градиште – Љубиње, локалитет Мајура
39. Нови Костолац
40. Острово, локалитет Островац
41. Породин, локалитет Преседна
42. Пожаревац, локалитет Минине воде
43. Пожаревац, локалитет Пујин поток
44. Пожаревац, локалитет Селиште
45. Пожаревац, локалитет Шећерана
46. Пожежена, локалитет Градац
47. Рам, локалитет Ушће Караша
48. Рановац, локалитет Код школе
49. Салаковац, локалитет Бресје
50. Салаковац, локалитет Могила – Мост
51. Смољинац, локалитет Змајевац
52. Средњево, локалитет Добри до

Сл. 44. Керамичка посуда, млађе гвоздено доба, Стари Костолац, локалитет Пећине

Fig. 44 Ceramic vessel, Late Iron Age, Stari Kostolac, site Pećine
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53. Средњево, локалитет Равенац
54. Стари Костолац, локалитет Чаир
55. Стари Костолац, локалитет Пећине
56. Шапине, локалитет Изнад села уз поток
57. Шетоње, локалитет Васина главица
58. Точка, локалитет У селу
59. Трњане, локалитет Царина
60. Трњане, локалитет Село
61. Усје, локалитет Град
62. Велика Бресница, локалитет 1,5 км југоисточно од села
63. Велика Бресница, локалитет Деоница
64. Велика Бресница, локалитет Деоница код гробља
65. Велика Бресница, локалитет Село
66. Винци, локалитет Жуто брдо
67. Витежево, локалитет Коњушица
68. Војилово, локалитет Имање Јована Миливојевића
69. Забрега, локалитет Томин гроб
70. Затоње, локалитет Долови, 
71. Затоње, локалитет Натема
72. Ждрело, локалитет Решковица

Гвоздено доба I b
1. Батуша, локалитет Ливадица
2. Брезница, локалитет Суморовац
3. Дрмно, локалитет Над лугом
4. Голубац, локалитет Ушће Туманске реке
5. Каменово, локалитет Прегудово
6. Кличевац, локалитет Код задружног дома
7. Кличевац, локалитет Помрлово
8. Крављи До, локалитет Извор
9. Курјаче
10. Лесково, локалитет Фаташуње
11. Орешковица, локалитет Липе
12. Пожежена, локалитет Градац
13. Сиге
14. Стари Костолац, локалитет Мали град
15. Стари Костолац, локалитет Окућница Свете Ивановића Курџона
16. Суви До, локалитет Поникве 
17. Шапине, локалитет Далековод
18. Шетоње, локалитет Радолуг
19. Трњане, локалитет Код гробља
20. Ждрело, локалитет Дубока пећина

Гвоздено доба I c 
1. Голубац, локалитет Ушће Туманске реке

Гвоздено доба I b – c
1. Крављи До, локалитет Извор

Гвоздено доба II а (фаза Калакача)
1. Црљенац, локалитет Стиг (?)
2. Дрмно, локалитет Лугови
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3. Дубравица, локалитет Орашје
4. Голубац, локалитет Ушће Туманске реке
5. Каменово, локалитет Мачков камен
6. Кличевац
7. Кобиље, локалитет старо Кобиље
8. Лучица, локалитет Брдо – Извор
9. Манастирица, локалитет Черет
10. Пожежена, локалитет Градац
11. Рибаре, локалитет Куделин
12. Стари Костолац
13. Стари Костолац, локалитет Чаир
14. Стари Костолац, локалитет Дрмно
15. Стари Костолац, локалитет Пећине
16. Витежево, локалитет Коњушица
17. Затоње, локалитет Гробље – Селиште
18. Затоње, локалитет Натема (код места званог Речица)
19. Ждрело, локалитет Зазидана пећина

Гвоздено доба II b (фаза Ланиште I)
1. Аљудово, локалитет Имање Станојла Пауновића
2. Бероње, локалитет Код гробља
3. Драговац, локалитет Драговачки мост – Обала Велике Мораве
4. Дрмно, локалитет Лугови
5. Дрмно, локалитет Над лугом
6. Голубац, локалитет Ушће Туманске реке
7. Каменово
8. Лопушник
9. Лучица, локалитет Брдо – Извор
10. Мало Градиште – Љубиње, локалитет Мајура
11. Салаковац, локалитет Кључеви ИИ
12. Стари Костолац
13. Стари Костолац, локалитет Селиште
14. Стари Костолац, локалитет Валум
15. Шетоње, локалитет Васина Главица
16. Винци, локалитет Обала Дунава
17. Винци, локалитет Умка
18. Витежево, локалитет Коњушица

Гвоздено доба II c, фаза Ланиште II – Басараби
1. Батуша, локалитет Ливадица (фаза Ланиште II – Басараби)
2. Кучево (фаза Ланиште II – Басараби)
3. Пожаревац, локалитет Пујин поток (фаза Ланиште II – Басараби)
4. Стари Костолац, локалитет Пећине (фаза Ланиште II – Басараби)

Гвоздено доба III (гвоздено доба III a-c)
1. Црљенац, локалитет Главица
2. Дрмно, локалитет Лугови
3. Дрмно, локалитет Над лугом
4. Голубац, локалитет Код ушћа Туманске реке
5. Калиште
6. Касидол
7. Ореовица
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8. Рам
9. Салаковац, локалитет Могила
10. Средњево, локалитет Равенац
11. Стари Костолац
12. Стари Костолац, локалитет Мали град
13. Стари Костолац, локалитет Пећине
14. Шетоње, локалитет Васина главица
15. Усје, локалитет Град
16. Жагубица, локалитет Црни врх
17. Живица, Старо корито Велике Мораве

Гвоздено доба IV (млађе гвоздено доба )
1. Баре, (млађе гвоздено доба – републикански и раноцарски налаз)
2. Брежане
3. Дрмно, локалитет Над лугом
4. Дубравица, локалитет Орашје
5. Кличевац, локалитет Код задружног дома
6. Костолац, локалитет Острово
7. Костолац, локалитет Пиривој
8. Кумане, локалитет Превод
9. Курјаче
10. Ладне Воде
11. Осаница, локалитет Врањ 
12. Пожаревац
13. Пожежена, локалитет Умка
14. Рам, локалитет Ледерата
15. Стари Костолац
16. Стари Костолац, локалитет Чаир
17. Стари Костолац, локалитет Хумка
18. Стари Костолац, локалитет Пећине
19. Стари Костолац, локалитет Репњак
20. Стари Костолац, локалитет Рудине
21. Шетоње, локалитет Васина главица
22. Трњане
23. Усје, локалитет Град
24. Живица, локалитет Бургија



приближно ПЕРИОД КУЛТУРНА ГРУПА РЕПРЕЗЕНТАТIВНИ ЛОКАЛИТЕТИ У 
БРАНИЧЕВУ

6400.
6300.
6200.
6100.
6000.
5900.
5800.
5700.
5600.
5500.
5400.
5300.
5200.
5100.
5000.
4900.
4800.
4700.
4600.
4500.
4400.
4300.
4200.
4100.
4000.
3900.
3800.
3700.
3600.
3500.
3400.
3300.
3200.
3100.
3000.
2900.
2800.
2700.
2600.
2500.
2400.
2300.
2200.
2100.
2000.
1900.
1800.
1700.
1600.
1500.

1400.

1300.

1200.

1100.

1000.

900.

800.

700.

600.

500.

400.

300.

200.

100.

0.

СТАРИЈИ НЕОЛИТ Протостарчевачка
Дрмно, локалитет Лугови, Дубравица, 
локалитет Орашје
Лучица, локалитет Брдо – Извор, Ћовдин, Шетоње

СРЕДЊИ НЕОЛИТ Старчевачка културна група

Дрмно, локалитет Лугови, Дубравица, локалитет 
Орашје, Касидол, локалитет У селу, Касидол, 
локалитет Самочева, Мало Црниће, локалитет Топлик, 
Салаковац, локалитет Бресје I

МЛАЂИ НЕОЛИТ Винчанска културна група

Дрмно, локалитет Лугови, Дубравица, локалитет 
Орашје, Дубравица, локалитет Стари виногради, 
Калиште, Кленовик, локалитет У селу, Кличевац, 
локалитет Храстовача, Кобиље, локалитет Старичино, 
Костолац, локалитет Острово, Крупаја, локалитет 
Врело – Селиште, Лесковац, Лопушник, локалитет 
Пазариште, Лучица, локалитет Брдо – извор, 
Орешковица, Пољана, локалитет Двориште Тихомира 
Ђорђевића – Код чесме, Пољана, локалитет Код 
чесме, Пожаревац, локалитет Минине воде, Рашанац, 
Речица, Салаковац, Симићево, двориште Томислава 
Обрадовића, Стари Костолац, локалитет Мали 
град, Стари Костолац, локалитет Рудине, Шапине, 
локалитет Селиште, Велики Поповац, Велико Лаоле, 
локалитет Беловоде, Витежево

РАНИ ЕНЕОЛИТ

Бубањ I Стари Костолац, локалитет Пећине
Салкуца II

Салкуца III

Салкуца IV

Дубока, лок. Гаура маре, Црљенац, лок. Грац, 
Љубиње, лок. Мајура II, Мало Градиште – Љубиње, 
лок. Мајура, Смољинац, лок. Змајевац, Стари Косто-
лац, локалитет Пећине, Шетоње, Бучуре

СРЕДЊИ ЕНЕОЛИТ
Баден

Остриковац I a

Дрмно, лок. Лугови, Дубравица, лок. Орашје, 
Голубац, лок. Ушће Туманске реке, Калиште, Касидол, 
Кленовик, Забрега, лок. Томин гроб

МЛАЂИ ЕНЕОЛИТ

Остриковац I b

Костолац

Костолац – Коцофени

?

Дрмно, лок. Лугови, костолачка к. г., Дубравица, лок. 
Орашје, костолачка к. г., Калиште, костолачка к. г., 
Касидол, лок. У селу, костолачка - Коцофени к. г., 
Кличевац,Коцофени, Лазница, к. г Остриковац I b, 
костолачка к. г., к. г. Коцофени, Милатовац, к. г. Ко-
цофени, Осаница, лок. Ћетаће, костолачка - Коцофе-
ни к. г. Пољана, лок. Сестрољин, кост. к. г.

РАНО БРОНЗАНО ДОБА
Култура двоухих пехара 

Протоватин 

Трњане, локалитет Код гробља
Батовац, локалитет Обала Мораве
Кличевац

СРЕДЊЕ БРОНЗАНО 
ДОБА

Ватинска културна група

Вербичоара

Дрмно, локалитет Лугови, Дубравица, локалитет 

Орашје, 

Пожаревац, локалитет Живинарска фарма, Кленовик

ПОЗНО БРОНЗАНО ДОБА Жутобрдска културна група Дрмно, локалитет Лугови, Винци, 
локалитет Жуто брдо

ГВОЗДЕНО ДОБА I

Гвоздено доба I a 

Гвоздено доба I b

Гвоздено доба I c

Винци, локалитет Жуто брдо

Голубац, Ушће Туманске реке

Калиште

ГВОЗДЕНО ДОБА II

Гвоздено доба II а, Калакача фаза

Гвоздено доба II b – Ланиште I

Гвоздено доба II c - Ланиште II – 

Басараби

Калиште

Дрмно, локалитет Лугови

Дрмно, локалитет Лугови

ГВОЗДЕНО ДОБА III
Гвоздено доба III а

Гвоздено доба III b

Гвоздено доба III c

Стари Костолац, лок. Пећине, Дрмно, лок. Над лугом, 

Калиште, Салаковац, лок. Могила, Стари Костолац, 

лок. Мали град, Усје, лок. Град

МЛАЂЕ 
ГВОЗДЕНО 

ДОБА

Стари Костолац, лок. Пећине, Шетоње, лок. Главица, 
Боре
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локалитета и археолошке грађе

Највећи део археолошке грађе која се објављује у овој књизи чине 
случајни налази који су у Народни музеј у Пожаревцу донели спољни са-
радници тог музеја, као и предмети који потичу са рекогносцирања. Само 
археолошка грађа са локалитета: Лугови и Над лугом у Дрмну, Орашје 
у Дубравици, Пећине у Старом Костолцу, Беловоде у Великом Лаолу и 
Коњушица у Витежеву добијена је археолошким ископавањима.18

18  Неуједначеност у каталошком делу књиге последица је стања расположивих података у музејској 
документацији.
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Аљудово, Имање Станојла Пауновића (1)

Средином XX века на имању Станојла Пауновића у Аљудову нађена 
је остава бронзаних и гвоздених предмета: 12 бронзаних наруквица, 
лук бронзане фибуле са четири задебљања, гвоздени келт и гвоздена 
секира.19 Остава је датована у Ha C.20 Фибуле са бобичастим ојачањима 
датују се у VIII век пре н. е., у Ha B3 према Рајнекеу, односно у гвоздено 
доба II b.21

Аљудово, имање Станојла Пауновића Гвоздено доба, гвоздено доба II b

19 Тодоровић, Ј., 1994, 51 – 52.
20 Ibid. 52.
21 Vasić, R., 1999, 60-61, Nr. 383.
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T. I

Баре, локалитет Буковик (2)

Са локалитета Буковик у селу Баре потиче фрагмент камене секи-
ре чекића из бакарног или бронзаног доба.

Баре, локалитет Буковик Бакарно или бронзано доба

1. Фрагмент камене секире чекића (предњи део). Горња и доња страна су 
равне. Димензије: 0,10 x 0,05 m. Бакарно или бронзано доба. 

1
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22 Јацановић, Д., 1985, 30.
23  Налаз из Бара увршћен је у ову књигу јер, осим римских предмета, садржи и предмете дачког стила 

с краја старе ере и из првих деценија I века н.е.; Поповић, И/Борић-Брешковић, Б. 1994.

Баре (3)

У приватној колекцији у Пожаревцу чува се минијатурни керамич-
ки суд из села Баре из бронзаног доба.22 

Баре Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група (?)

Баре (4)

У селу Баре нађена је остава сребрних предмета (римске и аутох-
тоне провенијенције), републиканских и раноцарских денара, с краја I 
века н. е..23

Баре млађе гвоздено доба – републикански и раноцарски налаз
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T. II

Батовац, локалитет Обала Мораве (5)

На локалитету Обала Мораве нађена је керамике из бронзаног и 
гвозденог доба.

Батовац, локалитет Обала Мораве А 1 Бронзано доба, рано бронзано доба, култура 
двоухих пехара

Батовац, локалитет Обала Мораве А 2 Бронзано доба, средње или позно бронзано 
доба, ватинска или - жутобрдска културна група

Батовац, локалитет Обала Мораве B Гвоздено доба, гвоздено доба I а

 
1. Фрагмент двоухог пехара благе S профилације, тањих зидова, средње 
фактуре, окер боје. Тракаста дршка не прелази обод. Димензије: 0,055 x 
0,045 m. Бронзано доба, рано бронзано доба, култура двоухих пехара.
2. Фрагмент полулоптасте зделе разгрнутог обода, танких зидова, лоше 
фактуре, мрке боје, са малом тракастом дршком чија је горња страна бла-
го угнута (подсећа на дршке типа ansa lunata). Димензије: 0,06 x 0,05 m. 
Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група.
3. Фрагмент лоптастог пехара разгрнутог обода, танких зидова, средње 
фактуре, окер и сиве боје. Трбух је украшен урезаним спиралама. 
Димензије: 0,05 x 0,04 m. Бронзано доба, средње или позно бронзано 
доба, ватинска или жутобрдска културна група.
4. Фрагмент лоптастог трбуха изразито великог суда типа урне, дебљих 
зидова, средње фактуре, сиве боје, који је украшен косим канелурама – 
мотивом рибља кост. Димензије: 0,14 x 0,12 m. Гвоздено доба, гвоздено 
доба I а. 

1 2

3

4
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T. III

Батуша, локалитет Ливадица (6)

Приликом копања лежишта за стубове далековода на локалитету 
Ливадица у Батуши нађена је керамика средњег бронзаног доба (ватин-
ска културна група), гвозденог доба I b и II c.

Батуша, локалитет Ливадица А Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска 
културна група

Батуша, локалитет Ливадица B 1 Гвоздено доба, гвоздено доба I b
Батуша, локалитет Ливадица B 2 Гвоздено доба, гвоздено доба II c, фаза Ланиште 

II - Басараби

 
1. Мањи пехар S профилације, танких зидова, фине фактуре, мрке боје, 
на краћој, коничној, шупљој нози. Раме је наглашено профилацијом и 
испупчењима. 1558. Димензије: висина 0,08 m. Димензије: пречник от-
вора - 0,07, пречник дна - 0,03 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, 
ватинска културна група. 
2. Фрагмент дршке шоље или пехара, фине фактуре, окер боје. Дршка се 
састоји од два крака који се спајају под правим углом; спој је наглашен 

1
2

3
4
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купастим испупчењем. Попречни крак је украшен узаним канелурама. 
Димензије: 0,065 x 0,025 m. 
3. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, фине фактуре, мрке и 
сиве боје. Горњи конус је украшен косим тракама испуњеним тремоли-
раним линијама. На рамену се налази мања језичаста дршка. Димензије: 
0,12 x 0,025 m.
4. Лонац благе S профилације, тањих зидова, средње фактуре, окер боје, 
у коме су нађене кости коња. Уз ивицу обода и на рамену налази се по 
једна пластична трака прекривена косим жлебовима. На траци на рамену 
налазе се мале језичасте дршке. Димензије: висина 0,40, пречник отво-
ра - 0,036, пречник дна - 0,14 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II c, фаза 
Ланиште II – Басараби. 

T. IV

Бероње, локалитет Код гробља (7)

Са локалитета Код гробља у селу Бероње потиче неколико креме-
них предмета, један керамички пршљенак и лук бронзане фибуле, који 
указују на вишеслојно насеље из металног доба.

Бероње, локалитет Код гробља А Бакарно доба (?)
Бероње, локалитет Код гробља B Гвоздено доба, гвоздено доба II b

 
1. Веома лепо обрађена кремена алатка - срп у виду кружног одсечка. 
Равна страна је назубљена и на њој се види карактеристичан сјај настао 
услед жетве житарица. Димензије: 0,032 x 0,16 m. Метално доба. 
2. Листолики одбитак од опсидијана. Димензије: 0,065 x 0,25 m. 
Праисторијски период
3. Мањи цилиндрични пршљенак с вертикалним отвором, мрке боје. 
Димензије: висина 0,02, пречник 0,03 m. Метално доба. 
4. Лук бронзане двопетљасте (?) фибуле, који на једном крају има мање 
задебљање. Дужина 0,065 m. Гвоздено доба, VIII – VII век пре н. е.

1
2

3 4
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Бистрица (8)

Из села Бистрица потиче камена секира чекић из бакарног или 
бронзаног доба.24

Бистрица Бакарно или бронзано доба

Брадарац, Источни сектор површинског копа Дрмно (9)

Приликом рада булдожером на источном сектору површинског 
копа Дрмно нађена је остава од 52 бронзана предмета, масе 3 157 грама, 
из гвозденог доба I а.25

Брадарац, Источни сектор површинског копа Дрмно Гвоздено доба, гвоздено доба I а

24 Јацановић, Д., 1985, 26.
25 Idem, 1992, 69-75
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T. V

Братинац, локалитет Млава (10)

На локалитету Млава у Братинцу нађен је пехар ватинске култур-
не групе.26 

Братинац, локалитет Млава Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска 
културна група

 
1. Благобиконични пехар са једном дршком типа ansa lunata, танких 
зидова, средње фактуре, сиве боје. На споју конуса налазе се четири 
правилно распоређене минијатурне језичасте дршке. Дно је пластично 
наглађено и угнуто. Инв. бр. 822. Димензије: висина (без дршке): 0,05, 
пречник отвора 0,03, пречник дна 0,025 m. Бронзано доба, средње брон-
зано доба, ватинска културна група.

1

26 Idem, 1985, 28.
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T. VI

Брезница, локалитет Суморовац (11)

Са локалитета Суморовац у Брезници потиче декорисано бронза-
но копље и фрагмент бронзаног копља из гвозденог доба I b.27

Брезница, локалитет Суморовац Гвоздено доба, гвоздено доба I b

 
1. Фрагмент – врх дугачког бронзаног копља пламенастог типа, са на-
глашеним уздужним ребром. Инв. бр. 724. Димензије: 0,11 x 0,033 m. 
Гвоздено доба, гвоздено доба I b.

1

27 Idem, 1985, 33; idem, 1992, 90.
28 Idem, 1985, 39.

Брежане (12)

У селу Брежане нађен је гроб из млађег гвозденог доба, у који су, 
као прилог, стављени два гвоздена копља и нож.28

Брежане Гвоздено доба, млађе гвоздено доба
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T. VII

Црљенац, локалитет Главица (13)

Бронзана игла са главом у виду ексера и три бронзане главе гвоз-
дених игала указују на налазиште из средњег бронзаног и старијег гвоз-
деног доба. 

Црљенац, локалитет Главица А Бронзано доба, крај средњег бронзаног доба
Црљенац, локалитет Главица B Гвоздено доба, гвоздено доба III

1

 
1. Изразито дугачка бронзана 
игла са главом у виду ексера 
и вратом ромбоидног пре-
сека. Врат је украшен хори-
зонтално и цикцак урезаним 
линијама. Дужина: 0,34 m. 
Бронзано доба, крај средњег 
почетак позног бронзаног 
доба (Br C, приближно XV 
век пре н. е.).
2. Ваљкаста бронзана глава 
игле на којој се налази шест 
прстенова украшених косим 
линијама. Димензије: 0,05 x 
0,01 m. Гвоздено доба, гвоз-
дено доба III. 
3. Ваљкаста бронзана гла-
ва игле, на којој се налази 
пет прстенова украшених 
једном или двема линијама. 
Димензије: 0,04 x 0,01 m. 
Гвоздено доба, гвоздено 
доба III. 
4. Ваљкаста бронзана глава 
игле на којој се налази шест 
прстенова - три већа и три 
мања. Већи прстенови укра-
шени су по једном линијом. 
Димензије: 0,035 x 0,01 m. 
Гвоздено доба, гвоздено 
доба III. 

2 3 4
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Црљенац, локалитет Грац (14)

Керамика, камени и кремени предмети указују на то да се на ло-
калитету Грац у Црљенцу налазило насеље из бакарног и бронзаног доба. 
Енеолитска керамика има исте карактеристике као и она са локалитета 
Брдо у Деоници и са више осталих локалитета у јагодинском крају и, ве-
роватно, представљају најстарију енеолитску културу у Поморављу, која 
хронолошки одговара Винчи D 3.

Црљенац, локалитет Грац А Бакарно доба, рани енеолит, културна група Криводол-
Салкуца-Бубањ

Црљенац, локалитет Грац B Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I а, жутобрдска културна група

1. Фрагмент благобиконичне зделе са језичастом дршком на рамену, 
тањих зидова, средње фактуре, мрке боје. Димензије: 0,07 x 0,045 m. 
Бакарно доба, рани енеолит, културна група Криводол-Салкуца-Бубањ. 
2. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, средње фактуре, окер 
боје, стањеног обода. Димензије: 0,07 x 0,04 m. Бакарно доба, рани ене-
олит, културна група Криводол-Салкуца-Бубањ.
3. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, средње фактуре, мркле 
боје, чији је горњи конус украшен косим пластичним ребрима и косима 
канелурама. Димензије: 0,05 x 0,03 m. Бакарно доба, рани енеолит, кул-
турна група Криводол-Салкуца-Бубањ.
4. Фрагмент трбуха веће посуде тањих зидова, средње фактуре, окер 
боје, украшен јамичастим удубљењима - розетама у низу. Димензије: 
0,08 x 0,04 m. Бакарно доба, рани енеолит, културна група Криводол-
Салкуца-Бубањ. 
5. Фрагмент крушколике посуде тањих зидова, средње фактуре, окер 
боје, заравњеног обода. На врату се налази тракаста дршка. Димензије: 
0,075 x 0,045 m. Бакарно доба, рани енеолит, културна група Криводол-
Салкуца-Бубањ. 
6. Фрагмент веће посуде благе S профилације, дебљих зидова, средње 
фактуре, мрке боје. Средину врата и раме повезани су ужом тракастом 
дршком. Прелаз врата у раме наглашен је узаном пластичном траком. 
Димензије: 0,08 x 0,07 m. Бакарно доба, рани енеолит, културна група 
Криводол-Салкуца-Бубањ.
7. Фрагмент лоптастог трбуха суда средње величине, тањих зидова, 
средње фактуре, окер боје, на коме се налази хоризонтално бушна бико-
нична дршка. Димензије: 0,065 x 0,065 m. Бакарно доба, рани енеолит, 
културна група Криводол-Салкуца-Бубањ.
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T. VIII

1
2 3

4

8. Фрагмент лоптастог трбуха већег суда дебљих зидова, лоше факту-
ре, окер боје, на коме се налази трапезаста хоризонтално бушна дршка. 
Димензије: 0,08 x 0,075 m. Бакарно доба, рани енеолит, културна група 
Криводол-Салкуца-Бубањ. 
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9. Фрагмент горњег дела питоса благе S профилације, дебљих зидова, 
лоше фактуре, окер боје. Спољна ивица обода украшена је отисцима 
врхова прстију. Димензије: 0,08 x 0,04 m. Бакарно доба, рани енеолит, 
културна група Криводол-Салкуца-Бубањ. 
10. Фрагмент горњег дела питоса дебљих зидова, лоше фактуре, окер 
боје. Уз спољну ивицу обода налази се пластична назубљена трака. 
Димензије. 0,055 x 0,04 m. Бакарно доба, рани енеолит, културна група 
Криводол-Салкуца-Бубањ. 
11. Тег у виду спљоштене лопте са вертикалним отвором, грубе фактуре, 
окер боје. Димензије: висина 0,05, пречник 0,08 m. Бакарно доба, рани 
енеолит, културна група Криводол-Салкуца-Бубањ. 
12. Вертикално пробушени биконични пршљенак, окер и сиве боје. 
Димензије: висина 0,025, пречник 0,05 m. Бакарно доба, рани енеолит, 
културна група Криводол-Салкуца-Бубањ. 
13. Камена алатка неправилног облика, израђена окресивањем. 
Димензије: 0,065 x 0,04 m. Бакарно доба, рани енеолит, културна група 
Криводол-Салкуца-Бубањ.
14. Фрагмент – предњи део са сечивом камене секире чекића. Димензије: 
0,06 x 0,04 m. Бакарно доба, рани енеолит, културна група Криводол-
Салкуца-Бубањ. 
15. Мањи кремени нож приближно правоугаоног облика са два сечива. 
Димензије: 0,025 x 0,01 m. Бакарно доба, рани енеолит, културна група 
Криводол-Салкуца-Бубањ. 
16. Трапезаст камени одбитак. Димензије: 0,045 x 0,037 m. Бакарно доба, 
рани енеолит, културна група Криводол-Салкуца-Бубањ.
17. Фрагмент обода суда типа урне, тањих зидова, средње фактуре, мрке 
боје. Обод је разгрнут, заравњен и украшен густо изведеним попречним 
линијама. Димензије: 0,035 x 0,015 m. Бронзано доба – гвоздено доба, 
позно бронзано доба - гвоздено доба I а, жутобрдска културна група. 
18. Керамичка перла украшена мотивом концентричног круга и тачкастим 
убодима. Димензије: 0,015 x 0,012 m. Бронзано доба – гвоздено доба, по-
зно бронзано доба - гвоздено доба I а, жутобрдска културна група. 
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Црљенац, локалитет Стиг (15)

Већи број фрагмената керамике и камених предмета документује 
вишеслојно насеље на локалитету Стиг у Црљенцу из бакарног, позног 
бронзаног и гвозденог доба. 

Црљенац, локалитет Стиг А Бакарно доба, културна група Салкуца

Црљенац, локалитет Стиг B
Бронзано доба – гвоздено доба (позно бронзано доба – 
гвоздено доба I а), културна група жутобрдска културна 
група29

Црљенац, локалитет Стиг C Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача фаза (?)

 
1. Фрагмент трбуха већег суда дебљих зидова, грубе фактуре, мрке боје, 
на коме се налази хоризонтално бушна дршка. Најистуренији део дршке 
наглашен је купастим испупчењем. Димензије: 0,06 x 0,055 m. Бакарно 
доба, културна група Салкуца I - II.
2. Фрагмент изразито великог суда дебљих зидова, грубе фактуре, мрке 
боје, уз чију се спољну ивицу налази широка назубљена пластична трака. 
Димензије: 0,08 x 0,06 m. Бакарно доба, културна група Салкуца I - II.
3. Фрагмент мање језичасте секире од стеатита. Димензије: 0,055 x 0,02 
m. Бакарно доба, културна група Салкуца I - II.
4. Фрагмент трбуха већег суда дебљих зидова, лоше фактуре, окер 
боје, који је у једном делу украшен отисцима врхова прстију у два реда. 
Димензије: 0,06 x 0,06 m. Бакарно доба, културна група Салкуца I - II 
(?).
5. Фрагмент трбуха суда средње величине, тањих зидова, средње факту-
ре, окер боје, који је у једном делу украшен густо изведеним линијама. 
Димензије: 0,03 x 0,025 m. Бакарно доба (?).
6. Мања камена секира чекић троугаоног облика, са отвором за држаље у 
средини. Димензије: 0,07 x 0,045 m. Бакарно доба, културна група Сал-
куца I - II.
7. Фрагмент дршке великог суда правоугаоног пресека, окер боје. 
Димензије: 0,05 x 0,04 m. Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано 
доба - гвоздено доба I а, жутобрдска културна група.
8. Фрагмент трбуха и дршке суда средње величине, тањих зидова, средње 
фактуре, тамносиве боје. Горњи део дршке украшен је са два велика 
концентрична круга и тракама од урезаних линија. Инкрустација је беле 
боје. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I а, жутобрдска културна група.
9. Фрагмент лоптастог трбуха посуде типа урне, тањих зидова, средње 
фактуре, мрке боје. Прелаз врата у трбух наглашен је шрафираном тра-

29 Idem,1991, 6 – 7, T.II/1a – c.
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ком. Раме је украшено траком која се састоји од три урезане линије, за-
тим шрафираном траком која се на крају повија нагоре, мотивом концен-
тричног круга који је изведен инструментом и вертикалним тракама и 
изломљеним линијама. Димензије: 0,07 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоз-
дено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а, жутобрдска културна 
група 
10. Фрагмент веће посуде S профилације, дебљих зидова, средње факту-
ре, окер боје. Обод је широк, косо разгрнут и украшен широким хоризон-
талним фасетама. Димензије: 0,06 x 0,04 m. Гвоздено доба.
11. Фрагмент биконичног трбуха минијатурног пехара танких зидова, 
средње фактуре, мрке боје, који је на горњем конусу украшен двостру-
ком цикцак линијом. Димензије: 0,025 x 0,015 m. Гвоздено доба, гвозде-
но доба II а, Калакача фаза - (?).

T. IX

1 2 3
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10 11
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T. X

Ћовдин, локалитет Ђуле (16)

На локалитету Ђуле у Ћовдину нађена је керамика културне групе 
Коцофени.

Ћовдин, локалитет Ђуле Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Коцофени

 
1. Фрагмент трбуха лоптастог лонца дебљих зидова, лоше фактуре, мрке 
боје, који је украшен косо урезаним линијама. Инв. бр. 173. Димензије: 
0,11 x 0,07 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Коцофени.
2. Фрагмент трбуха лоптастог лонца дебљих зидова, лоше фактуре, окер 
боје, који је украшен мрежасто урезаним линијама. Инв. бр. 621. Бакарно 
доба, млађи енеолит, културна група Коцофени.

1
2

Ћовдин (16а)

Из Ћовдина потиче камени амулет из старијег неолита.

Ћовдин Камено доба, старији неолит
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Ћовдин, локалитет Николина ђула (17)

Са локалитета Николина ђула у Ћовдину потиче керамика особена 
за рани енеолит, пре свега за културну групу Салкуца.

Ћовдин, локалитет Николина ђула Бакарно доба, рани енеолит, 
културна група Салкуца

 
1. Фрагмент рамена мање посуде танких зидова, лоше фактуре, мрке 
боје, на коме се налази хоризонтална тунеласта дршка са закошеним 
крајевима. Инв. бр. 620. Димензије 0,04 x 0,03 m. Бакарно доба, рани 
енеолит, културна група Салкуца.

T. XI

1
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30  Idem, 1992, 88
31  Idem, 1995, 43

Добрње, локалитет Крушевица (18)

Са локалитета Крушевица у Добрњу потиче бронзана секира келт 
карактеристична за гвоздено доба I а.30

Добрње, локалитет Крушевица Гвоздено доба, гвоздено доба I а

 
Драговац, локалитет Драговачки мост - 
Обала Велике Мораве код Пожаревца (19)

Код Драговачког моста на реци Велика Морава нађен је део посу-
де која је карактеристична за гвоздено доба II b, фаза Ланиште I.31

Драговац, локалитет Драговачки 
мост - Обала Велике Мораве 

Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ланиште I
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Дрмно, локалитет Лугови (20)

Археолошка грађа указује на то да су се на локалитету Лугови 
у Дрмну налазила насеља из старијег неолита, млађег неолита, млађег 
енеолита, средњег и позног бронзаног доба, гвозденог доба I и гвозденог 
доба II. Ту је нађена и остава бронзаних предмета из гвозденог доба I а.32 

На истом локалитету налазила се и некропола из гвозденог доба III.33

Дрмно, локалитет Лугови А 1 Камено доба, старији неолит, протостарчевачка 
културна група34

Дрмно, локалитет Лугови А 2 Камено доба, млађи неолит, винчанска културна 
група35

Дрмно, локалитет Лугови B 1 Бакарно доба, средњи енеолит, баденска културна 
група

Дрмно, локалитет Лугови B 2 Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна 
група36

Дрмно, локалитет Лугови C 1 Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска 
културна група37

Дрмно, локалитет Лугови C 2 Бронзано доба, позно бронзано доба, жутобрдска 
културна група38

Дрмно, локалитет Лугови D 1 Гвоздено доба, гвоздено доба I a - b39

Дрмно, локалитет Лугови D 2 Гвоздено доба, гвоздено доба II а40

Дрмно, локалитет Лугови D 3 Гвоздено доба, гвоздено доба II b41

Дрмно, локалитет Лугови D 4 Гвоздено доба, гвоздено доба III а42

1. Фрагмент горњег дела веће посуде благе S профилације, тањих зидо-
ва, средње фактуре, окер премаза. Обод је разгрнут и лучно проширен у 
једном делу. Прелаз врата у раме наглашен је узаним пластичним ребром 
троугаоног пресека. Прелом је црн. Инв. бр. 3259. Димензије: 0,075 x 
0,055 m. Млађе камено доба, старији неолит (?), протостарчевачка кул-
турна група. 
2. Фрагмент горњег дела изразито великог суда S профилације, тањих 
зидова, средње фактуре, са очуваним премазом мрке боје. Прелаз врата 
у раме наглашен је узаним пластичним ребром троугаоног пресека. Инв. 
бр. 3267. Димензије: 0,09 x 0,08 m. Млађе камено доба, старији неолит 
(?), протостарчевачка културна група. 
3. Фрагмент горњег дела изразито великог суда S профилације, тањих 
зидова, средње фактуре са очуваним премазом мрке боје. Обод је раз-

32 Idem, 1992, 65-66
33  Јевтић, М./ Шљивар, Д., 1986; Stojić, M., 1998, 81, Pl.I/4 – 12; Младеновић, Б./Јацановић, Д., 2002, 

36
34 Јевтић, М./ Шљивар, Д., ibid., 183 – 186
35 Ibid., 183
36 Ibid, 186
37 Ibid, 186
38 Ibid 187
39 Ibid, 187
40 Ibid, 190
41 Ibid., 190
42 Ibid., 190
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грнут и назубљен. Инв. бр. 3261. Димензије: 0,09 x 0,08 m. Млађе камено 
доба, старији неолит (?), протостарчевачка културна група. 
4. Фрагмент изразито велике коничне зделе дебелих зидова, лоше фак-
туре, мрке боје. Обод је таласасто обликован. Инв. бр. 3265. Димензије: 
0,09 x 0,08 m. Млађе камено доба, старији неолит (?), протостарчевачка 
културна група. 
5. Фрагмент лоптастог лонца тањих зидова, лоше фактуре, окер боје. 
Обод је украшен отисцима врхова прстију. Трбух је украшен косо уреза-

T. XII

1 2

3
4

5
6

7 8
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ним линијама. Инв. бр. 3277. Димензије: 0,055 x 0,05 m. Млађе камено 
доба, старији неолит (?), протостарчевачка културна група. 
6. Фрагмент рамена изразито великог суда дебљих зидова, лоше фак-
туре, окер боје. Шири појас рамена пластично је наглашен и украшен 
јамичастим удубљењима. Инв. бр. 3260. Димензије: 0,13 x 0,09 m. Млађе 
камено доба, старији неолит (?), протостарчевачка културна група. 
7. Фрагмент лоптастог трбуха суда средње величине, тањих зидова, 
средње фактуре, окер боје, који је украшен урезаним линијама у разли-
читим правцима. Инв. бр. 3272. Димензије: 0,065 x 0,05 m. Млађе камено 
доба, старији неолит (?), протостарчевачка културна група. 
8. Фрагмент – нога жртвеника и део постоља, средње фактуре, окер боје., 
Са стране постоље и нога украшени су косим жлебовима. На горњем 
делу ноге налази се по једно брадавичасто испупчење. Инв. бр. 3257. 
Димензије: 0,07 x 0,065 m. Млађе камено доба, старији неолит (?), про-
тостарчевачка културна група. 
9. Незнатно оштећен велики пирамидални тег, који је при врху хори-
зонтално пробушен. На зарубљеном врху налази се велики ижлебљени 
круг са наглашеним средиштем. Инв. бр. 3289. Димензије: 0,14 x 0,13 
m. Млађе камено доба, старији неолит (?), протостарчевачка културна 
група. 
10. Шоља са једном тракастом дршком (која недостаје), танких зидова, 
фине фактуре, сиве боје, углачане површине. Врат је цилиндричан. Трбух 
је биконичан. Дно је неиздиференцирано. Инв. бр. 3189. Димензије: ви-
сина 0,05, пречник обода 0,065 m. Бакарно доба, средњи енеолит, баден-
ска културна група. 
11. Шоља са једном тракастом дршком која прелази обод, танких зидова, 
фине фактуре, мрке и сиве боје. Дно је неиздиференцирано. Врат је ци-
линдричан, а трбух благобиконичан; украшен је косим жлебовима. Инв. 
бр. 3195. Димензије: висина 0,04, пречник обода 0,065 m. Бакарно доба, 
средњи енеолит, баденска културна група. 
12. Незнатно оштећена шоља благе S профилације, са једном трака-
стом дршком (која недостаје), танких зидова, средње фактуре, окер и 
сиве боје. Трбух је украшен густо изведеним вертикалним жлебовима. 
Димензије: висина 0,055, пречник обода 0,055, пречник дна 0,02 m. Ба-
карно доба, средњи енеолит, баденска културна група. 
13. Шоља којој недостаје дршка, танких зидова, средње фактуре, мрке и 
црне боје. Врат је кратак, цилиндричан. Трбух је благобиконичан; горњи 
конус је украшен вертикалним жлебовима. Доњи конус је кратак. Дно је 
неиздиференцирано и угнуто. Димензије: висина 0,035, пречник обода 
0,055, пречник дна 0,035 m. Бакарно доба, средњи енеолит, баденска 
културна група. 
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T. XIII

9

14

10

13

11 12

14. Фрагментована здела благе S профилације, тањих зидова, средње 
фактуре, окер и сиве боје. Трбух је украшен вертикалним тракама 
испуњеним са три реда јамичастих удубљења. Инв. бр. 3188. Димензије: 
висина 0,075, пречник обода 0,14, пречник дна 0,055 m. Бакарно доба, 
средњи енеолит, баденска културна група. 
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43  Преузет термин из немачког језика – furchenstich који је углавном коришћен за специфичну техни-
ку украшавња енеолитске керамике.

15. Фрагментована плитка здела благе S профилације, танких зидова, 
мрке, окер и сиве боје. На рамени се налазе две хоризонтално бушне 
брадавичасте дршке. Дно је густо перфорирано. Раме је украшено мето-
пама наизменично испуњеним вертикално урезаним линијама у фурхен-
штих43 техници и косих убода. Инв. бр. 3192. Димензије: висина 0,06, 
пречник обода 0,16, пречник дна 0,16 m. Бакарно доба, млађи енеолит, 
костолачка културна група.
16. Фрагменат пехара благе S профилације, са двема дршкама типа 
ansa lunata, танких зидова, лоше фактуре, мркосиве боје. Инв. бр. 3196. 
Димензије: висина 0,09, пречник обода 0,09, пречник дна 0,055 m. Брон-
зано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група. 
17. Мали лоптаст лоше моделовани пехар са двема тракастим дршкама, 
тањих зидова, средње фактуре, окер и сиве боје. Обод је неправилан. 
Горња страна дршки је благо угнута и подсећа на дршке типа ansa lunata. 
Инв. бр. 3186. Димензије: висина 0,07, димензије обода 0,06 x 0,045, 
пречник дна 0,035 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска 
културна група (можда припада фази протоватин).
18. Већи пехар благе S профилације, са двема тракастим дршкама (које 
недостају), танких зидова, фине фактуре, сиве боје. Раме је пластично 
наглашено. Инв. бр. 3185. Димензије: висина 0,17, пречник обода 0,11, 
пречник дна 0,07 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска 
културна група
19. Фрагмент трбуха веће посуде типа урне дебљих зидова, средње фак-
туре, мрке боје. Прелаз врата у трбух наглашен је широком траком која 
се састоји од већег броја хоризонтално урезаних линија. На рамену се 
налази пластично ребро у виду издужене тростране пирамиде. Горњи део 
овог ребра украшен је са стране мотивима концентричног круга испод 
којих се налази краћа таласаста трака од паралелно урезаних линија у 
фурхенштих техници („глава овна”). Слична трака налази се на доњем 
крају пластичног ребра, али су линије савијене надоле. Лево и десно 
од тог ребра налази се вертикално постављено ребро једнаке дебљине, 
прекривено попречним жлебовима док се са стране налазе С жигосани 
мотиви. Трагови инкрустације су беле боје. Димензије: 0,15 x 0,12 m. 
Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено доба I, 
жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
20. Мањи пехар S профилације, тањих зидова, добре фактуре, мрке боје, 
са двема дршкама (које недостају). Раме је украшено фасетирањем и 
шрафираним троугловима у низу. Инв. бр. А - 155. Димензије: висина 
0,10, пречник отвора 0,065, пречник дна 0,07 m. Гвоздено доба.
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21. Фрагмент веће коничне зделе са пластично наглашеним, увученим и 
хоризонтално фасетираним ободом, тањих зидова, средње фактуре, сиве 
боје. Раме је украшено вишеструко цикцак урезаном линијом испод које 
се, у једном делу, налазе три стојећа шрафирана троугла. Димензије: 
0,07 x 0,035 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача фаза. 
22. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, фине фактуре, окер-
сиве боје. Горњи конус је украшен хоризонталним фасетама. На рамену 
се налази хоризонтална трака од густо урезаних линија и мотив гирлан-
де. Димензије: 0,04 x 0,035 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Кала-
кача фаза. 
23. Фрагмент широког косо разгрнутог обода суда типа урне, танких зи-
дова, фине фактуре, црне боје. Горња површина украшена је хоризон-
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талним канелурама, шрафираним троугловима у низу и цикцак линијом. 
Димензије: 0,04 x 0,035 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ла-
ниште I. 
24. Фрагмент коничне зделе са увученог и хоризонтално фасетираног 
обода, танких зидова, фине фактуре, окер боје. Раме је украшено низом 
жигосаних С мотива. Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ланиште I. 
25. Фрагмент пехара са двема дршкама S профилације, танких зидо-
ва, фине фактуре, сиве боје. На горњем делу врата налазе се два низа 
висећих и стојећих шрафираних троуглова са цикцак траком између њих. 
Раме је украшено висећим мрежасто шрафираним троугловима и лучним 
тракама испод дршке. Горња страна дршки обликована је двема уздуж-
ним фасетама. Димензије: висина 0,055 m. Гвоздено доба, гвоздено доба 
II c, фаза Ланиште II – Басараби. 
26. Фрагмент лоптастог трбуха суда средње величине, тањих зидова, 
средње фактуре, окер боје. Раме је украшено лучном траком (мотив гир-
ланде?) од густо изведених линија назубљеним инструментом. Димензије: 
0,08 x 0,08 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II c, фаза Ланиште II – Ба-
сараби. 
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Дрмно, локалитет Над лугом (21)

На локалитету Над лугом, у селу Дрмно, налазила су се насеља из 
неолита, бронзаног доба и из млађег гвозденог доба.44

Дрмно, локалитет Над лугом А Камено доба, старији или средњи неолит45

Дрмно, локалитет Над лугом B Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка 
културна група

Дрмно, локалитет Над лугом C 1 Бронзано доба, рано бронзано доба
Дрмно, локалитет Над лугом C 2 Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска 

културна група
Дрмно, локалитет Над лугом C 3 Бронзано доба, позно бронзано доба, жутобрдска 

културна група
Дрмно, локалитет Над лугом D 1 Гвоздено доба, гвоздено доба I b
Дрмно, локалитет Над лугом D 2 Гвоздено доба, гвоздено доба II b
Дрмно, локалитет Над лугом D 3 Гвоздено доба, гвоздено доба III а
Дрмно, локалитет Над лугом D 4 Гвоздено доба, млађе гвоздено доба46

1. Фрагмент изразито велике полулоптасте зделе дебљих зидова, фине 
фактуре, мрке и тамносиве боје. Раме је украшено великим метопама 
испуњених лучним зарезима у низу, угластим зарезима у низу, мотивом 
шах поља. Инв. бр. 3202. Димензије: 0,30 x 0,20 m. Бакарно доба, млађи 
енеолит, костолачка културна група.
2. Фрагмент зделе благе S профилације тањих зидова фине фактуре, 
окер и сиве боје. Раме је украшено широком траком испуњеном вертикал-
ним линијама у фурхенштих техници. Доњи део трбуха украшен је траком 
испуњеном јамичастим удубљењима. Инв. бр. 32204. Димензије: 0,09 x 
0,07 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна група.
3. Фрагмент зделе благе S профилације, тањих зидова, фине фактуре, 
окер боје. Раме је украшено вертикалним линијама у фурхенштих техни-
ци. Инв. бр. 3205. Димензије: 0,07 x 0,055 m. Бакарно доба, млађи енео-
лит, костолачка културна група.
4. Фрагмент зделе S профилације, танких зидова, фине фактуре, црне 
боје. Испод обода налази се низ вертикалних зараза и метопе испуњене 
са по пет тачкастих убода. Раме је украшено густо изведеним косим жле-
бовима. Инв. бр. 3210. Димензије: 0,115 x 0,07 m. Бакарно доба, млађи 
енеолит, костолачка културна група.
5. Фрагмент зделе благе S профилације, танких зидова, изразито фине 
фактуре, сиве боје, полиране површине. Раме је украшено широком тра-
ком испуњеном лучним зарезима Инв. бр. 3206. Димензије: 0,09 x 0,07 m. 
Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна група.

44 Спасић, Д., 1997, 35
45 Ibid.
46 Ibid., 35 – 45, T. I - V
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6. Фрагмент суда типа урне S профилације, танких зидова, фине факту-
ре, мрке боје (изнутра црне боје). Уз обод налазе се два реда косих убо-
да. Инв. бр. 3241. Димензије: 0,10 x 0,075. Бакарно доба, млађи енеолит, 
костолачка културна група.
7. Фрагмент лоптастог лонца, дебљих зидова, средње фактуре, окер 
боје, украшен урезаним линијама у различитим правцима. Инв. бр. 3238. 
Димензије: 0,06 x 0,045 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка 
културна група.
8. Фрагмент велике, широке, тракасте дршке, украшене шрафираним ме-
топама у фурхенштих техници и јамичастим удубљењима. Инв. бр. 3231. 
Димензије: 0,05 x 0,045 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка 
културна група.
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9. Фрагмент дршке сличне претходној. Инв. бр. 3214. Димензије: 0,06 x 
0,045 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна група.
10. Фрагмент зделе благе S профилације, тањих зидова, средње факту-
ре, окер боје. Тракаста (тунеласта) дршка повезује обод и раме. Инв. бр. 
3230. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Бронзано доба, рано бронзано доба. 
11. Фрагмент лоптастог лонца неравних дебљих зидова, средње факту-
ре, окер боје, са мањом тракастом дршком на рамену. Инв. бр. 3219. 
Димензије: 0,09 x 0,075 m. Бронзано доба, рано бронзано доба (?). 
12. Фрагмент рамена питоса тањих зидова, грубе фактуре, окер боје, на 
коме се налазе: назубљена пластична трака и хоризонтално бушна пира-
мидална дршка. Инв. бр. 3235. Димензије: 0,08 x 0,06 m. Бронзано доба, 
рано бронзано доба. 
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13. Фрагмент пехара S профилације, изразито танких зидова и фине фак-
туре, црне боје, полиране површине. Раме је украшено хоризонталним 
канелурама. Дршка је типична ansa lunata („зечје уши”). Инв. бр. 3316. 
Димензије: 0,06 x 0,06 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватин-
ска културна група. 
14. Фрагмент реципијента пехара S профилације, изразито танких зидо-
ва и фактуре, окерсиве боје, полиране површине. Раме је украшено ши-
роком хоризонталном канелуром, а најистуренији део – удвојеном спира-
лом у чијој се средини налази шрафирани ромб (мотив подсећа на један 
од најомиљенијих мотива жутобрдске културне групе, такозваног мотива 
лептира). Инв. бр. 3348. Димензије: 0,065 x 0,06 m. Бронзано доба, рано 
бронзано доба. 
15. Фрагмент лоптастог пехара разгрнутог обода, танких зидова, фине 
фактуре, тамносиве боје. Раме и доњи део трбуха украшени су низом уре-
заних спирала. На рамену се такође налази и једна широка хоризонтал-
на канелура. Инв. бр. 3346. Димензије: 0,06 x 0,055 m. Бронзано доба, 
средње бронзано доба, ватинска културна група. 
16. Фрагмент великог пехара S профилације, танких зидова, фине фак-
туре, тамносиве боје. Раме је украшено низом урезаних спирала које се 
ослањају са доње стране на две хоризонтално урезане линије и широку 
хоризонталну канелуру. Инв. бр. 3318. Димензије: 0,065 x 0,06 m. Брон-
зано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група. 
17. Фрагмент полулоптасте шоље разгрнутог обода и са дршком типа 
ansa lunata, танких зидова, фине фактуре, окер и сиве боје. Инв. бр. 
3315. Димензије: 0,08 x 0,08 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, 
ватинска културна група. 
18. Фрагмент велике полулоптасте зделе дебљих зидова, фине фактуре, 
окерсиве боје. Обод је заравњен и проширен. На рамену се налази дршка 
типа ansa lunata. Инв. бр. 3297. Димензије: 0,10 x 0,08 m. Бронзано доба, 
средње бронзано доба, ватинска културна група. 
19. Дршка типа ansa lunata двојног суда, средње фактуре, покер и сиве 
боје. Инв. бр. 3335. Димензије: 0,09 x 0,07 m. Бронзано доба, средње 
бронзано доба, ватинска културна група. 
20. Фрагмент чунастог суда, дебљих зидова, средње фактуре, мрке боје, 
са тракастом дршком која прелази обод. Инв. бр. 3203. Димензије: ви-
сина 0,045, димензије: 0,11 x 0,08 m. Бронзано доба, средње бронзано 
доба, ватинска културна група. 
21. Фрагмент пехара благе S профилације, танких зидова, фине фак-
туре, окерсиве боје, углачане површине. Спољна ивица обода украше-
на је зарезима и троугаоним удубљењима. Раме је украшено метопама 
испуњеним вертикалним линијама. Дршка је тракаста; њен део изнад 
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обода је трапезаст и украшен је издуженим висећим шрафираним троу-
гловима. Горњи део дршке украшен је такође издуженим шрафираним 
троугловима у фурхенштих техници. Инв. бр. 3228. Димензије: 0,06 x 
0,05 m. Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено 
доба I, жутобрдска културна група. 
22. Фрагмент доњег дела суда са дном; танких зидова, фине фактуре, 
окер боје. Трбух је украшен лучним тракама и жигосаним круговима. Део 
уз дно украшен је низом кратких лучних линија. Инв. бр. 3223. Димензије: 
0,11 x 0,08 m. Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I, жутобрдска културна група.
23. Фрагмент трбуха суда типа урне, тањих зидова, фине фактуре, окер 
боје, који је украшен низом жигосаних S мотива, линијама и линијама 
изведених назубљеним инструментом. Инв. бр. 3224. Димензије: 0,05 x 
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0,05 m. Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено 
доба I, жутобрдска културна група.
24. Фрагмент великог постамента урне, дебелих зидова, средње факту-
ре, окер боје. Обод је звездасто обликован; уз његову унутрашњу ивицу 
изведене су две линије. На троугаоним проширењима изведени су кон-
центрични кругови. Инв. бр. 3226. Димензије: 0,10 x 0,085 m. Бронзано 
доба - гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група.
25. Фрагмент веће коничне зделе увученог и тордираног обода, танких 
зидова, изразито фине фактуре, сиве боје, полиране површине. Инв. бр. 
3233. Димензије: 0,16 x 0,055 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I b. 
26. Фрагмент веће полулоптасте шоље, танких зидова, средња фактуре, 
мрке боје. Дршка је тракаста, високо прелази обод, а украшена је из-
дуженим канелурама и хоризонталним жлебовима (у делу изнад обода). 
Инв. бр. 3234. Димензије: 0,15 x 0,10 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I 
b. 
27. Фрагмент зделе S профилације, тањих зидова, фине фактуре, окер 
боје. Унутрашња страна разгрнутог отвора украшена је са два реда 
висећих и стојећих троуглова назубљеним инструментом; између та два 
реда троуглова налази се неорнаментисана цикцак трака. Почетак ра-
мена наглашен је линијом изведеном назубљеним инструментом. Раме 
је украшено хоризонталним фасетама. Инв. бр. 3362. Димензије: 0,10 x 
0,07 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b. 
28. Фрагмент благобиконичне зделе увученог и хоризонтално фасетира-
ног обода, тањих зидова, фине фактуре, сиве и мрке боје. Раме је украше-
но двема линијама назубљеним инструментом. Инв. бр. 3232. Димензије: 
0,09 x 0,06 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b. 
29. Фрагмент тракасте дршке са трокраким протомима на горњем делу, 
пехара или зделе изразито фине фактуре, полиране површине црне боје. 
Инв. бр. 3335. Димензије: 0,05 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено доба 
III а. 
30. Фрагмент лоптастог лонца рађеног руком, дебљих зидова, средње 
фактуре. На рамену се налази дубок жлеб. Трбух је украшен чешљастим 
инструментом. Инв. бр. 3240. Димензије: 0,09 x 0,06 m. Гвоздено доба, 
млађе гвоздено доба. 
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47  Гарашанин, М./ Гарашанин, Д., 1951, 52; Гарашанин, Д., 1954, 65 – 66, T. XI/8; Aedem, 1994, 5 – 6, 
T. IV/1,4

48 Ibid., 5.

Дрмно, локалитет Манастир Рукомије (22)

Са локалитета Манастир Рукомије потичу две бронзане, богато 
украшене гривне типа Јухор.47 Предмети су датовани у средње или касно 
бронзано доба (Br B2 – Д, према Рајнекеу).48

Дрмно, локалитет Манастир Рукомије Бронзано доба, средње или позно бронзано 
доба
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Дубока, локалитет Гаура маре (23)

Судећи према археолошкој грађи која је прикупљена приликом 
рекогносцирања на локалитету Гаура маре, налазило се насеље из ба-
карног доба, културне групе Салкуца.

Дубока, локалитет Гаура маре Бакарно доба, старији енеолит, 
културна група Салкуца

 
1. Фрагмент благобиконичне зделе танких зидова, фине фактуре, углача-
не површине, окер боје. Димензије: 0,09 x 0,035 m. Бакарно доба.
2. Фрагмент великог суда тањих зидова, фине фактуре, црне боје, угла-
чане површине, благо разгрнутог обода. Врат је цилиндричан. Димензије: 
0,09 x 0,07 m. Бакарно доба.
3. Фрагмент великог суда S профилације, дебљих зидова, фине фактуре, 
мрке боје. Обод је разгрнут и стањен. Димензије: 0,08 x 0,05 m. Бакарно 
доба. 
4. Фрагмент посуде средње величине, танких зидова, фине фактуре, 
мрке боје, који је у једном делу украшен косим убодима. Димензије: 0,04 
x 0,04 m. Бакарно доба, културна група Салкуца.

T. XIX
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5. Фрагмент пехара благе S профилације, танких зидова, фине фактуре, 
црне боје. На рамену се налази хоризонтално урезана линија. Димензије: 
0,03 x 0,03 m. Бакарно доба, културна група Салкуца.
6. Фрагмент веће посуде дебљих зидова, добре фактуре, мрке боје, који 
је по целој површини украшен жлебовима. Димензије: 0,08 x 0,04 m. Ба-
карно доба, културна група Салкуца II.
7. Кремена алатка трапезастог облика која је на бочним странама дели-
мично ретуширана. Димензије: 0,045 x 0,032 m. Бакарно доба.
8. Алатка елепсоидног облика од кремена мрке боје, са траговима рету-
ша. Димензије: 0,035 x 0,025 m. Бакарно доба.
9. Кремени одбитак неправилног облика, са траговима ретуша на једној 
ивици. Кремен је окер боје. Димензије: 0,042 x 0,02 m. Бакарно доба. 
Бакарно доба.
10. Кремени одбитак неправилног облика, са траговима ретуша на једној 
ивици. Кремен је окер боје. Димензије: 0,03 x 0,02 m. Бакарно доба.
11. Мања кремена алатка са веома оштрим сечивима на бочним страна-
ма. Димензије: 0,02 x 0,008 m. Бакарно доба.
12. Предмет од шупље кости, засечених крајева. Димензије: 0,10 x 0,015 
m. Бакарно доба.
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Дубока, локалитет Дубока пећина (24)

Из Дубоке пећине, у селу Дубока, потиче неколико фрагмената 
керамике и кремених алатки из бакарног или бронзаног доба. На ке-
рамици се налази талог карактеристичан за пећине. Дубока пећина на-
лази се на 12 km магистралног пута Кучево-Мајданпек, који прати до-
лину Пека, одваја се пут за село Дубока. После 4 km стиже се у село. 
На северном крају села одваја се сеоски пут који преко речице води до 
кречњачке литице у чијем подножју се налази отвор пећине. Старији на-
зив пећине Велика пећина или Гаура маре готово се изгубио. Дубочка 
пећина је изграђена у доњокредним банковитим и масивним кречњацима 
(валендијско-отривски кат) у близини контакта кречњачке плоче са 
језерским седиментима. Слојеви су поремећени и нагнути према северо-
западу, под углом од 30°. Кречњачка плоча, која је скоро са свих страна 
опкољена језерским седиментима и прекривена њима, захвата површину 
од око 50 кm². Простире се између звишког, на истоку и ракобарског 
басена, на западу, који су у неогену чинили целину у оквиру Панонског 
језера. Дубочка пећина има дужину од 2275 m, захвата површину од 
11825 m² и запремину од 2275 m³. То је речна, тунелска пећина кроз 
коју протиче Понорска река, периодски ток. Такво хидролошко стање на-
стало је пре више стотина, па и хиљада година. Изградња спелео система 
Дубочке пећине отпочела је у фази отварања понора у напуштеној до-
лини Понорске реке.

У Дубочкој пећини разликују се три крупније целине: Главни ка-
нал, Глиновити канал и Русаљкин канал. Главни канал, којим периодично 
протиче Понорска река, дуг је 1010 m, а са краћим споредним каналима 
1213 m. Захвата површину од око 7950 m² и запремину од 7950 m³, а 
са споредним каналима 128000 m³. Изграђиван је у три фазе водама По-
норске реке. Прву фазу чини Глиновити канал, другу Русаљкин канал и 
трећу, најмлађи део канала, између понора и Русаљкиног канала. Пошто 
је отворен са обе стране (понор и главни улаз) изложен је спољашњим 
климатским утицајима: колебање температуре и релативне влажности 
ваздуха. Таква микроклима негативно утиче на изградњу пећинског на-
кита и изазива његову деструкцију. Накит је изграђен за време сталног 
пећинског тока. Глиновити канал је најстарија хидрографско-спелеолошка 
фаза Дубочке пећине. Део главног канала, низводно од саставака Глино-
витог и Главног канала, изградила је Понорска река у тој фази. Глинови-
ти канал дуг је 480 m, а са краћим споредним каналима 590 m, захвата 
површину од 2375 m² и запремину од 15000 m³. У целини припада сувој 
хидрографској зони. Пећинским накитом богат је потез око Бунара и две 
крајње дворане: Паклена гора и Царска ризница које располажу уникат-
ним накитом (танани сталагмити и стубови).
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Русаљкин канал је следећа, млађа фаза Дубочке пећине, који је 
такође изградила Понорска река. Канал је дугачак 380 m, а са краћим 
споредним каналима 472 m. Укупна површина каналске мреже изно-
си 1500 м2, а запремина 5000 м3. Налази се у колебљивој, прелазној 
хидрографској зони, јер речним коритом протиче слаб периодски поточић. 
Сиромашан је накитом јер је још хидрографски активан. Пажњу завређује 
двораница у којој се налази споменик митској Русаљки која је изабрана 
за амблем Дубочке пећине. Главни канал је под утицајем спољашње кли-
ме, тако да је преко зиме хладнији, а преко лета топлији него што би 
било нормално за затворене спелео системе. У Глиновитом и Русаљкином 
каналу температура и релативна влажност ваздуха су непроменљиве и 
крећу се око 10º C и око 100 %, респективно.

Дубока, локалитет Дубока пећина Бакарно или бронзано доба

 
1. Фрагмент рамена веће посуде благе профилације, тањих зидова, 
средње фактуре, окер боје, неравне површине. Димензије: 0,08 X 0,06 
m. Бакарно или бронзано доба.
2. Фрагмент дна посуде на коме је отиснут преплет подлоге на којој је по-
суда печена. Димензије: 0,07 x 0,045 m. Бакарно или бронзано доба.
3. Већа правоугаона кремена алатка чије су некад назубљене ивице из-
брушене дејством воде. Димензије: 0,05 X 0,03 m. Бакарно или бронзано 
доба.
4. Мала, са свих страна обрађена кремена алатка. Могућно је да је у 
питању кремен од пушке кремењаче. Димензије: 0,025 x 0,018 m. 
5. Полукружна кремена алатка чија је праволинијска страна назубљена и 
на којој се виде трагови карактеристични за алатке коришћене приликом 
жетве. Димензије: 0,028 x 0,015 m. Бакарно или бронзано доба. 

T. XX

1
2 3 4

5
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49 Јацановић, Д., 1992, 67-68

Дубравица, локалитет Обала Велике Мораве I недалеко од ушћа 
(25)

Средином XX века на обали Велике Мораве, недалеко од њеног 
ушћа, нађена је остава од 18 бронзаних предмета из гвозденог доба I а 
која се у документацији Народног музеја у Пожаревцу води као остава 
Дубравица III.49 Са истог места је и један пехар који припада жутобрдској 
културној групи. 

Дубравица, локалитет Обала 
Велике Мораве A

Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба 
– гвоздено доба I а

 
1. Мањи пехар благе S профилације, танких зидова, средње фактуре, 
сиве боје. Дршка повезује обод са раменом не прелазећи обод. Горња 
површина разгрнутог обода по средини украшена је низом тачкастих убо-
да, а његове ивице малим зарезима. Горњи и доњи део врата украшени 
су кратким вертикалним зарезима, а по његовој средини налази се низ 
тачкастих убода. Трбух је украшен правилно распоређеним мотивима: 
спиралама, вертикалним низовима тачкастих убода, вертикално изве-
деним линијама од тачкастих обода, кратким хоризонталним дужима од 
тачкастих убода. Дно је пластично наглашено. Димензије: висина 0,07, 
пречник обода 0,07, пречник дна 0,03 m. Бронзано доба – гвоздено доба, 
позно бронзано доба – гвоздено доба I а. 

T. XXI

1
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50  Мано - Зиси. Ђ./Марић, Р./Гарашанин, М., 1950, 143 - 167; Марић, Р. 1951, 113 - 132; Гарашанин, 
Д./Гарашанин, М., 1951, 52 - 53; Jovanović, B., 1971, 41; Јацановић, Д.,/Ђорђевић, А. 1990, 7 – 80, 
Stojić, M., 1998, 81 

51 Јацановић, Д.,/Ђорђевић, А. Ibid., 9 – 10, T.V
52 Ibid, 10 – 11, T.VII - X, T.XI/1 - 2; T.XII/1 - 3
53 Ibid, 11 – 18, T. II, T.XIII - LIX
54 Ibid, 18 – 19, TLX - LXI
55 Ibid, T.LX/1 - 2, LXI/1
56 Ibid, 19 – 20, LXII - LXXIV
57 Ibid, 25 – 26, T.LXXV; Vasić, R., 1994, 32, Slika 1b
58 Ibid, 26 – 28, T.LXXVII - LXXXIII
59 Ibid, 28 – 30, LXXXIV - LXXXVII

Дубравица, локалитет Орашје (26)

Орашје у Дубравици једна је „од главних геостратегијских тачака 
на Балканском полуострву”, будући да се налази на ушћу Велике Мораве 
у Дунав. Захвата површину од приближно 6 хектара, а има веома моћан 
културни слој из свих периода прошлости. На њему се налазе насеља 
старчевачке, винчанске, баденске, костолачке, ватинске и жутобрдске 
културне групе, као и насеље из гвозденог доба I a - b, гвозденог доба II 
а, Калакача фаза и из млађег гвозденог доба.50 

Дубравица, локалитет Орашје А 1 Камено доба, млађе камено доба, рани неолит 
(протостарчево)51

Дубравица, локалитет Орашје А 2 Камено доба, млађе камено доба, средњи неолит 
(старчевачка културна група)52

Дубравица, локалитет Орашје А 3 Камено доба, млађе камено доба, млађи неолит 
(винчанска културна група.)53

Дубравица, локалитет Орашје B 1 Бакарно доба, средњи енеолит, баденска 
културна група54

Дубравица, локалитет Орашје B 2 Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка 
културна група55

Дубравица, локалитет Орашје C 1 Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска 
културна група56

Дубравица, локалитет Орашје C 2 Бронзано доба, позно бронзано доба, 
жутобрдска културна група

Дубравица, локалитет Орашје D 1 Гвоздено доба, гвоздено доба I а (Br D – Ha A2)57

Дубравица, локалитет Орашје D 2 Гвоздено доба, гвоздено доба II a - b58

Дубравица, локалитет Орашје D 3 Гвоздено доба, млађе гвоздено доба59

1. Фрагмент велике коничне зделе дебљих зидова, лоше фактуре, црног 
прелома, окер боје са спољне стране и финог премаза мрке боје. На обо-
ду се налазе лучна удубљења. Инв. бр. 2280. Димензије: 0,09 x 0,08 m. 
Млађе камено доба, старији неолит, протостарчевачка културна група. 
2. Фрагмент лоптасте посуде танких зидова, фине фактуре, црног пре-
лома и финог премаза мрке боје. На дну су се налазиле четири чеполи-
ке ноге. Инв. бр. 2273. Димензије: 0,145 x 0,10 m. Млађе камено доба, 
старији неолит, протостарчевачка културна група. 
3. Фрагмент изразито велике, плитке коничне зделе, дебљих зидо-
ва, средње фактуре, окер боје. На рамену се налази мања вертикално 
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постављена језичаста дршка. Инв. бр. 2272. Димензије: 0,13 x 0,09 m. 
Млађе камено доба, старији неолит, протостарчевачка културна група. 
4. Фрагмент обода и врата великог суда благе S профилације, дебљих 
зидова, средње фактуре, окер боје. Инв. бр. 2323, Димензије: 0,07 x 
0,06 m. Млађе камено доба, старији неолит, протостарчевачка културна 
група. 

T. XXII

1

2

3

4

5

6

7



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

107

5. Фрагмент лоптастог лонца благо разгрнутог обода, тањих зидова, лоше 
фактуре, окер боје. Трбух је украшен густо изведеним отисцима врхова 
прстију. Инв. бр. 1124. Димензије: 0,13 x 0,08 m. Млађе камено доба, 
старији неолит, протостарчевачка културна група. 
6. Фрагмент лоптастог трбуха мањег лонца, танких зидова, средње фак-
туре, окер боје. Инв. бр. 1125. Димензије: 0,08 x 0,06 m. Млађе камено 
доба, старији неолит, протостарчевачка културна група. 
7. Фрагмент лоптастог трбуха већег лонца тањих зидова, лоше фактуре, 
мрке боје. Раме је украшено штипањем са два прста и на њему се налази 
брадавичаст украс. Инв. бр. 2304. Димензије: 0,11 x 0,09 m. Млађе каме-
но доба, старији неолит, протостарчевачка културна група. 
8. Фрагмент доњег дела трбуха и дна великог лоптастог лонца, дебљих 
зидова, лоше фактуре, мрке боје. Раме је украшено брадавичастим 
испупчењима и отисцима врхова прстију у низу. Дно је пластично на-
глашено. Инв. бр. 2303. Димензије: 0,125 x 0,10 m. Млађе камено доба, 
старији неолит, протостарчевачка културна група. 
9. Фрагмент рамена већег лоптастог лонца дебљих зидова, лоше фактуре, 
мрке боје, који је укршен брадавичастим испупчењима у низу и удвојеним 
отисцима врхова прстију, Инв. бр. 2288. Димензије: 0,11 x 0,10 m. Млађе 
камено доба, старији неолит, протостарчевачка културна група. 
10. Фрагмент лоптастог трбуха већег лонца дебљих зидова, средње фак-
туре, окер боје, који је украшен криволинијским тракама прекривеним 
отисцима врхова прстију. Инв. бр. 2306. Димензије: 0,11 x 0,10 m. Млађе 
камено доба, старији неолит, протостарчевачка културна група. 
11. Фрагмент полулоптасте зделе изразито танких зидова, фине фактуре, 
с премазом мрке боје са обе стране. Трагови сликања црном бојом (?). 
Инв. бр. 2312. Димензије: 0,08 x 0,075 m. Млађе камено доба, старији 
или средњи неолит, протостарчевачка или старчевачка културна група. 
12. Фрагментовани калотасти поклопац тањих зидова, фине факту-
ре, тамносиве боје. Украшен је праволинијским и спиралним тракама 
испуњаним тачкастим убодима, висећим троугловима који се додирују те-
меном, такође испуњаним тачкастим убодима. Инв. бр. 1180. Димензије: 
висина 0,035, пречник 0,14 m. Млађе камено доба, млађи неолит, вин-
чанска културна група. 
13. Фрагмент поклопца сличан претходном (можда и његов део). 
Димензије: 0,055 x 0,045 m. Млађе камено доба, млађи неолит, винчан-
ска културна група. 
14. Фрагмент благобиконичног рамена зделе благе S профилације, тан-
ких зидова, фине фактуре, тамносиве боје, углачане површине, украшен 
траком у виду меандра испуњеног убодима. Инв. бр. 1183. Димензије: 
0,06 x 0,035 m. Млађе камено доба, млађи неолит, винчанска културна 
група. 
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15. Фрагмент зделе S профилације, танких зидова, фина фактуре, сиве 
боје, полиране површине. Врат је украшен полираним вертикалним жле-
бовима, а раме великом жлебљеном спиралом. Инв. бр. 1151. Димензије: 
0,09 x 0,06 m. Млађе камено доба, млађи неолит, винчанска културна 
група. 
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16. Фрагмент рамена посуде благе S профилације, танких зидова, фине 
фактуре, полиране површине, тамносиве боје. На рамену се налази слепа 
тунеласта дршка косо засечених крајева. Раме је украшено вертикалним 
канелурама. Инв. бр. 1168. Димензије: 0,10 x 0,075 m. Млађе камено 
доба, млађи неолит, винчанска културна група. 
17. Фрагмент веће плитке коничне зделе дебљих зидова, средње фак-
туре, окер боје. На ободу се налази кљунасти изливник. Инв. бр. 1153. 
Димензије: 0,10 x 0,08 m. Млађе камено доба, млађи неолит, винчанска 
културна група. 
18. Фрагмент зделе средње величине, дебљих зидова, средње фактуре, 
окер и сиве боје. Горњи део је кратак и цилиндричан, а доњи коничан. На 
рамену се налази цеваст изливник. Инв. бр. 1154. Димензије: 0,09 x 0,09 
m. Млађе камено доба, млађи неолит, винчанска културна група. 
19. Фрагмент трбуха и дна посуде средње величине танких зидова, фине 
фактуре, сиве боје. На дну је урезан мотив крста. Инв. бр. 2. Димензије: 
0,085 x 0,055 m. Млађе камено доба, млађи неолит, винчанска културна 
група. 
20. Фрагмент – торзо антропоморфне женске фигурине, средње фактуре, 
мрке и сиве боје. Пластично су наглашене руке (патрљци), дојке и куко-
ви. Предња страна украшена је шрафираним висећим троугловима, и то; 
врат, рамена, део испод дојки, трбух и карлични појас. Убодима су нагла-
шени завршеци патрљака, врхови дојки, пупак и крајеви кукова. Задња 
страна украшена је урезаним спиралама, а на карличном делу налазе се 
правоугаоне шрафиране површине. Инв. бр. 1262. Димензије: 0,10 x 0,08 
x 0,03 m. Млађе камено доба, млађи неолит, винчанска културна група. 
21. Фрагмент вертикално пробушеног предмета елипсастог пресека, који 
се завршава зооморфним протомима. Инв. бр. 1709. Димензије: 0,07 x 
0,055 m. Млађе камено доба, млађи неолит, винчанска културна група. 
22. Фрагмент вертикално бушне двокраке зооморфне фигурине (један 
крак недостаје), средње фактуре, окер боје. Инв. бр. 71. Димензије: 0,07 
x 0,04 m. Млађе камено доба, млађи неолит, винчанска културна група. 
23. Фигурина бовида (један рог недостаје) лоше фактуре, окер боје. Инв. 
бр. 88. Димензије: 0,055 x 0,035 m. Млађе камено доба, млађи неолит, 
винчанска културна група. 
24. Фрагмент благобиконичне зделе дебљих зидова, фине фактуре, окер 
и сиве боје. Обод и врат спаја тракаста дршка чија је горња страна благо 
угнута. Инв. бр. 4. Димензије: 0,085 x 0,06 m. Бакарно доба. 
25. Биконична посуда наглашене висине, танких зидова, средње факту-
ре, сиве боје. На горњем делу врата налазе се две наспрамне тунеласте 
дршке. Горњи део посуде украшен је цикцак урезаним линијама и тра-
кама испуњеним убодима (два или три реда), лучним зарезима и цик-
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цак линијама. Инв. бр. 21. Димензије: висина 0,18, пречник обода 0,075, 
пречник дна 0,065 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна 
група. 
26. Фрагмент - предњи део издужене секире чекића од камена сиве боје. 
Горња и доња страна су благо удубљене. Инв. бр. 1291. Димензије: 0,08 
x 0,04 m. Бакарно или бронзано доба. 
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27. Фрагмент – предњи део издужене секире чекића од камена тамнозе-
лене боје. Инв. бр. 1196. Димензије: 0,07 x 0,04 m. Бакарно или бронзано 
доба. 
28. Предње део секире чекића од камена светлосиве боје. Инв. бр. 1293. 
Димензије: 0,07 x 0,045 m. Бакарно или бронзано доба. 
29. Фрагмент горњег дела пехара благе S профилације, са двема танким 
дршкама, танких зидова, фине фактуре, окер боје. На ободу изнад дршке 
и на средини дршке налази се по једно брадавичасто испупчење. Инв. бр. 
1559. Димензије: 0,07 x 0,04 m. Бронзано доба, средње или позно брон-
зано доба, ватинска или белегишка (Белегиш I) културна група.
30. Фрагмент пехара благе S профилације, са двема танким дршкама, 
танких зидова, фине фактуре, тамносиве боје, полиране површине. На ра-
мену се налазе четири правилно распоређена брадавичаста испупчења, а 
на горњем и средњем делу дршке по једно брадавичасто испупчење. Инв. 
бр. 1657. Димензије: висина 0,09, пречник дна 0,04 m. Бронзано доба, 
средње или позно бронзано доба, ватинска или белегишка (Белегиш I) 
културна група.
31. Фрагмент доњег дела пехара на шупљој нози, танких зидова, фине 
фактуре, сиве боје. На најистуренијем делу трбуха налазе се четири бра-
давичаста испупчења. Раме је украшено урезаним спиралама, мотивом 
рибља кост и линијама које се састоје од убода у низу. Инв. бр. 1287. 
Димензије: 0,09 x 0,07 m. Бронзано доба, позно бронзано доба, жутобрд-
ска културна група.
32. Фрагмент рамана урне дебљих зидова, фине фактуре, сиве боје. 
Украшен је медаљоном: кружном траком у којој се налазе цикцак траке, 
траке од кратких хоризонталних линија и концентричних кругова. Инв. 
бр. 1901. Димензије: 0,08 x 0,07 m. Бронзано доба, позно бронзано доба, 
жутобрдска културна група.
33. Фрагмент рамена урне танких зидова, фине фактуре, сиве боје и 
украшен је двема вертикалним и паралелно урезаним линијама, које у 
горњем делу започињу са два мотива концентричних кругова, испод којих 
су изведене по једна удвојена цикцак линија са спиралним крајевима. 
Димензије: 0,08 x 0,04 m. Бронзано доба, позно бронзано доба, жутобрд-
ска културна група.
34. Фрагмент ромбоидне посуде (поклопац?) на мањој шупљој нози, 
танких зидова, фине фактуре, тамносиве боје. Од ноге према развуче-
ним крајевима изведено је по једно пластично ребро. Обод је украшен 
минијатурним метопама наизменично испуњеним хоризонталним и по-
пречним зарезима. Унутрашњи део реципијента код углова украшен је 
урезаним мотивима, и то: на ширим крајевима реципијента – мотивом 
трапеза са петљама на ширем крају, а на ужим крајевима – шрафираним 
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четвороуглом. Са спољне стране, испод обода налази се низ шрафираних 
висећих троуглова; троугао испод једног од углова реципијента има на 
темену две спирале, док остали на темену имају по једну или две кратке 
дужи. Инв. бр. 1284. Димензије: висина 0,005, димензије обода 0,10 x 
0,13 m. Бронзано доба, позно бронзано доба, жутобрдска културна гру-
па.
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35. Минијатурни шупљи конусни предмет мркосиве боје, украшен са 
спољне стране шрафираним стојећим троугловима и линијама од низа 
убода. Инв. бр. 1277. Димензије: висина 0,002, пречник 0,035 m. Брон-
зано доба, позно бронзано доба, жутобрдска културна група.
36. Минијатурна пинтадера у виду слова Т. Радни део правоугаон и на 
њему се налазе три тремоло ребра. Инв. бр. 1449. Гвоздено доба?. 
37. Трокрака пинтадера (један крак недостаје) фине фактуре, окер и 
сиве боје. На завршетку једног краја урезан је мотив концентричног кру-
га, а на другом крају – вертикалне дужи у низу. Инв. бр. 582. Бронзано 
доба, позно бронзано доба, жутобрдска културна група.
38. Оштећени минијатурни предмет у виду чешља, полукружног облика. 
Дршка је украшена концентричним лучним ребрима. Зупци су троугаоног 
пресека. Инв. бр. 1453. Бронзано доба, позно бронзано доба, жутобрдска 
културна група.
39. Бронзана удица. Инв. бр. 1313. Димензије: 0,03 m. Бронзано доба, 
позно бронзано доба, жутобрдска културна група (?).
40. Пехар са двема дршкама (које недостају) танких зидова, фине фак-
туре, окер и сиве боје. Врат је цилиндричан. Трбух је благобиконичан. 
Раме је украшено косим канелурама. Инв. бр. 1447. Димензије: висина 
0,0065, пречник обода 0,09, пречник дна 0,05. Гвоздено доба, гвоздено 
доба I a - b.
41. Биконични пршљенак, украшен на најистуренијем делу низом 
јамичастих удубљења, док су конуси украшени већим јамичастим 
удубљењима. Уз отвор, на једном крају, урезани су различити знаци. 
Инв. бр. 1479. Димензије: висина 0,02, пречник 0,035 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба I a - b.
42. Пршљенак, чији је краћи део коничан, а знатно дужи је полулоптаст. 
На коничном делу налази се удубљење, као и знаци: лук са тачком у сре-
дини и X мотиви. Инв. бр. 1478. Димензије: висина 0,025, пречник 0,045 
m. Гвоздено доба, гвоздено доба I a - b.
43. Фрагмент пехара са двема дршкама које недостају, танких зидова, 
фине фактуре, сиве боје. Врат је цилиндричан, а трбух благобиконичан. 
Дно је угнуто. Раме је украшено низом шрафираних висећих троугло-
ва. Инв. бр. 1446. Димензије: висина 0,055, пречник обода (приближно) 
0,08, пречник дна 0,035 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача 
фаза. 
44. Фрагмент трбуха посуде средње величине, тањих зидова, фине фак-
туре, окер и сиве боје. Раме је украшено траком испуњеном линијама из-
веденим назубљеним инструментом. Инв. бр. 34. Димензије: 0,10 x 0,06 
m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ланиште I.
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45. Фрагмент дна веће зделе танких зидова, фине фактуре, сиве боје. 
Дно је украшено концентричним канелурама. Унутрашња страна укра-
шена је концентричним канелурама унутар којих се налазе развучени 
шрафирани троуглови. Украс је карактеристичан за керамику са знатног 
броја војвођанских локалитета (Босут, Феудвар итд.), прелаз из фазе Бо-
сут III b у фазу Босут III c, према Медовићу. Инв. бр. 1305. Димензије: 
0,085 x 0,075 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II c, фаза Ланиште II – 
Басараби. 
46. Незнатно оштећени пехар S профилације, са једном тракастом дршком 
која прелази обод. Инв. бр. 1556. Димензије: висина (без дршке) 0,11, 
пречник обода 0,12, пречник дна 0,06 m. Гвоздено доба, гвоздено доба 
III а. 
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47. Фрагмент грубо изливене бронзане траке, сличне претходно описаној. 
Остава од седам бронзаних предмета нађена је септембра 2001. године 
у обрушеној обали Мораве, Дубравица, Орашје, на самом ушћу Велике 
Мораве у Дунав. Димензије: 0,04 x 0,012 m. Гвоздено доба, гвоздено 
доба II c.
48. Фрагмент грубо изливене бронзане траке. Остава од седам бронзаних 
предмета нађена септембра 2001. године на обрушеној обали Мораве, 
Дубравица, Орашје, на самом ушћу Велике Мораве у Дунав. Димензије: 
0,055 x 0,011 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II c.
49. Фрагмент лучне бронзане траке – део дршке (?). Остава од седам 
бронзаних предмета нађена септембра 2001. године на обрушеној оба-
ли Мораве, Дубравица, Орашје на самом ушћу Велике Мораве у Дунав. 
Димензије: 0,02 x 0,015 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II c.
50. Накит типа салтелеоне – вероватно минијатурна витичарка од два 
навоја, од узане бронзане траке. Остава од седам бронзаних предмета 
нађена септембра 2001. године на обрушеној обали Мораве, Дубравица, 
Орашје, на самом ушћу Велике Мораве у Дунав. Димензије: пречник 0,06 
m. Гвоздено доба, гвоздено доба II c.
51. Наруквица од приближно 20 навоја од танке бронзане траке, са су-
женим завршецима, која је украшена са пет подужних узаних канелу-
ра. Крајеви су дуж ивица украшени узаном цикцак линијом, а по среди-
ни удвојеном цикцак линијом која овај део наруквице дели у троугаона 
поља; унутар сваког другог троугаоног поља налази се по један круг са 
назначеним средиштем. Наруквица је на два места крпљена на тај начин 
што су одломљени делови преклопљени и спојени са по два бронзана за-
кивка. Остава од седам бронзаних предмета нађена је септембра 2001. 
године у обрушеној обали Мораве, Дубравица, Орашје, на самом ушћу 
Велике Мораве у Дунав. Димензије: пречник наруквице приближно 0,06 
m, ширина траке: 0,010 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II c.
52. Правоугаона бронзана ливена плоча са повијеним бочним завр-
шецима, која је украшена хоризонталним тракама. Ивичне траке 
украшене су концентричним круговима са назначеним средиштем; уз 
њих се налази по трака ажурирана низовима „висећих” и „стојећих” 
минијатурних троуглова; затим се понавља мотив са ивичних трака, док 
је средишна трака, која је најшира, украшена „висећим” и „стојећим” 
ажурираним троугловима између којих се налазе минијатурни кру-
гови са назначеним средиштем. Остава од седам бронзаних предме-
та нађена је септембра 2001. године у обрушеној обали Мораве, Ду-
бравица, Орашје, на самом ушћу Велике Мораве у Дунав. Димензије: 
0,133 x 0,076 m. Оштећено је приближно 50 % предмета. Гвоздено 
доба, гвоздено доба II c.



Милорад Стојић и Драган Јацановић

116

ПОЖАРЕВАЦ

53. Витичарка (?), четири навоја, од танке бронзане жице чији је један 
крај проширен искуцавањем. Остава од седам бронзаних предмета 
нађена је септембра 2001. године у обрушеној обали Мораве, Дубрави-
ца, Орашје, на самом ушћу Велике Мораве у Дунав. Димензије: пречник 
0,025 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II c.

T. XXVII

51

52

54 55

59

53

56
57

58



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

117

54. Фрагмент коничне зделе увученог обода, тањих зидова, средње фак-
туре, мрке боје. Раме је украшено неправилно урезаним линијама. Гвоз-
дено доба, гвоздено доба II – а, Калакача фаза.
55. Фрагмент рамена суда типа урне тањих зидова, средње фактуре, мрке 
боје, који је украшен хоризонталним канелурама. Изнад и испод канелу-
ра налази се низ трочланих зареза. Гвоздено доба, гвоздено доба II – а, 
Калакача фаза.
56. Фрагменат зделе S профилације, тањих зидова, средње фактуре, мрке 
боје. Прелаз врата у трбух наглашен је профилацијом. Раме је украшено 
низом вишечланих зареза. Гвоздено доба, гвоздено доба II – а, Калакача 
фаза.
57. Фрагмент зделе увученог обода, тањих зидова, средње фактуре, мрке 
боје. Обод је хоризонтално фасетиран. Раме је украшено хоризонталном 
линијом изведеном назубљеним инструментом на који се ослањају лучне 
траке изведене такође назубљеним инструментом. Гвоздено доба, гвоз-
дено доба II – b, фаза Ланиште I.
58. Фрагмент зделе S профилације, тањих зидова, средње фактуре, мрке 
боје. Прелаз врата у раме наглашен је хоризонталном канелуром. Доњи 
део врата украшен је двема линијама, а раме хоризонтално урезаном 
линијом на коју се ослања лучна трака изведеним назубљеним инстру-
ментом. Гвоздено доба, гвоздено доба II – b, фаза Ланиште I.
59. Фрагмент пехара S профилације, тањих зидова, средње фактуре, сиве 
боје. Дршка недостаје. Прелаз врата у раме наглашен је двема урезаним 
линијама, а на рамену се налази низ шрафираних троуглова. Шрафура је 
изведена назубљеним инструментом. Гвоздено доба, гвоздено доба II – b, 
фаза Ланиште I.
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Дубравица, локалитет Стари виногради (27)

На локалитету Стари виногради у Дубравици нађен је фрагмент 
зооморфне фигурине – угаони украс жртвеника из млађег неолита.

Дубравица, локалитет Стари виногради Млађе камено доба, млађи неолит, 
винчанска културна група

 
1. Фрагмент жртвеника – зооморфни пластични украс са угла жртвеника. 
Лице је петоугаоно. Наглашени су њушка и рогови. Димензије: 0,07 x 
0,04 m. Млађе камено доба, млађи неолит, винчанска културна група.

T. XXVIII

1
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60 Jovanović, B., 1971, Prilog 4; Јацановић, Д., 1985, 25.
61 Јацановић, Д., Ibid., 27.
62 Ibid., 26, 34.
63 Јацановић, Д., 1992, 85

Двориште, локалитет Крушар (28)

У селу Двориште, локалитет Крушар, нађена је бакарна секира 
крстатог типа из енеолита.60

Двориште, локалитет Крушар Бакарно доба

Голубац, локалитет Град (29)

На локалитету Град у Голупцу нађена је камена секира чекић са 
делимично пробушеним отвором за држаље, из бакарног или бронзаног 
доба.61

Голубац, локалитет Град Бакарно или бронзано доба

 

Голубац (30)

Са непознатог локалитета у Голупцу потиче камена секира чекић 
из бакарног или бронзаног доба и фрагмент бронзаног српа из гвозденог 
доба I.62

Голубац А Бакарно или бронзано доба
Голубац B Гвоздено доба, гвоздено доба I

 

Голубац, локалитет Џиновско гробље (31)

На локалитету Џиновско гробље у Голупцу нађена је остава коју 
су чинили: четири бронзане секире келта, бронзана секира са крилцима 
и фрагмент бронзаног српа из гвозденог доба I а.63

Голубац, локалитет Џиновско гробље Гвоздено доба, гвоздено доба I а
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Голубац, локалитет Код ушћа Туманске реке (32)

Код ушћа Туманске реке нађене су три пинтадере, два калупа 
за ливење металних предмета и једна минијатурна шупља орнитоморф-
на фигурина жутобрдске културне групе. Локалитет Код ушћа Туманске 
реке вероватно чини целину са налазиштем Ушће Туманске реке. 

Голубац, локалитет Код 
ушћа Туманске реке

Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I а, жутобрдска културна група

 
1. Бронзана пинтадера за извођење украса – концентричних кругова на 
предметима од бронзаног лима. Димензије: 0,03 x 0,05 m. Бронзано доба 
– гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а, жутобрдска 
културна група. 

T. XXIX

1 2 3

4

5

6
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2. Керамичка вретенаста пинтадера за извођење мотива концентричног 
круга на керамици. Димензије: 0,06 x 0,016 m. Бронзано доба – гвозде-
но доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а, жутобрдска културна 
група. 
3. Фрагмент пинтадере квадратног пресека за извођење мотива концен-
тричних квадрата. Димензије: 0,028 x 0,013 m. Бронзано доба – гвозде-
но доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а, жутобрдска културна 
група. 
4. Фрагмент каменог калупа за ливење бронзаних предмета, квадратног 
пресека. На једној страни налази се калуп за ливење назубљене алке, а 
на другој листоликих предмета у низу. Димензије: 0,04 x 0,03 m. Брон-
зано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а, жу-
тобрдска културна група.
5. Керамички калуп за ливење алки. Димензије: 0,07 x 0,06 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а, жутобрд-
ска културна група.
6. Минијатурна шупља орнитоморфна фигурина у жутобрдском стилу. 
Димензије: 0,028 x 0,025 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно брон-
зано доба – гвоздено доба I а, жутобрдска културна група. 
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64 Васић, M., M .,1902, 1908, 1908a, 1912.
65 Јацановић, Д., 1995, 42 – 43; Idem, 1997, 251; Stojić, M., 1998, 82, T.II/14
66 Јацановић, Д., 1991, 8 - 9, T.IV/2 a - c
67 Idem, 1997, 251, T.II/1-13.

Голубац, локалитет Ушће Туманске реке (33)

М. М. Васић је на почетку XX века утврдио да се на локалитету 
Ушће Туманске реке налази насеље са некрополом жутобрдске културне 
групе.64 Керамика која је нађена приликом рекогносцирања у последњим 
деценијама XX века указује на то на вишеслојно насеље из бакарног доба 
(баденска културна група), бронзаног доба (ватинска културна група) и 
позног бронзаног доба – гвозденог доба I а (жутобрдска културна група), 
гвозденог доба I а, гвозденог доба I b, гвозденог доба I c, гвозденог доба 
II а, Калакача фаза и гвозденог доба II b, фаза Ланиште I.65. Са овог ме-
ста потиче једна антропоморфна фигурина жутобрдске културне групе на 
којој се налази срцолики украс.66 Према облику и украсу (комбинација 
правилно урезаних цикцак и правих линија са канелурама), известан 
број посуда карактеристичан је за гвоздено доба I c.67

Голубац, локалитет Ушће 
Туманске реке А

Бакарно доба, средњи енеолит, баденска културна група

Голубац, локалитет Ушће 
Туманске реке B

Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска 
културна група

Голубац, локалитет Ушће 
Туманске реке C

Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено 
доба I а

Голубац, локалитет Ушће 
Туманске реке D 1

Гвоздено доба, гвоздено доба I а

Голубац, локалитет Ушће 
Туманске реке D 2

Гвоздено доба, гвоздено доба I b

Голубац, локалитет Ушће 
Туманске реке D 3

Гвоздено доба, гвоздено доба I c

Голубац, локалитет Ушће 
Туманске реке D 4

Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача фаза

Голубац, локалитет Ушће 
Туманске реке D 5

Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ланиште I

1. Фрагмент рамена суда средње величине, дебљих зидова, средње фак-
туре, окер боје, који је украшен са два реда јамичастих убода. Димензије: 
0,04 x 0,03 m. Бакарно доба, средњи енеолит, баденска културна група.
2. Фрагмент трбуха већег суда тањих зидова, лоше фактуре, окер боје, 
који је по целој површини украшен линијама урезаним чешљастим ин-
струментом. Димензије: 0,06 x 0,04 m. Бакарно доба.
3. Фрагмент већег суда S профилације, тањих зидова, фине фактуре, 
окер и сиве боје, са двема тракастим дршкама које су на горњем делу 
типа ansa lunata. Димензије: 0,08 x 0,08 m. Бронзано доба, средње брон-
зано доба, ватинска културна група.
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4. Фрагмент великог суда S профилације, дебљих зидова, средње фак-
туре, мрке боје, са двема тракастим дршкама које у горњем делу имају 
карактеристичну профилацију типа ansa lunata. Димензије: 0,08 x 0,065 
m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група.
5. Фрагмент посуде S профилације, тањих зидова, средње фактуре, сиве 
боје, са двема тракастим дршкама које не прелазе обод. Обод је благо 
разгрнут. Врат је кратак, левкаст. Трбух је наглашено лоптаст. Димензије: 
0,10 x 0,08 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна 
група.
6. Фрагмент већег чунастог суда дебљих зидова, лоше фактуре, мрке и 
црне боје. Димензије: висина 0,05. Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено 
доба I а.
7. Фрагмент ложишта суда типа пираунос са лучно профилисаном ивицом 
дебљих зидова, средње фактуре, окер боје. Димензије: 0,055 x 0,005 m. 
Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, 
жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
8. Фрагмент коничне шупље ноге суда средње величине, тањих зидова, 
фине фактуре, која је по ободу местимично украшена кратким вертикал-
ним зарезима, а остатак ноге хоризонталним и кратким косим тракама 
од густо урезаних паралелних линија и мотивом концентричног круга. 
Трагови инкрустације су беле боје. Димензије: 0,08 x 0,025 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а.
9. Фрагмент велике посуде S профилације, тањих зидова, фине фактуре, 
сиве боје. Обод је косо разгрнут и на делу спољне ивице украшен кратким 
зарезима, а унутрашња ивица је цела прекривена косим зарезима. Дуж 
горње стране обода налази се низ тачкастих убода и метопе испуњене 
паралелно урезаним линијама. Горњи и доњи део врата украшени су тра-
кама које се састоје од густих паралелних линија. На врату се налази гру-
па концентричних кругова распоређених у виду слова Т. Димензије: 0,10 
x 0,09 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено 
доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
10. Фрагмент обода и врата зделе S профилације, танких зидова, фине 
фактуре, полиране површине, сиве боје. Отвор посуде је ромбоидно раз-
вучен. Обод је заравњен и са спољне стране украшен кратким косим 
зарезима. Врат је украшен шрафираним висећим и стојећим правоуглим 
троугловима између којих се налази неорнаментисана цикцак трака која 
је полирана. Инкрустација је беле је боје. Димензије: 0,035 x 0,03 m. 
Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, 
жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
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11. Фрагмент посуде S профилације, средње величине танких зидова, 
фине фактуре, окер боје. Обод је косо разгрнут и на унутрашњој ивици 
наглашен вертикалним зарезима. Горњи део врата украшен је вишечла-
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ном таласастом линијом, лучним мотивима у низу и линијом која је из-
ведена назубљеним инструментом. Димензије: 0,05 x 0,025 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а.
12. Фрагмент посуде S профилације, средње величине, тањих зидова, 
фине фактуре, окер боје, полиране површине. По средини обода зупча-
стим инструментом изведена је линија. Спољна ивица обода местимично 
је наглашена зарезима. Горњи део врата украшен је линијама изведеним 
зупчастим инструментом, лучним мотивима у низу и концентричним кру-
говима. Димензије: 0,04 x 0,04 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено 
доба I а.
13. Фрагмент велике посуде S профилације, дебљих зидова, средње фак-
туре, сиве боје. Унутрашња ивица обода наглашена је хоризонтално уре-
заним линијама. На самом ободу налази се мотив који се састоји од малих 
троуглова и концентричних кругова. Исти мотив налази се на горњем 
делу врата. На врату су такође изведени једна трака од паралелно уре-
заних линија и група концентричних кругова. Димензије: 0,09 x 0,07 m. 
Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, 
жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
14. Фрагмент велике посуде S профилације, дебљих зидова, средње фак-
туре, окер и тамносиве боје. Горња површина обода местимично је укра-
шена метопама испуњеним косим линијама. Димензије: 0,08 x 0,06 m. 
Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, 
жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
15. Фрагмент посуде S профилације, средње величине танких зидова, 
фине фактуре, углачане површине, окер и сиве боје. Обод је косо раз-
грнут; на спољној страни местимично је украшен попречним зарезима, а 
широка горња површина - метопама испуњеним вертикалним линијама, 
изломљеним линијама и концентричним круговима. Горњи део врата 
украшен је концентричним кругом. Димензије: 0,04 x 0,035 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а.
16. Фрагмент посуде S профилације, средње величине, тањих зидова, 
фине фактуре, окер боје, полиране површине. Ивице обода наглашене 
су зарезима, а по средини су изведени лучни мотиви у низу. На горњем 
делу врата налази се трака од неколико хоризонтално урезаних линија. 
Димензије: 0,05 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано 
доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
17. Фрагмент велике посуде S профилације, дебљих зидова, фине фак-
туре, окер боје, углачане површине. Унутрашња ивица обода наглаше-
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на је зарезима. Горњи део врата украшен је концентричним круговима. 
Димензије: 0,05 x 0,04 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано 
доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
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18. Фрагмент изразито велике посуде S профилације, тањих зидова, фине 
фактуре, мрке боје. Обод је косо разгрнут и на спољној ивици украшен 
кратким зарезима, у једном делу врат је украшен великим концентрич-
ним круговима у групи; спољни прстен тог украсног мотива је назубљен. 
Димензије: 0,11 x 0,065 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно брон-
зано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба 
I а. 
19. Фрагмент цилиндричног врата велике посуде S профилације, тањих 
зидова, добре фактуре, мрке боје. Украшен је вертикалним низовима 
концентричних кругова и урезаним тракама од кратких хоризонталних 
зареза. Димензије: 0,15 x 0,08 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено 
доба I а. 
20. Фрагмент врата изразито великог суда дебљих зидова, средње фак-
туре, сиве боје, који је украшен мотивом од три груписана концентрич-
на круга од којих нагоре полазе три дивергентне траке и мотива од два 
стојећа шрафирана троугла од којих нагоре полазе три упредене линије. 
Димензије: 0,125 x 0,065 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно брон-
зано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба 
I а. 
21. Фрагмент трбуха веће посуде дебљих зидова, средње фактуре, сиве 
боје, који је украшен тракама у виду слова Y. Димензије: 0,08 x 0,07 m. 
Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, 
жутобрдска културна група – гвоздено доба I а. 
22. Фрагмент рамена изразито великог суда дебљих зидова, средње фак-
туре, сиве боје, који је украшен концентричним круговима распоређеним 
у виду слова Т, вертикалним низовима тачкастих убода, удвојеним лучним 
линијама и косим зарезима у низу (на прелазу врата у трбух). Димензије: 
0,13 x 0,09 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а. 
23. Фрагмент зделе S профилације, са двема тракастим дршкама које 
повезују обод и раме танких зидова, средње фактуре, мрке боје. Прелаз 
врата у раме наглашен је фурхенштих линијама. У истој техници изведен 
је велики украсни мотив концентричног круга на испупчењу испод дршке 
и широка косо постављена трака. Дно је наглашено и шупље. Димензије: 
0,13 x 0,09 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а. 
24. Фрагмент трбуха зделе S профилације, танких зидова, фине фактуре, 
окер боје. Раме је украшено са два реда јамичастих убода између којих 
се налазе повезани велики S мотиви. Испод те траке налази се мотив у 
виду слова m са којег надоле полази таласаста линија од низа јамичастих 
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удубљења. Лево и десно од тог мотива назубљеним инструментом из-
ведене су две удвојене лучне линије. Украс је инкрустован белом бојом. 
Димензије: 0,10 x 0,08 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано 
доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
25. Фрагмент реципијента пехара танких зидова, средње фактуре, окер 
боје, са двема дршкама. Испод дршке налази се заобљено испупчење. 
Реципијент је украшен шрафираним троугловима и лучним линијама. 
Трагови инкрустације су беле боје. Димензије: 0,05 x 0,04 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а.
26. Фрагмент наглашено лоптастог реципијента пехара танких зидова, 
изразито фине фактуре, сиве и мрке боје, који је украшен наизменично 
изведеним линијама обичним урезивањем и зупчастим инструментом. Те 
линије су на горњем делу повезане лучном линијом. Линије изведене 
зупчастим инструментом завршавају се концентричним кругом који је из-
веден инструментом. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздено 
доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група 
– гвоздено доба I а.
27. Фрагмент широког косо разгрнутог обода суда средње величине, 
тањих зидова, средње фактуре, мрке боје, који је украшен двема тракама 
од кратких дужи између којих се налазе три урезане линије. Димензије: 
0,04 x 0,025 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
28. Фрагмент калотастог реципијента (пехара или поклопца) танких зи-
дова, фине фактуре, сиве боје, на коме се налази дугметасто испупчење 
назубљене ивице (нога пехара или дршка поклопца), које је окружено тач-
кастим убодима у низу и концентричним круговима. Изнутра, удвојеним 
линијама изведен је мотив крста. Димензије: 0,04 x 0,04 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а.
29. Фрагмент веће посуде S профилације, тањих зидова, фине факту-
ре, мрке и сиве боје. Прелаз врата у трбух и најистуренији део трбу-
ха повезује широка тракаста дршка. Доњи део врата украшен је узаном 
шрафираном траком која се састоји од три паралелно урезане линије и 
кратких вертикалних дужи. Дршка је на горњем делу украшена са два 
мотива концентричног круга, од којих надоле полазе по две паралелно 
урезане линије. И дуж дршке изведене су две линије. На трбуху су из-
ведене делом изломљене делом лучне траке које се састоје од урезаних 
линија. Димензије: 0,12 x 0,11 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено 
доба I а.
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30. Фрагмент мањег пехара S профилације, тањих зидова, лоше фак-
туре, мрке боје. Прелаз врата у трбух наглашен је трима хоризонтално 
урезаним линијама, а на рамену се налази мотив концентричног круга 
оивичен јамичастим удубљењима. Димензије: 0,025 x 0,025 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а.
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31. Фрагмент врата великог суда дебљих зидова, средње фактуре, сиве 
боје, који је украшен концентричним круговима распоређеним у виду 
слова Т и косим зарезима на прелазу врата у трбух. Димензије: 0,10 x 
0,07 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено 
доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
32. Фрагмент велике посуде S профилације, дебљих зидова, средње фак-
туре, сиве боје. Врат и раме повезује широка тракаста дршка. Трбух је на-
глашено лоптаст. Прелаз врата у трбух наглашен је траком која се састоји 
од густо изведених паралелних линија. Трбух је украшен цикцак траком 
од паралелно урезаних линија. Димензије: 0,15 x 0,11 m. Бронзано доба 
– гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска кул-
турна група – гвоздено доба I а.
33. Бипирамидални вертикално пробушени керамички предмет, фине 
фактуре, црне боје, који је украшен урезаним мотивима: концентричног 
круга, шрафираних троуглова, узаних трака које се састоје од кратких 
хоризонталних зареза. Димензије: 0,03 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоз-
дено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна 
група – гвоздено доба I а.
34. Фрагмент керамичког предмета, највероватније инструмента за 
украшавање керамике. Радни део кружног је облика; на њему се нала-
зи удубљен мотив концентричног круга. Спољни круг је назубљен. Ин-
струмент је могао да се користи за извођење концентричних кругова, а 
његовим назубљеним делом могле су се изводити „линије изведене зуп-
частим инструментом”. Димензије: пречник - 0,022 m. Бронзано доба – 
гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска кул-
турна група – гвоздено доба I а.
35. Нога жртвеника у виду зарубљене купе, фине фактуре, окер боје. На 
једној страни украшена је лучно изведеном траком унутар које се налази 
лучни низ тачкастих убода, мотив концентричног круга и узана верти-
кална трака од кратких хоризонталних зареза. Димензије: 0,03 x 0,03 m. 
Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, 
жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
36. Фрагмент већег калотастог реципијента (шоље?) тањих зидова, лоше 
фактуре, мрке боје. На делу обода налази се вертикално постављено тра-
пезасто проширење испод којег полази тракаста дршка. Димензије: 0,05 
x 0,045 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоз-
дено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
37. Благобиконични керамички пршљенак са већим отвором. Горња и 
доња страна украшени су кратким дужима назубљеним инструментом, а 
периферни део тачкастим убодима. Димензије: висина 0,02 m, пречник 
0,04 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено 
доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
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38. Већи биконични керамички пршљенак са великим вертикалним отво-
ром. Оба конуса украшени су концентричним лучним жлебовима, а при 
врху и јамичастим удубљењима. Димензије: висина 0,04 m, пречник 0,06 
m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба 
I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
39. Већи биконични пршљенак фине фактуре, полиране површине, са 
мањим отвором. Димензије: висина 0,04 m, пречник 0,06 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а.
40. Биконични керамички пршљенак с већим вертикалним отвором. Оба 
конуса украшена су концентричним луцима распоређеним у три групе. 
Димензије: висина 0,02 m, пречник 0,03 m. Бронзано доба – гвоздено 
доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група 
– гвоздено доба I а.
41. Фрагмент биконичне зделе тањих зидова, средње фактуре, црне боје. 
На рамену се налазила језичаста дршка. Горњи конус украшен је незнат-
но искошеним канелурама и пластичним ребром. Димензије: 0,045 x 0,03 
m. Гвоздено доба, гвоздено доба I a - b.
42. Фрагмент веће зделе наглашене S профилације, тањих зидова, из-
разито фине фактуре, мрке и црне боје, полиране површине. Раме је 
украшено лучним канелурама, мотивом гирланде. Димензије: 0,08 x 0,08 
m. Гвоздено доба I a - b.
43. Фрагмент велике полулоптасте шоље танких зидова, фине факту-
ре, црне и тамносиве боје, са високо постављеном великом тракастом 
дршком која је канелована по дужини. Уз спољну ивицу обода урезане 
су три хоризонталне линије. Димензије: 0,09 x 0,08 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба I c.
44. Фрагмент полулоптастог пехара са двема тракастим дршкама које не-
знатно прелазе обод, тањих зидова, лоше фактуре, мрке боје. Димензије: 
0,08 x 0,07 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна 
група.
45. Фрагмент великог суда танких зидова, фине фактуре, сиве боје, са 
дужом језичастом дршком чија је горња страна украшена концентричним 
лучним канелурама. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Гвоздено доба, гвоздено 
доба I а.
46. Фрагмент великог суда танких зидова, изразито фине фактуре, црне 
боје, полиране површине, који је украшен широким вертикалним канелу-
рама. Димензије: 0,09 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I а. 
47. Фрагмент већег суда танких зидова, фине фактуре, црне боје, по-
лиране површине, који је украшен веома широким косим канелурама. 
Димензије: 0,05 x 0,035 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I а. 
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48. Фрагмент посуде S профилације, тањих зидова, фине фактуре, сиве 
боје. Раме је украшено ширим вертикалним кенелурама. Димензије: 0,08 
x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I a - b.
49. Фрагмент мањег пехара S профилације, танких зидова, фине фак-
туре. Трбух је украшен, узаним хоризонталним каналурама. Димензије: 
0,03 x 0,025 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I b. 
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50. Фрагмент изразито великог коничног реципијента суда типа пирау-
нос, дебелих зидова, лоше фактуре. Димензије: висина реципијента 0,20 
m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба 
I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
51. Фрагмент изразито великог суда типа пираунос; реципијент полулоп-
таст, дебелих зидова, лоше фактуре, мрке боје. Испод обода налази се 
брадавичасто задебљање. Ложиште је дебелих зидова, изразито грубе 
фактуре. Димензије: 0,15 x 0,13 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено 
доба I а.
52. Фрагмент изразито великог суда типа пираунос; реципијент изразито 
дубок, дебелих зидова, лоше фактуре. На горњем делу налази се језичаста 
дршка. Ложиште у делу до реципијента има кружне отворе. Димензије: 
0,23 x 0,22 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
53. Фрагмент реципијента суда типа пираунос дебљих зидова, лоше фак-
туре, мрке боје. Обод је заравњен. У нивоу обода налази се језичаста 
дршка. Димензије: 0,09 x 0,08 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено 
доба I а.
54. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, средње фактуре, 
окерсиве боје. Горњи конус украшен је хоризонталним канелурама. 
Димензије: 0,105 x 0,10 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача 
фаза.
55. Фрагмент ложишта суда типа пираунос, дебљих зидова, лоше факту-
ре, окер боје. Димензије: 0,12 x 0,11 m. Бронзано доба – гвоздено доба, 
позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – 
гвоздено доба I а.
56. Фрагмент веће благобиконичне зделе дебљих зидова, фине фактуре, 
тамносиве боје, полиране површине. Горњи конус је украшен широким 
хоризонталним фасетама. Димензије: 0,04 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоз-
дено доба I a - b. 
57. Фрагмент изразито велике посуде типа урне дебљих зидова, изразито 
фине фактуре, мрке и црне боје, полиране површине. Широки, косо раз-
грнути обод украшен је широким хоризонталним фасетама. Димензије: 
0,10 x 0,06 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I a - b. 
58. Фрагмент веће коничне зделе увученог и тордираног обода, тањих 
зидова, средње фактуре, сиве боје. Раме је украшено двоструком цикцак 
линијом. Димензије: 0,025 x 0,025 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, 
Калакача фаза.
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59. Фрагмент веће коничне зделе увученог обода, тањих зидова, средње 
фактуре, окер боје. Обод и раме украшени су хоризонталним фасетама, 
испод којих се налази непрецизно изведена трака од великог броја тан-
ких линија, а испод ње мотив гирланде - удвојеним линијама. Димензије: 
0,05 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача фаза 
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60. Фрагмент широког, косо разгрнутог обода већег суда тањих зидова, 
средње фактуре, мрке боје, који је украшен хоризонталним фасетама и 
линијама изведеним назубљеним инструментом. Димензије: 0,04 x 0,035 
m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ланиште I.
61. Мања посуда S профилације, тањих зидова, добре фактуре, мрке боје. 
На горњем и доњем делу врата урезана је двострука таласаста линија. 
Прелаз врата у раме наглашен је вишеструким косим линијама. Раме је 
фасетирано. Димензије: висина 0,14, пречник отвора - 0,095, пречник 
дна - 0,08 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I c (вероватније) – II а, Ка-
лакача фаза.
62. Посуда S профилације, тањих зидова, средње фактуре, мрке боје. 
Горњи и доњи део врата украшени су таласасто урезаним линијама, а 
трбух хоризонталним и косим фасетама и вишечланим таласастим укра-
сом. Димензије: висина 0,14, пречник отвора - 0,012 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба I c (вероватније) – II а, Калакача фаза.
63. Фрагмент великог суда S профилације типа урне, танких зидова, 
фине фактуре, црне и мрке боје, полиране површине. Обод је широк, 
косо разгрнут, украшен узаним канелурама. Горњи део врата украшен је 
вишечланом цикцак линијом. Димензије: 0,10 x 0,09 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба I c.
64. Фрагмент крушколике посуде танких зидова, фине фактуре, сиве 
боје. Прелаз врата у трбух наглашен је хоризонтално урезаним линијама. 
Трбух је наглашено лоптаст. Раме је украшено широком хоризонталном 
фасетом, кратким вертикалним ребром и троструком цикцак линијом. 
Димензије: 0,11 x 0,08 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача 
фаза.
65. Фрагмент лоптастог трбуха суда средње величине танких зидова, 
изразито фине фактуре, мрке и црне боје, полиране површине, који је 
у једном делу украшен мотивом гирланде удвојеним лучним линијама. 
Димензије: 0,07 x 0,06 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача 
фаза.
66. Фрагмент веће посуде S профилације, сличне претходној тањих зи-
дова, средње фактуре, окер сиве боје. Прелаз врата у раме наглашен је 
хоризонтално урезаним линијама. Раме је украшено хоризонталним фа-
сетама и мотивом гирланде. Димензије: 0,085 x 0,05 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба II а, Калакача фаза.
67. Фрагмент велике благобиконичне зделе тањих зидова, фине факту-
ре, мрке боје. Горњи конус је украшен хоризонталним фасетама; на ра-
мену се налазе две хоризонтално урезане линије и лучно урезане линије 
(мотив гирланде). Димензије: 0,06 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено 
доба I c.
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68. Фрагмент доњег дела (?) трбуха суда тањих зидова, средње фактуре, 
сиве боје, који је украшен висећим шрафираним троугловима и хори-
зонтално урезаним линијама. Димензије: 0,04 x 0,03 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба II а, Калакача фаза.

T. XXXV

62

63

66

64 65

67

71

68 69
70

72

73



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

137

69. Фрагмент веће коничне зделе увученог обода, тањих зидова, средње 
фактуре, окер боје. Увучени део украшен је косим канелурама. Раме је 
украшено хоризонтално урезаним линијама испод којих се налази тро-
струка цикцак линија. Димензије: 0,05 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено 
доба II а, Калакача фаза.
70. Фрагмент веће посуде S профилације, тањих зидова, средње факту-
ре, окерсиве боје. Прелаз врата у раме наглашен је хоризонтално уре-
заним линијама. Раме је украшено хоризонталним фасетама. На једној 
фасети налази се по неколико зареза у низу. Димензије: 0,065 x 0,05 m. 
Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача фаза.
71. Фрагмент крушколике посуде танких зидова, фине фактуре, сиве и 
мрке боје. Прелаз врата у трбух наглашен је троструким зарезима у низу. 
Раме је украшено хоризонталним канелурама, испод којих се налази низ 
од трочланих зареза. Врат и раме повезује мања тракаста хоризонтално 
бушна дршка која на горњој страни има подужно ребро. Димензије: 0,13 
x 0,11 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача фаза.
72. Фрагмент крушколиког пехара тањих зидова, средње фактуре, окер 
боје, са тракастим дршкама. Део испод дршке украшен је неправилно 
изведеним цикцак линијама. Димензије: 0,055 x 0,05 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба II а, Калакача фаза.
73. Фрагмент већег крушколиког суда изразито танких зидова, фине фак-
туре, црне боје, са мањом тракастом хоризонтално бушном дршком која 
је украшена уздужним слабо наглашеним канелурама. Врат је украшен 
хоризонтално урезаним линијама и широким хоризонталним канелурама, 
а раме хоризонтално урезаним линијама на које се ослања низ мањих 
шрафираних стојећих троуглова. Димензије: 0,055 x 0,05 m. Гвоздено 
доба, гвоздено доба II а, Калакача фаза.
74. Грубо моделовани керамички предмет приближно кугластог облика, 
са двема наспрамним грубо заравњеним странама на чијим се ивицама 
налазе неправилна заобљена испупчења. Димензије: пречник - 0,045. 
Метално доба.
75. Фрагмент веће коничне зделе увученог и фасетираним ободом тањих 
зидова, фине фактуре, окер боје. Раме је украшено низом S жигосаних 
мотива. Димензије: 0,035 x 0,02 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b, 
фаза Ланиште I.
76. Фрагмент веће благобиконичне зделе тањих зидова, фине фактуре, 
тамносиве боје. Горњи конус ја украшен благо искошеним канелурама, а 
раме хоризонталном линијом и мотивом гирланде зупчастим инструмен-
том. Димензије: 0,075 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза 
Ланиште I.
77. Фрагмент веће калотасте посуде дебелих зидова, фине фактуре, 
споља окер изнутра сиве боје, на коме се налази брадавичаста дршка, 
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са доње стране оивичена линијама изведеним зупчастим инструментом. 
Наспрам дршке, у унутрашњости реципијента, изведена је трака – две 
паралелне линије зупчастим инструментом између којих се налазе С жи-
госани мотиви. Димензије: 0,04 x 0,03 m. Гвоздено доба, гвоздено доба 
II b, фаза Ланиште I.
78. Фрагмент трбуха већег суда тањих зидова, средње фактуре, мрке боје, 
који је украшен зупчастим инструментом мотивом гирланде. Димензије: 
0,06 x 0,05 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ланиште I.
79. Фрагмент трбуха великог суда тањих зидова, фине фактуре, сиве 
боје, углачане површине, који је украшен линијама изведеним зупчастим 
инструментом особеним за фазу Ланиште II – Басараби. Димензије: 0,10 x 
0,09 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II c, фаза Ланиште II - Басараби.
80. Фрагмент трбуха изразито великог суда рађеног руком, дебљих зидо-
ва, лоше фактуре, мрке боје, који је украшен чешљастим инструментом 
– тракама испуњеним жлебовима. Димензије: 0,08 x 0,06 m. Гвоздено 
доба, млађе гвоздено доба.
81. Фрагмент предмета од камена елипсоидног облика, на коме се налазе 
два мала отвора. Димензије: 0,02 x 0,01 m. Бронзано доба, жутобрдска 
културна група. 
82. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, фине фактуре, сиве и 
мрке боје, полиране површине. Горњи конус украшен је узаним хоризон-
талним канелурама. Димензије: 0,08 x 0,06 m. Гвоздено доба, гвоздено 
доба I b - c. 
83. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, фине фактуре, сиве 
боје, полиране површине. Горњи конус украшен је узаним хоризонтал-
ним канелурама. На споју конуса изведене су две узане хоризонталне 
линије, на које се ослања мотив гирланде такође изведен двема линијама. 
Димензије: 0,07 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I c. 
84. Фрагмент рамена суда средње величине, S профилације, тањих зидо-
ва, средње фактуре, окер боје, који је на прелазу врата у трбух украшен 
хоризонтално урезаном линијом и вертикалним зарезима, а на рамену 
мотивом концентричног круга, тачкастим убодима у низу и линијама које 
се састоје од минијатурних удубљења у низу. Димензије: 0,05 x 0,04 m. 
Бронзано доба, позно бронзано доба, жутобрдска културна група.
85. Мањи пехар са двема дршкама мањег кружног пресека, танких зидо-
ва, фине фактуре, сиве боје. О бод је елипсоидно развучен. Врат је кра-
так, коничан. Трбух је благобиконичан и елипсоидно развучен. Инв. бр. 
3967. Димензије: висина 0,06, пречник обода 0,07 x 0,05, пречник дна 
0,025 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено 
доба I. 
86. Пехар на нози са једном дршком, благе S профилације, тањих зидова, 
фине фактуре, сиве боје. Обод је разгрнут. Врат је цилиндричан, а трбух 
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благобиконичан. Раме је украшено фасетом. Нога је наглашена и шупља. 
Инв. бр. 3963. Димензије: висина 0,11, пречник обода 0,14, пречник ноге 
0,07. Гвоздено доба, гвоздено доба I.
87. Мања крушколика посуда типа урне, благе S профилације, танких 
зидова, фине фактуре, окер боје. Обод је разгрнут. Прелаз врата у раме 
наглашено је профилацијом. На рамену се налазе две мање језичасте 
дршке од којих је једна вертикално бушна. Инв. бр. 3964. Димензије: 
висина 0,14, пречник обода 0,10, пречник дна 0,045 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба I.
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Калиште (34)

Са непознатог локалитета у селу Калиште потичу три фрагмента 
камених секира чекића из бакарног или бронзаног доба.68

Калиште Бакарно или бронзано доба

Каменово, локалитет Калина (35)

На локалитету Калина у Каменову нађен је фрагмент керамике из 
старијег гвозденог доба, фаза Ланиште I.

Каменово, локалитет Калина Гвоздено доба, гвоздено доба II, фаза Ланиште I

1. Фрагмент посуде благе S профилације, тањих зидова, фине фактуре, 
сиве боје. Прелаз врата у раме и доњи део рамена украшени су линијама 
изведеним зупчастим инструментом, између којих су изведене канелуре. 
Инв. бр. 171. Димензије: 0,09 x 0,065 m. Гвоздено доба, гвоздено доба 
II, фаза Ланиште I.

68 Јацановић, Д., 1985, 28.

T. XXXVII

1



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

141

Каменово, локалитет Мачков камен (36)

Керамика указује на то да се на локалитету Мачков камен налази-
ло насеље из гвозденог доба II а, Калакача фаза.

Каменово, локалитет Мачков камен Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача фаза

1. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, средње фактуре, мрке 
боје, са језичастом дршком на рамену. Горња страна дршке и део горњег 
конуса изнад дршке украшени су вертикалним канелурама. Димензије: 
0,09 x 0,055 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача фаза.
2. Фрагмент коничне зделе увученог и хоризонтално фасетираног обода, 
тањих зидова, фине фактуре, мрке боје, украшен на рамену непрецизно 
урезаним цикцак линијама. Димензије: 0,05 x 0,035 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба II а, Калакача фаза.
3. Фрагмент суда типа урне или пехара тањих зидова, фине фактуре, мрке 
боје. Прелаз врата у раме наглашен је хоризонтално урезаним линијама, 
а раме је украшено хоризонтално изведеним канелурама. Димензије: 0,09 
x 0,06 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача фаза.
4. Фрагмент горњег дела суда типа урне, тањих зидова, средње фактуре, 
мрке боје. Обод је пластично наглашен и разгрнут. Димензије: 0,075 x 
0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача фаза.
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Каменово, локалитет Прегудово (37)

Приликом орања, на локалитету Прегудово нађена је остава брон-
заних предмета коју су чинили 32 наруквице и секира келт.69 Остава је 
датована у Ha А.70 

Каменово, локалитет Прегудово Гвоздено доба, гвоздено доба I b

 

Камијево, локалитет Селиште (38)

На локалитету Селиште у Камијеву нађена је камена секира чекић 
из бакарног или бронзаног доба.71

Камијево, локалитет Селиште Бакарно или бронзано доба

 

Касидол (39)

Са непознатог локалитета у Касидолу потиче фрагмент појасне 
копче.

Касидол Гвоздено доба, гвоздено доба III

 
1. Фрагмент појасне копче или део 
чланка бронзаног појаса који се 
састоји од правоугаоне плочице и 
повезаних кружних елемената. На 
правоугаоном делу налазе се чети-
ри алке за нашивање; тај део је са 
спољне стране украшен квадратима 
од линија сачињених од густо уреза-
них зареза. Инв. бр. 914. Димензије: 
0,05 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвозде-
но доба III. 

69 Косорић, M., 1959, 275; Бојовић, Д., 1975, 1975, 73 – 75.
70 Ibid.
71 Јацановић, Д., 1985, 26.
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Касидол, локалитет Самочева (40)

Прикупљени археолошки материјал са површине указује на 
вишеслојно налазиште из каменог, бакарног и бронзаног доба на локали-
тету Самочева у Касидолу.

Касидол, локалитет Самочева А Камено доба, средњи неолит, старчевачка 
културна група

Касидол, локалитет Самочева B Бакарно доба
Касидол, локалитет Самочева C Бронзано доба, позно бронзано доба, 

жутобрдска културна група

 
1. Фрагмент лоптастог трбуха изразито великог суда дебљих зидова, лоше 
фактуре, окер боје, украшен отисцима врхова прстију. Димензије: 0,06 
0,045 m. Камено доба, средње неолит, старчевачка културна група. 
2. Фрагмент камене секире чекића са отвором за држаље. Горња и доња 
страна су равне. Димензије: 0,08 x 0,035 m. Бакарно доба. 
3. Купасти вертикално пробушени пршљенак. Димензије: висина 0,04, 
пречник 0,055 m. Бакарно доба. 
4. Фрагмент рамена суда типа урне, дебљих зидова, средње фактуре, 
сиве боје, украшен мотивом концентричног круга у низовима. Димензије: 
0,07 x 0,05 m. Бронзано доба, позно бронзано доба, жутобрдска културна 
група. 

T. XL

2

1

3

4



Милорад Стојић и Драган Јацановић

144

ПОЖАРЕВАЦ

Касидол, локалитет У селу (41)

Са рекогносцирања локалитета У селу у Касидолу потиче већа 
количина керамике из средњег неолита (старчевачка културна група), 
средњег енеолита (баденска културна група), млађег енеолита (косто-
лачка или Коцофени културна група) и позног бронзаног доба – гвозде-
ног доба I а (жутобрдска културна група).

Касидол, локалитет У селу А Камено доба, средњи неолит, старчевачка културна 
група

Касидол, локалитет У селу B 1 Бакарно доба, средњи енеолит, баденска културна 
група

Касидол, локалитет У селу B 2 Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка 
(Коцофени) културна група

Касидол, локалитет У селу C Позно бронзано доба – гвоздено доба I а, 
жутобрдска културна група

 
1. Фрагмент трбуха лоптастог суда тањих зидова, лоше фактуре, окер 
боје, на коме се налази хоризонтално бушна дршка. Димензије: 0,06 x 
0,05 m. Камено доба, средњи неолит, старчевачка културна група.
2. Фрагмент већег суда тањих зидова, лоше фактуре, окер боје, који је 
по целој површини украшен елипсоидним удубљењима. Димензије: 0,07 
x 0,07 m. Камено доба, средњи неолит, старчевачка културна група.
3. Фрагмент већег суда тањих зидова, лоше фактуре, окер боје, прелом је 
црне боје; украшен је штипањем палцем и кажипрстом. Димензије: 0,07 x 
0,05 m. Камено доба, средњи неолит, старчевачка културна група. 
4. Фрагмент већег суда тањих зидова, лоше фактуре, окер боје, који је на 
једном делу украшен отисцима врхова прстију са ноктом. Димензије: 0,05 
x 0,04 m. Млађе камено доба, старчевачка културна група
5. Фрагмент лоптастог трбуха већег суда тањих зидова, лоше фактуре, 
окер боје, који је украшен дугметастим испупчењима. Димензије: 0,06 x 
0,06 m. Камено доба, средњи неолит, старчевачка културна група.
6. Фрагмент већег суда дебљих зидова, лоше фактуре, окер боје, пре-
лом је црне боје; украшен је паралелно урезаним линијама, а делимично 
шрафираном површином. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Млађе камено доба, 
средњи неолит, старчевачка културна група.
7. Фрагмент дуге, делимично шупље ноге пехара, средње фактуре, окер 
боје. Димензије: 0,07 x 0,06 m. Млађе камено доба, средњи неолит, стар-
чевачка културна група.
8. Кремена алатка правоугаоног облика, чије су бочне стране ретуши-
ране. Димензије: 0,025 x 0,015 m. Млађе камено доба, средњи неолит, 
старчевачка културна група.
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9. Фрагмент лоптастог трбуха суда средње величине, тањих зидова, 
средње фактуре, мрке боје; на најистуренијем делу налази се хоризон-
тална трака украшена правилним кружним удубљењима. Димензије: 0,06 
x 0,05 m. Бакарно доба, средњи енеолит, баденска културна група.
10. Фрагмент трбуха већег суда дебљих зидова, лоше фактуре, окер боје; 
у једном делу украшен је јамичастим удубљењима. Димензије: 0,05 x 
0,04 m. Бакарно доба, средњи енеолит, баденска културна група. 
11. Фрагмент лоптастог трбуха већег суда тањих зидова, лоше фактуре, 
мрке боје, који је у једном делу украшен косим убодима. Димензије: 0,04 
x 0,03 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка или Коцофени кул-
турна група. 
12. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, фине фактуре, сиве 
боје. Димензије: 0,04 x 0,04 m. Бакарно доба.
13. Фрагмент лоптастог трбуха суда средње величине, тањих зидова, 
средње фактуре, мрке боје, на коме се налази минијатурна полулоптаста 
хоризонтално бушна дршка. Димензије: 0,04 x 0,04 m. Бакарно доба. 
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14. Фрагмент велике, благо профилисане зделе дебљих зидова, лоше 
фактуре, окер боје; украшена је двема узаним тракама помоћу инстру-
мента, који оставља низ елипсоидних удубљења, као и јамичастим убоди-
ма. Димензије: 0,03 x 0,02 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка 
културна група. 
15. Фрагмент већег суда благе S профилације, тањих зидова, средње фак-
туре, мрке боје. Раме је украшено у фурхенштих техници – хоризонталним 
тракама које се састоје од кратких вертикалних линија. Димензије: 0,05 x 
0,035 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна група
16. Фрагмент трбуха већег суда тањих зидова, лоше фактуре, окерсиве 
боје, који је украшен инструментом – кратким дужима које се састоје од 
по три елипсоидна удубљења (фурхенштих техника). Димензије: 0,035 x 
0,035 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна група
17. Фрагмент зделе S профилације, танких зидова, средње фактуре, мрке 
боје. Раме је украшено хоризонталном траком која се састоји од низа 
кратких лучних удубљења изведених инструментом. Димензије: 0,055 x 
0,05 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна група.
18. Фрагмент трбуха већег суда дебљих зидова, лоше фактуре, окер боје, 
који је украшен браздасто урезаним линијама. Димензије: 0,05 x 0,04 m. 
Бакарно доба, млађи енеолит, Коцофени културна група.
19. Фрагмент већег коничног реципијента (суда типа пираунос?) тањих 
зидова, лоше фактуре, мрке боје. Од обода према дну полази пластични 
украс у виду тростране пирамиде. Димензије: 0,06 x 0,04 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а.
20. Фрагмент суда типа пираунос; реципијент коничан и украшен као 
претходно описани примерак. Димензије: 0,065 x 0,05 m. Бронзано доба 
– гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска кул-
турна група – гвоздено доба I а.
21. Фрагмент ложишта суда типа пираунос дебелих зидова, грубе фак-
туре, мрке боје. Уз спољну ивицу постављена је пластична трака пре-
кривена отисцима врхова прстију. Димензије: 0,06 x 0,04 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а
22. Фрагмент питоса дебљих зидова, лоше фактуре, сиве боје. На горњем 
делу врата налази се танка пластична трака која је украшена отисцима 
врхова прстију. Димензије: 0,045 x 0,35 m. Бронзано доба – гвоздено 
доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група 
– гвоздено доба I а.
23. Фрагмент обода и врата суда S профилације, (зделе?) танких зидова, 
фине фактуре, окерсиве боје. Обод је косо разгрнут и на извесним мести-
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ма троугаоно проширен; са горње стране украшен је метопама испуњеним 
паралелним линијама. Врат је украшен лучним урезима у низу хоризон-
тално урезаним линијама и двема таласастим линијама које се преплићу. 
Украс је инкрустован белом бојом. Димензије: 0,05 x 0,03 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а.
24. Фрагмент лоптастог трбуха великог суда дебљих зидова, средње фак-
туре, мрке боје, који је украшен хоризонталним линијама груписаним у 
траку, тракастим меандром и елипсоидним површинама испуњеним густо 
урезаним линијама. Трагови инкрустације су беле боје. Димензије: 0,10 x 
0,07 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено 
доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
25. Антропоморфна стилизована керамичка фигурина у виду крста са 
шупљим доњим делом („сукња”), делимично оштећеним. Са обе стране 
налази се украс: по две или три удвојене линије на глави и рукама, док је 
доњи део украшен са више таквих линија. Окер је боје. Димензије: 0,06 x 
0,04 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено 
доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а
26. Керамички предмет S профилације, (инструмент?). На рамену се на-
лазе три брадавичаста испупчења. На горњој страни изведен је спирало-
идни мотив, а на доњој страни, која је благо конкавна, плитко је урезан 
полукруг и кратки зарези. Димензије: 0,035 x 0,025 m. Бронзано доба 
– гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска кул-
турна група – гвоздено доба I а.
27. Фрагментована плочаста шестоугаона, веома стилизована фигурина, 
фине фактуре, сиве боје. По ободу се налазе вертикални зарези. Са обе 
стране налази се приближно исти урезан украс. Вертикално су постављена 
два шрафирана троугла, који се додирују теменом. Дуж ивице фигурине 
изведена је удвојена линија а уз њу краће траке које се састоје од густо 
урезаних хоризонталних зареза и једне вертикалне линије. Димензије: 
0,045 x 0,035 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
28. Фрагмент предмета (жртвеник?) фине фактуре, сиве боје, богато 
украшен. Украс: шрафирани троуглови, узане траке од густо изведених 
кратких линија, удвојене линије које се преплићу, спирале око брадави-
частог испупчења. Богата инкрустација је беле боје. Димензије: 0,045 x 
0,035 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено 
доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
29. Фрагментовани керамички предмет, са једне стране раван. На њему 
су удубљена три кружна мотива, који су распоређени дуж исте осе; у 
средини је највећи, а са стране су два мања мотива. Основа мањих мо-
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тива прекривена је минијатурним јамичастим удубљењима, док се на 
основи највећег мотива налазе концентрични кругови који су из центра 
радијално испресецани. Обод највећег круга оивичен је тачкастим убо-
дима. Димензије: 0,065 x 0,065 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено 
доба I а.
30. Звечка у виду веома стилизоване птице на нози, црне полиране боје, 
фине фактуре. Горња страна украшена је симетрично цикцак удвојеним 
линијама и линијама које се састоје од косих убода. Са доње стране 
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налази се удвојена линија од косих убода која прати обод фигурине. 
Инкрустација је беле боје. На завршетку једног крила налази се мањи 
отвор за провлачење канапа. Димензије: 0,05 x 0,04 m, висина 0,03 m. 
Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, 
жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
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Кленовник (42)

Из Кленовника је керамика из бакарног доба и антропоморфна 
фигурина жутобрдске културне групе.72

 
Кленовник А Бакарно доба, средњи енеолит, баденска културна група
Кленовник B Бронзано доба, позно бронзано доба, жутобрдска културна група

1. Шоља изразито благе S профилације, са једном дршком, танких зидо-
ва, фине фактуре, сиве боје. Дршка прелази обод. Дно је угнуто. Трбух је 
украшен косим жлебовима. Инв. бр. 931. Димензије: висина 0,045, преч-
ник обода 0,055, пречник дна 0,03 m. Бакарно доба, средњи енеолит, 
баденска културна група.
2. Фрагмент велике коничне посуде дебелих зидова, средње фактуре, 
сиве боје. На рамену се налази језичаста дршка. У делу изнад дршке, 
обод је назубљен. Инв. бр. 803. Димензије: 0,09 x 0,08 m. Бакарно доба, 
средњи енеолит, баденска културна група.

72 Косорић, M., 1963, 193 – 196.

T. XLIII
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Кленовник, локалитет Северозападни ревир 
површинског рудника угља Ћириковац (43)

На Северозападном ревиру површинског рудника угља Ћириковац 
нађена је остава од 70 културно и хронолошки (средње бронзано доба, 
гвоздено доба I b – III а, гвоздено доба IV) различитих бронзаних пред-
мета, највероватније премонетарних средстава плаћања.73 У вези са тим 
бронзаним предметима, као и са оставом из Живице, постоји недоумица 
да ли је заиста у питању остава или је то збирка прикупљених предмета 
са различитих делова локалитета. 

 
Кленовник, локалитет Северозападни ревир 
површинског рудника угља Ћириковац

?

 

Кленовник, локалитет У селу (44)

Са локалитета У селу у Кленовику потиче неколиком посуда ва-
тинске и жутобрдске културне групе.74 Са истог места је и једна зооморф-
на керамичка фигурина, која, према начину израде, подсећа на фигурине 
винчанске културне групе. 

 
Кленовник, локалитет У селу А Камено доба, млађе камено доба, винчанска 

културна група (?)
Кленовник, локалитет У селу B Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска 

(Вербичоара) културна група
Кленовник, локалитет У селу C Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано 

доба – гвоздено доба I а

1. Зооморфна фигурина – женка мед-
веда (?) у стојећем ставу. Убодима 
назначена уста, уши, анални отвор 
и очи. Зарезима су наглашени прсти 
на шапама. Пластично су приказане 
дојке. Димензије: 0,074 x 0,04 m. Ка-
мено доба, млађе камено доба, вин-
чанска културна група (?).

T. XLIV

1

73 Јацановић, Д., 1992, 76-80; Stojić, M., 2006a.
74 Stojić, M., 1998, 81, Pl.I/2 – 3.
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Кличевац (45)

Са непознатог локалитета у Кличевцу потиче керамика из бакар-
ног, бронзаног и гвозденог доба.

 
Кличевац А Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Коцофени
Кличевац B 1 Бронзано доба, рано бронзано доба, протоватин
Кличевац B 2 Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група
Кличевац B 3 Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а
Кличевац C Гвоздено доба, гвоздено доба II а, Калакача фаза

 
1. Фрагмент изразито велике посуде – питоса благе профилације, дебљих 
зидова, средње фактуре, окер боје. Обод је благо разгрнут и назубљен. 
Цела површина, од обода до рамена, украшена је мрежастом шрафуром. 
Инв. бр. 95. Димензије: 0,21 x 0,18 m. Бакарно доба, млађи енеолит, кул-
турна група Коцофени. 
2. Фрагмент мање, лоше моделоване зделе S профилације, са малим хо-
ризонтално бушним дршкама елипсоидног пресека, сиве боје. Инв. бр. 
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827. Димензије: висина 0,06, пречник обода (приближно) 0,12, пречник 
дна 0,05 m. Бронзано доба, рано бронзано доба, протоватин. 
3. Мања, незнатно оштећена здела S профилације, лоше моделова-
на, тањих зидова, лоше фактуре, окер и мрке боје, са двема тракастим 
дршкама које не прелазе обод. Инв. бр. 825. Димензије: висина 0,09, 
пречник обода 0,13, пречник дна 0,06 m. Бронзано доба, рано бронзано 
доба, протоватин. 
4. Фрагмент пехара S профилације, танких зидова, средње фактуре, там-
носиве боје. Прелаз врата у раме наглашен је профилацијом. Дршке су 
елипсоидног пресека. Инв. бр. 826. Димензије: 0,10 x 0,095 m. Бронзано 
доба, средње бронзано доба, ватинска културна група.
5. Реконструисани пехар S профилације, танких зидова, фине фактуре, 
мрке боје, са двема (реконструисаним) дршкама. Трбух је благобикони-
чан и развучен у виду ромба; на развученим крајевима налазе се купаст 
пластична испупчења. Нога је конична и шупља. Инв. бр. 425. Димензије: 
висина 0,10, пречник обода 0,06, пречник ноге 0,03 m. Бронзано доба, 
средње бронзано доба, ватинска културна група. 

T. XLVI

4 5

6

7

8



Милорад Стојић и Драган Јацановић

154

ПОЖАРЕВАЦ

6. Минијатурни елипсоидни поклопац танких зидова, средње фактуре, 
мрке боје. У горњем и доњем делу зидови су украшени шрафираним троу-
гловима. Инв. бр. 422. Димензије: висина 0,25, димензије горњег дела 
0,045 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I а, жутобрдска културна група. 
7. Мање оштећен постамент урне дебљих зидова, средње фактуре, тамно-
сиве боје. Горњи отвор је разгрнут и украшен троугаоним проширењима; 
ивице тог отвора украшене су кратким зарезима, а уз ивице троугаоних 
проширења изведен је низ лучних линија. На доњем делу постамента 
налази се низ лучних линија и низ кратких вертикалних зареза. Инв. 
бр. 583. Димензије: висина 0,10, пречник горњег отвора 0,14, пречник 
доњег отвора 0,13 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано 
доба – гвоздено доба I а, жутобрдска културна група. 
8. Фрагмент велике коничне зделе увученог и косо фасетираног обод, 
дебљих зидова, фине фактуре, сиве боје. Раме је украшено непрецизно 
урезаним линијама. Инв. бр. 96. Димензије: 0,11 x 0,07 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба II а, Калакача фаза. 
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75 Јацановић, Д.,/Радојчић, Н. 2001, 67 – 108; Јацановић, Д., 1997, 252
76 Јацановић, Д., 1997, 252, T.III/7.
77 Idem, 1985, 22 – 23. 
78 Idem, 2000, 35 – 56

Кличевац, локалитет Катански брод (46)

Године 1994. на локалитету Катански брод нађена је остава од 
254 бронзана предмета, која је датована у гвоздено доба I а (Br D – Ha 
A1).75 Из те оставе је и фрагмент велике бронзане биконичне посуде типа 
урне која је, као и урне типа Белегиш II – Гава, на врату украшена хори-
зонталним канелурама.76

 
Кличевац, локалитет Катански брод Гвоздено доба, гвоздено доба I а

 

Кличевац, локалитет Храстовача (47)

У приватној колекцији у Пожаревцу чува се једна цела и једна 
фрагментована антропоморфна фигурина винчанске културне групе са 
локалитета Храстовача у Кличевцу.77

 
Кличевац, локалитет Храстовача Камено доба, млађе камено доба, винчанска 

културна група

 

Кличевац, локалитет Растовача (48)

На источном крају дунавске аде у Кличевцу, на локалитету Расто-
вача, 1993. године нађена је остава од 110 бронзаних предмета, тежине 
3810 грама, у посуди типа урне која је карактеристична за крај културне 
групе Белегиш I, приближно око 1200. године пре н. е.78 

 
Кличевац, локалитет Растовача Гвоздено доба, гвоздено доба I а
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Кличевац, локалитет Код задружног дома (49)

Бројна керамика указује на вишеслојни локалитет из бронзаног 
(средње и позно бронзано доба) и гвозденог доба (гвоздено доба I а – b, 
млађе гвоздено доба).

 
Кличевац, локалитет Код задружног дома А 1 Бронзано доба, средње бронзано 

доба, ватинска културна група
Кличевац, локалитет Код задружног дома А 2 Бронзано доба, позно бронзано 

доба, жутобрдска културна група
Кличевац, локалитет Код задружног дома B 1 Гвоздено доба, гвоздено доба I а
Кличевац, локалитет Код задружног дома B 2 Гвоздено доба, гвоздено доба I b
Кличевац, локалитет Код задружног дома B 3 Гвоздено доба, млађе гвоздено доба

1. Фрагмент пехара S профилације, са двема тракастим дршкама које 
прелазе обод, тањих зидова, средње фактуре, окер боје. Инв. бр. 133. 
Димензије: 0,085 x 0,06 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватин-
ска културна група. 
2. Дршка типа ansa lunata пехара благе S профилације, танких зидова, 
фине фактуре, окер и сиве боје. Инв. бр. 138. Димензије: 0,075 x 0,04 m. 
Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група. 
3. Фрагмент веће посуде S профилације, тањих зидова, средње фактуре, 
окер боје. Обод је разгрнут и стањен. Средину врата и раме повезује тра-
каста дршка чија је горња страна благо угнута. Инв. бр. 596. Димензије: 
0,08 x 0,055 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна 
група. 
4. Фрагмент зделе S профилације, танких зидова средње фактуре, окер 
и сиве боје. На делу обода налази се троугаоно проширење. Инв. 130. 
Димензије: 0,065 x 0,06 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватин-
ска културна група (?). 
5. Дршка типа ansa lunata шоље фине фактуре, мркосиве боје. Део изнад 
обода украшен је хоризонталним канелурама, остатак дршке до врха вер-
тикалним канелурама. На самом врху налази се карактеристичан украс. 
Инв. бр. 590. Гвоздено доба, гвоздено доба I а. 
6. Фрагмент зделе S профилације, танких зидова, фине фактуре, там-
носиве боје, полиране површине. На унутрашњој страни обода налази 
се метопа испуњена косим жлебовима. Раме је украшено косим узаним 
канелурама (тордирано). Инв. бр. 585. Димензије: 0,08 0,06 m. Гвоздено 
доба, гвоздено доба I а. 
7. Фрагмент благобиконичне зделе танких зидова, фине фактуре, там-
носиве боје, полиране површине. Горњи конус украшен је лучним ре-
бром. Инв. бр. 600. Димензије: 0,065 x 0,055 m. Гвоздено доба, гвозде-
но доба I а. 
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8. Већи фрагмент великог постоља за урну дебелих зидова, лоше фак-
туре, мрке боје. Отвор је разгрнут и на њему се налази низ троугао-
них проширења. Обод је украшен метопама наизменично испуњеним 
вертикалним и хоризонталним жлебовима. Зидови постоља украшени су 
висећим шрафираним троугловима у комбинацији са спиралама. Инв. бр. 
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431. Димензије: пречник 0,22 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I а. 
9. Постоље урне средњих димензија дебљих зидова, средње факту-
ре, мрке боје. Горњи крај је разгрнут и завршава се низом троугаоних 
проширења; тај део је украшен двоструком линијом уз спољну ивицу 
и низом кратких зареза уз унутрашњу ивицу. Спољни део је украшен 
вертикалним зарезима, лучним урезима у низу, хоризонталним тракама 
испуњеним вертикалним дужима, тракама у виду меандра и шрафира-
ним вертикалним троугловима при дну. Инв. бр- 584. Димензије: висина 
0,09, пречник отвора 0,14, пречник дна 0,12 m. Бронзано доба – гвозде-
но доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а. 
10. Фрагмент велике дршке (двојног суда?) – горњи део, на коме се на-
лази дугметаст пластични украс са концентричним кругом. Ивице дршке 
су уздигнуте. Инв. бр. 591. Димензије: 0,045 x 0,04 m. Бронзано доба – 
гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а. 
11. Фрагмент тракасте дршке која је на горњој страни украшене шрафи-
раним троугловима и четвороугловима. Уз ивице се налазе по две линије. 
Инв. бр. 128. 0,035 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно брон-
зано доба – гвоздено доба I а. 
12. Фрагмент шупље коничне ноге посуде, средње фактуре, мркосиве 
боје; на доњем делу украшена је низом шрафираних висећих троуглова. 
Инв. бр. 588. Димензије: 0,055 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздено доба, 
позно бронзано доба – гвоздено доба I а. 
13. Фрагмент рамена суда типа урне Гава – Белегиш II танких зидова, 
фине фактуре, сиве боје, украшен широким хоризонталним канелурама. 
Инв. бр. 137. Димензије: 0,10 x 0,07. Гвоздено доба, гвоздено доба I b. 
14. Фрагмент зделе S профилације, рађене на витлу, танких зидова, фине 
фактуре, сиве боје. Раме је наглашено. Инв. бр. 592. Димензије: 0,08 x 
0,065 m. Гвоздено доба, млађе гвоздено доба.
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79 Ibid., 252.
80 Ibid., T. III/4.
81 Јацановић, Д., 1992, 87-88
82 Idem, 7 - 8
83 Idem, 1992, 89

Кличевац, локалитет Помрлово (50)

У потоку Помрлово нађена је остава од 110 бронзаних предмета, 
која је била похрањена у керамичкој посуди из гвозденог доба I b.79 Неки 
предмети су намерно поломљени пре похрањивања у оставу.80 Са истог 
места је појединачни налаз бронзане секире са крилцима из гвозденог 
доба I а.81

 
Кличевац, локалитет Помрлово А 1 Гвоздено доба I а
Кличевац, локалитет Помрлово А 2 Гвоздено доба I b

Кобиље, локалитет Старичино (51)

Локалитет Старичино у селу Кобиље познат је као налазиште вин-
чанске и жутобрдске културне групе.82

 
Кобиље, локалитет Старичино А Камено доба, млађе камено доба, 

винчанска културна група
Кобиље, локалитет Старичино B Бронзано доба – гвоздено доба, позно 

бронзано доба – гвоздено доба I а, 
жутобрдска културна група

 

Кобиље, локалитет Старо Кобиље (52)

Са локалитета Старо Кобиље у Кобиљу потиче бронзана секира 
келт, карактеристична за гвоздено доба I а.83

 
Кобиље, локалитет Старо Кобиље Гвоздено доба, гвоздено доба I а
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Костолац, локалитет Код централе (53)

Током земљаних радова на локалитету Код централе нађено је 
неколико фрагментованих посуда из средњег бронзаног доба, гвозденог 
доба I а (жутобрдска културна група) и из гвозденог доба II.

 
Костолац, локалитет Код централе А Бронзано доба, средње бронзано доба, 

ватинска културна група (или Вербичоара)
Костолац, локалитет Код централе B 1 Гвоздено доба, гвоздено доба I а
Костолац, локалитет Код централе B 2 Гвоздено доба II а, Калакача фаза

1. Благобиконични трбух мањег пехара са једном високо постављеном 
тракастом дршком (која недостаје), танких зидова, фине фактуре, сиве 
боје. На рамену се налазе четири правилно распоређена брадавичаста 
испупчења. Од почетка рамена до дна суда изведене су две удвојене 
урезане линије, распоређене између брадавичастих испупчења. Око 
испупчења, наспрам дршке, изведен је низ тачкастих убода. Инв. бр. 
25. Димензије: висина (очувана) 0,35, пречник отвора 0,04, пречник дна 
0,02 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група 
(или Вербичоара). 
2. Фрагмент зделе S профилације, танких зидова, фине фактуре, сиве 
боје. На рамену се налази мања хоризонтално бушна дршка. Разгрнут 
и заравњен обод украшен је удвојеном цикцак линијом од низа убода. 

T. XLVIII
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Спољна ивица обода украшена је кратким косим зарезима, а горњи део 
врата удвојеном линијом од минијатурних убода. По средини врата изве-
дене су дужи од ређе изведених зареза, које су оивичене концентричним 
круговима. Раме је украшено удвојеним линијама, линијама од низа убо-
да, а трбух – линијама од убода, спирала од удвојених линија, мотивима 
концентричног круга, мотивом дрво живота, кратким дужима. Инв. бр. 1. 
Димензије: 0,14 x 0,8 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I а. 
3. Мања лоптаста шоља. Недостаје дршка која је била постављена на 
рамену и која није прелазила обод. Раме је украшено хоризонталним ка-
нелурама испод којих се налази низ удвојених лукова који су били ин-
крустовани. Инв. бр. 2. Димензије: висина 0,045, пречник обода 0,055, 
пречник дна 0,03 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I а. 
4. Фрагмент пехара S профилације, са двема тракастим дршкама, танких 
зидова фине фактуре, сиве боје. Горњи и доњи део врата украшен је уза-
ним тракама испуњеним густо изведеним линијама. Раме је украшено ме-
топама испуњеним косим канелурама и узаном траком од густо изведених 
линија. Горњи део дршке украшен је попречним канелурама, а остатак 
дршке уздужним канелурама. Инв. бр. 926. Димензије: 0,12 x 0,075 m. 
Гвоздено доба, гвоздено доба II а, калакача фаза. 
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Костолац, локалитет Код водопада (54)

Са локалитета Код водопада у Костолцу потиче неколико фрагме-
ната керамике жутобрдске културне групе.

 
Костолац, локалитет Код водопада Бронзано или гвоздено доба, позно 

бронзано доба или гвоздено доба I а 

 
1. Фрагмент рамена зделе S профилације, тањих зидова, средње фактуре, 
сиве боје. У делу испод дршке раме је украшено мотивом концентричног 
круга, од којег полазе X распоређене траке, а остатак рамена – лучним 
тракама, минијатурним елипсама или ромбовима у низу, луковима у низу, 
кратким зарезима у низу. Инв. бр. 832. Димензије: 0,07 x 0,45 m. Бронза-
но или гвоздено доба, позно бронзано доба или гвоздено доба I а.
2. Веома стилизована зооморфна фигурина, фине фактуре, сиве боје, 
недостају глава и реп. На предњој страни, испод главе, налазе се три 
концентрична круга, а на задњем делу, испод репа - један. Бочне стране 
украшено су са под два низа шрафираних висећих и стојећих троуглова. 
Кичмени део наглашен је низом кратких попречних зареза; на исти начин 
наглашена је доња страна између ногу. Почеци ногу и репа назначени су 
са по неколико лучних зареза. Инв. бр. 833. Димензије: 0,05 x 0,025 m. 
Бронзано или гвоздено доба, позно бронзано доба или гвоздено доба I а.

T. XLIX
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Костолац, локалитет Острово (55)

На Острову у Костолцу регистровано је неколико локалитета из 
неолита и гвозденог доба. Острово код Костолца једно је од највећих 
дунавских острва, које се протеже од ушча Велике Мораве до Рамског 
гребена. На пловном путу Дунава оно се налази између 1079. и 1101. км. 
Острово је дужине 22 и ширине приближно 3 км, тако да његова повр-
шина износи приближно65 км2. Надморска висина Острова на западном 
делу је 70 m, а на источном 67 m. Највећа надморска висина на Острову 
је средиште села Острова - 9 m и Растова умка 77 m. Те две коте знатно 
надвисују леву и десну обалу Дунава, чија је надморска висина 68 - 72 
m. Острово је великим делом било под мочварама. Североисточни крај 
је прекривен песком Делиблатске пешчаре, док западни чини плодно и 
оцедито земљиште. Физичкогеографске карактеристике Острова недвос-
мислено указују да она није речна ада, настала акумулацијом речних 
наноса и бујањем барске вегетације, већ померањем главног тока Дуна-
ва на север, изазваним јаким речним струјама Велике Мораве и Млаве. 
На том сектору Дунава, иначе, постоји читав низ типичних речних ада: 
Прва, Дубовска, Стојкова, Ружина, чији је геоморфолошки састав битно 
другачији, надморска висина мања, биљни и животињски свет каракте-
ристичан за барске екосистеме и без антропогених активности. Топоними 
Растовача и Растова Умка на истоименом делу Острова указују на типичну 
копнену, а не барску вегетацију, и потврђују изнету тезу да је оно део 
копна који је велика река одвојила и тако формирала острво. 

Острово се налази на веома важном геостратегијском месту, 
спајајући јужни Банат са Поморављем и Браничевом. Оно је јединствен 
природни фортификациони систем који штити пролаз Дунавом испред 
банатско-браничевског левка, који постепено смањује ширину реке пре 
њеног уласка у Ђердап. Острово је одлично природно брањено са се-
вера главним током Дунава, а са југа његовим напуштеним коритом Ду-
навцем. 

Сви наведени чиниоци условили су да Острово, као и саме обале 
велике реке, буде интензивно насељено од праисторије до касне антике. 
Најстарија насеља на Острову потичу из времена винчанске културне гру-
пе и регистрована су на локалитетима Селиште и Растова Умка. На самом 
Острову регистровано је халштатско насеље на локалитету Селиште. 

Постоји известан број елемената који указују на могућност да 
Острово код Костолца може бити острво Пеуке, дунавско острво на које 
су се склонили Трибали у време похода Александра III Македонског 335. 
године пре н.е.
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•  површина острва од приближно 65 км2, као и његове физичкогео-
графске карактеристике дају могућност да се на њега смести бројна 
трибалска популација испред надируће македонске војске;

•  острово се налази на раскрсници дунавског и моравског пута, те је 
логично претпоставити да су се поражена трибалска племена повла-
чила на север Браничевским повијарцем (косом) – (потоњом трасом 
римског пута Via militaris); 

•  обала реке, односно Дунавца код Старог Костолца веома је стрма и 
висока. Висинска разлика између обале реке и завршетка Браничев-
ске косе је од 35 до 84 m, са нагибом од преко 50 %, што оговара 
карактеристикама острва Пеуке из истопријских извора. Сличне ка-
рактеристике обала Дунава има и код Рамског гребена, наспрам ис-
точног дела Острова. То се потпуно слаже са описима из извора; 

•  археолошки налази потврђују присуство Трибала како на самом ос-
трву тако и у његовој непосредној близини (некропола Пећина у Ста-
ром Костолцу) на овом простору;

•  историјски извори наводе да се Александар Македонски на Дунаву 
сусрео са келтским изасланицима. Три откривене ранокелтске некро-
поле у зони ушћа Млаве у Дунав потврђују стално присуство Келта 
на овом простору крајем IV века старе ере, што, такође, указују на 
могућнсот да се до чувеног сусерта највећег владара антике с пред-
стваницма најмоћнијег староевропског народа догодио управо на том 
месту; 

•  на почетку III века пре н.е. Острово и подручје зона ушћа Млаве и 
Велике Мораве у Дунав постаће основно подручје за експанзију Кел-
та на југ. Три ранокелтске некрополе: Пећине, Рудине и Репњак дају 
довољно елемената да се то подручје означи као врло битно за даља 
проучавања.

 
Већи број налаза указује на то на значај овог острва у време Кел-

та и Скордиска: 
-  керамички крчаг, гвоздена копља и гвоздена коса на источном крају 

Острова – локалитет Чибуклија;
-  бронзане фибуле раставне конструкције и ранолатенске схеме на ло-

калитету Коњско гробље;
-  групни налаз седам гривни и једног прстена, нађених багеровањем 

шљунка на западном делу Острова; датовани у Латен Д.
-  случајни келтски налази са Великог Острва, регистровани код 

Ј.Тодоровића, Келти у југоисточној Европи, Београд 1968, 20-26).
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Наведена археолошка грађа даје довољно елемената да се то ос-
трво - Острово, као и Острово код Великог Градишта и Острово Молда-
ва доведу у везу са познатим Страбоновим податком „ да су Скордисци 
живели крај Истра, подељени у два дела. Скордисци су држали и нека 
острва. Држали су и већину острва на Истру, а имали су и градове Хеор-
ту и Капедунон”. Свакако највеће и археолошким налазима најбогатије 
је Костолачко Острово. Важно је напоменути да и на друга два помену-
та Острова испред Ђердапа постоје трагови Келта, као и значајни келт-
ски локалитети на десној обали Дунава. Тако код Великоградиштанског 
Острова имамо латенска налазишта Бискупље, Кумане, Pincum - Велико 
Градиште и Пожежена.

 
Костолац, локалитет Острово А Млађе камено доба, млађи неолит, винчанска 

културна група
Костолац, локалитет Острово B 1 Гвоздено доба, гвоздено доба II
Костолац, локалитет Острово B 2 Гвоздено доба, млађе гвоздено доба

 
1. Минијатурна бронзана лучна фибула којој недостају део ноге и игла. 
Лук је украшен у пластичном стилу. Дужина 0,03 m. Гвоздено доба, млађе 
гвоздено доба (крај IV века пре н. е.).

T. L

1
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Костолац, локалитет Пиривој (56)

Метални предмети указују да се је место звано Пиривој у Костолцу 
локалитет из млађег гвозденог доба.

 
Костолац, локалитет Пиривој Гвоздено доба, млађе гвоздено доба

1. Гвоздено копље са веома дугим листом и краћим тулцем. Дуж копље 
налази се заобљено ојачање. Дуж ивица налази се жлеб. Димензије: 0,45 

T. LI

2

1

3

4

5 6
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x 0,036 m, дужина листа 0,34, дужина тулца 0,11 m. Гвоздено доба, млађе 
гвоздено доба.
2. Гвоздено листолико копље, чији је лист на два места савијен. Димензије: 
0,21 x 0,03 m. Дужина тулца 0,06 m. Гвоздено доба, млађе гвоздено 
доба.
3. Комад гвозденог лима. Димензије: 0,08 x 0,06 m. Гвоздено доба, млађе 
гвоздено доба.
4. Фрагмент гвозденог жарача чија је дршка тордирана. Димензије: 0,21 
x 0,04 m. Гвоздено доба, млађе гвоздено доба.
5. Фрагмент гвозденог жарача. Димензије: 0,21 x 0,045 m. Гвоздено доба, 
млађе гвоздено доба.
6. Овална плоча од бакарног лима. Димензије: 0,07 x 0,04 m (?). Гвозде-
но доба, млађе гвоздено доба.
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Крављи До, локалитет Извор (57)

Већа количина керамике и осталих предмета указује на то да се 
на локалитету Извор у селу Крављи До налази вишеслојно насеље из ба-
карног, бронзаног и гвозденог доба. 

 
Крављи До, локалитет Извор А Бакарно доба
Крављи До, локалитет Извор B Бронзано доба, средње бронзано доба, 

ватинска културна група
Крављи До, локалитет Извор C Позно бронзано доба – гвоздено доба I а, 

жутобрдска културна група
Крављи До, локалитет Извор D 1 Гвоздено доба, гвоздено доба I b
Крављи До, локалитет Извор D 2 Гвоздено доба, гвоздено доба I b - c

1. Фрагмент веће посуде S профилације, тањих зидова, окерцрвене боје, 
разгрнутог обода. Димензије: 0,07 x 0,065 m. Бакарно доба. 
2. Фрагмент већег лоптастог лонца разгрнутог обода, тањих зидова, фине 
фактуре, мрке боје. Димензије: 0,10 x 0,06 m. Бакарно доба. 
3. Фрагмент питоса S профилације, тањих зидова, средње фактуре, 
заравњеног обода, окер боје. Димензије: 0,05 x 0,05 m. Бакарно доба. 
4. Кремени нож чија је једна бочна страна ретуширана. Димензије: 0,04 
x 0,015 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна 
група (?).
5. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, фине фактуре, тамно-
сиве боје, која на рамену има већу вертикално бушну дршку. Димензије: 
0,09 x 0,07 m. Метално доба (бакарно или бронзано доба).
6. Фрагмент веће дршке елипсоидног пресека, лоше фактуре, мрке боје. 
Димензије: 0,06 x 0,035 m. Метално доба.
7. Фрагмент трбуха суда средње величине, тањих зидова, средње факту-
ре, окер боје, на коме се налази лучно пластично ребро. Димензије: 0,06 
x 0,03 m. Метално доба (бакарно или бронзано доба).
8. Фрагмент дршке типа ansa lunata, чији је унутрашњи део изнад обода 
пехара украшен узаним канелурама. Димензије: 0,03 x 0,02 m. Бронзано 
доба, средње бронзано доба, ватинска културна група.
9. Фрагмент зделе благе S профилације, тањих зидова, средње фактуре, 
окер боје са дршкама типа ansa lunata. Део обода изнад дршке лучно је 
профилисан. Димензије: 0,07 x 0,06 m. Бронзано доба, средње бронзано 
доба, ватинска културна група.
10. Фрагмент трбуха великог суда дебелих зидова, лоше фактуре, мрке 
боје, на коме се налази масивна дршка калемастог типа. Димензије: 
0,05 x 0,04 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска култур-
на група.
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11. Фрагмент веће лоптасте посуде тањих зидова, фине фактуре, мрке 
боје, са већом хоризонтално бушном дршком. Горња страна дршке је 
по дужини благо удубљена. Димензије: 0,13 x 0,08 m. Бронзано доба, 
средње бронзано доба, ватинска културна група (?).

T. LII
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12. Фрагмент обода и врата суда S профилације (као урне жутобрдске 
културне групе), танких зидова, лоше фактуре, сиве боје. Димензије: 
0,05 x 0,025 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а (?).
13. Фрагмент трбуха суда средње величине, тањих зидова, средње фак-
туре, окер боје, на коме се налази мотив точка са четири паоца, оивичен 
лучним урезима. Димензије: 0,06 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоздено 
доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група 
– гвоздено доба I а.
14. Фрагмент веће посуде S профилације, тањих зидова, средње факту-
ре, мркосиве боје. Раме је наглашено и украшено хоризонталним фасета-
ма. На рамену се налазила мања језичаста дршка. Димензије: 0,09 x 0,08 
m. Гвоздено доба, гвоздено доба I b - c. 
15. Фрагмент лоптастог трбуха већег суда тањих зидова, средње фак-
туре, мрке боје, чије је раме украшено хоризонталним канелурама и на 
коме се налази мања језичаста дршка. Димензије: 0,08 x 0,07 m. Гвозде-
но доба, гвоздено доба I b - c.
16. Фрагмент широког, косо разгрнутог обода, који је украшен фасетама, 
и врата великог суда дебљих зидова, лоше фактуре, мрке боје. Димензије: 
0,06 x 0,05 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I b - c. 
17. Фрагмент рамена посуде средње величине тањих зидова, фине фак-
туре, црне боје, који је украшен финим узаним хоризонталним канелура-
ма. Димензије: 0,03 x 0,025 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I b.
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Крупаја, локалитет Врело – Селиште (58)

Са локалитета Врело – Селиште потиче ливено језичасто бакарно 
длето – бакарна полуга, која указује на локалитет из млађег неолита.

 
Крупаја, локалитет 
Врело – Селиште

Камено доба, млађе камено доба, 
винчанска културна група

1. Ливено језичасто бакарно длето – бакарна по-
луга. Димензије: 0,125 x 0,03 m. Камено доба, 
млађе камено доба, винчанска културна група.

Кучево (59)

Са непознатог локалитета у Кучеву потиче мањи пехар из гвозде-
ног доба II c, фаза Ланиште II – Басараби.

 
Кучево Гвоздено доба, гвоздено доба II c, фаза Ланиште II - Басараби

 
1. Фрагмент пехара са једном дршком S профилације, тањих зидова, 
средње фактуре, мрке боје. Дршка недостаје. Испод обода налази се низ 
стојећих и висећих шрафираних троуглова, између којих је узана неорна-
ментисана цикцак трака. Раме је украшено низом стојећих шрафираних 
троуглова. Испод дршке је лучна трака испуњена тремолираним линијама. 
Димензије: висина 0,05 m, пречник отвора 0,055 m, пречник дна 0,035 
m. Гвоздено доба, гвоздено доба II c, фаза Ланиште II – Басараби.

T. LIII

1
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84 Јацановић, Д., 1985, 26.
85 Ibid., 27.
86 Сладић, M., 1988, 19 – 22; Шљивар, Д., 1996, 19 – 25, T.I
87 Младеновић, Б./Јацановић, Д., 2002, 74.

Кула, локалитет Мали Врањевац (60)

На локалитету Мали Врањевац у селу Кула нађена је камена секи-
ра чекић из бакарног или бронзаног доба.84

 
Кула, локалитет Мали Врањевац Бакарно или бронзано доба

 

Кумане, локалитет На брду (61)

Са локалитета На брду у селу Кумане потиче камена секира чекић 
из бакарног или бронзаног доба.85

 
Кумане, локалитет На брду Бакарно или бронзано доба

 

Кумане, локалитет Превод (62)

Приликом обраде земље, на локалитету Превод у селу Кумане, 
нађено је неколико предмета који су објашњени као прилози у ратничком 
гробу из друге половине I века пре н. е. и два предмета (златни привезак 
и кремена стрелица) који потичу из бакарног доба.86 На истом локалитету 
нађен је скордистички гроб из II века пре н. е., у коме су као прилог биле 
керамичке посуде и оружје.87

 
Кумане, локалитет Превод A Бакарно доба
Кумане, локалитет Превод B Гвоздено доба, млађе гвоздено доба
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Кумане, локалитет Смрково (63)

На локалитету Смрково у селу Кумане нађен је фрагмент дна ве-
лике посуде, на чијој се унутрашњој страни налазе купаста испупчења, 
слично посудама са локалитета Хисар у Лесковцу брњичке културне гру-
пе. 

 
Кумане, локалитет Смрково Гвоздено доба I, гвоздено доба I а

1. Фрагмент дна велике посуде са чије се унутрашње стране налазе ку-
паста испупчења, слично посудама са локалитета Хисар у Лесковцу. Инв. 
бр. 895. Димензије: 0,16 x 0,09 m. Гвоздено доба I, гвоздено доба I а.

T. LIV

1
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Курјаче (64)

Из села Курјаче потиче керамика из средњег бронзаног доба и 
гвозденог доба I, као и бронзана фибула из млађег гвозденог доба. 

 
Курјаче А Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група
Курјаче B 1 Гвоздено доба, гвоздено доба I b
Курјаче B 2 Гвоздено доба, млађе гвоздено доба

1. Фрагмент оштро профилисаног пехара, веома фине фактуре, изразито 
танких зидова, окерсиве боје. Обод је наглашено разгрнут, а врат ко-
нусан. На њему се налази урезана трака оивичена тачкастим убодима. 
Дршка је типа ansa lunata и постављена је скоро хоризонтално у односу 
на реципијент. Инв. бр. 91. Димензије: 0,08 x 0,045 m. Бронзано доба, 
средње бронзано доба, ватинска културна група.
2. Незнатно оштећен минијатурни суд S профилације, тањих зидова, 
средње фактуре, мрке боје. Врат је украшен хоризонталним, а раме ко-
сим жлебовима. Хоризонталним жлебовима украшен је и доњи део трбу-
ха. Инв. бр. 730. Димензије: висина 0,04, пречник обода 0,035, пречник 
дна 0,015 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I b. 
3. Оштећена бронзана фибула са четвороугаоном плочом на којој се на-
лазила инкрустација. Инв. бр. 747. Димензије: 0,06 x 0,027 m. Гвоздено 
доба, млађе гвоздено доба.

T. LV

1 2
3
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Ладне Воде (65)

Из села Ладне Воде потиче оштећени благобиконични крчаг који 
указује на насеље из млађег гвозденог доба. 

 
Ладне Воде Гвоздено доба, млађе гвоздено доба

 
1. Незнатно оштећени крчаг S профилације, рађен на витлу, са једном 
дршком (која недостаје), танких зидова, фине фактуре, сиве боје. 
Најистуренији део трбуха пластично је наглашен. Дно је угнуто. Димензије: 
висина 0,14, пречник обода (приближно) 0,12, пречник дна 0,07 m. Гвоз-
дено доба, млађе гвоздено доба. 
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Лазница, локалитет Крш ку албина (66)

Бројни керамички фрагменти указују на вишеслојно насеље из 
бакарног и бронзаног доба. Са овог локалитета потиче керамика која је 
украшена у стилу културне групе Остриковац I b, као и керамика особена 
за костолачку културну групу. Највећи део нађене керамике украшен је у 
стилу културне групе Коцофени. Један фрагмент керамике документује и 
налазиште из позног бронзаног доба, жутобрдску културну групу у њеној 
раној фази. 

 
Лазница, локалитет 
Крш ку албина А 1

Бакарно доба, млађи енеолит, 
културна група Остриковац I b

Лазница, локалитет 
Крш ку албина А 2

Бакарно доба, млађи енеолит, 
костолачка културна група

Лазница, локалитет 
Крш ку албина А 3

Бакарно доба, млађи енеолит, 
културна група Коцофени

Лазница, локалитет 
Крш ку албина B

Бронзано доба, позно бронзано 
доба, жутобрдска културна група

1. Фрагмент трбуха благо профилисане зделе танких зидова, средње 
фактуре, мрке боје. Раме је украшено густом шрафуром. Димензије: 0,06 
x 0,04 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Остриковац I b.
2. Фрагмент трбуха благо профилисане зделе, танких зидова, средње фак-
туре, мрке боје. Раме је украшено тракама испуњеним јамичастим убо-
дима и метопом испуњеном густо урезаним цикцак линијама. Димензије: 
0,055 x 0,05 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Остриковац 
I b.
3. Фрагмент зделе благе S профилације, танких зидова, средње фактуре, 
мрке боје. Испод обода се налази трака испуњена јамичастим удубљењима. 
Раме је украшено висећим и стојећим шрафираним троугловима између 
којих се налази неорнаментисана цикцак трака. Димензије: 0,105 x 0,08 
m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна група. 
4. Фрагмент зделе благе S профилације, танких зидова, средње фак-
туре, мрке боје. Раме је украшено метопом испуњеном удвојеним уре-
зима и тракама које се састоје од густо изведених вертикалних уреза. 
Димензије: 0,06 x 0,055 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка 
културна група. 
5. Фрагмент зделе благе S профилације, танких зидова, средње фактуре, 
мрке боје. Раме је украшено метопама испуњеним удвојеним урезима и 
паралелним линијама од косих убода. Димензије: 0,045 x 0,035 m. Бакар-
но доба, млађи енеолит, костолачка културна група. 
6. Фрагмент рамена изразито велике зделе, тањих зидова, средње факту-
ре, мрке боје, по целој површини украшен удвојеним зарезима. Димензије: 
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0,04 x 0,025 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна гру-
па. 
7. Фрагмент трбуха и тракасте дршке веће посуде тањих зидова, лоше 
фактуре. Дршка је на горњој страни украшена лучним урезима у низу и 
цикцак линијом. Димензије: 0,07 x 0,035 m. Бакарно доба, млађи енео-
лит, костолачка културна група. 
8. Фрагмент зделе наглашене S профилације, танких зидова, средње 
фактуре, мрке боје. Раме је украшено низовима косих убода и косим 
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линијама изведеним у фурхенштих техници. Димензије: 0,09 x 0,06 m. 
Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Коцофени. 
9. Фрагмент шоље S профилације, танких зидова, средње фактуре, мрке 
боје. Раме је украшено вертикално урезаним линијама у фурхенштих тех-
ници. Димензије: 0,065 x 0,05 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна 
група Коцофени. 
10. Фрагмент рамена суда средње величине, благе S профилације, тан-
ких зидова, средње фактуре, мрке боје, који је украшен великим шра-
фираним површинама (троуглови?), линијама у фурхенштих техници. 
Димензије: 0,085 x 0,065 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна гру-
па Коцофени. 
11. Фрагмент врата и рамена већег суда, тањих зидова, средње фактуре, 
мрке боје. Раме је украшено са два реда вертикалних уреза у фурхен-
штих техници; испод њих налазе се косо урезане линије. Димензије: 0,12 
x 0,09 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Коцофени. 
12. Фрагмент трбуха суда средње величине, тањих зидова, средње фак-
туре, мрке боје, украшен хоризонтално урезаним линијама у фурхен-
штих техници, које су на једном месту раздвојене троугаоним убодима. 
Димензије: 0,06 x 0,055 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна група 
Коцофени. 
13. Фрагмент рамена пехара танких зидова, средње фактуре, мрке боје; 
у горњем делу украшен је са два реда косих убода, а остатак косим 
линијама у фурхенштих техници. Димензије: 0,065 x 0,04 m. Бакарно 
доба, млађи енеолит, културна група Коцофени. 
14. Фрагмент рамена пехара танких зидова, средње фактуре, мрке боје, 
украшен мотивом рибља кост у фурхенштих техници. Димензије: 0,06 x 
0,04 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Коцофени. 
15. Фрагмент мањег лоптастог лонца тањих зидова, лоше фактуре, окер 
боје, са тракастом дршком која не прелази обод. Украшен је мрежасто 
урезаним линијама. Димензије: 0,06 x 0,06 m. Бакарно доба, млађи енео-
лит, културна група Коцофени. 
16. Фрагмент већег лонца благе S профилације, тањих зидова, средње 
фактуре, мрке боје. Уз спољну ивицу обода налази се назубљена пластич-
на трака. Трбух је украшен косо урезаним линијама које се местимично 
пресецају. Димензије: 0,09 x 0,08 m. Бакарно доба, млађи енеолит, кул-
турна група Коцофени. 
17. Фрагмент рамена суда средње величине, тањих зидова, средње фак-
туре, окер боје, украшен мотивом рибља кост. Димензије: 0,05 x 0,045 m. 
Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Коцофени. 
18. Фрагмент полулоптасте зделе тањих зидова, средње фактуре, 
мрке боје; украшене је вертикалним назубљеним пластичним тракама. 
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Димензије: 0,08 x 0,065 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна група 
Коцофени. 
19. Фрагмент врата и рамена мањег суда благе S профилације, тањих зи-
дова, средње фактуре, мрке боје. Прелаз врата у раме наглашен је сочи-
вастим налепцима. Суд је украшен косо урезаним линијама. Димензије: 
0,055 x 0,035 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Коцофе-
ни. 
20. Фрагмент тракасте дршке веће посуде тањих зидова, средње факту-
ре, сиве боје. Горња површина дуж ивица је украшена кратким зарезима, 
а остатак површине - паралелно урезаним линијама. Димензије: 0,065 x 
0,05 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Коцофени. 
21. Фрагмент рамена суда типа урне, тањих зидова, средње фактуре, 
мрке боје, украшен хоризонтално урезаним линијама, лучним урезима 
у низу, лучним урезима у низу у комбинацији са три шрафирана висећа 
троугла. Димензије: 0,065 x 0,065 m. Бронзано доба, позно бронзано 
доба, жутобрдска културна група. 
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Лесковац (67)

Језичаста камена секира из Лесковца карактеристична је за вин-
чанску културну групу.88

 
Лесковац Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група

 

Лесково, локалитет Фаташуње (68)

Са локалитета Фаташуње у Лескову потиче групни налаз се-
дам бронзаних предмета: три секире келта, фрагмент мача, торквес и 
наруквица.89 Налаз је датован у Ha А – Б.90

 
Лесково, локалитет Фаташуње Гвоздено доба, гвоздено доба I b

 

Лесково, локалитет Јелен – Чока (69)

Са локалитета Јелен – Чока у Лескову потиче фрагмент лонца из 
бакарног доба.

 
Лесково, локалитет Јелен – Чока Бакарно доба

1. Фрагмент лоптастог лонца 
дебљих зидова, лоше фактуре, 
окер боје. Уз спољну ивицу обо-
да налази се назубљена пластич-
на трака, а испод ње – језичаста 
дршка. Трбух је украшен косо 
урезаним линијама. Инв. бр. 907. 
Димензије: 0,09 x 0,07 m. Бакар-
но доба.

88 Јацановић, Д., 1985, 20.
89 Косорић, M., 1959, 273 – 274; Тодоровић, Ј., 1974, 78 – 79.
90 Ibid.
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Лопушник (70)

Из села Лопушник потиче лук бронзане фибуле са четири кугла-
ста украса, из гвозденог доба II.91

 
Лопушник Гвоздено доба, гвоздено доба II b

 

Лопушник, локалитет Пазариште (71)

Керамика и предмети од камена са локалитета Пазариште у селу 
Лопушник припадају винчанској културној групи. 

 
Лопушник, локалитет 
Пазариште

Камено доба, млађе камено доба, млађи 
неолит, винчанска културна група

1. Фрагмент великог суда дебљих зидова, средње фактуре, окер боје, 
који је украшен широком и великом цикцак (меандар?) траком која је 
испуњена убодима. Димензије: 0,08 x 0,06 m. Камено доба, млађе камено 
доба, винчанска културна група.
2. Фрагмент оштрије профилисаног биконичног трбуха суда средње ве-
личине, тањих зидова, средње фактуре, мркосиве боје. Горњи конус 
украшен је узаним хоризонталним канелурама. На споју конуса налази 
се мања дршка у виду зарубљене купе. Димензије: 0,06 x 0,04 m. Камено 
доба, млађе камено доба, винчанска културна група.
3. Фрагмент питоса дебљих зидова, лоше фактуре, окер боје. Обод је 
благо разгрнут. На горњем делу врата удубљења су изведена изведена 
врховима прстију. Димензије: 0,05 x 0,04 m. Камено доба, млађе камено 
доба, винчанска културна група.
4. Нога жртвеника која је на једној страни украшена косим линијама. 
Димензије: 0,04 x 0,035 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска 
културна група.
5. Језичаста камена секира правоугаоног облика, оштрог сечива. 
Димензије: 0,06 x 0,035 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска 
културна група.
6. Кремена трапезаста алатка, чија је најдужа ивица назубљена. 
Димензије: 0,04 x 0,03 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска 
културна група.

91 Јацановић, Д., 1985, 38; Vasić, R., 1999, 60, 62 (Nr.388).
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7. Кремена листолика алатка која је на једној бочној страни ретуширана. 
Димензије: 0,05 x 0,013 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска 
културна група.
8. Камена алатка. Димензије: 0,06 x 0,035 m. Камено доба, млађе камено 
доба, винчанска културна група.
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Лучица (72)

Са непознатог локалитета у селу Лућица потиче листолики брон-
зани бодеж из бронзаног доба.92

 
Лучица Бронзано доба

 

Лучица, локалитет Брдо – Извор (73)

Предмети од камена, кремена, бронзе и керамике указују на 
вишеслојно налазиште из неолита, бакарног и бронзаног доба на локали-
тету Брдо – извор у селу Лучица. Међу тим предмети посебно је занимљива 
минијатурна секира од серпентинита која указује на могућност да се на 
локалитету у Лучици налазило насеље из исте фазе као насеље из Бели-
це (фаза Буковче I а). 

 
Лучица, локалитет Брдо – извор А 1 Камено доба, млађе камено доба, старији 

неолит, протостарчевачка културна група
Лучица, локалитет Брдо – извор А 2 Камено доба, млађе неолит, винчанска 

културна група
Лучица, локалитет Брдо – извор B Бакарно доба
Лучица, локалитет Брдо – извор C 1 Гвоздено доба, гвоздено доба I
Лучица, локалитет Брдо – извор C 2 Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза 

Ланиште I

1. Минијатурна језичаста секира од зеленог серпентинита са веома 
оштрим сечивом. Димензије: 0,035 x 0,02 m. Камено доба, млађе камено 
доба, протостарчевачка културна група.
2. Правилно обликована (у виду елипсе) кремена алатка. Димензије: 
0,036 x 0,018 m. Камено доба, млађе камено доба. 
3. Трокраки протом са угла жртвеника, тамносиве боје, углачане повр-
шине. Димензије: 0,04 x 0,035 m. Камено доба, млађе неолит, винчанска 
културна група. 
4. Зооморфни украс са дршке, средње фактуре, окерсиве боје, троугао-
ног облика. На горњем делу налазе се два рожаста испупчења. Пластично 
су наглашене очи. Њушка је купаста. Димензије: 0,04 x 0,035 m. Камено 
доба, млађи неолит, винчанска културна група. 
5. Фрагмент камене секире чекића – предњи део. Сечиво је лучно про-
ширено. Димензије: 0,05 x 0,05 m. Бакарно доба.

92 Јацановић, Д., 1985, 27.
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6. Фрагмент доњег дела са сечивом бронзане секире келта. Сечиво је 
лучно наглашено. Димензије: 0,04 x 0,03 m. Гвоздено доба, гвоздено 
доба I.
7. Фрагмент – завршетак сечива бронзаног српа са два ребраста ојачања. 
Димензије: 0,04 x 0,02 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I.
8. Троугаоно бронзано копље са по једним ребром дуж листа. На доњем 
крају налазе се два мала отвора; у једном од њих сачувана је бронзана 
нитна. Димензије: 0,04 x 0,02 m. Бронзано доба, старије бронзано доба.
9. Фрагмент дршке бронзаног мача или бодежа са отвором. Димензије: 
0,035 x 0,03 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I (?).
10. Фрагмент благобиконичне зделе дебљих зидова, фине фактуре, црне 
боје, полиране површине. Горњи конус је украшен хоризонталним кане-
лурама. Раме је декорисано хоризонтално и лучно (мотив гирланде) уре-
заним линијама назубљеним инструментом. Димензије: 0,06 x 0,045 m. 
Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ланиште I. 
11. Фрагмент коничне зделе увученог и хоризонтално фасетираног обода, 
средње фактуре, мрке боје. Димензије: 0,05 x 0,035 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба II b, фаза Ланиште I. 
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Љубиње, локалитет Мајура II (74)

Приликом истраживања обављених 1955. године потиче налаз 
веће количине керамике из бакарног и, можда, бронзаног доба са лока-
литета Мајура II у Љубињу. 

 
Љубиње, локалитет Мајура II А Бакарно доба, старији енеолит, 

културна група Салкуца (?)
Љубиње, локалитет Мајура II B Бронзано доба (?)

1. Фрагмент велике коничне посуде дебљих зидова, средње фактуре, 
мрке боје. На ободу се налазе три испупчења у виду трапеза. Димензије: 
0,10 x 0,06 m. Метално доба (бакарно или бронзано доба). 
2. Фрагмент веће посуде S профилације, дебљих зидова, лоше фактуре, 
мрке боје. Димензије: 0,06 x 0,045 m. Метално доба (бакарно или брон-
зано доба).
3. Фрагмент посуде S профилације, тањих зидова, лоше фактуре, мрке 
боје, на коме се налази хоризонтално бушна тракаста дршка чије су ивице 
благо повијене нагоре. Димензије: 0,06 x 0,07 m. Бакарно доба, старији 
енеолит, културна група Салкуца I – III (?).
4. Фрагмент веће посуде тањих зидова, лоше фактуре, мрке боје, на којој 
се налази трапезаста дршка. Димензије: 0,08 x 0,05 m. Бакарно доба, 
старији енеолит, културна група Салкуца I – III (?).
5. Фрагмент велике посуде дебљих зидова, средње фактуре, окер боје, 
на којој се налази велика трапезаста дршка. Димензије: 0,08 x 0,07 m. 
Бакарно доба, старији енеолит, културна група Салкуца I – III (?).
6. Фрагмент веће посуде дебљих зидова, грубе фактуре, сиве боје, који 
је украшен дубоким браздастим хоризонталним и цикцак линијама. 
Димензије: 0,045 x 0,04 m. Метално доба.
7. Фрагмент трбуха лонца дебљих зидова, лоше фактуре, мрке боје, 
на коме се налази пластична трака украшена отисцима врхова прстију. 
Димензије: 0,04 x 0,04 m. Метално доба.
8. Биконични пршљенак који је на обе стране украшен радијално 
распоређеним урезаним линијама. Димензије: пречник – 0,037 m. Бакар-
но доба, старији енеолит, културна група Салкуца I – III (?).
9. Биконични пршљенак са већим отвором. Грубо моделован. Димензије: 
пречник – 0,04 m. Бакарно доба, старији енеолит, културна група Салку-
ца I – III (?).
10. Биконични пршљенак са ужим ексцентричним отвором. На једној 
страни налазе се два уреза (секундарно настала?). Мрке боје, грубо мо-
делован. Димензије: пречник – 0,35 m. Метално доба.
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11. Фрагмент керамичког предмета у виду калема недостаје један крај. 
Мрке је боје, грубо моделован. Димензије: 0,06 x 0,045 m. Метално 
доба.
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Љубићево, локалитет Сушара (75)

На локалитету Сушара у Љубићеву нађена је камена секира чекић 
из металног доба.

 
Љубићево, локалитет Сушара Метално доба

 
1. Незнатно оштећена камена се-
кира чекић елипсоидног облика, са 
отвором за држаље ближе оштри-
ци. Инв. бр. 899. Димензије: 0,09 x 
0,065 m. Метално доба. 

Љубичево (76)

Из Љубичева је пехар који је карактеристичан за жутобрдску кул-
турну групу.93 

 
Љубичево Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба 

– гвоздено доба I а, жутобрдска културна група

T. LXIII

1

93 Младеновић, Б./Јацановић, Д., 2002, 37.
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Мало Црниће, локалитет Амбуланта (77)

Код здравствене амбуланте у Малом Црнићу нађена је керамика 
која припада жутобрдској културној групи.

 
Мало Црниће, локалитет 
Амбуланта

Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I а

1. Фрагмент рамена зделе танких зидова, фине фактуре, окер боје, на 
коме се налази мања дршка троугаоног пресека. На доњој страни дршка 
ја украшена паралелно урезаним линијама, а њена горња површина - 
шрафираним троуглом. Трагови инкрустације. Инв. бр. 1595. Димензије: 
0,06 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I а. 

Мало Црниће, локалитет Старичино (78)

Са локалитета Старичино у Малом Црнићу потиче антропоморфна 
керамичка фигурина жутобрдске културне групе.94

 
Мало Црниће, локалитет 
Старичино

Бронзано доба, позно бронзано доба, 
жутобрдска културна група

84 Јацановић, Д., 1985, 32.

1

T. LXIV



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

189

Мало Црниће, локалитет Топлик (79)

Једно од најзначајнијих археолошких налазишта у Стигу је ло-
калитет Топлик у Малом Црнићу. Смештен је на самој источној ивици 
села, на завршетку лесоидног платоа стишке равнице, изнад широке 
алувијалне равни реке Млаве. Локалитет је добио име по термалном из-
вору, који се налазио испод локалитета и који је данас скоро зарушен, те 
се само по томе што место на коме је био не мрзне зими, може и данас си-
гурно лоцирати. Народ Стига верује да је на том месту била црква, „која 
је потонула”. За сам извор се верује да је лековит и на њега одлазе жене 
на Младу недељу ради здравља.

Површина локалитета је око петнаест хектара. Пољопривредним 
радовима на овом простору наилази се на различите трагове материјалне 
и духовне културе разних народа, који су ту живели током неколико 
миленијума. Археолошка ископавања на овом локалитету нису вршена, 
али су подаци који су добијени прикупљањем површинског материјала 
значајни за науку и културу, како Браничева, тако и суседних области. 
Приликом рекогносцирања 1992. године на локалитету Топлик у Малом 
Црнићу нађена је већа количина керамике из неолита, бакарног, бронза-
ног и гвозденог доба.

 
Мало Црниће, л. Топлик А 1 Млађе камено доба, средњи неолит, 

старчевачка културна група
Мало Црниће, л. Топлик А 2 Млађе камено доба, винчанска културна група
Мало Црниће, л. Топлик B 1 Бакарно доба, средњи енеолит, баденска 

културна група95

Мало Црниће, л. Топлик B 2 Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка 
културна група

Мало Црниће, л. Топлик C Бронзано доба, средње бронзано доба, 
ватинска културна група96

Мало Црниће, л. Топлик D Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а

1. Фрагмент великог суда дебелих зидова, лоше фактуре, мрке боје; пре-
лом је црн. Обод је благо разгрнут и стањен. Врат је конусан, украшен 
вертикално организованим барботином. Димензије: 0,09 x 0,07 m. Млађе 
камено доба, средњи неолит, старчевачка културна група.
2. Фрагмент великог суда S профилације, тањих зидова, лоше фактуре, 
окерцрвене боје, прелом је црн. Врат је конусан, а трбух наглашено лоп-
таст. По целој површини украшен је барботин техником („неорганизова-
ни барботин”). Димензије: 0,08 x 0,065 m. Млађе камено доба, средњи 
неолит, старчевачка културна група.
95 Младеновић, Б./Јацановић, Д., 2002, 38 (илустрација: шоља).
96 Stojić, M., 1998, 82, T.II/5 - 13.
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3. Фрагмент великог лоптастог суда дебелих зидова, лоше фактуре, окер 
боје; прелом је црн. Обод је стањен и благо разгрнут. Унутрашњост је 
премазана мрком размућеном глином; спољна страна украшена је вер-
тикално организованим барботином. Димензије: 0,08 x 0,08 m. Млађе 
камено доба, средњи неолит, старчевачка културна група.
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4. Фрагмент великог лоптастог суда дебелих зидова, лоше фактуре, окер 
боје; прелом је црн. Обод је стањена, а врат конусан. Трбух је лоптаст. 
По целој површини изведен је украс – вертикално организовани барбо-
тин. Димензије: 0,11 x 0,11 m. Млађе камено доба, средњи неолит, стар-
чевачка културна група
5. Фрагмент трбуха великог суда дебелих зидова, лоше фактуре, мрке 
боје (прелом је црн), који је украшен пластичном розетом прекривеном 
неправилним удубљењима. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Млађе камено доба, 
средњи неолит, старчевачка културна група
6. Фрагмент трбуха и дна великог суда дебелих зидова, лоше фактуре, 
окер боје; прелом је црн. Трбух је украшен штипањем врховима палца и 
кажипрста. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Млађе камено доба, средњи нео-
лит, старчевачка културна група
7. Фрагмент лоптастог трбуха нешто дебљих зидова, лоше фактуре, окер 
боје, прелом је црн. По целој површини украшен је отисцима врхова 
прстију. Димензије: 0,05 x 0,04 m Млађе камено доба, средњи неолит, 
старчевачка културна група
8. Фрагмент трбуха великог суда дебелих зидова, лоше фактуре, мрке 
боје; прелом је црн. Украшен је жлебовима различите дужине, истог 
правца. Димензије: 0,07 x 0,05 m. Млађе камено доба, средњи неолит, 
старчевачка културна група.
9. Фрагмент реципијента и ноге пехара дебљих зидова, лоше фактуре. 
Нога је ваљкаста, делимично шупља. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Млађе 
камено доба, средњи неолит, старчевачка културна група.
10. Фрагмент великог суда тањих зидова, фине фактуре, окер боје. 
Унутрашњост је полирана. Спољна страна украшена је веома широким 
благо искошеним канелурама. Димензије: 0,09 x 0,09 m. Млађе камено 
доба, средњи неолит, старчевачка културна група.
11. Фрагмент велике посуде дебелих зидова, средње фактуре, мрке боје. 
Украшен је узаним пластичним паралелно и угласто постављеним ребри-
ма. Инв. бр. 3357. Димензије: 0,09 x 0,08 m. Млађе камено доба, средњи 
неолит, старчевачка културна група.
12. Фрагмент стубасте стилизоване антропоморфне фигурине – задња 
страна са једним патрљком (руком), окер боје. Урезима је назначена коса. 
Инв. бр. 3390. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Млађе камено доба, средњи 
неолит, старчевачка културна група.
13. Фрагмент лоптастог лонца разгрнутог и заравњеног обода, који је 
украшен попречним урезима, тањих зидова, средње фактуре, мрке боје. 
Димензије: 0,0455 x 0,035 m. Праисторијски период. 
14. Фрагмент великог суда наглашене S профилације, тањих зидова, лоше 
фактуре, мрке и сиве боје. Од обода полази дршка елипсоидног пресе-
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ка, која се завршава на рамену. Нога је ваљкаста, делимично шупља. 
Димензије: 0,10 x 0,09 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска 
културна група.
15. Фрагмент трбуха великог суда дебљих зидова, средње фактуре, окер 
боје, на коме се налази полулоптасто задебљање и широке урезане тра-
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ке, од којих су поједине испуњене јамичастим убодима. Димензије: 0,06 
x 0,06 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група.
16. Фрагмент суда који је имао три или четири ноге, тањих зидова, средње 
фактуре, црне боје. Трбух реципијента и нога, која је троугаоног пресе-
ка, украшени су тракама од паралелно урезаним линија. Димензије: 0,08 
x 0,05 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група.
17. Фрагмент трбуха и дна великог суда дебелих зидова, лоше фактуре, 
сиве боје. Трбух је украшен широким непрецизним вертикалним канелу-
рама. Димензије: 0,09 x 0,08 m. Метално доба
18. Фрагмент зделе изразито благе S профилације, танких зидова, фине 
фактуре, окер боје. На рамену је украшена метопама испуњеним хоризон-
талним и вертикалним линијама у фурхенштих техници. Димензије: 0,04 
x 0,035 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна група. 
19. Фрагмент зделе изразито благе S профилације, танких зидова, фине 
фактуре, окер боје; украшена је на рамену хоризонтално урезаним 
линијама у фурхенштих техници. Инв. бр. 3378. Димензије: 0,04 x 0,04 
m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна група.
20. Фрагмент питоса средње величине, тањих зидова, средње фактуре, 
мрке боје. Обод је благо разгрнут и на спољној ивици украшен украшен 
косим зарезима. Димензије: 0,035 x 0,035 m. Метално доба.
21. Фрагмент веће посуде наглашено S профилације, тањих зидова, фине 
фактуре, окер и црне боје. Димензије: 0,10 x 0,07 m. Бронзано доба, 
средње бронзано доба, ватинска културна група.
22. Фрагмент рамена пехара танких зидова, средње фактуре, мрке боје, 
украшен урезаном спиралом. Инв. бр. 3386. Димензије: 0,04 x 0,04 m. 
Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група.
23. Фрагмент посуде благе S профилације, танких зидова, средње факту-
ре мрке боје. Димензије: 0,08 x 0,05 m. Метално доба.
24. Фрагмент већег изразито благо профилисаног суда дебљих зидова, 
средње фактуре, окерсиве боје. Испод обода постављена је хоризонтал-
но бушна тракаста дршка. Димензије: 0,06 x 0,06 m. Метално доба.
25. Фрагмент оштрије S профилисаног пехара танких зидова, добре фак-
туре, мрке и црне боје. Тракасте дршке повезивале су обод са спојем ко-
нуса трбуха. Димензије: 0,06 x 0,055 m. Бронзано доба, средње бронзано 
доба, ватинска културна група.
26. Фрагмент трбуха изразито великог суда дебљих зидова, лоше факту-
ре, мрке боје. Украшен је пластичним ребрима која формирају троуглове 
и правоугаонике. Димензије: 0,09 x 0,08 m. Праисторијски период.
27. Фрагмент лоптастог трбуха већег суда тањих зидова, фине факту-
ре, окер боје, који је украшен канелованом спиралом или концентрич-
ним круговима, канелурама и већим јамичастим удубљењима. Димензије: 
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0,07 x 0,06 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна 
група (?).
28. Фрагмент лоптастог трбуха суда средње величине, танких зидова, 
добре фактуре, црне боје. Украшен је урезаним спиралама и линијама. 
Димензије: 0,04 x 0,04 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватин-
ска културна група.
29. Фрагмент рамена великог суда S профилације, дебљих зидова, 
фине фактуре, сиве боје. Украшен је концентричним круговима, правим 
линијама од кратких зареза и правим и кривим линијама састављеним од 
минијатурних троугаоних удубљења. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а.
30. Фрагмент трбуха и дна веће посуде тањих зидова, средње факту-
ре, мркосиве боје. Дно је благо угнуто. Трбух је украшен паралелним и 
изломљеним линијама. Димензије: 0,08 x 0,065 m. Бронзано доба – гвоз-
дено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна 
група – гвоздено доба I а.
31. Фрагмент врата великог суда S профилације, дебљих зидова, добре 
фактуре, сиве боје. Украшен је груписаним концентричним круговима и 
зарезима у низу. Димензије: 0,07 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздено 
доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група 
– гвоздено доба I а.
32. Фрагмент – половина полулоптастог пршљенка окер боје, чија је доња 
половина украшена шрафираним троугловима. Димензије: висина – 0,02 
m, пречник– 0,05 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано 
доба – гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а
33. Фрагмент пирауноса дебљих зидова, средње фактуре, окер боје. Обод 
је заравњен. На горњем делу налази се благо надоле повијена језичаста 
дршка дуж које је пластично ребро. Димензије: 0,13 x 0,10 m. Бронзано 
доба, средње или позно бронзано доба.
34. Фрагмент дубљег коничног реципијента пирауноса дебљих зи-
дова, грубе фактуре, окер боје. На горњем делу налазе се два ублизо 
постављена брадавичаста испупчења. Димензије: 0,06 x 0,06 m. Бронза-
но доба, средње или позно бронзано доба.
35. Фрагмент изразито велике посуде типа урне дебелих зидова, лоше 
фактуре, окер боје. Обод је изразито широк. Врат је украшен широким 
хоризонталним канелурама. Димензије: 0,12 x 0,10 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба I b.
36. Фрагмент благобиконичне зделе дебљих зидова, средње факту-
ре, окер боје. Горњи конус украшен је косима канелурама (тордиран). 
Димензије: 0,045 x 0,03 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I b.
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37. Фрагмент веће благобиконичне зделе дебљих зидова, фине фактуре, 
сиве боје, углачане површине. Горњи конус је украшен благо искошеним 
канелурама. Димензије: 0,10 x 0,6 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I b.
38. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, средње фактуре, окер 
боје. Горњи конус украшен је широким канелурама. На рамену се нала-
зила језичаста дршка. Димензије: 0,10 x 0,09 m. Гвоздено доба, гвоздено 
доба I b.
39. Фрагмент веће посуде типа урне тањих зидова, фине фактуре, сиве 
боје. На рамену се налази мања језичаста дршка испод које су изведене 
благо искошене канелуре. Димензије: 0,10 x 0,10 m. Гвоздено доба, гвоз-
дено доба I b.
40. Фрагмент дугог конусног врата веће посуде типа урне тањих зидо-
ва, фине фактуре, сиве боје. Украшен је хоризонталним канелурама. 
Димензије: 0,06 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I b.
41. Фрагмент рамена суда типа урне тањих зидова, фине фактуре, црне 
боје. Украшен је канелурама и јамичастим удубљењима. Димензије: 0,05 
x 0,05 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I b.
42. Фрагмент рамена суда типа урне тањих зидова, фине фактуре, сиве 
боје, на коме се налази мања језичаста дршка и које је украшено канелу-
рама. Димензије: 0,06 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I b.
43. Фрагмент велике тордиране дршке, фине фактуре, сиве боје. Инв. бр. 
3373. Гвоздено доба, гвоздено доба I b.
44. Фрагмент рамена суда средње величине, тањих зидова, фине факту-
ре, црне боје. Украшен је прецизно изведеним вертикалним канелурама. 
Димензије: 0,04 x 0,03 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I а.
45. Фрагмент велике посуде типа урне S профилације, дебљих зидова, 
фине фактуре, окер боје. Горња површина широког, косо разгрнутог обо-
да украшена је широким хоризонталним фасетама. Врат је украшен из-
разито широким хоризонталним канелурама. Димензије: 0,12, пречник 
0,10 m. Гвоздено доба, гвоздено доба I c.
46. Изразито велика дршка, елипсоидног пресека, фине фактуре, тамно-
сиве боје. Украшена је тордирањем. Димензије: 0,10 x 0,025 m. Гвоздено 
доба, гвоздено доба I (I a?).
47. Фрагмент велике посуде типа урне тањих зидова, средње фактуре, 
мрке боје. Обод је проширен и хоризонтално профилисан. Врат је дуг, 
конусан, у горњем делу украшен непрецизно изведеним хоризонталним 
линијама. Димензије: 0,13 x 0,12 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II а, 
Калакача фаза.
48. Фрагмент обода и врата већег суда неуобичајене профилације, 
дебљих зидова, средње фактуре, мрке боје. Обод је обликован двема хо-
ризонталним фасетама. Врат је цилиндричан; у горњем делу украшен је 
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урезаним линијама. Димензије: 0,04 x 0,035 m. Гвоздено доба, гвоздено 
доба II а, Калакача фаза.
49. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, фине фактуре, сиве 
боје. Горњи конус је украшен хоризонталним канелурама. Раме је укра-
шено хоризонталним и лучним линијама (мотив гирланде) назубљеним 
инструментом. Димензије: 0,07 x 0,045 m. Гвоздено доба, гвоздено доба 
II b, фаза Ланиште I.
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50. Фрагмент веће зделе наглашено S профилације, тањих зидова, средње 
фактуре, окер боје. Прелаз врата у трбух наглашен је линијом изведеном 
назубљеним инструментом. Горња страна обода украшена је назубљеним 
инструментом – висећим и стојећим троугловима између којих се налази 
неорнаментисана цикцак трака. Димензије: 0,10 x 0,08 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба II b, фаза Ланиште I
51. Фрагмент трбуха суда средње величине тањих зидова, средње фак-
туре, мркосиве боје. Прелаз врата у раме наглашен је низом S жигосаних 
мотива. Димензије: 0,05 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b, 
Ланиште I.
52. Фрагмент трбуха суда типа урне дебљих зидова, средње фактуре, 
мрке боје. Раме је украшено хоризонталним канелурама; испод и изнад 
тог украса налази се низ S жигосаних мотива. Инв. бр. 3363. Димензије: 
0,05 x 0,04 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ланиште I. 
53. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, фине фактуре, сиве 
боје. Горњи конус је украшен хоризонталним канелурама, а раме мотивом 
гирланде назубљеним инструментом. Инв. бр. 3361. Димензије: 0,075 x 
0,045 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ланиште I. 
54. Фрагмент лоптастог трбуха суда типа урне, тањих зидова, средње 
фактуре, окер боје. Украшен је мотивом гирланде назубљеним инстру-
ментом. Инв. бр. 3490. Димензије: 0,13 x 0,06 m. Гвоздено доба, гвоздено 
доба II b, фаза Ланиште I. 
55. Фрагмент коничне зделе тањих зидова, средње фактуре, мрке боје, 
пластично наглашеног и увученог обода чија је горња страна благо лучне 
профилације. Димензије: 0,0455 x 0,035 m. Гвоздено доба, фаза Пре-
вешт.
56. Фрагмент великог питоса дебелих зидова, лоше фактуре, мрке боје. 
Обод је разгрнут и украшен X урезима. На исти начин украшена је пла-
стична трака на прелазу врата у раме. Димензије: 0,06 x 0,06 m. Гвозде-
но доба, гвоздено доба III а.
57. Фрагмент већег питоса дебљих зидова, средње фактуре, сличне 
профилације, као претходни. Спољна страна обода украшена је метопама 
испуњеним косим зарезима улево и удесно. Димензије: 0,04 x 0,035 m. 
Гвоздено доба, гвоздено доба III а.
58. Фрагмент изразито великог широког питоса дебелих зидова, лоше 
фактуре, мрке боје. Украшен је таласастом пластичном траком на којој се 
налазе попречни зарези. Димензије: 0,11 x 0,08 m. Гвоздено доба, гвоз-
дено доба III а.
59. Фрагмент питоса благе S профилације, дебелих зидова, средње фак-
туре, окер боје. Ивица разгрнутог обода и пластична трака на рамену 
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украшени су X урезима. Инв. бр. 3367. Димензије. 0,06 x 0,06 m. Гвозде-
но доба, гвоздено доба III а.
60. Фрагмент горњег дела питоса благе S профилације, тањих зидова, 
средње фактуре, мрке боје. Спољна ивица заравњеног обода украшене је 
косим линијама. Инв. бр. 3369. Гвоздено доба, гвоздено доба III а.
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61. Фрагмент лонца благе профилације, тањих зидова, лоше фактуре, 
мрке боје. На рамену се налази широка, плитка хоризонтална канелура. 
Раме је украшено жлебовима непрецизно изведеним чешљастим инстру-
ментом. Димензије: 0,07 x 0,05 m. Гвоздено доба, млађе гвоздено доба
62. Фрагмент трбуха лонца благе профилације, тањих зидова, лоше 
фактуре, мрке боје, који је у једном делу украшен линијама изведеним 
чешљастим инструментом. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Гвоздено доба, 
млађе гвоздено доба.
63. Фрагмент трбуха лонца благе профилације, тањих зидова, лоше фак-
туре, мрке боје, који је украшен линијама изведеним чешљастим ин-
струментом. Димензије: 0,06 x 0,025 m. Гвоздено доба, млађе гвоздено 
доба.
64. Фрагмент зделе S профилације, танких зидова, фине фактуре, рађен 
на витлу, сиве боје. Димензије: 0,06 x 0,04 m. Гвоздено доба, млађе гвоз-
дено доба. 
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Мало Градиште – Љубиње, локалитет Мајура (80)

На локалитету Мајура, на међи села Мало Градиште и Љубиње, 
нађена је керамика из бакарног доба, позног бронзаног доба или гвозде-
ног доба I а, као и из гвозденог доба II b, фаза Ланиште I.

Мало Градиште – Љубиње, 
локалитет Мајура А

Бакарно доба, старији енеолит, културна група 
Салкуца (?)

Мало Градиште – Љубиње, 
локалитет Мајура B 1

Бронзано – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I а – жутобрдска културна група

Мало Градиште – Љубиње, 
локалитет Мајура B 2

Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ланиште I

 
1. Фрагмент питоса дебљих зидова, лоше фактуре, грубо обликован. Обод 
је украшен отисцима врхова прстију, као и горњи део врата. Димензије: 
0,11 x 0,09 m. Бакарно доба, старији енеолит, Салкуца I – III (?).
2. Фрагмент обода и дршке већег суда тањих зидова, средње фактуре, 
окер боје. У делу са којег полази дршка обод је украшен кратким попреч-
ним зарезима. Горњи део дршке украшен је дужима на чијим се крајевима 
налази по један концентрични круг; са дужи полазе два издужена шрафи-
рана троугла у фурхенштих техници. Димензије: 0,04 x 0,03 m. Бронзано 
доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група - гвоздено доба I а.

1

2
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3. Фрагмент коничне зделе пластично наглашеног, увученог, косо торди-
раног обода тањих зидова, фине фактуре, црне боје. Раме је украшено 
низом S жигосаних мотива. Димензије: 0,085 x 0,045 m. Гвоздено доба, 
гвоздено доба II b, фаза Ланиште I. 
4. Фрагмент коничне зделе пластично наглашеног, увученог, хоризон-
тално канелованог обода, тањих зидова, фине фактуре, црне боје. Раме 
је украшено низом стојећих шрафираних троуглова. Димензије: 0,06 x 
0,045 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ланиште I. 
5. Фрагмент рамена веће посуде тањих зидова, фине фактуре, црне боје, 
који је украшен низом висећих шрафираних троуглова. Димензије: 0,04 x 
0,03 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II b, фаза Ланиште I. 
6. Фрагмент дуге лучне дршке шестоугаоног пресека пехара фине факту-
ре, црне боје. Димензије: 0,04 x 0,03 m. Гвоздено доба, гвоздено доба II 
b, фаза Ланиште I. 



Милорад Стојић и Драган Јацановић

202

ПОЖАРЕВАЦ

Манастирица, локалитет Черет (81)

Са локалитета Черет у Манастирици потиче бронзани торквес, 
који је датован у Ha B2.97 

Манастирица, локалитет Черет Гвоздено доба, гвоздено доба II а

 

Манастирица, локалитет Сипаница (82)

Средином XX века у керамичком суду нађен је већи број бронза-
них и гвоздених гривни, од којих су многе загубљене, и бронзано дугме 
из старијег гвозденог доба.98

Манастирица, локалитет Сипаница Гвоздено доба, гвоздено доба II

 

Мелница, локалитет Чукар (83)

Са локалитета Чукар у селу Мелница потиче камена секира чекић 
из бакарног или бронзаног доба.99

Мелница, локалитет Чукар Бакарно или бронзано доба

 

Мелница, локалитет Југовац (84)

На локалитету Југовац у селу Мелница нађена је камена секира 
чекић из бакарног или бронзаног доба.100 

Мелница, локалитет Југовац Бакарно или бронзано доба

97 Јацановић, Д., 1992, 91
98 Тодоровић, Ј., 1994, 54 – 55.
99 Јацановић, Д., 1985, 26.
100 Ibid.
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Милатовац, локалитет Витаревац (85)

Приликом рекогносцирања на локалитету Витаревац у Мила-
товцу 2000. године нађена је већа количина керамике која упућује на 
једнослојно насеље из бакарног доба.

 
Милатовац, локалитет 
Витаревац

Бакарно доба, млађи енеолит, 
културна група Коцофени

1. Фрагмент веће коничне зделе тањих зидова, лоше фактуре, мрке боје. 
Спољна ивица обода наглашена је кратким зарезима. Украс је изведен 
браздасто урезаним линијама. Инв. бр. 3041. Димензије: 0,06 x 0,035 m. 
Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Коцофени.
2. Фрагмент благо разгрнутог обода и дугог конусног врата веће посуде, 
тањих зидова, лоше фактуре, мрке боје. Обод је заравњен. Испод обода 
налази се језичаста дршка. Украс је изведен косим браздастим линијама. 
Инв. бр. 3037. Димензије: 0,07 x 0,07 m. Бакарно доба, млађи енеолит, 
културна група Коцофени. 
3. Фрагмент велике посуде тањих зидова, лоше фактуре, мрке боје. Обод 
је благо разгрнут. Уз спољну ивицу обода налази се пластична трака 
украшена отисцима врхова прстију. Испод те траке налази се хоризон-
тално ребро украшено као и трака. Украс је изведен косим линијама. 
Инв. бр. 3036. Димензије: 0,09 x 0,08 m. Бакарно доба, млађи енеолит, 
културна група Коцофени. 
4. Фрагмент питоса дебелих зидова, лоше фактуре, окерцрвене боје. 
Обод је стањен и благо разгрнут. Испод обода налази се узана пластич-
на трака прекривена отисцима врхова прстију. Испод те траке је широко 
пластично ребро такође прекривено отисцима врхова прстију. Инв. бр. 
3042. Димензије: 0,09 x 0,08 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна 
група Коцофени. 
5. Фрагмент изразито плитке зделе тањих зидова, средње фактуре, мрке 
боје, чији је увучени обод пластично наглашен и са унутрашње стране 
заобљен. Димензије: 0,06 x 0,06 m. Бакарно доба, млађи енеолит, кул-
турна група Коцофени. 
6. Фрагмент веће коничне посуде дебљих зидова, средње фактуре, мрке 
боје. Димензије: 0,05 x 0,05 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна 
група Коцофени. 
7. Фрагмент посуде благе S профилације, тањих зидова, средње фак-
туре, мрке боје, која је на рамену украшена траком испуњеном већим 
јамичастим удубљењима. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Бакарно доба, млађи 
енеолит, културна група Коцофени. 
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8. Фрагмент трбуха посуде средње величине тањих зидова, средње фак-
туре, мрке боје, која је украшена кратким хоризонталним дужима изве-
деним у фурхенштих техници груписаним у вертикалне траке. Димензије: 
0,04 x 0,03 m. Бакарно доба, млађи енеолит, културна група Коцофени. 
9. Фрагмент трбуха посуде средње величине, тањих зидова, средње фак-
туре, мрке боје, која је на рамену била украшена вертикалним линијама 
у фурхенштих техници. Димензије: 0,05 x 0,04 m. Бакарно доба, млађи 
енеолит, културна група Коцофени. 
10. Фрагмент трбуха посуде средње величине, тањих зидова, лоше факту-
ре, мрке боје, која је украшена браздасто урезаним линијама. Димензије: 
0,025 x 0,02 m. Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка културна гру-
па.
11. Реконструисана керамичка кашика. Дршка је у виду издужене елип-
се; на крају је рачваста. Реципијент је калотаст. Инв. бр. 107. Димензије: 
пречник 0,055 m, дужина дршке 0,055 m. Бакарно доба, млађи енеолит, 
костолачка културна група.

1

2

T. LXX
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Милатовац (86)

Са непознатог локалитета у Милатовцу потиче керамичка кашика 
из металног доба.101

Милатовац Метално доба

 

Набрђе, локалитет Стиг (87)

На локалитету Стиг у селу Набрђе нађено је бакарно длето из 
бакарног доба и бронзана секира из позног бронзаног доба или из гвоз-
деног доба I а.102

Набрђе, локалитет Стиг Бакарно доба

 

Нересница (88)

Са непознатог локалитета у селу Нересница потиче камена секира 
чекић из бакарног или бронзаног доба.103

Нересница Бакарно или бронзано доба

101 Ibid., 30.
102 Ibid., 25, 1992, 89-90
103 Idem, 1985, 26.
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Нови Костолац (89)

Без ближих података о локалитету, из Новог Костолца потичу две 
незнатно оштећене посуде и неколико фрагмената керамике из средњег 
бронзаног доба, као и археолошка грађа из периода позно бронзано доба 
– гвоздено доба I а.

Нови Костолац А Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група

Нови Костолац B Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено 
доба I а

 
1. Пехар са двема коленастим дршкама на наглашеној шупљој нози, 
танких зидова, средње фактуре, окер боје. Обод је елипсоидно, а трбух 
ромбоидно развучен. Изнад дршки налази се језичасти пластични украс. 
Инв. бр. 929. Димензије: висина 0,11, пречник обода 0,065, пречник 
ноге 0,035 m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска култур-
на група.
2. Шоља са једном дршком, танких зидова, средње фактуре, сиве боје. 
Обод је увучен, а врат кратак, конусан. Трбух еј лоптаст. На рамену се 
налазе три брадавичаста пластична украса. Дршка је тракаста и знатно 
је прелазила обод. Инв. бр. 927. Бронзано доба, средње бронзано доба, 
ватинска културна група.

1 2

T. LXXI

43
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3. Фрагмент трбуха и дна пехара са двема дршкама (?), танких зидова, 
средње фактуре, окер боје. На рамену су распоређена четири купаста 
пластична украса. Нога је конична, шупља. Раме је украшено мотивом 
дрвета живота уоквиреним двојном лучном линијом и спиралама. Доњи 
део трбуха украшен је урезаним ромбом. Инв. бр. 930. Димензије: 0,09 x 
0,08 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено 
доба I а. 
4. Фрагмент – трбух и нога пехара S профилације, са двема трака-
стим дршкама, танких зидова, средње фактуре, тамносиве боје. На 
најистуренијем делу трбуха налазе се четири правилно распоређена 
брадавичаста испупчења. Раме је украшено удвојеним линијама, моти-
вом концентричног круга, плетеницом, линијама од низа тачака. Инв. 
бр. 928. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвозде-
но доба I а. 
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Нови Костолац (90)

Народни музеј у Београду откупио је средином XX века известан 
број бронзаних предмета, које су на основу информација добијених од 
продавца разврстане на две оставе: Остава из Новог Костолца I и Остава 
из Новог Костолца II.104 Остава I датована је у период бронзано доба C – 
D, а остава II у бронзано доба Br D.105

Нови Костолац, Остава I Бронзано доба – гвоздено доба I
Нови Костолац, Остава II Гвоздено доба, гвоздено доба I а

Ореовица (91)

У Ореовици је нађена сребрна драхма Александра 
Македонског.106

 
Ореовица Гвоздено доба, гвоздено доба III

 

Орешковица (92)

Из Орешковице је нога пехара која припада винчанској културној 
групи.107

Орешковица Камено доба, млађе камено доба винчанска културна група

104 Гарашанин, Д., 1975, 1, Т. I, 15 – 17, Т. XVI (1 – 12).
105 Ibid., 1, 17.
106 Младеновић, Б./Јацановић, Д., 2002,37
107 Јацановић, Д., 1985, 18.
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Орешковица, локалитет Касарње (93)

На локалитету Касарње у Орешковици нађена је веома лепо об-
ликована камена секира чекић из бакарног или бронзаног доба. 

 
Орешковица, локалитет Касарње Бакарно или бронзано доба

1. Камена секира чекић тупих крајева. Део на 
коме се налази отвор за држаље је калотасто 
заобљен. Инв. бр. 715. Димензије: 0,11 x 0,045 
m. Бакарно или бронзано доба. 

Орешковица, локалитет Липе (94)

На локалитету Липе у Орешковици нађена је керамика из гвозде-
ног доба I b.

 
Орешковица, локалитет Липе Гвоздено доба, гвоздено доба I b

1. Фрагмент биконичне зделе танких 
зидова, фине фактуре, мркосиве боје. 
Горњи конус који је краћи од доњег укра-
шен је хоризонталним фасетама. Инв. бр. 
168. Димензије: 0,07 x 0,7 m. Гвоздено 
доба, гвоздено доба I b.

T. LXXII

1

T. LXXIII

1
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Осаница, локалитет Ћетаће (95)

Са локалитета Ћетаће у Осаници потиче неколико фрагмената ке-
рамике из бакарног доба и један бакарни предмет.

 
Осаница, локалитет Ћетаће Бакарно доба, млађи енеолит, костолачка 

(Коцофени) културна група

 
1. Фрагмент већег суда дебљих зидова, лоше фактуре, мрке боје, који је 
украшен густо изведеним вертикалним линијама у фурхенштих техници, 
које чине широку траку, и траком испуњеном са три реда косих убода. 
Инв. бр. 3022. Димензије: 0,065 x 0,06 m. Бакарно доба, млађи енеолит, 
костолачка (Коцофени) културна група.
2. Минијатурни калотасти реципијент са дршком која је делимично 
недостаје – минијатурна кашика тањих зидова, лоше фактуре, мрке боје. 
Инв. бр. 3023. Димензије: пречник – 0,03 m. Бакарно доба, млађи енео-
лит костолачка (Коцофени) културна група.
3. Бакарни предмет у виду издужене тростране пирамиде. Инв. бр. 3024. 
Димензије: 0,04 x 0,014 m. Бакарно доба, млађи енеолит костолачка (Ко-
цофени) културна група (?).

1 2

T. LXXIV

3
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113 Јацановић, Д., 1985, 21.

Осаница (96)

Са непознатог локалитета у селу Осаница потиче мања секира 
чекић из бакарног или бронзаног доба.113

 
Осаница Бакарно или бронзано доба

Осаница, локалитет Врањ (97)

Са локалитета Врањ у Осаници потиче једна цела гривна и фраг-
мент бронзане гривне из млађег гвозденог доба. 

 
Осаница, локалитет Врањ Гвоздено доба, млађе гвоздено доба

1. Фрагмент велике, масивне бронзане гривне, која је украшена верти-
калним пластичним ребрима. Димензије: пречник – 0,085 m. Гвоздено 
доба, млађе гвоздено доба.
2. Масивна наруквица раздвојених крајева полукружног пресека, која је 
украшена наизменичним узаним и широким попречним ребрима. Узана 
ребра су украшена косим зарезима. Димензије: пречник 0,085 m. Гвозде-
но доба, млађе гвоздено доба.

1 2

T. LXXV
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109 Спасић, Д., 1993, 182 – 185
110 Ibid., T.IV/1,4
111 Ibid., T.IV/2

Острово, локалитет Островац (98)

Са локалитета Островац у Острову потиче богато декорисани 
минијатурни поклопац жутобрдске културне групе.

 
Острово, локалитет 
Островац

Бронзано – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I а

1. Минијатурни незнатно оштећени купасти поклопац, 
танких зидова, фине фактуре, полиране површине, са 
малим отвором у једном делу. Средишни део украшен је 
шестокраком звездом, а остатак површине, између крако-
ва звезде, шрафиран је чиме је добијено шест троуглова. 
Инв. бр. 828. Димензије: пречник 0,043 m. Бронзано – 
гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а.

Пољана, локалитет Двориште Тихомира Ђорђевића 
– Код чесме (99)

У дворишту Тихомира Ђорђевића, потес звани Код чесме у селу 
Пољана, приликом земљаних радова нађени су остаци насеља које 
је Д. Спасић определила као винчанско насеље.109 У керамици која је 
објављена неколико примерака највероватније потиче из металног доба 
(бакарног и гвозденог доба); фрагмент оштрије профилисане зделе чији 
је доњи део левкаст, а горњи цилиндричан, и пехар са тракастим дршка-
ма највероватније су из бакарног доба,110 док је здела увученог и хори-
зонтално фасетираног (или канелованог) обода из гвозденог доба.111

Пољана, локалитет Двориште 
Тихомира Ђорђевића – Код чесме А

Камено доба, млађе камено доба, 
винчанска културна група

Пољана, локалитет Двориште 
Тихомира Ђорђевића – Код чесме B

Бакарно доба

Пољана, локалитет Двориште 
Тихомира Ђорђевића – Код чесме C

Гвоздено доба, гвоздено доба I - II

 

1

T. LXXVI
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Пољана, локалитет Код чесме (100)

Керамика која је нађена приликом рекогносцирања 1996. годи-
не указује на то да се на локалитету Код чесме у селу Пољана налази 
једнослојно насеље винчанске културне групе.

 
Пољана, локалитет 
Код чесме

Камено доба, млађе камено доба, 
винчанска културна група

1. Фрагмент велике посуде S профилације, дебљих зидова, средње фак-
туре, сиве боје. Обод је хоризонтално заравњен. Димензије: 0,08 x 0,08 
m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група.
2. Фрагмент лоптастог трбуха велике посуде тањих зидова, средње фак-
туре, окерсиве боје, на коме се налази већа хоризонтално бушна дршка. 
Димензије: 0,11 x 0,10 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска 
културна група.
3. Фрагмент лоптастог трбуха велике посуде тањих зидова, средње фак-
туре, окерсиве боје, на коме се налази већа хоризонтално бушна дршка. 
На најистуренијем делу дршке налази се језичаст пластични украс. 
Димензије: 0,10 x 0,09 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска 
културна група
4. Фрагмент лоптастог трбуха велике посуде тањих зидова, средње факту-
ре, окерсиве боје, на коме се налази већа хоризонтално бушна дршка. На 
најистуренијем делу дршке налази се купаст пластични украс. Димензије: 
0,10 x 0,10 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна гру-
па.
5. Фрагмент лоптастог трбуха велике посуде тањих зидова, средње фак-
туре, окерсиве боје, на коме се налази већа хоризонтално бушна дршка. 
Димензије: 0,08 x 0,08 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска 
културна група.
6. Фрагмент велике плитке, коничне скоро цилиндричне зделе дебљих 
зидова, средње фактуре, сиве боје. Димензије: 0,09 x 0,09 m. Камено 
доба, млађе камено доба, винчанска културна група.
7. Фрагмент велике плитке коничне зделе дебљих зидова, средње фак-
туре, сиве боје. Димензије: 0,11 x 0,075 m. Камено доба, млађе камено 
доба, винчанска културна група.
8. Тег елипсоидног облика са већим отвором у средини, лоше фактуре, 
окерцрвене боје. Димензије: 0,08 x 0,065 m. Камено доба, млађе камено 
доба, винчанска културна група.
9. Језичаста камена секира веома оштрог сечива. Димензије: 0,08 x 0,045 
m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група.
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10. Фрагмент каменог чекића са већим отвором за држаље. Горња и доња 
страна су равне. Димензије: 0,06 x 0,045 m. Камено доба, млађе камено 
доба, винчанска културна група.
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11. Алатка од јеленског рога. Пресецање је обављено веома оштрим се-
чивом. Дужина 0,17 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска кул-
турна група.
12. Алатка од јеленског рога. Пресецање обављено веома оштрим сечи-
вом. Димензије: 0,28 x 0,16 m. Камено доба, млађе камено доба, винчан-
ска културна група.
13. Алатка од базног дела јеленског рога. На једном краку начињен је 
жлеб. Пресецање је обављено веома оштрим сечивом.: 0,12 x 0,11 m. 
Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група.
14. Алатка од јеленског рога - радни део је један парожак. Пресецање 
је обављено веома оштрим сечивом. Димензије: дужина 0,09 m. Камено 
доба, млађе камено доба, винчанска културна група.

14

13
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15. Алатка од јеленског рога – радни део недостаје. Пресецање је 
обављено веома оштрим сечивом. Димензије: дужина 0,07 m. Камено 
доба, млађе камено доба, винчанска културна група.
16. Незнатно оштећена антропоморфна фигурина, средње фактуре, сиве 
боје. Глава је троугаона; на њој је пластично наглашен нос, а очи су на-
значене урезаним линијама. Тело је спљоштено, пластично су наглашене 
дојке и руке (патрљци). На предњој и задњој страни изведене су цикцак 
и лучне линије. Карлични део украшен је цикцак линијом. Инв. бр. 3984. 
Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група.
17. Четворокрака алатка од јеленског рога. Пресецање је обављено вео-
ма оштрим сечивом. Димензије: дужина 0,23 m. Камено доба, млађе ка-
мено доба, винчанска културна група.
18. Алатка од дугог парошка јеленског рога. Врх је свеже одломљен. Крај 
алатке обликован је кресањем оштрим оруђем. Димензије: дужина 0,17 
m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група.
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Пољана, локалитет Сестрољин (101)

Керамика и остали налази указују на то да се на локалитету 
Сестрољин у селу Пољана налазило мало насеље костолачке културне 
групе и веће насеље ватинске културне групе.112

Пољана, локалитет 
Сестрољин А

Бакарно доба, млађи енеолит, 
костолачка културна група

Пољана, локалитет 
Сестрољин B

Бронзано доба, средње бронзано 
доба, ватинска културна група

1. Фрагмент велике благо профилисане зделе танких зидова, средње 
фактуре, мрке и сиве боје. Испод обода и на рамену налази се шира трака 
испуњена јамичастим убодима. Димензије: 0,08 x 0,06 m. Бакарно доба, 
млађи енеолит, костолачка културна група. 
2. Фрагмент веће посуде дебљих зидова, средње фактуре, окер боје, која 
је у једном делу украшена густо изведеним косим убодима, а на другом 
делу - кратким паралелним тракама које се састоје од кратких вертикал-
них зареза. Димензије: 0,07 x 0,045 m. Бакарно доба, млађи енеолит, 
костолачка културна група. 
3. Фрагмент пехара изразито благе S профилације, са двема тракастим 
дршкама које не прелазе обод дебљих зидова, лоше фактуре, мрке и сиве 
боје. Горња површина дршки је благо удубљена. Димензије: 0,055 x 0,05 
m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група.
4. Фрагмент већег пехара са двема тракастим дршкама које не прелазе 
обод тањих зидова, лоше фактуре, окер боје. Горња страна дршке не-
знатно је удубљења. Димензије: 0,07 x 0,055 m. Бронзано доба, средње 
бронзано доба, ватинска културна група.
5. Фрагмент посуде (пехара?) наглашено S профилације, дебљих зидова, 
средње фактуре, окер и црне боје. На рамену се налази дугметаст пла-
стични украс. Димензије: 0,06 x 0,045 m. Бронзано доба, средње бронза-
но доба, ватинска културна група.
6. Тракаста хоризонтално бушна дршка чије су спољне ивице благо 
извијене, тако да јој дају изглед типа ansa lunata. Димензије: 0,045 x 0,04 
m. Бронзано доба, средње бронзано доба, ватинска културна група.
7. Фрагмент рамена веће посуде тањих зидова, средње фактуре, мрке 
боје, на коме се налази урезан украс који се завршава спиралама. Сре-
дишни део мотива наглашен је са доње стране тачкастим убодима. Раме је 
украшено канелурама. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Бронзано доба, средње 
бронзано доба, ватинска културна група.

112 Stojić, M., 1998, 82, Pl.II/3 - 4.
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8. Фрагмент разгрнутог обода великог суда дебљих зидова, средње факту-
ре, сиве боје, који је на унутрашњој страни украшен великим жлебљеним 
спиралама. Димензије: 0,05 x 0,03 m. Бронзано доба, средње бронзано 
доба, ватинска културна група.
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9. Фрагмент питоса дебљих зидова, средње фактуре, окер боје. Спољна 
ивица обода наглашена је кратким косим зарезима. Од обода према ра-
мену постављена је пластична трака прекривена кратким хоризонталним 
зарезима. Димензије: 0,55 x 0,05 m. Бронзано доба, средње бронзано 
доба, ватинска културна група.
10. Фрагмент веће чунасте посуде тањих зидова, лоше фактуре, окер 
боје. Дно је изразито дебело. Димензије: 0,10 x 0,06 m. Бронзано доба, 
средње бронзано доба, ватинска културна група.
11. Фрагмент веће коничне посуде дебљих зидова, средње фактуре, сиве 
боје, чије је дно густо перфорирано. Димензије: 0,09 x 0,08 m. Бронзано 
доба, средње бронзано доба, ватинска културна група.
12. Фрагмент правоугаоног керамичког предмета – калупа за ливење – 
угаони део. На обе стране налази се удубљење. Димензије: 0,09 x 0,05 
m. Бронзано доба, ватинска културна група.
13. Уметнички обрађена цилиндрична кост. Крајеви су засечени. 
Површина је украшена са пет уздужних редова малих кругова, са на-
значеним средиштем и једним попречним редом истих таквих мотива. 
Димензије: дужина 0,11, пречник 0,032 m. Бронзано доба, ватинска 
културна група.
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113 Јацановић, Д., 1985, 39.

Породин, локалитет Преседна (102)

Са локалитета Преседна у Породину потиче пехар из позног брон-
заног доба. 

Породин, локалитет Преседна Бронзано доба, позно бронзано доба

1. Пехар са двема тракастим дршкама (које недостају), тањих зидова, 
лоше фактуре, мрке боје. Обод је елипсоидно развучен, врат је конусан, 
трбух благобиконичан. Инв. бр. 863. Димензије: висина 0,105 m, обод 
0,11 x 0,095, пречник дна 0,05 m. Бронзано доба, позно бронзано доба.

Пожаревац (103)

У Пожаревцу, на северној периферији града, нађен је гроб из 
млађег гвозденог доба, у који су, као прилог, стављени: копље, штит, 
канија мача, ланац и две фибуле.113

Пожаревац Гвоздено доба, млађе гвоздено доба, млађе гвоздено доба

T. LXXX
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Пожаревац, локалитет Крављи до (извор) (104)

Са локалитета Крављи до у Пожаревцу потиче археолошка грађа 
која указује на једнослојно насеље из бакарног или бронзаног доба. 

 
Пожаревац, локалитет Крављи до (извор) Бакарно или бронзано доба

1. Фрагмент полулоптастог лонца дебљих зидова, средње фактуре, мрке 
боје, са хоризонтално бушном дршком на рамену. Димензије: 0,09 x 0,06 
m. Бакарно или бронзано доба (рано). 
2. Фрагмент питоса благе профилације, дебелих зидова, средње факту-
ре, мрке боје. Уз обод се налази пластична трака прекривена отисцима 
врхова прстију. Димензије: 0,07 x 0,06 m. Бакарно или бронзано доба 
(рано). 
3. Фрагмент рамена питоса дебљих зидова, лоше фактуре, окер боје, 
украшен отисцима врхова прстију у низу. Димензије: 0,045 x 0,04 m. Ба-
карно или бронзано доба (рано). 
4. Дршка лептирастог облика, лоше фактуре, мрке боје. Димензије: 0,035 
x 0,03 m. Бакарно или бронзано доба (рано). 
5. Кремена алатка. Димензије: 0,045 x 0,03 m. Бакарно или бронзано 
доба (рано). 
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Пожаревац, локалитет Минине воде (105)

Приликом рекогносцирања нађени су бројни фрагменти по-
суда и фигурине винчанске културне групе и неколико предмете који 
највероватније потичу из бакарног доба. Са истог места потиче урна 
жутобрдске културне групе, са поклопцем у виду антропоморфне 
фигурине.114 

Извор „Минине воде” смештен је на источној страни Сопотске косе, 
високо изнад леве обале речице Могиле, на пола пута између Пожаревца 
и Трњана. Иако само место није на врху Сопотске греде, оно доминира 
околином и са њега се пружа широк видик на цео Стиг, долину Дунава и 
Хомољске и Кучајске планине у даљини.

Централно место чини јак извор питке воде. Простор око њега, 
пречника око двадесет метара, је левкастог облика, очигледно вештачки 
направљен, тако да има облик малог амфитеатра. Цео простор је обра-
стао старим брестовима који су посвећени, табуисани и не смеју да се 
секу, те има све елементе старосрпских и келтских светих гајева.

Вода која извире из брда, тече прво кроз посебно исклесан жљеб 
у великом каменом блоку. Сам камен чини издужена силикатна громада, 
која је на ово место донета са знатне удаљености. Камен је узет из реке, 
највероватније Млаве, узводно од Горњачке клисуре. Камени блок има 
више симболичку функцију, него што је за само функционисање извора 
то било потребно у таквом и толиком облику. Камена громада извађена 
из реке оличава основни мушки принцип у природи, сублимишући у себи 
елементарне природне силе воде и ватре. Жљеб кроз који тече вода је 
у облику женског полног и репродуктивног органа, на првом месту ма-
терице. Жљеб и вода која кроз њега протиче симболише основни жен-
ски принцип у природи. На тај начин извор „Минине воде” симболично 
представља јединство мушког и женског принципа. 

Ово су само неки елементи који говоре да „Минине воде” 
представљају култно, свето место из претхришћанске старине. Данас је 
сам извор посвећен култу Свете Петке, чије се иконе налазе обешене по 
околним брестовима и на импровизованом дрвеном сточићу поред извора. 
Света Петка је у српској народној религији светица везана за излечење 
вида и разних „женских” болести. Становници шире зоне Млаве и Стига 
још увек верују у лековиту и божанску моћ овог извора. На самом из-
вору пале свеће, моле се Богу и овој светитељки, умивају и пију воду, 
дарујући извор цвећем, воћем и новцем, китећи околне свете брестове 
црвеним концем и тканинама. „Минине воде” су сачувале свој праискон-

114 Idem, 1991, 5 - 6, T.I.
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ски облик светог гаја и извора до данашњих дана. На њих долазе жене 
из удаљенијих села и на Велики четвртак, пре изласка сунца, изливају 
воду мртвима за душу. Сам обред је врло комплексан, јер представља 
чин комуницирања са покојницима. На тај начин „Минине воде” су свето 
место где се може „завирити” у тајанствени и непознати свет мртвих.

Пожаревац, локалитет 
Минине воде А

Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна 
група

Пожаревац, локалитет 
Минине воде B

Бакарно доба (?)

Пожаревац, локалитет 
Минине воде C

Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба 
– гвоздено доба I а, жутобрдска културна група115

 
1. Фрагмент веће коничне зделе дебљих зидова, лоше фактуре, сиве боје. 
Димензије: 0,07 x 0,05 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска 
културна група.
2. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, средње фактуре, сиве 
боје. Димензије: 0,07 x 0,03 m. Камено доба, млађе камено доба, винчан-
ска културна група. 
3. Фрагмент суда средње величине, S профилације, тањих зидова, лоше 
фактуре, окер боје. Трбух је украшен благо искошеним канелурама. 
Димензије: 0,05 x 0,04 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска 
културна група. 
4. Фрагмент суда средње величине, тањих зидова, добре фактуре, црне 
боје, а врат је конусан. А трбух благобиконичан. Димензије: 0,12 x 0,05 
m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група. 
5. Фрагмент изразито великог просопоморфног поклопца дебљих зидова, 
средње фактуре, окерцрвене боје. На једној половини изведена је спи-

115 Ibid., 5 - 6.
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рала, а на другој меандар. Димензије: 0,09 x 0,07 m. Камено доба, млађе 
камено доба, винчанска културна група. 
6. Фрагмент изразито великог суда на коме се налази велика хоризонтал-
но бушна дршка, која на горњем делу има петоугаону представу људске 
главе. Фине је фактуре, сиве боје. Димензије: 0,12 x 0,08 m. Камено 
доба, млађе камено доба, винчанска културна група. 
7. Фрагмент трокраког амулета, средње фактуре, окер боје. Са предње 
и задње стране очуваног крака налазе се меандроидно урезане линије. 
Димензије: 0,075 x 0,055 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска 
културна група. 
8. Фрагмент антропоморфне стојеће фигурине, којој недостају глава и 
једна рука. На грудима су пластично приказане дојке, изнад којих је уре-
зана угласта трака. Рука је представљена у виду патрљка и у делу рамена 
украшена је попречно урезаним линијама. Кукови и лопатице пластично 
су наглашени. Дуж кичме урезане су три линије. Глутеји су приказани 
брадавичастим испупчењима. Трбух је „спуштен”. Од глутеја надоле и 
од трбуха ка коленима налазе се траке испуњене приближно хоризон-
талним дужима. Доњи део фигурине завршава се кружним проширењем. 
Димензије: 0,085 x 0,06 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска 
културна група. 
9. Фрагмент антропоморфне стојеће фигурине, којој недостаје горњи део 
тела. Фине је фактуре, црне боје. Пластично су наглашени трбух, кукови 
и глутеји. На горњем делу тела, са предње и задње стране, урезане су по 
три вертикалне линије. На куковима се налази по један узани хоризон-
тални отвор. Испод трбуха налази се лептираста површина испуњена убо-
дима – прегача (?). Од леђа према левом глутеју и испод десног глутеја 
налази се трапезаста односно троугаона површина испуњена убодима. 
Доњи део фигурине завршава се кружним проширењем. Димензије: 0,09 
x 0,055 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група. 
10. Фрагмент антропоморфне стојеће фигурине, којој недостаје горњи 
део тела. Пластично су наглашени трбух и глутеји. Лоше фактуре, мрке 
боје. Испод трбуха налази се шрафирани троугао, док су глутеји и бокови 
украшени мрежасто урезаним линијама. Доњи део фигурине завршава се 
кружним проширењем. Димензије: 0,08 x 0,035 m. Камено доба, млађе 
камено доба, винчанска културна група. 
11. Фрагмент антропоморфне стојеће фигурине, којој недостаје горњи 
део тела и доњи део ногу. Фине је фактуре, сиве боје, углачане површи-
не. Пластично су наглашени трбух и кукови. Трбух је украшен спирал-
ном линијом, а појас, део испод трбуха и кукови – мрежасто урезаним 
линијама. Димензије: 0,05 x 0,04 m. Камено доба, млађе камено доба, 
винчанска културна група. 
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12. Фрагмент антропоморфне стојеће фигурине – десна половина тела 
без главе и руке. Фине је фактуре, сиве боје, углачане површине. Пла-
стично су наглашени: кукови, трбух и глутеји. На горњем делу тела на-
лази се меандроидно урезана линија. Глутеји и задњи део ногу украшени 
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су шрафираним трапезима, док се испод трбуха налази шрафирана пред-
става прегаче (?). Димензије: 0,10 x 0,05 m. Камено доба, млађе камено 
доба, винчанска културна група. 
13. Фрагмент мањег антропоморфног украса дршке или жртвеника у виду 
стојеће фигуре – недостаје глава, десна рука и доњи део тела. Фине фак-
туре, окерсиве боје, углачане површине. Пластично су приказане груди. 
Једном канелуром наглашено је удубљење дуж кичме. Испод груди цела 
површина украшена је меандроидно урезаном линијом. Димензије: 0,055 
x 0,03 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група. 
14. Фрагмент стојеће антропоморфне, фигурине, повијене под углом од 
90˚ (представа порођаја ?) – недостаје горњи део тела. Средње фактуре, 
сиве боје. Ноге су опружене, са наглашено пластичним бутинама и листо-
вима. Пластично су наглашени кукови и трбух. У крилу фигурине налази-
ла се нека пластична представа која је грубо одваљена (новорођенче?). 
Обијени су и прсти ногу. Од појаса до колена густо су урезане линије. 
Хоризонталним линијама наглашено је удубљење насупрот колена. Доњи 
делови листова украшени су угласто урезаним линијама. Димензије: 0,08 
x 0,05 m. Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група. 
15. Фрагмент седеће антропоморфне, фигурине, којој недостају делови 
тела изнад трбуха. Средње је фактуре, тамносиве боје. Ноге су опружене; 
пластично су приказана стопала, док су прсти изведени кратким зарези-
ма. У троуглу између трбуха и ногу линијом је приказан стидни троугао, 
док је остатак површине украшен неправилним површинама испуњеним 
мрежастим мотивом и линијама. Димензије: 0,085 x 0,05 m. Камено доба, 
млађе камено доба, винчанска културна група. 
16. Фрагмент антропоморфне фигурине, којој недостаје горњи део тела. 
Фине је фактуре, сиве боје, углачане површине. Наглашени су кукови; 
трбух је спуштен; наглашено је удубљење дуж кичме. Пластично су на-
глашени глутеји који су, уз то, прекривени узаним вертикалним линијама, 
као и остатак горњег дела ногу. Димензије: 0,07 x 0,03 m. Камено доба, 
млађе камено доба, винчанска културна група. 
17. Камена језичаста секира оштрог сечива. Димензије: 0,095 x 0,045 m. 
Камено доба, млађе камено доба, винчанска културна група.
18. Фрагмент великог суда благе профилације, дебљих зидова, лоше 
фактуре, мрке боје, који је по целој површини украшен косо урезаним 
линијама. Димензије: 0,07 x 0,06 m. Бакарно доба. Културна група 
Коцофени (?).
19. Фрагмент – део са сечивом изразито дуге камене секире, која је се-
кундарно бушена. Димензије: 0,11 x 0,04 m. Бакарно доба (?).
20. Елипсоидна кремена алатка чије су две трећине ивице фино 
назубљене. Димензије: 0,025 x 0,021 m. Камено доба (млађе камено 
доба) – бакарно доба. 
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21. Правоугаоно кремено длето чија је једна (ужа) ивица назубљена. 
Димензије: 0,024 x 0,02 m. Камено доба (млађе камено доба – bакарно 
доба. 
22. Врх изразито фино обађене стреле од опсидијана. Димензије: 0,022 
x 0,02 m. Бакарно доба. 
23. Срцолики привезак са отвором на једном делу од опала (?). Димензије: 
0,029 x 0,022 m. Камено доба, млађе камено доба. 
24. Правоугаони кремени нож са двема ретушираним ивицама. Димензије: 
0,031 x 0,015 m. Камено доба, млађе камено доба. 
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Пожаревац, локалитет Пујин поток (106)

Са локалитета Пујин поток у Пожаревцу потичу фрагменти кера-
мике који указују на налазиште из позног бронзаног доба или гвозденог 
доба I а и из гвозденог доба II c, фаза Ланиште II – Басараби.

Пожаревац, локалитет 
Пујин поток А

Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба – гвоздено доба I а

Пожаревац, локалитет 
Пујин поток B

Гвоздено доба, гвоздено доба II c, 
фаза Ланиште II - Басараби

1. Фрагмент рамена суда типа урне тањих зидова, средње фактуре, сиве 
боје, украшен паралелним хоризонталним линијама и концентричним 
круговима у низу. Димензије: 0,05 x 0,035 m. Бронзано доба – гвоздено 
доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а.
2. Фрагмент дршке пехара средње фактуре, мрке боје, уз ивицу украше-
не удвојеним тремолираним линијама. Димензије: 0,04 x 0,04 m. Гвозде-
но доба, гвоздено доба II c, фаза Ланиште II – Басараби. 

T. LXXXV

1
2

Пожаревац, локалитет Селиште (107)

На локалитету Селиште, 2 km западно од Пожаревца, на повр-
шини од приближно 1 ha изоравају се фрагменти керамике жутобрдске 
културне групе.116 

Пожаревац, локалитет 
Селиште

Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I а, жутобрдска културна група

116 Idem, 1991, 12, T.III/3a – c.
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Пожаревац, локалитет Живинарска фарма (108)

На локалитету Живинарска фарма нађене су две посуде које 
припадају ватинској културној групи.117

Пожаревац, локалитет 
Живинарска фарма

Бронзано доба, средње бронзано 
доба, ватинска културна група

1. Незнатно оштећен оштрије профилисан пехар са двема дршкама типа 
ansa lunata, танких зидова, средње фактуре, мрке боје. Оштро профи-
лисан биконични трбух развучен је у једном правцу. На ободу се налазе 
два наспрамна трапезаста проширења. Инв. бр. 838. Димензије: висина 
0,07, пречник обода 0,08, пречник дна 0,04 m. Бронзано доба, средње 
бронзано доба.

T. LXXXVI

1

117 Stojić, M., 1998, 82, Pl. II/1 – 2.
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Пожаревац, локалитет Шећерана (109)

Керамички фрагменти указују да се на локалитету Шећерана у 
Пожаревцу налазило вишеслојно насеље из бакарног и бронзаног, одно-
сно гвозденог доба I.

Пожаревац, локалитет 
Шећерана А

Бакарно доба

Пожаревац, локалитет 
Шећерана B

Бронзано доба – гвоздено доба, позно 
бронзано доба гвоздено доба I

 
1. Фрагмент благобиконичне зделе тањих зидова, фине фактуре, окер 
боје, са мањом тракастом дршком која незнатно прелази обод. Димензије: 
0,06 x 0,03 m. Бакарно доба.
2. Минијатурни конични пехар на малој, делимично шупљој нози, дебљих 
зидова, средње фактуре, окер боје, непрецизно моделован. Реципијент 
је украшен густо изведеним линијама. Димензије: висина 0,03, пречник 
обода 0,05, пречник ноге 0,02 m. Бакарно доба.
3. Фрагмент коничне посуде (шоље?) тањих зидова, средње фактуре, окер 
боје, на коме се, на горњој страни, налази засечени изливник. Димензије: 
0,045 x 0,035 m. Бакарно доба. 
4. Фрагмент трбуха суда типа урне тањих зидова, средње фактуре, окер 
боје, украшен узаним косим тракама које се састоје од по три паралел-
но урезане линије. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздено 
доба, позно бронзано доба - гвоздено доба I.
5. Фрагмент трбуха суда типа урне тањих зидова, средње фактуре, мрке 
боје, украшен тракастом спиралом и низом кратких вертикалних зареза. 
Димензије. 0,05 x 0,045 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно брон-
зано доба - гвоздено доба I. 
6. Фрагмент тракасте дршке (?) средње фактуре, мрке боје, уз једну 
ивицу украшене узаном траком испуњеном кратким зарезима, на коју се 
ослањају дуги шрафирани троуглови; на дршци се такође налази и по-
пречно постављен шрафирани ромб. Димензије: 0,035 x 0,03 m. Бронза-
но доба – гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено доба I. 

T. LXXXVII
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Пожежена118 (110)

Са непознатог локалитета у Пожежени потиче крстаста бакарна 
секира из енеолита.119

Пожежена Бакарно доба

118  У Пожежени је 16. септембра 1869. год рођен Милоје Васић, један је од пионира српске археологије, 
оснивач катедре за археологију на Филозофском факултету у Београду, члан Српске академије 
наука и уметности. Студије класичне филозофије и археологије завршио је у Београду. По завр-
шеним студијама 1892. године ради као наставник у Гимназији у Великом Градишту и 1895. г. у 
Неготину. Ради даљих студија археологије одлази 1896. године у Берлин. У Минхену 1899. године 
брани докторску тезу. По повратку у Србију ради као управник Народног музеја у Београду, где 
интензивно ради на прикупљању и обради нашег културног блага. После тога прелази на Фило-
зофски факултет у Београду, где ради као универзитетски професор. 
Професор Милоје Васић организије 1908. године прва велика систематска истраживања 
праисторијског насеља у Винчи код Београда. Вишегодишња ископавања овог локалитета, чији 
културни слој износи преко 10 m, изводи према најсавременијим научним методама. Теренски 
подаци, до којих је професор Васић дошао почетком XX века, валидни су и употребљиви и после 
сто година. Колики је био ауторитет професора Васића, довољно је споменути, да је он на првим 
истраживањима у Винчи имао једини примерак нивелира који је Краљевина Србија у то време 
имала. У свом научном приступу и интерпретацији археолошке грађе био је потпуно оригиналан. 
Он се први супротставља нордијској теорији немачке археолошке школе, која је тврдила да је ев-
ропска култура и цивилизација поникла на северу Европе и да се одатле ширила ка југу. Професор 
Васић на основу читавог низа аргумената поставља тезу да је култура настала на југу, у егејском 
свету и да се одатле ширила ка северу. Ту своју тезу он је бранио до краја живота. Иако су даља 
истраживања Винче и других сличних локалитета показала да се ради о великим насељима из 
времена млађег каменог доба (око 4500. - 3500. године старе ере), професор Васић је упорно и 
доследно себи, тврдио да је Винча јонска колонија, настала негде у VIII веку старе ере. Када су 
му једном његови некадашњи студенти предложили да промени ставове и да да право датовање 
Винче, он им је одговорио: „Ја сам довољно стар да бих мењао мишљење, а ви сте довољно млади 
и паметни, да можете да га промените и без мене.” 
По свом научном приступу професор Васић је био поборник материјалистичке филозофије. У на-
учном раду увек је полазио од материјалних, археолошких чињеница, које је захваљујући веома 
широком образовању, познавању класичних језика и класичне културе, упоређивао са сличним 
културним феноменима. Једном приликом неки немачки колега му је почетком века рекао да је 
он по свом научном приступу марксиста. На то му је професор Васић одговорио: „Ја не знам ко је 
господин Маркс, али ако он мисли као и ја, онда је у праву.” 
У свом научном раду професор Васић се бавио проучавањем наше културне баштине, од праисторије 
до касног средњег века. Поставио је темеље археолошких проучавања у Браничевском крају. 
Истражује праисторијска налазишта у Дубравици, Кличевцу и Усју. Међу првима дефинише жу-
тобрдску културу касног бронзаног и раног гвозденог доба, на основу личних истраживања не-
кропола у селу Кличевцу и Жутом Брду код Усја. Правилно увиђа суштинске културне везе између 
култура Подунавља и Италије у првом миленијуму старе ере. Интензивно ради на проучавању и 
ископавању античких налазишта у Костолцу (Виминациум) и Великом Градишту (Пинкум). У свом 
методолошком приступу међу првима користи етнолошку грађу, како материјалне, тако и духовне 
културе, за сагледавање и реконструкцију обичаја и веровања давно минулих епоха. На тај начин 
он поставља темеље модерних, интердисциплинарних антрополошких проучавања. 
Професор Васић је објавио око 200 научних радова из разних области археологије. Најпознатији 
су: ”Преисторијска Винча I”, Београд, 1932; ”Преисторијска Винча II - IV”, Београд, 1934; ”Јонска 
колонија Винча”, Зборник Филозофског факултета у Београду, Београд, 1948; ”Кроз културни слој 
Винче”, Споменик САН, C, Београд, 1950; ”Хтонско аграрни култ у Винчи”, Глас САН CCIII/1, Бео-
град, 1951; ”Жуто Брдо”, Прилози за проучавање гвозденог доба у дунавској долини, Старинар VI, 
Београд, 1911; ”Кличевачка некропола”, Старинар III-IV, Београд, 1955; ”Архитектура и скулптура 
у Далмацији”, Београд, 1922; ”Жича и Лазарица”, Београд, 1928. и многи други. Умро је у Београду 
4. новембра 1956. године.

119 Jovanović, B., 1971, 41.
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Пожежена, локалитет Градац (111)

Вишеслојно насеље из позног бронзаног доба (жутобрдска кул-
турна група), гвозденог доба I b (културна група Белегиш II – Гава) и из 
гвозденог доба II а, Калакача фаза налази се на једној дунавској тераси 
низводно од ушћа Пека.120 

Пожежена, локалитет Градац А Бронзано доба – гвоздено доба, 
позно бронзано доба

Пожежена, локалитет Градац B 1 Гвоздено доба, гвоздено доба I b
Пожежена, локалитет Градац B 2 Гвоздено доба, гвоздено доба II 

а, Калакача фаза

Пожежена, локалитет Умка (112)

На локалитету Умка у Пожежени разноврсна керамика на витлу 
упућује на једнослојно насеље из млађег гвозденог доба.

Пожежена, локалитет Умка Гвоздено доба, млађе гвоздено доба

1. Фрагмент зделе S профилације рађене на витлу, танких зидова, фине 
фактуре, сиве боје. Димензије: 0,11 x 0,09 m. Гвоздено доба, млађе гвоз-
дено доба.
2. Фрагмент зделе S профилације рађене на витлу, танких зидова, фине 
фактуре, окерсиве боје. Димензије: 0,07 x 0,055 m. Гвоздено доба, млађе 
гвоздено доба. 
3. Фрагмент лонца рађеног руком, дебљих зидова, лоше фактуре, мрке 
боје, који је украшен тракама испуњеним жлебовима. Димензије: 0,04 x 
0,04 m. Гвоздено доба, млађе гвоздено доба. 
4. Фрагмент лонца рађеног руком, дебљих зидова, лоше фактуре, мрке 
боје, који је украшен тракама изведеним чешљастим инструментом. 
Димензије: 0,035 x 0,03 m. Гвоздено доба, млађе гвоздено доба.

T. LXXXVIII

1

2 3 4

120 Јацановић, Д., 1995, 43.
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Рам (113)

Са непознатог локалитета у Раму потиче двобридни бронзани врх 
стрелице са скривеним тулцем.

Рам Гвоздено доба, гвоздено доба III

1. Бронзани двобридни врх стреле са скривеним тулцем. 
Димензије: 0,027 x 0,01 m. Гвоздено доба, гвоздено 
доба III. 

Рам, локалитет Турска тврђава (114)

На локалитету Турска тврђава у Раму неколико предмета упућује 
на налазиште из металног доба. 

Рам, локалитет Турска тврђава Метално доба

1. Бронзани предмет типа витичарке од три навоја. Жица троугаоног пре-
сека. Димензије: пречник – 0,025 m. Метално доба.
2. Фрагмент елипсоидног каменог предмета са већим кружним отвором у 
средини. Димензије: пречник – 0,045 m. Метално доба.

T. LXXXIX1

T. XC
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Рам, локалитет Ледерата (115)

На локалитету Ледерата у Раму већа количина керамика и остали 
предмети указују на налазиште из млађег гвозденог доба.

Рам, локалитет Ледерата Гвоздено доба, млађе гвоздено доба

1. Предмет од стаклене пасте у виду броја 8. На једном делу налазе 
се жлебови. Димензије: дужина 0,02 m. Гвоздено доба, млађе гвоздено 
доба. 
2. Фрагмент зделе S профилације, тањих зидова, добре фактуре, сиве 
боје, рађене на витлу. Димензије: 0,06 x 0,03 m. Гвоздено доба, млађе 
гвоздено доба. 
3. Фрагмент зделе тањих зидова, фине фактуре, сиве боје. Обод је раз-
грнут, а трбух биконичан. Раме је пластично наглашено. Димензије: 0,14 
x 0,05 m. Гвоздено доба, млађе гвоздено доба. 
4. Фрагмент зделе S профилације, танких зидова, фине фактуре, сиве 
боје, рађене на витлу. Димензије: 0,10 x 0,045 m. Гвоздено доба, млађе 
гвоздено доба.
5. Фрагмент „дачке” шоље рађене руком. Реципијент је коничан, дебљих 
зидова, грубе фактуре, црне и мрке боје. Дршка је постављена ниско и 
грубо је моделована. Димензије: висина – 0,06; пречник отвора – 0,07, 
пречник дна – 0,055 m. Гвоздено доба, млађе гвоздено доба.
6. Фрагмент „дачке” шоље рађене руком. Реципијент је коничан, дебљих 
зидова, грубе фактуре, црне и мрке боје. Хоризонтално бушна дршка 
постављена је ниско и грубо је моделована. Димензије: висина – 0,06 m; 
пречник отвора – 0,12 m, пречник дна – 0,045 m. Гвоздено доба, млађе 
гвоздено доба.
7. Фрагмент већег лонца S профилације, дебљих зидова, грубе фактуре, 
мрке боје. Врат је украшен приближно хоризонтално урезаним линијама, 
а на рамену се налазе таласасто урезане линије. Димензије: 0,07 x 0,07 
m. Гвоздено доба, млађе гвоздено доба.
8. Фрагмент лонца S профилације, тањих зидова, фине фактуре, окер 
боје. Димензије: 0,11 x 0,09 m. Гвоздено доба, млађе гвоздено доба (?). 
9. Фрагмент већег лонца S профилације, дебљих зидова, грубе фактуре, 
мрке боје. Раме је украшено вишечланом таласастом линијом. Димензије: 
0,05 x 0,04 m. Гвоздено доба, млађе гвоздено доба.
10. Фрагмент лоптастог трбуха већег лонца дебљих зидова, грубе фак-
туре, мркосиве боје. Најистуренији део наглашен је пластичном траком. 
Раме је украшено косо урезаним линијама. Димензије: 0,06 x 0,06 m. 
Гвоздено доба, млађе гвоздено доба.
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11. Фрагмент велике копче од гвозденог лима типа Ламинци. Дуже иви-
це су лучне, а краће праве. Украс на горњој страни састоји се од малих 
концентричних кругова, лучних и правих линија, а изведен је рељефно. 
Димензије: 0,10 x 0,06 m. Млађе гвоздено доба. 
12. Фрагмент фигуре коња од гвозденог лима (глава и врат) вероват-
но део зооморфног крчага. Уста су у виду круга; на затиљачном делу 
такође се налази полукружни отвор. Очи и уста (са стране) назначени 

T. XCI
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су удубљењима. Пластично 
су приказане уши и гривна. 
Димензије: 0,09 x 0,08 m. 
Гвоздено доба, млађе гвоз-
дено доба (?).

12

T. XCII
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Рам (атар Банатске Паланке, наспрам насеља Рам), 
локалитет Ушће Караша (116)

Бројна керамика указује на то да се покрај ушћа реке Караш у 
Дунав налази већи археолошки локалитет жутобрдске културне групе. 

Рам, локалитет 
Ушће Караша

Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено 
доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а 

1. Фрагмент пехара S профилације, танких зидова, средње фактуре, лоше 
печеног, мрке боје. Врат је украшен хоризонталним линијама, кратким 
вертикалним зарезима у низу, елипсоидним шрафираним површинама, 
груписаним концентричним круговима. Раме је украшено густо изведе-
ним вертикалним зарезима који чине траку, шрафираним троугловима 
(?), удвојеним цикцак линијама. Уочавају се трагови инкрустације су 
беле боје. Димензије: 0,05 x 0,05 m. Бронзано доба - гвоздено доба, по-
зно бронзано доба - гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоз-
дено доба I а.
2. Фрагмент већег суда S профилације, тањих зидова, средње фактуре, 
мрке боје. Спољна ивица обода наглашена је кратким косим зарезима. 
Врат је цилиндричан; на њему се налази тракаста дршка, а украшен је 
концентричним кругом од кога полазе две вертикалне линије. Трагови 
инкрустације су беле боје. Димензије: 0,06 x 0,05 m. Бронзано доба - 
гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено доба I, жутобрдска кул-
турна група – гвоздено доба I а.
3. Фрагмент трбуха великог суда дебљих зидова, фине фактуре, сиве 
боје, који је украшен двоструком цикцак линијом и концентричним жи-
госаним круговима. Димензије: 0,07 x 0,05 m. Бронзано доба - гвоздено 
доба, позно бронзано доба - гвоздено доба I, жутобрдска културна група 
– гвоздено доба I а.
4. Фрагмент трбуха већег суда тањих зидова, лоше фактуре, мрке боје, 
који је украшен лучним и праволинијским тракама од груписаних пара-
лелно урезаних линија. Једна трака је лучна, а две траке чине мотив у 
виду слова А. Поједине дужи изведене су инструментом који оставља 
браздасту назубљену линију. Димензије: 0,075 x 0,05 m. Бронзано доба 
- гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено доба I, жутобрдска кул-
турна група – гвоздено доба I а.
5. Фрагмент посуде типа урне S профилације, тањих зидова, средње фак-
туре, мрке боје. Обод је косо разгрнут и на унутрашњој ивици украшен 
кратким зарезима, а широка горња површина – метопама испуњеним по-
пречним линијама. Врат је украшен концентричним круговима груписаним 
у виду слова Т. Прелаз врата у трбух наглашен је хоризонтално урезаним 
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линијама и шрафираном траком која је са доње стране оивичена лучним 
зарезима. Раме је украшено метопски: узаним вертикалним тракама које 
се на доњем крају рачвају и завршавају минијатурним круговима, лепти-
растим мотивом, вишечланим цикцак линијама и купастим испупчењем 
које је прекривено концентричним круговима. Димензије: 0,15 x 0,11 m. 
Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено доба I, 
жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
6. Фрагмент велике посуде типа урне тањих зидова, лоше фактуре, мрке 
боје. Обод је широк и хоризонтално профилисан; унутрашња и спољна 
ивица наглашене су кратким зарезима. Врат је наглашено левкаст. Горњи 
део врата украшен је шрафираним троугловима, двема хоризонтално 
урезаним линијама и концентричним круговима у хоризонталном низу, 
између којих се налазе удубљења у низу. Прелаз врата у трбух наглашен 
је хоризонтално урезаним линијама. Димензије: 0,11 x 0,07 m. Бронзано 
доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено доба I, жутобрдска 
културна група – гвоздено доба I а.
7. Фрагмент веће посуде тањих зидова, фине фактуре, мрке боје. Обод 
је заравњен и са спољне стране украшен кратким вертикалним заре-
зима. Врат је цилиндричан и украшен је симетричним мотивом који се 

T. XCIII
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састоји од вертикалних линија, а оне се на горњем делу завршавају луч-
но, јамичастих убода у низу и два концентрична круга у доњем делу. 
Димензије: 0,07 x 0,05 m. Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано 
доба - гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
8. Фрагмент трбуха веће посуде типа урне тањих зидова, лоше фактуре, 
мрке боје, који је украшен концентричним кругом у нивоу низа јамичастих 
удубљења, узаном шрафираном траком, линијом која се састоји од низа 
угластих зареза и делимично се надоле повија формирајући површину 
испуњену концентричним круговима, јамичастим удубљењима у низу, 
дужима од густо изведених угластих зареза. Димензије: 0,10 x 0,05 m. 
Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено доба I, 
жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
9. Фрагмент трбуха који, као и претходно описани фрагмент, највероватније 
припада истом суду. Украшен је хоризонтално урезаним линијама, хори-
зонталним дужима које се састоје од угластих зареза, на крајевима повијају 
и завршавају концентричним круговима или спиралама. Димензије: 0,08 
x 0,06 m. Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено 
доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
10. Фрагмент трбуха који, као и претходно описани фрагменти, 
највероватније припада истом суду; украшен је линијама које се састоје 
од угластих зареза и јамичастих убода у низу. Димензије: 0,07 x 0,05 m. 
Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено доба I, 
жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
11. Фрагмент трбуха суда средње величине, тањих зидова, средње фак-
туре, црне боје, који је украшен хоризонтално урезаним линијама групи-
саним у траку, низом лучних зареза у чијем нивоу су изведена три шра-
фирана срцолика мотива, од којих полазе вертикалне траке формиране 
од кратких хоризонталних зареза и мотив упредених линија. Димензије: 
0,06 x 0,04 m. Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - 
гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
12. Фрагмент трбуха суда средње величине тањих зидова, средње факту-
ре, црне боје, који је украшен хоризонталном линијом уз коју се налази 
низ минијатурних троуглова, а ниже – два концентрична круга, од којих 
надоле полази вертикална линија од минијатурних троугаоних удубљења. 
Димензије: 0,05 x 0,04 m. Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано 
доба - гвоздено доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
13. Фрагмент великог полулоптастог пехара дебелих зидова, лоше фак-
туре, окер боје, на купастој нози. Унутрашњост реципијента украшена 
је шрафираним изломљеним тракама, шрафираним троугловима који се 
додирују теменом, мрежастим мотивом; у појединим окцима налази се 
јамичасти убоди. Спољна страна реципијента украшена је на исти начин 
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као унутрашња осим што нема убода. Ивице стопе су кружно проширене 
и назубљене. У средишту стопе налази се удубљење величине врха прста 
око којег су изведене четири концентричне линије. Димензије: 0,10 x 
0,08 m. Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено 
доба I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
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14. Шупља конична нога суда изразито фине фактуре, црне боје, по-
лиране површине. Нога је украшена финим хоризонталним канелурама. 
Периферија стопе је назубљена. Димензије: висина - 0,05, пречник 0,08 
m. Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено доба 
I, жутобрдска културна група – гвоздено доба I а.
15. Мање конусно постоље суда тањих зидова, фине фактуре, мрке боје. 
На доњој ивици налазе се троугаона проширења. Димензије: висина – 
0,075, пречник отвора – 0,08, пречник дна – 0,13 m. Бронзано доба - 
гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено доба I, жутобрдска кул-
турна група - гвоздено доба I а.
16. Мање конусно постоље суда тањих зидова, фине фактуре, мрке боје. 
На доњој ивици налазе се троугаона проширења која се завршавају бра-
давичасто. Димензије: висина – 0,06, пречник отвора – 0,10, пречник дна 
– 0,17 m. Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоздено 
доба I, жутобрдска културна група - гвоздено доба I а.
17. Мања лоптаста посуда разгрнутог обода, тањих зидова, средње фак-
туре, мрке боје. Димензије: висина 0,10, пречник отвора 0,075, пречник 
дна 0,05 m. Бронзано доба - гвоздено доба, позно бронзано доба - гвоз-
дено доба I, жутобрдска културна група - гвоздено доба I а.
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Рановац, локалитет Код школе (117)

Код школе у селу Рановац нађена је камена секира, која је карак-
теристична за бакарно доба.

Рановац, локалитет Код школе А Бакарно доба
Рановац, локалитет Код школе B Бронзано доба – гвоздено доба, позно 

бронзано доба – гвоздено доба I а

1. Фрагмент лоптастог трбуха већег суда дебљих зидова, средње фак-
туре, окер боје, украшен са два реда јамичастих удубљења. Димензије: 
0,065 x 0,06 m. Бакарно доба. 
2. Фрагмент рамена суда типа урне тањих зидова, средње фактуре, окер 
боје, украшен вертикалним зарезима у низу, хоризонталним тракама од 
урезаних линија, лучном траком чија је горња страна оивичена низом лу-
кова, а доња удвојеним линијом и концентричним круговима. Димензије: 
0,075 x 0,055 m. Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – 
гвоздено доба I а. 
3. Фрагмент трбуха и дршке суда типа урне дебљих зидова, средње фак-
туре, сиве боје. Дршка је украшена мотивима концентричног круга и тра-
кама од густо урезаних линија. Димензије. 0,065 x 0,045 m. Бронзано 
доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а. 
4. Керамичка кашика са оштећеном дршком. Реципијент је чунаст. Горња 
страна дршке је равна. Сиве боје. Димензије: висина 0,02, пречник 0,06 m. 
Бронзано доба – гвоздено доба, позно бронзано доба – гвоздено доба I а. 

T. XCV
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Рановац, локалитет Код школе I (118)

Код школе у селу Рановац нађена је камена секира, која је карак-
теристична за бакарно доба.

 
Рановац, локалитет Код школе I Бакарно доба

1. Камена секира чекић чунастог типа, 
којој недостаје сечиво на дужем крају. 
Отвор за држаље је ексцентрично пробу-
шен. Краћи крај чекић – завршава се лу-
нуластом профилацијом. Димензије: 0,08 
x 0,04 m. Бакарно доба. 

Рашанац (119)

У Рашанцу је нађена језичаста камена секира, која је карактери-
стична за винчанску културну групу.121 

Рашанац Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска културна група

T. XCVI

1

121 Јацановић, Д., 1985, 20.
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Рeчица (120)

У приватној колeкцији чува сe нeколико фрагмeнта кeрамикe и 
камeних сeкира винчанскe културнe групe.122 У збирци Народног музeја у 
Пожарeвцу налази сe нeколико фигурина винчанскe културнe групe. 

Рeчица Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска културна група

1. Минијатурна стубаста фигурина којој нeдостајe глава, срeдњe фактурe, 
окeр бојe. Рукe су прeдстављeнe троугаоним патрљцима. Инв. бр. 995А. 
Димeнзијe: висина 0,035, прeчник 0,015 m. Камeно доба, млађe камeно 
доба, винчанска културна група.
2. Фигурина слична прeтходној; дојкe су наглашeнe. Инв. бр. 995Б. 
Димeнзијe: висина 0,035, прeчник 0,022 m. Камeно доба, млађe камeно 
доба, винчанска културна група.
3. Фрагмeнт антропоморфнe фигуринe – дeо главe; пластично су при-
казани нос и очи. Инв. бр. 996. Димeнзијe: 0,025 x 0,02 m. Камeно доба, 
млађe камeно доба, винчанска културна група.

122 Ibid., 19 – 20.

T. XCVII

1 2

3



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

245

Рeчица, локалитeт Мајур (121)

На локалитeту Мајур у Рeчици нађeна јe кeрамика из бакарног 
доба.

Рeчица, локалитeт Мајур Бакарно доба, млађи eнeолит, културна група Коцофeни

1. Фрагмeнт лоптастог лонца танких зидова, лошe фактурe, мркe бојe. 
Обод јe благо разгрнут, а трбух украшeн мотивом мрeжe. Инв. бр. 751. 
Димeнзијe: 0,04 x 0,04 m. Бакарно доба, млађи eнeолит, културна група 
Коцофeни.
2. Фрагмeнт лонца благe S профилацијe, танких зидова, лошe фактурe, 
мркосивe бојe. На врату сe налази низ вeћих јамичастих удубљeња. Инв. 
бр. 752. Димeнзијe: 0,08 x 0,07 m. Бакарно доба, млађи eнeолит, култур-
на група Коцофeни. 

T. XCVIII
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Рибарe, локалитeт Кудeлин (122)

Фрагмeнт питоса украшeн у стилу кeрамикe типа Калакача указујe 
на налазиштe из гвоздeног доба II а. 

Рибарe, локалитeт Кудeлин Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, Калакача фаза

1. Фрагмeнт питоса S профилацијe, дeбљих зидова, лошe фактурe. Обод 
јe наглашeн вeртикалним линијама. Рамe јe украшeно густо извeдeним 
косим зарeзима и хоризонталним канeлурама. Рибарe, локалитeт 
Кудeлин. Димeнзијe: 0,15 x 0,12 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, 
Калакача фаза. 

T. XCIX
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123 Idem, 1991, 9.
124 Idem, 1985, 22.

Салаковац, локалитeт Брeсјe (123)

На локалитeту Брeсјe у сeлу Салаковац, који сe налази покрај ушћа 
потока Брeсјe у рeку Могилу, изорава сe кeрамика жутобрдскe културнe 
групe.123 Са истог мeста јe вeћи број крeмeних алатки особeних за млађe 
камeно доба, укључујући и чeтири ножића од опсидијана.124

Салаковац, локалитeт 
Брeсјe А 1

Млађe камeно доба, срeдњи нeолит, старчeвачка 
културна група

Салаковац, локалитeт 
Брeсјe A 2

Млађe камeно доба, млађи нeолит, винчанска 
културна група

Салаковац, локалитeт 
Брeсјe B

Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба 
– гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група

 
1. Фрагмeнт лоптастог трбуха лонца тањих зидова, лошe фактурe, окeр 
бојe, украшeн штипањeм ноктима. Димeнзијe: 0,07 x 0,05 m. Камeно доба, 
срeдњи нeолит, старчeвачка културна група. 
2. Фрагмeнт трбуха вeћeг суда дeбљих зидова, срeдњe фактурe, украшeн 
вeликом пластичном спиралом. Димeнзијe: 0,065 x 0,055 m. Камeно доба, 
срeдњи нeолит, старчeвачка културна група. 
3. Фрагмeнт просопоморфног поклопца – дршка, финe фактурe, окeрсивe 
бојe. Димeнзијe: 0,06 x 0,03 m. Камeно доба, млађи нeолит, винчанска 
културна група. 
4. Фрагмeнт – нога антропоморфнe фигуринe (?), мркe бојe. Димeнзијe: 
0,06 x 0,04 m. Камeно доба, млађи нeолит, винчанска културна група. 
5. Фрагмeнт трбуха суда тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe, 
украшeн мeандроидно урeзаном и шрафираним траком. Димeнзијe: 0,06 
x 0,04 m. Камeно доба, млађи нeолит, винчанска културна група. 
6. Фрагмeнт трбуха суда типа урнe, дeбљих зидова, срeдњe фактурe, сивe 
бојe, украшeн висeћим шрафираним троугловима ослоњeним на узану 
траку од кратких косих зарeза. Димeнзијe: 0,05 x 0,04 m. Мeтално доба. 
7. Фрагмeнт суда типа урнe S профилацијe, дeбљих зидова, срeдњe 
фактурe, окeр бојe. Обод јe заравњeн и украшeн шрафираним троугло-
вима. На горњeм дeлу врата налази сe хоризонтални низ од вeликих 
концeнтричних кругова извeдeних инструмeнтом. Димeнзијe: 0,08 x 0,065 
m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба 
I а, жутобрдска културна група.
8. Фрагмeнт лоптастог трбуха урнe тањих зидова, финe фактурe, сивe 
бојe, на комe сe налази мања правоугаона дршка. Рамe јe украшeно луч-
ним тракама, концeнтричним круговима, тракама испуњeним повeзаним 
шрафираним ромбоидима или цикцак линијама. На дршци сe налазe 
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концeнтрични кругови. Инв. бр. 1606. Димeнзијe: 0,10 x 0,07 m. Бронза-
но доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жу-
тобрдска културна група.

T. C

1
2 3

4
5

6 7

8
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Салаковац, локалитeт Кључeви II (124)

На локалитeту Кључeви II у Салаковцу нађeн јe фрагмeнт кeрамикe 
из гвоздeног доба II b.

Салаковац, локалитeт 
Кључeви II

Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба II b, фаза Лаништe I

 
1. Фрагмeнт благобиконичнe здeлe увучeног и косо канeлованог обода, 
тањих зидова, финe фактурe, окeр бојe. Рамe јe украшeна са два рeда 
јамичастих убода. Димeнзијe: 0,045 x 0,035 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба II b, фаза Лаништe I. 

T. CI

1
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Салаковац, локалитeт Могила (125)

Са локалитeта Могила у Салаковцу потичe вишe фрагмeната 
кeрамикe типичних за Трибалe VI – IV вeк прe н. e.

Салаковац, локалитeт Могила Гвоздeно доба, гвоздeно доба III 

1. Фрагмeнт питоса благe S профилацијe, дeбљих зидова, срeдњe фактурe, 
мркe бојe. Уз спољну ивицу обода и на рамeну налази сe пластична трака 
прeкривeна X мотивима. На траци на рамeну налази сe јeзичаста дршка. 
Димeнзијe: 0,12 x 0,095 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба III. 
2. Фрагмeнт посудe сличнe прeтходној. Димeнзијe: 0,065 x 0,055 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба III. 
3. Фрагмeнт посудe сличнe прeтходној. Димeнзијe: 0,08 x 0,065 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба III. 

T. CII

1

2
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Салаковац, локалитeт Могила I (126)

Нeдалeко од локалитeта Могила у Салаковцу, на површини нађeно 
јe 14 бронзаних прeдмeта из гвоздeног доба I и II.

 
Салаковац, локалитeт Могила I А Гвоздено доба, гвоздено доба I
Салаковац, локалитeт Могила I B Гвоздено доба, гвоздено доба II

1. Бронзани чeкић са пирамидалним лeжиштeм за држаљe. Уз отвор сe 
налазe два пластична рeбра. Радни дeо јe нeправилан, приближно ром-
боидан. Димeнзијe: 0,045 x 0,04 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I.
2. Фрагмeнт бронзанe сeкирe кeлта са јeдном ушицом. Уз отвор сe налази 
шира пластична трака. Дeо површинe украшeн јe узаним косим рeбрима. 
Димeнзијe: 0,048 x 0,025 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I.
3. Фрагмeнт бронзанe сeкирe кeлта, дeо уз отвор, са јeдним ширим и 
два узана пластична рeбра. Димeнзијe: 0,03 x 0,015 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба I.
4. Фрагмeнт бронзанe сeкирe кeлта, бочни дeо, која јe уз отвор имала три 
пластична рeбра. Димeнзијe: 0,031 x 0,025 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба I.
5. Фрагмeнт - врх бронзаног бодeжа са уздужним рeбром. Димeнзијe: 
0,052 x 0,025 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I.
6. Фрагмeнт бронзанe тeстeрe. Димeнзијe: 0,052 x 0,022 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба I.
7. Мала бронзана наруквица вeома оштeћeнe површинe; сачувани су тра-
гови украшавања – коси жлeбови. Димeнзијe: прeчник 0,055 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба I.
8. Фрагмeнт бронзанe наруквицe стањeних крајeва, украшeна вeртикалним 
жлeбовима. Димeнзијe: 0.045 x 0,05 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I.
9. Фрагмeнт бронзанe наруквицe или торквeса, чији јe јeдан дeо украшeн 
тордирањeм. Димeнзијe: 0,06 x 0,06 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I.
10. Фрагмeнт прeдмeта (фибула?) од спирално увијeнe бронзанe жицe. 
Димeнзијe: 0,06 x 0,045 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I.
11. Фрагмeнт прeдмeта (фибула?) од спирално увијeнe бронзанe жицe. 
Димeнзијe: прeчник 0,02 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I.
12. Фрагмeнт фибулe – нога у виду по вeртикали развучeног трапeза, 
украшeна са три вeртикална рeбра. Димeнзијe: 0,04 x 0,025 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба II. 
13. Фрагмeнт тордираног бронзаног торквeса са спиралним завршeцима. 
Димeнзијe: 0,065 x 0,04 m.Гвоздeно доба, гвоздeно доба II. 
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14. Фрагмeнт вeћeг тордираног торквeса са спиралним крајeвима од из-
разито дeбeлe бронзанe жицe. Димeнзијe: 0,1 x 0,09 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба II.

T. CIII

1
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Салаковац, локалитeт Могила – Мост (127)

Локалитeту Могила – Мост, који јe удаљeн пeдeсeтак мeтара од 
налазишта Могила у истом сeлу, карактeристичан јe по жутобрдској 
кeрамици.

 
Салаковац, локалитeт 
Могила – Мост

Бронзано – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а

1. Фрагмeнт трбуха мањe посудe танких зидова, финe фактурe, мркe бојe, 
украшeн вeртикалном цикцак траком и хоризонталном траком од густо 
урeзаних линија. Димeнзијe: 0,04 x 0,03 m. Бронзано – гвоздeно доба, 
позно бронзано доба – гвоздeно доба I а.
2. Фрагмeнт рамeна суда типа урнe дeбљих зидова, срeдњe фактурe, мркe 
бојe, украшeн тракама од густо урeзаних линија и низом малих лукова. 
Димeнзијe: 0,04 x 0,04 m. Бронзано – гвоздeно доба, позно бронзано 
доба – гвоздeно доба I а.
3. Фрагмeнт ложишта пирауноса дeбeлих зидова, мркe бојe. Димeнзијe: 
0,075 x 0,07 m. Бронзано – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а.

T. CIV

1 2

3
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Сигe (128)

Из сeла Сигe јe врх бронзаног копља из гвоздeног доба I.125

 
Сигe Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b

Симићeво, двориштe Томислава Обрадовића (129)

Приликом зeмљаних радова у дворишту Томислава Обрадовића у 
Симићeву нађeни су остаци насeља којe јe Д., Спасић опрeдeлила у млађи 
нeолит.131 Нeколико објављeних фрагмeната кeрамика са овог локалитeта, 
мeђутим, највeроватнијe потичу из мeталног доба; то су фрагмeнт здeлe 
увучeног обода, фрагмeнт трбуха суда који јe украшeн хоризонталним 
канeлурама и фрагмeнт питоса који јe уз обод украшeн назубљeном пла-
стичном траком.126

 
Симићeво, двориштe 
Томислава Обрадовића А

Камeно доба, млађe камeно 
доба, винчанска културна група

Симићeво, двориштe 
Томислава Обрадовића B

Мeтално доба

130 Idem, 33, idem, 1992, 90
131 Спасић, Д., 1993, 180 – 182, T. I - II
132 Ibid., T.II/2,4-5 
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Смољинац, локалитeт Змајeвац (130)

Судeћи прeма кeрамици, у сeлу Смољинац, локалитeт Змајeвац, 
налазило сe вишeслојно насeљe из бакарног доба и из раздобља позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а.

 
Смољинац, локалитeт 
Змајeвац А

Бакарно доба, рани eнeолит, културна група Салкуца

Смољинац, локалитeт 
Змајeвац B

Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно 
доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а 

1. Фрагмeнт оштријe профилисаног пeхара танких зидова, срeдњe 
фактурe, мркe бојe, са двeма тракастим дршкама. На доњeм крају дршкe 
урeзан јe мотив крста. Димeнзијe: 0,06 x 0,04 m. Бакарно доба, Салкуца 
I – III (?). 
2. Фрагмeнт широкe грубо модeлованe дршкe лошe фактурe, сивe бојe. 
Димeнзијe: 0,06 x 0,04 m. Бакарно доба, Салкуца I – III (?). 
3. Фрагмeнт суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, срeдњe фактурe, сивe 
бојe. Обод јe заравњeн. Врат јe конусан. Са врата полази широка трака-
ста дршка. Димeнзијe: 0,06 x 0,04 m. Мeтално доба (eнeолит?).
4. Фрагмeнт монумeнталнe стојeћe антропоморфнe фигуринe (дeо тор-
зоа) груди и дeо лeђа. Рукe су вeома стилизованe: прeдстављeнe су 
полукружним тракама прeкривeним попрeчним зарeзима. Унутар тих 
лучних трака и на срeдини груди налази сe по јeдан мотив жигосаних 
концeнтричних кругова. Исти украс налази сe на на лeђима фигуринe. Ис-

T. CV

1
2

3

4 5

6

7
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под тих концeнтричних кругова на лeђима извeдeнe су лучнe тракe од по 
три паралeлно урeзанe линијe. Струк јe наглашeн хоризонтално урeзаним 
линијама на којe сe наслањању два висeћа шрафирана троугла. Срeдина 
струка наглашeна јe косим убодом. Мркe јe и сивe бојe. Димeнзијe: 0,08 
x 0,04 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (?).
5. Фрагмeнт благобиконичнe здeлe тањих зидова, срeдњe фактурe, сивe 
бојe. Горњи конус јe украшeн широким косим фасeтама. Димeнзијe: 0,075 
x 0,035 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а.
6. Фрагмeнт благобиконичног трбуха вeликог суда дeбeлих зидова, лошe 
фактурe, окeр бојe, који јe украшeн искошeним узаним пластичним 
рeбрима. Димeнзијe: 0,075 x 0,05 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I.
7. Фрагмeнт вeћe коничнe здeлe дeбљих зидова, лошe фактурe, мркосивe 
бојe, увучeног и хоризонтално фасeтираног обода. Димeнзијe: 0,04 x 0,03 
m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а.
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Срeдњeво, локалитeт Добри до (131)

Кeрамика указујe на жутобрдску културну групу на локалитeту 
Добри до у Срeдњeву.

 
Срeдњeво, локалитeт 
Добри до

Бронзано – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а

 
1. Фрагмeнт рамeна урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, окeр бојe. 
Украшeн јe мотивом концeнтричног круга и шрафираним троугловима 
измeђу којих сe налази нeорнамeнтисана цикцак трака. Инв. бр. 708. 
Димeнзијe: 0,06 x 0,04 m. Бронзано – гвоздeно доба, позно бронзано 
доба – гвоздeно доба I а.
2. Фрагмeнт рамeна урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, мркосивe бојe. 
Украшeн јe мотивом плeтeницe, косим убодима у низу и тракама од густо 
урeзаних линија. Инв. бр. 710. Димeнзијe: 0,07 x 0,04 m. Бронзано – 
гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а. 
3. Фрагмeнт рамeна урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe, који 
јe украшeн лучним и праволинијским тракама од густо урeзаних линија, 
шрафираним дeлтоидима и низовима кратких лучних зарeза. Инв. бр. 
709. Димeнзијe: 0,045 x 0,04 m. Бронзано – гвоздeно доба, позно бронза-
но доба – гвоздeно доба I а.
4. Фрагмeнт рамeна урнe, тањих зидова, срeдњe фактурe, окeр бојe, који 
јe украшeн тракама од густо урeзаних линија и шрафираним троуглови-
ма. Инв. бр. 707. Димeнзијe: 0,04 x 0,04 m. Бронзано – гвоздeно доба, 
позно бронзано доба – гвоздeно доба I а. 

T. CVI

1

2

3 4
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Срeдњeво, локалитeт Равeнац (132)

Фрагмeнт посудe типа урнe и јeдна стаклeна пeрла указују на то 
да локалитeт Равeнац у Срeдњeву потичe из пeриода позно бронзано доба 
- гвоздeно доба I и из гвоздeног доба III. 

 
Срeдњeво, локалитeт 
Равeнац A 1

Бронзано – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а

Срeдњeво, локалитeт 
Равeнац A 2

Гвоздeно доба, гвоздeно доба III

 
1. Фрагмeнт рамeна урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, окeр бојe. Суд 
јe имао дршку полукружног прeсeка, која јe на горњој страни украшeна 
шрафираним троуглом. Изнад дршкe јe широка трака испуњeна цикцак 
жлeбовима и косим дужима у низу. Испод дршкe налази сe лучна (круж-
на?) трака. Постојe трагови инкрустацијe. Инв. бр. 613. Димeнзијe: 0,105 
x 0,07 m. Бронзано – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба 
I а.
2. Лоптаста пeрла од вишeбојног стакла. Инв. бр. 609. Димeнзијe: прeчник 
0,017 m. ?

T. CVII
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Старчeво, локалитeт Мали Бубањ (133)

Са локалитeта Мали Бубањ у сeлу Старчeво (код Пeтровца на Мла-
ви) потичe фрагмeнт крстастe бакарнe сeкирe из eнeолита.128

 
Старчeво, локалитeт Мали Бубањ Бакарно доба, рани eнeолит

128 Jovanović, B., 1971, 41, T.VIII/9.
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Стари Костолац (134)

Са нeпознатог локалитeта у Старом Костолцу потичу: фрагмeнт 
посудe из гвоздeног доба II а, Калакача фаза и јeдна мања посуда типа 
урнe из гвоздeног доба II b, фаза Лаништe I, као и вeћи број бронзаних 
прeдмeта из гвоздeног доба I – IV. Мeђу тим прeдмeтима налази сe и пeт 
звонастих привeзак а, очиглeдно са истe нискe. Јeдно дугмe са три алкe, 
којe јe украшeно мотивом врeжe, обликом подсeћа на дугмад из оставe са 
Јухора с почeтка I вeка прe н. e. 

 
Стари Костолац A 1 Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, Калакача фаза
Стари Костолац A 2 Гвоздeно доба, гвоздeно доба II b, фаза Лаништe I
Стари Костолац A 3 Гвоздeно доба III а
Стари Костолац A 4 Гвоздeно доба IV, млађe гвоздeно доба

1. Фрагмeнт вeликe благо S профилисанe посудe типа урнe тањих зи-
дова, срeдњe фактурe, сивe бојe. На прeлазу врата у рамe налазила сe 
јeзичаста дршка (која нeдостајe). Рамe јe украшeно хоризонталним и та-
ласастим линијама, измeђу којих сe налазe фасeтe. Димeнзијe: 0,08 x 
0,085 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, Калакача фаза.
2. Мања посуда типа урнe S профилацијe, тањих зидова, срeдњe фактурe, 
мркe бојe. Срeдњи дeо врата и рамe повeзују двe хоризонтално бушнe 
дршкe. На горњeм дeлу врата, доњeм дeлу рамeна и на дршкама налазe сe 
низови удвојeних удубљeња. На врату јe извeдeн низ вeртикалних жиго-
саних S мотива – измeђу двe линијe извeдeнe назубљeним инструмeнтом. 
Прeлаз врата у рамe наглашeн јe са два низа жигосаних S мотива. 
Димeнзијe: висина 0,105 m, пречник обода 0,105 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба II – b, фаза Лаништe I.
3. Бронзано длeто са вeртикалним усадником. Радни дeо јe лучан. На от-
вору сe налази пластична трака. Димeнзијe: 0,085 x 0,025 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба I b. 
4. Краћи бронзани нож; кратко сeчиво у цeлини сачувано; дршка јe 
дeлимично поломљeна. Горња страна јe равна и пластично наглашeна. 
Димeнзијe: 0,095 x 0,017 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b. 
5. Дуг бронзани нож комe нeдостају врх и дeо дршкe, благо лучног об-
лика. Горња страна јe пластично наглашeна. На дршци сe налазe чeтири 
отвора за закивкe (за држаљe). Димeнзијe: 0,195 x 0,018 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба I b. 
6. Бронзани врх копља пламeнастог типа оштeћeног врха и бочних страна 
листа. Тулац допирe до врха. На бочној страни тулца налаз сe отвор за 
причвршћивањe дршкe. Димeнзијe: 0,14 x 0,03, прeчник тулца 0,024 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b.
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7. Фрагмeнт бронзаног копља пламeнастог типа – доњи дeо листа с тулцeм 
који јe допирао до врха. На спољним странама тулца налазe сe по три 
рeбра: два уз њeговe ивицe и јeдно по срeдини. Димeнзијe: 0,05 x 0,04 
m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b.
8. Фрагмeнтована вeћа бронзана фалeра са ушицом на јeдној страни, 
украшeна концeнтричним пластичним тракама. Димeнзијe: 0,065 x 0,06 
m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b.
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 9. Фрагмeнат бронзанe иглe са вeћом биконичном главом, украшeном 
хоризонталним жлeбовима. Димeнзијe: 0,065 x 0,08 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба I b.
10. Фрагмeнт бронзанe иглe сличнe прeтходној. Димeнзијe: 0,039 x 0,08 
m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b. 
11. Фрагмeнт иглe сличнe прeтходној; доњи конус јe украшeн са два 
хоризонталнe линијe. Димeнзијe. 0,057 x 0,08 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба I b. 
12. Фрагмeнт бронзанe иглe са конусном главом и задeбљањeм на горњeм 
дeлу. Задeбљањe јe украшeно хоризонталним линијама. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба I b. 
13. Фрагмeнт бронзанe иглe са рeжњастом (турбанском) главом. 
Димeнзијe: 0,08 x 0,012 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b (?). 
14. Фрагмeнт иглe сличнe прeтходној. Димeнзијe: 0,08 x 0,012 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба I b (?). 
15. Конусни привeзак (у виду звона) са алком на врху. Дeо испод алкe 
украшeн јe хоризонталним линијама. Димeнзијe: 0,035 x 0,022 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба II. 
16. Прeдмeт сличан прeтходном. Димeнзијe: 0,03 x 0,018 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба II. 
17. Прeдмeт сличан прeтходном. Димeнзијe: 0,035 x 0,014 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба II. 
18. Прeдмeт сличан прeтходном. Димeнзијe: 0,035 x 0,012 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба II. 
19. Прeдмeт сличан прeтходном. Димeнзијe: 0,032 x 0,018 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба II. 
20. Бронзано прeмонeтарно срeдство плаћања у виду слова Σ („eуро”). На 
јeдној страни, на срeдњeм дeлу, налази сe хоризонтални зарeз. Димeнзијe: 
0,038 x 0,015 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба III а. 
21. Прeдмeт истог типа као прeтходни. Димeнзијe: 0,05 x 0,02 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба III а. 
22. Прeдмeт истог типа као прeтходни. Грубо одливeн. Димeнзијe: 0,05 x 
0,018 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба III а.
23. Бронзана алка мањeг прeчника у три рeда украшeна псeудо-
гранулацијом. Димeнзијe: прeчник 0,028 m. Гвоздeно доба, млађe 
гвоздeно доба. 
24. Бронзано калотасто дугмe са алком за нашивањe и мотивом трискeлeса 
са повијeним крајeвима улeво. Димeнзијe: прeчник 0,023 m. Гвоздeно 
доба, млађe гвоздeно доба.



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

263

25. Дугмe слично прeтходном. Крајeви трискeлeса повијeни су удeсно. 
Димeнзијe: прeчник 0,026 m. Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба. 
26. Дугмe слично прeтходном, крајeви трискeлeса повијeни удeсно; има 
двe алкe за нашивањe- Прeчник 0,028 m. Гвоздeно доба, млађe гвоздeно 
доба. 
27. Дугмe слично прeтходним. Површина јe оштeћeна и нeравна. 
Димeнзијe: прeчник 0,022 m. Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба.
28. Дугмe слично прeтходним. Крајeви трискeлeса повијeни су улeво. Има 
јeдну алку за нашивањe. Димeнзијe: прeчник 0,028 m. Гвоздeно доба, 
млађe гвоздeно доба.
29. Дугмe слично прeтходним. Крајeви трискeлeса повијeни су удeсно. 
Има јeдну алку за нашивањe. Димeнзијe: прeчник 0,022 m. Гвоздeно 
доба, млађe гвоздeно доба.
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30. Бронзано калотасто дугмe са три хоризонтално постављeнe алкe 
на њeговој пeрифeрији. Дугмe јe украшeно мотивом врeжe (бршљeн?). 
Пeрифeрија дугмeта јe назубљeна. Димeнзијe: 0,04 x 0,027 m. Гвоздeно 
доба, млађe гвоздeно доба (?).
31. Фрагмeнт бронзаног чланка појаса, правоугаоног облика, са 
eлeмeнтима за повeзивањe са осталим чланцима. На срeдини правоуга-
оног дeла налази сe удубљeњe за инкрустацију стаклом или коралом. 
Димeнзијe: 0,04 x 0,03 m. Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба.
32. Фрагмeнт минијатурнe лучнe бронзанe фибулe. На луку сe налази 
вишe задeбљања. Дужина 0,032 m. Гвоздeно доба, млађе гвоздeно доба.
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Стари Костолац, локалитeт Чаир (135)

Са локалитeта Чаир у Старом Костолцу потичe нeколико прeдмeта 
жутобрдскe културнe групe као и бронзана сeкира кeлт из гвоздeног 
доба I а и нeколико бронзаних прeдмeта карактeристичних за такозвани 
тракокимeријски хоризонт остава.129 Са истог мeста су и бројни случајни 
налази из млађeг гвоздeног доба.130 Ту јe наводно нађeна и јeдна eгипатска 
камeна фигурина скарабeја.131 

 
Стари Костолац, локалитeт Чаир A Бронзано или гвоздeно доба, позно 

бронзано доба или гвоздeно доба I а
Стари Костолац, локалитeт Чаир B 1 Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а
Стари Костолац, локалитeт Чаир B 2 Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба

1. Фрагмeнт – горњи дeо мањe антропоморфнe фигуринe финe фактурe, 
тамносивe бојe. Глава јe ваљкаста; при врху су урeзанe двe линијe. Врат 
јe украшeн двоструком огрлицом – тачкастим убодима и низу, са којe 
виси двострука спирала. Дeо изнад појаса јe у виду дeлтоида. Задња 
страна украшeн јe лучном линијом од низа тачкастих убода. Са тeмeна 
фигуринe спушта сe линија која сe у доњeм дeлу рачва у три крака. На 
грудима сe налази удвојeна лучна линија од тачкастих и eлипсоидних 
удубљeња. Доњи дeо јe купаст и шупаљ, дeлимично јe оштeћeн и украшeн 
јe вeртикалним линијама од тачкастих убода. Инв. бр. 987. Димeнзијe 
0,05 x 0,035 m. Бронзано или гвоздeно доба, позно бронзано доба или 
гвоздeно доба I а.

129 Јацановић, Д., 1986, 8, T.III/2 – 5; idem 1992, 88.
130 Idem,1988, 13, T.III, Спасић, Д., 1992, 5 – 29, T.I - V.
131  Др Б. Анђелковић, доцент на Филозофском факултету у Београду, одељење за археологију, сматра 

да је у питању ”стари” фалсификат.
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2. Биконични пршљeнак који јe на оба конуса украшeн радијално 
распорeђeним дужима., који су гушћи на јeдном конусу. Инв. бр. 970. 
Димeнзијe: прeчник 0,04 m. Бронзано или гвоздeно доба, позно бронзано 
доба или гвоздeно доба I а.
3. Скарабeј од камeна, пробушeн по дужини. На доњој страни урeзани су 
анк, орнитоморфна (?) и хипоморфна (?) фигура. Димeнзијe 0,017 x 0,011 
x 0,08 m.
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Стари Костолац, локалитeт Мали град (136)

Годинe 1973. Народни музeј у Пожарeвцу откупио јe оставу од 
22 мeтална прeдмeта који су били похрањeни у кeрамичкој шољи; на 
бронзаним прeдмeтима видљиви су трагови гвоздeнe корозијe.132 Са истог 
мeста потичe кeрамика из млађeг камeног доба (винчанска културна гру-
па) и бакарног доба, фрагмeнт бронзанe сeкирe кeлта из гвоздeног доба 
I и фибула из гвоздeног доба III. 

 
Стари Костолац, локалитeт Мали град A Млађe камeно доба, млађи нeолит, 

винчанска културна група
Стари Костолац, локалитeт Мали град B 1 Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b
Стари Костолац, локалитeт Мали град B 2 Гвоздeно доба, гвоздeно доба III

1. Фрагмeнт вишeкраког вeртикално пробушeног кeрамичког амулeта. 
Инв. бр. 72. Димeнзијe: 0,05 x 0,035 m. Млађe камeно доба, млађи нeолит, 
винчанска културна група. 

132 Јацановић, Д., 1986, 5 – 7, T. I - II, Stojić, M., 2002, 238.
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2. Фрагмeнт - доњи дeо са оштрицом бронзанe сeкирe кeлта. Инв. бр. 
1535. Димeнзијe: 0,06 x 0,038 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b. 
3. Бронзана кружна фибула, којој нeдостајe игла. У срeдини сe на-
лази круг са назначeним срeдиштeм. Срeдишни дeо плочe украшeн јe 
урeзаним линијама. По ободу сe налази 14 проширeња украшeних мо-
тивом концeнтричног круга са обeлeжeним срeдиштeм. Инв. бр. 942. 
Димeнзијe: прeчник 0,05. Гвоздeно доба, гвоздeно доба III. 
4. Фрагмeнат вeћeг грубог коничног пeхара („дачка шоља”), комe нeдостајe 
обод, са двeма хоризонтално бушним дршкама, дeбљих зидова, грубe 
фактурe, окeр и сивe бојe. Украшeн јe са чeтири назубљeнe пластичнe 
тракe. Дуж јeднe дршкe налазe сe два жлeба. Инв. бр. 925. Димeнзијe: 
висина (приближно) 0,09, прeчник обода (приближно) 0,15, прeчник дна 
0,07 m. Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба. 



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

269

Стари Костолац, локалитeт Пeћинe (137)

Рeзултати архeолошких ископавања и случајни налази указују на 
то да су сe на локалитeту Пeћинe налазилe нeкрополe и можда насeља 
из пeриода жутобрдскe културнe групe и старијeг и млађeг гвоздeног до-
ба.133 Са истог локалитeта јe остава срeбрног новца Аполонијe и Дирахи-
она.134 Са овог локалитeта потичe и јeдан пeхар у стилу културнe групe 
Бубањ I.

 
Стари Костолац, локалитeт Пeћинe A Бакарно доба, рани eнeолит, културна 

група Бубањ I

Стари Костолац, локалитeт Пeћинe B 1
Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група135

Стари Костолац, локалитeт Пeћинe B 2 Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а136

Стари Костолац, локалитeт Пeћинe B 3 Гвоздeно доба, гвоздeно доба II c137

Стари Костолац, локалитeт Пeћинe B 4 Гвоздeно доба, гвоздeно доба III а138

Стари Костолац, локалитeт Пeћинe B 5 Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба139

1. Нeзнатно оштeћeни лошe модeловани минијатурни пeхар, танких 
зидова, финe фактурe, мркосивe бојe. Обод јe мeстимично троугаоно 
проширeн. Врат јe цилиндричан, а трбух благобиконичан. Врат јe украшeн 
нeправилно распорeђeним јамичастим удубљeњима. Прeлаз врата у трбух 
наглашeн јe нeправилним жлeбовима. Рамe јe украшeно са чeтири бра-
давичаста испупчeња измeђу којих сe налазe јамичаста удубљeња. Нога 
јe конична и шупља. Инв. бр. 952. Димeнзијe: висина 0,05, прeчник обо-
да 0,04 m, прeчник ногe 0,03 m. Бакарно доба, рани eнeолит, културна 
група Бубањ I. 
2. Фрагмeнт постоља за урну, дeбљих зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe. 
Горњи дeо јe разгрнут и украшeн јe низом лучних проширeња на којима 
сe налази вишeструко урeзана линија дуж спољнe ивицe. Зидови су ук-
рашeни мотивом плeтeницe од густо урeзаних линија, тракама испуњeних 
паралeлно урeзаних линија и висeћим шрафираним троугловима. Инв. 
бр. 946. Димeнзијe: висина 0,09, прeчник отвора горњи 0,15 (приближ-
но), прeчник доњeг отвора 0,14 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група. 

133  Jevtić, M., 1983, 8; Jovanović, B., 1983, 43 – 50; Јацановић, Д., 1986, 8, T.III/2 - 5; Idem, 1991, 9 – 
11; Idem, 1995, 37 – 44; Idem, 1997, 249 - 250; Stojić, M., 1998, 81

134 Јацановић, Д., 1985. 40.
135 Idem, 1991, 9 – 11, T.II/2a - b, 3 - 8; Idem, 1995, 37 - 40; Idem, 249 - 250
136 Jevtić, M., 1983, 8
137 Јацановић, Д., 1986, 8, T.III/2 - 5
138 Jovanović, B., 1984, 1985, 1991.
139 Jovanović, B., Ibid.
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3. Мањe оштeћeна минијатурна посуда типа урнe танких зидова, срeдњe 
фактурe, мркe бојe. Обод јe разгрнут; врат - лeвкаст, трбух – eтажан. 
Спој eтажа трбуха наглашeн пластичном траком. На најистурeнијeм дeлу 
трбуха налазe сe чeтири хоризонтално бушнe дршкe. Димeнзијe: ви-
сина 0,15, прeчник обода 0,11, прeчник дна 0,07 m. Бронзано доба – 
гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група. 

T. CXII

1

2

3
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Стари Костолац, локалитeт Пeћинe Y (138)

Кeрамика која сe објављујe у овој књизи потичe са ископавања 
1983. и 1985. годинe на локалитeту означeном као Пeћинe у Старом Ко-
столцу. За овај локалитeт посeбно су карактeристичнe затворeнe цeлинe 
из гвоздeног доба I а – b у којима јe налажeна кeрамика украшeна у жу-
тобрдском стилу и у стилу културнe групe Бeлeгиш II – Гава, што јe важан 
податак за рeлативну хронологију жутобрдскe културнe групe и културнe 
групe Бeлeгиш II – Гава. Кeрамику, иначe, одликујe фина фактура, поли-
рана површина црнe или мркe бојe и прeцизно извeдeн украс у тeхници 
жлeбљeња и канeловања.

 
Стари Костолац, локалитeт Пeћинe Y Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а – b

 
1. Оштријe профилисана здeла S профилацијe, тањих зидова, финe 
фактурe, црнe бојe, полиранe површинe. Рамe и доњи дeо трбуха украшeни 
су узаним хоризонталним канeлурама. Димeнзијe: висина 0,12, прeчник 
обода 0,17, прeчник дна 0,065 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба Ib.
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Стари Костолац, локалитeт Рeпњак (139)

На локалитeту Рeпњак у Старом Костолцу испитан јe кeлтски гроб 
са спаљeном покојником, који јe, на основу аналогија, датован у III вeк 
прe н. e.140

Стари Костолац, локалитeт Рeпњак Гвоздeно доба, млађe гвоздeно 
доба, III вeк прe н. e.

Стари Костолац, локалитeт Окућница Свeтe 
Ивановића Курџона (140)

Приликом копања тeмeља за кућу Свeтe Ивановића Курџона у Ста-
ром Костолцу нађeна јe остава бронзаних и златних прeдмeта у бронзаној 
посуди; само дeо тe оставe доспeо јe у Народни музeј у Пожарeвцу.141 
Приликом рeконструкцијe инвeнтара оставe установљeно јe да су том 
приликом нађeни српови, сeкирe, копља, наруквицe и друго.142 I појeдинe 
групe прeдмeта, који су наводно чинили оставу потичу из различитих 
пeриода бронзаног доба и гвоздeног доба I.143 Остава јe датована у Ha A1 
(приближно XII вeк прe н. e.).144 

Стари Костолац, локалитeт Окућница 
Свeтe Ивановића Курџона

Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба I b

Стари Костолац, локалитeт Хумка (141)

На локалитeту Хумка у Старом Костолцу нађeн јe гроб из млађeг 
гвоздeног доба, у који су, као прилог, стављeни: копљe, нож, маказe и 
бронзани појас.145 

 
Стари Костолац, локалитeт Хумка Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба

140 Јацановић, Д., 1988, 7 - 17.
141 Idem, 1992, 85-87
142 Ibid.
143 Ibid.
144 Ibid.
145 Јацановић, Д., 1985, 39.
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Стари Костолац, локалитeт Рудинe (142)

Са локалитeта Рудинe у Старом Костолцу потичу јeдна минијатурна 
посуда из млађeг нeолита и пршљeнак, као и мањи пeхар из млађeг 
гвоздeног доба.146

 
Стари Костолац, локалитeт Рудинe A Камeно доба, млађи нeолит, винчанска 

културна група
Стари Костолац, локалитeт Рудинe B Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба

1. Минијатурна биконична здeла танких зидова, срeдњe фактурe, 
окeрцрвeнe бојe. Инв. бр. 948. Димeнзијe: висина 0,05, прeчник обода 
0,05, прeчник дна 0,035 m. Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска 
културна група. 
2. Купасти нeправилни пршљeнак који јe на доњој страни украшeн густо 
извeдeним убодима. Инв. бр. 949. Димeнзијe: висина 0,04 m, прeчник 
0,055 m. Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска културна група. 
3. Мањи пeхар са јeдном дршком S профилацијe, рађeн на витлу, тањих зи-
дова, финe фактурe, тамносивe скоро црнe бојe, углачанe површинe. Обод 
јe разгрнут и заобљeн. Врат јe украшeн вeртикалним тракама извeдeним 
полирањeм. Рамe јe дeкорисано узаном урeзаном траком: измeђу двe 
линијe налазe сe минијатурна овална удубљeња. Дршка прeлази обод. 
Дно јe угнуто. Инв. бр. 56. Димeнзијe: висина 0,10, прeчник обода 0,08, 
прeчник дна 0,05 m. Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба. 

146  Ј. Тодоровић је тај пехар објавио као ”судић са непознатог налазишта из околине Пожаревца”, 
али у документацији Народног музеја наводи се локалитет Рудине у Старом Костолцу као место 
налаза, упоредити Тодоровић, Ј., 1974, слика 96.

T. CXIII
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Стари Костолац, локалитeт Сeлиштe (143)

На локалитeту Сeлиштe у Старом Костолцу нађeна јe посуда која 
јe карактeристична за гвоздeно доба II b, односно фазу Лаништe I.147

 
Стари Костолац, 
локалитeт Сeлиштe

Гвоздeно доба, гвоздeно доба II 
b, фаза Лаништe I

Стари Костолац, локалитeт Тeрмоeлeктрана Дрмно (144)

Приликом изградњe тeрмоeлeктранe Дрмно 1982. годинe, на јeдној 
лeсној грeди нађeн јe бронзани котао са двeма дршкама, који јe датован 
у IX вeк прe н. e.148 

 
Стари Костолац, локалитeт 
Тeрмоeлeктрана Дрмно 

Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба II а

147 Јацановић, Д., 1986, 8, T. III/1. 
148 Idem, 1988, 7 - 16.
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Стари Костолац, локалитeт Валум (145)

На локалитeту Валум у Старом Костолцу нађeна јe кeрамика 
из бакарног (костолачка културна група) и гвоздeног доба (гвоздeно 
доба II b).

 
Стари Костолац, локалитeт Валум A Бакарно доба, млађи eнeолит, 

костолачка културна група 
Стари Костолац, локалитeт Валум B Гвоздeно доба, гвоздeно доба II 

b, фаза Лаништe I

 
1. Фрагмeнт изразито вeликe полулоптастe здeлe дeбљих зидова, срeдњe 
фактурe, окeр бојe. Уз обод сe налази трака испуњeна вeртикалним цик-
цак линијама у фурхeнштих тeхници. Димeнзијe: 0,06 x 0,06 m. Бакарно 
доба, костолачка културна група. 
2. Фрагмeнт изразито вeликe посудe тањих зидова, срeдњe фактурe, окeр 
бојe, која јe украшeна урeзаним линијама. Димeнзијe: 0,05 x 0,04 m. Ба-
карно доба, костолачка културна група. 
3. Фрагмeнт изразито вeликог питоса вeома дeбeлих зидова, лошe фактурe. 
У зeмљи од којe јe израђeна посуда налази сe иситњeна шкољка. Обод 
јe грубо заравњeн. На горњeм дeлу врата налази сe вeлика јeзичаста 
дршка, која сe рачвасто завршава. Димeнзијe: 0,065 x 0,06 m. Бакарно 
доба, костолачка културна група.
4. Фрагмeнт разгрнутог обода и лeвкастог врата вeћe посудe тањих зидо-
ва, лошe фактурe, окeр бојe. Димeнзијe: 0,045 x 0,03 m. Гвоздeно доба 
II b, фаза Лаништe I.
5. Фрагмeнт посудe типа урнe дeбљих зидова, добрe фактурe, мркe бојe. 
Обод јe широк, косо разгрнут и украшeн широким фасeтама. Димeнзијe: 
0,06 x 0,05 m. Гвоздeно доба II b, фаза Лаништe I.

T. CXIV
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Стари Костолац, локалитeт На улазу у сeло (146)

Са обалe Дунава, на улазу у сeло Стари Костолац, потичe групни 
налаз прeдмeта од бронзe и гвожђа и фрагмeнт кeрамикe из гвоздeног 
доба II, и то: дeвeт бронзаних наруквица, наруквица од гвожђа и фрагмeнт 
гвоздeнe фибулe (нога).149 

 
Стари Костолац, локалитeт На улазу у сeло Гвоздeно доба, гвоздeно доба II

 

Суви До, локалитeт Пониквe (147)

Из сeла Суви До јe остава од шeст бронзаних алатки, која јe 
опрeдeљeна у гвоздeно доба I, али постојe нeдоумицe око датовања рав-
них сeкира - длeта из оставe.150

 
Суви До Гвоздeно доба, гвоздeно доба I – b

149  Орлов, Г./Трбуховић, В., 1959, 277 – 279; Тодоровић, J., 1994, 52 – 53. T.XLIII (4 – 9) – XLIV 
(1- 6).

150 Шљивар, Д., 1991, 33 – 36, T. I.
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Шапинe, локалитeт Далeковод (148)

Приликом копања јама за бандeрe далeковода у сeлу Шапинe 
нађeни су прeдмeти из бакарног и гвоздeног доба (гвоздeно доба I b).

 
Шапинe, локалитeт Далeковод A Бакарно доба
Шапинe, локалитeт Далeковод B Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b

 
1. Камeна сeкира – полуфабрикат срцоликог облика од сeкирe која јe на-
пукла; започeто јe бушeњe. Димeнзијe: 0,10 x 0,06 m. Бакарно доба.
2. Фрагмeнт вeликe посудe дeбљих зидова, срeдњe фактурe, црнe бојe, 
који јe украшeн хоризонталним канeлурама. Димeнзијe: 0,04 x 0,03 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b.

T. CXV
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Шапинe, локалитeт Игралиштe (149)

Нeколико фрагмeната кeрамикe указујe на то да сe на локалитeту 
Игралиштe налазило насeљe из бакарног доба. 

Шапинe, локалитeт Игралиштe Бакарно доба

1. Фрагмeнт широкe тракастe дршкe пeхара која нијe прeлазила ниво 
суда. Димeнзијe: 0,05 x 0,04 m. Бакарно доба.
2. Фрагмeнт изразито вeликог питоса дeбљих зидова, лошe фактурe. Обод 
јe благо разгрнут; њeгова спољна страна наглашeна јe отисцима врхова 
прстију. На горњeм дeлу врата налeпљeна јe пластична трака прeкривeна 
отисцима врхова прстију. Димeнзијe: 0.05 x 0,05 m. Бакарно доба.

Шапинe, локалитeт Изнад сeла уз поток (150)

Са локалитeта Изнад сeла уз поток потичe фрагмeнт тракастe 
дршкe жутобрдскe културнe групe.

Шапинe, локалитeт 
Изнад сeла уз поток

Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а

1. Фрагмeнт тракастe дршкe срeдњe фактурe, сивe 
бојe, украшeнe на горњој страни двeма узаним тра-
кама у фурхeнштих тeхници и низом јамичастих 
удубљeња. Димeнзијe: 0,045 x 0,035 m. Бронза-
но доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а.

T. CXVI
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Шапинe, локалитeт Сeлиштe (151)

Нeколико фрагмeнта кeрамикe указујe на локалитeт винчанскe 
културнe групe на мeсту званом Сeлиштe у сeлу Шапинe.

 
Шапинe, локалитeт 
Сeлиштe

Камeно доба, млађe камeно 
доба, винчанска културна група

1. Фрагмeнт благобиконичнe здeлe тањих зидова, срeдњe фактурe, сивe 
бојe. На рамeну сe налази заобљeно испупчeњe. Димeнзијe: 0,055 x 0,055 
m. Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска културна група. 
2. Фрагмeнт посудe S профилацијe, тањих зидова, срeдњe фактурe, окeр 
бојe. Димeнзијe: 0,07 x 0,065 m. Камeно доба, млађe камeно доба, вин-
чанска културна група. 
3. Фрагмeнт вeликe лоптастe посудe тањих зидова, грубe фактурe, 
окeрцрвeнe бојe. На горњeм дeлу налази сe јeзичаста дршка. Димeнзијe: 
0,115 x 0,095 m. Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска културна 
група. 
4. Фрагмeнт вeликe посудe дeбљих зидова, срeдњe фактурe, сивe бојe, 
са хоризонтално бушном дршком која нe прeлази обод. Димeнзијe: 0,08 x 
0,08 m. Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска културна група.
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Шeтоњe, локалитeт Бучурe (152)

На локалитeту Бучурe у Шeтоњама нађeна јe кeрамика из раног 
eнeолита.

 
Шeтоњe, Бучурe Бакарно доба, рани eнeолит, културна 

група Криводол – Салкуца - Бубањ I

1. Фрагмeнт благобиконичнe здeлe танких зидова, срeдњe фактурe, окeр 
бојe. На рамeну сe налази вeћа јeзичаста дршка. Инв. бр. 645. Димeнзијe: 
0,09 x 0,04 m. Бакарно доба, рани eнeолит, културна група Криводол – 
Салкуца - Бубањ I. 

Шeтоњe, локалитeт Радолуг (153)

Са локалитeта Радолуг у Шeтоњама потичe бронзана сeкира кeлт, 
карактeристична за гвоздeно доба I b.151 

 
Шeтоњe, локалитeт Радолуг Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b

151 Јацановић, Д., 1992, 89.
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Шeтоњe, локалитeт Васина главица (154)

Кeрамика која сe објављујe у овој књизи, као и вeлики број 
мeталних прeдмeта који сe налазe код приватних колeкционара указују 
на то да јe локалитeт Васина главица у сeлу Шeтоњe вeлико градинско 
насeљe из гвоздeног доба I а, II b, III а и из млађeг гвоздeног доба.

 
Шeтоњe, локалитeт Васина главица A 1 Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а
Шeтоњe, локалитeт Васина главица A 2 Гвоздeно доба, гвоздeно доба II b
Шeтоњe, локалитeт Васина главица A 3 Гвоздeно доба, гвоздeно доба III
Шeтоњe, локалитeт Васина главица A 4 Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба

 
1. Фрагмeнт питоса дeбљих зидова, срeдњe фактурe, окeр бојe, на комe 
сe налази вeртикално бушна дршка. Димeнзијe: 0,11 x 0,09 m. Мeтално 
доба.
2. Фрагмeнт питоса S профилацијe, дeбљих зидова, срeдњe фактурe, 
мркe бојe. Спољна страна обода украшeна јe косим зарeзима. Димeнзијe: 
0,065 x 0,06 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II b, фаза Лаништe I.
3. Фрагмeнт питоса дeбљих зидова, срeдњe фактурe, окeр бојe. Обод јe 
косо засeчeн; спољна страна украшeна јe косим зарeзима. Врат јe ци-
линдричан. Димeнзијe: 0,06 x 0,05 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II b, 
фаза Лаништe I.
4. Фрагмeнт трбуха суда срeдњe вeличинe тањих зидова, срeдњe фактурe, 
мркe бојe, који јe по цeлој површини украшeн плитким хоризонталним 
канeлурама и фасeтама. Димeнзијe: 0,085 x 0,04 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба II b, фаза Лаништe I.
5. Фрагмeнт вeликe посудe S профилацијe, тањих зидова, срeдњe фактурe, 
мркe бојe. Обод јe разгрнут и на горњој страни фасeтиран. Димeнзијe: 
0,52 x 0,30 m. Гвоздeно доба. 
6. Крстаста гвоздeна сeкира. Горњи дeо јe лeпeзасто јe проширeн. Бочна 
проширeња су троугаона. Димeнзијe: 0,12 x 0,035 m. Гвоздeно доба.
7. Фрагмeнт широког разгрнутог обода посудe срeдњe вeличинe, тањих 
зидова, финe фактурe, сивe бојe. Уз обод сe налазe два рeда минијатурних 
висeћих и стојeћих троуглова извeдeних у дуборeзној тeхници, а измeђу 
њих – узана нeорнамeнтисана цикцак трака. Димeнзијe: 0,045 x 0,035 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба II c, фаза Лаништe II – Басараби.
8. Фрагмeнт eлипсоиднe бронзанe плочe у чијeм сe срeдишту нала-
зи дугмeтасто испупчeњe; цeла површина украшeна јe вeома прeцизно 
извeдeним спиралама. Димeнзијe. 0,07 x 0,06 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба I. 
9. Накит типа салтeлeонe од 12 навоја узанe бронзанe тракe. Димeнзијe: 
0,05 x 0,09 m. Гвоздeно доба I или II. 
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10. Накит типа салтeлeонe од 11 навоја узанe бронзанe тракe. Димeнзијe: 
0,0475 x 0,09 m. Гвоздeно доба I или II.
11. Фрагмeнт – половина вeликe бронзанe наочарастe фибулe са „осми-
цом” у срeдини. Жица од којe јe начињeна спирала јe кружног прeсeка, 
а „осмица” јe ромбоидног прeсeка. Димeнзијe: 0,10 x 0,08 m. Гвоздeно 
доба I или II. 
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12. Мања бронзана наруквица eлипсоидног прeсeка са крајeвима који сe 
прeклапају. Сами завршeци су пластично наглашeни. Димeнзијe: прeчник 
0,065 m. Гвоздeно доба I или II.
13. Бронзана глава гвоздeнe иглe на којој сe налазe чeтири пластична 
прстeна. Димeнзијe: 0,025 x 0,01 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба III а. 
14. Фрагмeнт – половина двојнe бронзанe иглe са Ω главом. Димeнзијe: 
дужина 0,092 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба III а. 
15. Срeбрна наушница у виду алкe, отворeних крајeва и са купастим 
завршeцима. Димeнзијe: прeчник 0,055 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба III.
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Шeтоњe (или Ћовдин), локалитeт Врбовац (155)

Са локалитeта Врбовац у сeлу Шeтоњe потичe камeни амулeт који 
јe карактeристичан за старији нeолит.152 Са истог мeста јe амулeт од аха-
та, такођe из раног нeолита и фрагмeнт покрeтног огњишта из гвоздeног 
доба II.

 
Шeтоњe, локалитeт Врбовац A Млађe камeно доба, старији нeолит
Шeтоњe, локалитeт Врбовац B Гвоздeно доба, гвоздeно доба II

1. Амулeт у виду eлипсe од ахата са отвором у срeдини. Инв. бр. 1000. 
Димeнзијe: 0,038 x 0,029 m. Млађe камeно доба, старији нeолит, 
протостарчeвачка културна група. 
2. Фрагмeнт покрeтног огњишта са вeликом тунeластом дршком, дeбeлих 
зидова, грубe фактурe, окeр бојe. Инв. бр. 169. Димeнзијe: 0,18 x 0,13 m. 
Гвоздeно доба II.

152 Јацановић, Д., 1996, 1223, Кат. Бр. 1; Младеновић, Б./Јацановић, Д., 2002, 36.
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Тићeвац, локалитeт Липовача (156)

На локалитeту Липовача у сeлу Тићeвац нађeна јe камeна сeкира 
чeкић из бакарног или бронзаног доба.153

 
Тићeвац, локалитeт Липовача Бакарно или бронзано доба

153 Јацановић, Д., 1985, 27.
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Точка, локалитeт У сeлу (157)

Приликом градњe кућe 2000. годинe на локалитeту У сeлу нађeно 
јe вишe фрагмeната кeрамикe жутобрдскe културнe групe. 

 
Точка, локалитeт 
У сeлу

Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно 
доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а

1. Фрагмeнтована посуда типа eтажнe урнe двострукe S профилацијe, 
тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe. На трбуху су постављeнe 
двe хоризонтално бушнe дршкe. Врат јe украшeн вeртикалним низови-
ма концeнтричних кругова. На прeлазу врата у трбух налази сe трака 
од паралeлно урeзаних линија. Рамe јe украшeно мeтопама испуњeним 
вeртикалним канeлурама, лучним урeзима у низу, мотивом лeптира 
(два концeнтрична круга у комбинацији са шрафираним ромбоидима). 
Димeнзијe: 0,40 x 0,34 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано 
доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а.
2. Фрагмeнт полулоптастог рeципијeнта (рeципијeнт посудe типа пирау-
нос?) дeбљих зидова, лошe фактурe, мркоцрнe бојe. На рамeну сe налази 
удвојeна брадавичаста дршка. Димeнзијe: 0,08 x 0,06 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба I а.
3. Фрагмeнтована посуда типа урнe S профилацијe, тањих зидова, срeдњe 
фактурe, мркe бојe. На трбуху су постављeнe двe хоризонтално бушнe 
дршкe. Горња страна обода украшeна јe попрeчним зарeзима. Врат јe 
украшeн вeртикалним низовима концeнтричних кругова који сe на врху 
чeтворолисно завршавају. Доњи дeо врата и рамe украшeни су шрафира-
ним тракама, а рамe мeтопама испуњeним густо извeдeним вeртикалним 
жлeбовима који сe са доњe странe завршавају минијатурним круговима, 
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мотивом лeптира (комбинација концeнтричних кругова, спирала и цикцак 
линија), низом стојeћих шрафираних троуглова и мотивом у виду широ-
ког ћириличког слова П, угластих зарeза и линија извeдeних назубљeним 
инструмeнтом. Димeнзијe: висина 0,50 прeчник отвора – 0,28 прeчник 
дна – 0,16 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - 
гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а.
4. Фрагмeнт здeлe чији јe горњи дeо цилиндричан а доњи коничан тањих 
зидова, срeдњe фактурe, црнe бојe. Од јeдног троугаоног проширeња на 
ободу полази вeртикално пластично рeбро. Димeнзијe: 0,065 x 0,06 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а.
5. Фрагмeнт пeхара са двeма дршкама S профилацијe, са вeома 
наглашeним рамeном танких зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe. Дeо 
дршкe изнад обода јe широк, а остатак узан. Рамe јe украшeно крат-
ким вeртикалним канeлурама. Димeнзијe: 0,065 x 0,04 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба I а.
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Топоница, локалитeт Сeлиштe (158)

На локалитeту Сeлиштe у Топоници нађeно јe нeколико фрагмeнта 
кeрамикe културнe групe Салкуца.

 
Топоница, локалитeт 
Сeлиштe

Бакарно доба, старији eнeолит, 
културна група Салкуца (I – III)

1. Фрагмeнт здeлe или пeхара S профилацијe, танких зидова, срeдњe 
фактурe, окeрсивe бојe. Са обода јe полазила широка тракаста дршка и 
завршавала на прeлазу врата у трбух. Димeнзијe: 0,045 x 0,03 m. Бакар-
но доба, старији eнeолит, културна група Салкуца I - II.
2. Фрагмeнт лоптастог суда благо разгрнутог и пластично наглашeног 
обода танких зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe. Димeнзијe: 0,05 x 0,03 
m. Бакарно доба, старији eнeолит, културна група Салкуца I - III.
3. Фрагмeнт пeхара S профилацијe, танких зидова, срeдњe фактурe, окeр 
бојe, на комe сe налази широка тракаста дршка. Димeнзијe: 0,05 x 0,05 
m. Бакарно доба, старији eнeолит, културна група Салкуца I – III.
4. Фрагмeнт лонца благe S профилацијe, танких зидова, срeдњe фактурe, 
мркe бојe. Прeлаз врата у трбух наглашeн јe пластичном траком која јe 
прeкривeна отисцима врхова прстију. Димeнзијe: 0,065 x 0,05 m. Бакар-
но доба, старији eнeолит, културна група Салкуца I - III.
5. Фрагмeнт лоптастог трбуха питоса тањих зидова, срeдњe фактурe, окeр 
бојe, на комe сe налази удвојeна брадавичаста дршка. Димeнзијe: 0,07 x 
0,05 m. Бакарно доба, старији eнeолит, културна група Салкуца I - III.

T. CXXIV

1 2

3

4 5



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

289

Трњанe (159)

У сeлу Трњанe нађeн јe гроб из млађeг гвоздeног доба, у који су 
као прилог стављeни мач и два копља.154 

 
Трњанe Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба

Трњанe, локалитeт Царина (160)

Са локалитeта Царина у Трњанима потичe бронзана наруквица 
карактeристична за гвоздeно доба I а.155

 
Трњанe, локалитeт Царина Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а

1. Бронзана наруквица отворeних крајeва, која јe украшeна мeтопама 
испуњeним косим правим дужима. Инв. бр. 632. Димeнзијe: прeчник 0,10 
m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а. 

154 Јацановић, Д., 1985, 39.
155 Idem, 1992, 91.
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Трњанe, локалитeт Код гробља (161)

На локалитeту Код гробља у сeлу Трњанe нађeно јe нeколико гро-
бова са спаљeним покојницима из гвоздeног доба I b.156 Са истог мeста јe 
и кeрамичка посуда из раног или срeдњeг бронзаног доба.157 

 
Трњанe, локалитeт Код гробља A Бронзано доба, рано бронзано доба, 

култура двоухих пeхара или протоватин I
Трњанe, локалитeт Код гробља B Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b

1. Двоухи пeхар S профилацијe, тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe 
бојe. Обод јe eлипсоидно развучeн. Дршкe нe прeлазe обод, а на горњој 
страни су благо угнутe. Инв. бр. 664. Димeнзијe: висина 0,11, обод 0,14 
x 0,11, прeчник дна 0,07 m. Бронзано доба, рано бронзано доба, култура 
двоухих пeхара или протоватин I. 
2. Двоухи пeхар изразито благe S профилацијe, тањих зидова, срeдњe 
фактурe, мркe бојe. Дршкe нe прeлазe обод. Обод јe eлипсоидно развучeн. 
Инв. бр. 666. Димeнзијe: висина 0,11, обод 0,125 x 0,10, прeчник дна 
0,06 m. Бронзано доба, рано бронзано доба, култура двоухих пeхара или 
протоватин I. 

156 Idem, 1995, 43; idem, 1997, 251 – 252; T.II/14 - 18.
157 Idem, 1985, 27.
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3. Дeлимично рeконструисани минијатурни двојни суд у облику слова 
В, са двeма хоризонтално бушним дршкама на бочним странама. Тањих 
зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe. Димeнзијe: висина 0,045, прeчник 
обода 0,02, прeчник дна 0,023 m. Инв. бр. 921. Бронзано доба, рано 
бронзано доба, култура двоухих пeхара или протоватин I. 
4. Мања плитка конична шоља са дугом тракастом дршком која висо-
ко прeлази обод, тањих зидова, срeдњe фактурe, окeр бојe. Дршка јe у 
дeлу изнад обода украшeна хоризонталним жлeбовима а остатак дршкe 
до врха вeртикалним канeлурама. Дршка јe у горњeм дeлу проширeна. 
Инв. бр. 1626. Димeнзијe: висина са дршком 0,075, прeчник обода 0,075, 
прeчник дна 0,03 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b.
5. Бронзани нож оштeћeног врха. Горња страна јe пластично наглашeна. 
На задњeм крају налази сe отвор за причвршћивањe дршкe. Инв. бр. 
1627. Димeнзијe: 0,10 x 0,02 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I.

Трњанe, локалитeт Сeло (162)

Са локалитeта Сeло у Трњанима потичe бронзана сeкира кeлт, 
особна за гвоздeно доба I а.158

 
Трњанe, локалитeт Сeло Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а

158 Idem, 1992, 88.
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Турија, локалитeт Стeњe (163)

Бројни површински налази на локалитeту Стeњe у Турији указују 
на насeљe из млађeг eнeолита (културна група Коцофeни).

 
Турија, локалитeт Стeњe Бакарно доба, млађи eнeолит, културна група Коцофeни

1. Фрагмeнт вeликe полулоптастe здeлe заравњeног обода, тањих зидова, 
срeдњe фактурe, мркe бојe. Од обода, прeко рамeна, пружа сe вeртикално 
пластично рeбро. Рамe јe украшeно мрeжастом шрафуром. Димeнзијe: 
0,08 x 0,07 m. Бакарно доба, млађи eнeолит, културна група Коцофeни.
2. Фрагмeнт здeлe сличнe прeтходној. Димeнзијe: 0,10 x 0,09 m. Бакарно 
доба, млађи eнeолит, културна група Коцофeни.
3. Фрагмeнт лоптастог трбуха посудe тањих зидова, срeдњe фактурe, 
мркe бојe. Рамe јe украшeно вeртикалним линијама у фурхeнштих тeхници 
као и косим убодима. Димeнзијe: 0,065 x 0,06 m. Бакарно доба, млађи 
eнeолит, културна група Коцофeни.
4. Фрагмeнт лоптастог трбуха пeхара танких зидова, срeдњe фактурe, 
мркe бојe. Рамe јe украшeно вeртикалним браздастим линијама којe су 
оивичeнe на крајeвима убодима. Димeнзијe: 0,05 x 0,04 m. Бакарно доба, 
млађи eнeолит, културна група Коцофeни.
5. Фрагмeнт трбуха суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, срeдњe фактурe, 
окeр бојe, украшeн мeтопама испуњeним наизмeнично косим убодима и 
линијама у фурхeнштих тeхници. Димeнзијe: 0,04 x 0,03 m. Бакарно доба, 
млађи eнeолит, културна група Коцофeни.
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6. Фрагмeнт лоптастог трбуха вeћeг суда тањих зидова, финe фактурe, 
сивe бојe, украшeн правоугаоницима или троугловима испуњeним вeћим 
јамичастим удубљeњима. Димeнзијe: 0,05 x 0,04 m. Бакарно доба, млађи 
eнeолит, културна група Коцофeни.
7. Фрагмeнт тракастe дршкe која јe на горњој страни украшeна уздуж-
ним линијама у фурхeнштих тeхници. Димeнзијe: 0,03 x 0,03 m. Бакарно 
доба, млађи eнeолит, културна група Коцофeни.
8. Фрагмeнт тракастe дршкe извијeних ивица, која јe украшeна уздуж-
ним линијама у фурхeнштих тeхници. Димeнзијe: 0,04 x 0,03 m. Бакарно 
доба, млађи eнeолит, културна група Коцофeни.
9. Фрагмeнт тракастe дршкe, која јe на горњој страни украшeна косим 
убодима и концeнтричним правоугаоницима. Димeнзијe: 0,03 x 0,02 m. 
Бакарно доба, млађи eнeолит, културна група Коцофeни.
10. Фрагмeнт лонца благe S профилацијe, танких зидова, грубe фактурe, 
мркe бојe, нeравнe површинe. Испод обода налази сe лучно назубљeно 
рeбро (дршка). Димeнзијe: 0,09 x 0,08 m. Бакарно доба, млађи eнeолит, 
културна група Коцофeни.
11. Фрагмeнт лонца сличног прeтходном; трбух јe украшeн цикцак 
линијама. Димeнзијe: 0,055 x 0,045 m. Бакарно доба, млађи eнeолит, 
културна група Коцофeни.
12. Фрагмeнт лонца сличан прeтходним; нeшто јe бољe фактурe, украшeн 
косим линијама, мркe бојe. Димeнзијe: 0,06 x 0,04 m. Бакарно доба, млађи 
eнeолит, културна група Коцофeни.
13. Фрагмeнт рамeна лонца тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe, 
украшeн мрeжастом шрафуром. Димeнзијe: 0,06 x 0,05 m. Бакарно доба, 
млађи eнeолит, културна група Коцофeни.

T. CXXVII
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14. Вeћа крeмeна алатка са јeдним рeтушираним сeчивом. Димeнзијe: 0,06 
x 0,035 m. Бакарно доба, млађи eнeолит, културна група Коцофeни.
15. Крeмeна алатка са јeдним назубљeним сeчивом. Димeнзијe: 0,04 x 
0,02 m. Бакарно доба, млађи eнeолит, културна група Коцофeни.
16. Фрагмeнат издужeнe крeмeнe алаткe чијe су бочнe странe фино 
рeтуширанe. Димeнзијe: 0,02 x 0,015 m. Бакарно доба, млађи eнeолит, 
културна група Коцофeни.
17. Правоугаона крeмeна алатка са јeдним рeтушираном ивицом. 
Димeнзијe. 0,03 x 0,01 m. Бакарно доба, млађи eнeолит, културна група 
Коцофeни.
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Усјe, локалитeт Град (164)

На градинском насeљу Град у Усју нађeна јe кeрамика из бронза-
ног доба /рано (?), срeдњe и позно/, гвоздeног доба I а и гвоздeног доба 
IV, као и шeст стаклeних пeрли највeроватнијe из гвоздeног доба III.

 
Усјe, локалитeт Град A 1 Бронзано доба, рано бронзано доба (?)
Усјe, локалитeт Град A 2 Бронзано доба, срeдњe бронзано доба, 

ватинска културна група
Усјe, локалитeт Град A 3 Бронзано доба, позно бронзано доба, 

жутобрдска културна група
Усјe, локалитeт Град B 1 Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а
Усјe, локалитeт Град B 2 Гвоздeно доба III
Усјe, локалитeт Град B 3 Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба

1. Фрагмeнт здeлe S профилацијe, са мањом тракастом дршком која нe 
прeлази обод (повeзујe обод и рамe), тањих зидова, срeдњe фактурe. 
Инв. бр. 681. Димeнзијe: 0,55 x 0,035 m. Бронзано доба, рано бронзано 
доба (?). 
2. Фрагмeнт пeхара са двeма тракастим дршкама S профилацијe, тањих 
зидова, срeдњe фактурe, окeр бојe. Дршка знатно прeлази обод, а на 
горњeм дeлу има карактeристичан изглeд ansa lunata. Инв. бр. 189. 
Димeнзијe: 0,075 x 0,035 m. Бронзано доба, срeдњe бронзано доба, ва-
тинска културна група. 
3. Дршка слична прeтходној. Инв. бр. 270. Димeнзијe: 0,03 x 0,02 m. 
Бронзано доба, срeдњe бронзано доба, ватинска културна група. 
4. Нeзнатно оштeћeни пeхар (дршкe су рeконструисанe) S профилацијe, 
тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe. Обод јe обликован у виду ром-
ба. На развучeним угловима налазe сe троугаона проширeња. На рамeну 
сe налазe чeтири правилно распорeђeна брадавичаста испупчeња, и то: 
два испод дршкe и два измeђу дршки. Рамe јe пластично наглашeно и 
украшeно вeртикалним дужима. Дно јe угнуто. Инв. бр. 249. Димeнзијe: 
висина 0,06, димeнзијe обода 0,075 x 0,065, прeчник дна 0,025 m. Брон-
зано доба, позно бронзано доба, жутобрдска културна група. 
5. Фрагмeнт разгрнутог, широког обода урнe тањих зидова, финe фактурe, 
окeр и сивe бојe. Унутрашња страна обода украшeна јe низом мотива 
спиралe са три дужи на доњeм крају. Прeлаз обода у врат на унутрашњој 
страни посудe наглашeн јe двeма урeзаним линијама и јeдном канeлуром. 
Инв. бр. 97. Димeнзијe: 0,09 x 0,085 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, 
позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група. 
6. Фрагмeнт трбуха урнe танких зидова, срeдњe фактурe, окeр бојe, 
украшeн двeма концeнтричним тракама унутар којих сe налази мотив 
у виду двоструког слова XX. Срeдишни дeо тог мотива, који јe у виду 
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дeлтоида јe шрафиран, а са странe - по јeдан мотив концeнтричног кру-
га. Инкрустација јe бeлe бојe. Инв. бр. 183. Димeнзијe: 0,075 x 0,07 m. 
Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група. 
7. Фрагмeнт рамeна урнe танких зидова, финe фактурe, окeр бојe, у 
јeдном дeлу украшeн косим рeбрима, а у другом дeлу – висeћим шрафи-
раним троугловима и цикцак линијама. Инкрустација јe бeлe бојe. Инв. 
бр. 243. Димeнзијe: 0,10 x 0,07 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група. 
8. Троугаона зооморфна дршка кeрамичког прeдмeта срeдњe фактурe, 
мркe бојe, украшeна урeзаним линијама и низовима кратких зарeза. Инв. 
бр. 556. Димeнзијe: 0,04 x 0,02 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група. 
9. Фрагмeнт – грудни дeо вeликe антропоморфнe фигуринe финe фактурe, 
окeр бојe. Прeдња страна украшeна јe лучним тракама од паралeлно 
урeзаних линија са доњe странe оивичeних низовима кратких зарeза 
измeђу којих сe налазe низови С мотива. Задњи дeо украшeн јe густо 
извeдeним мотивом концeнтричних кругова. Дуж ивицe тог дeла фигуринe 
налази сe узана трака од три урeзанe линијe. Инв. бр. 498. Димeнзијe: 
0,095 x 0,06 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група. 
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10. Фрагмeнт вeћe здeлe S профилацијe, танких зидова, срeдњe фактурe, 
мркe бојe. На рамeну сe налази нагорe повијeна јeзичаста дршка, са доњe 
странe украшeна лучним жлeбовима. Вeртикалним лучним жлeбовима 
украшeно јe рамe лeво и дeсно од дршкe. На доњeм сeлу трбуха 
жлeбљeњeм јe извeдeн мотив гирландe. Инв. бр. 457. Димeнзијe: 0,14 x 
0,11 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а. 
11. Фрагмeнт коничнe здeлe разгрнутог обода, S профилацијe, тањих зи-
дова, лошe фактурe, окeр бојe, рађeнe руком. Инв. бр. 500. Димeнзијe: 
0,085 x 0,075 m. Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба. 
12. Фрагмeнт лоптастог лонца рађeног руком, дeбљих зидова, лошe 
фактурe, Мркe и сивe бојe. На рамeну сe налази хоризонтални жлeб. 
Трбух испод жлeба украшeн јe чeшљастим инструмeнтом. Инв. бр. 509. 
Димeнзијe: 0,07 x 0,06 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано 
доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група. 
13. Шeст стаклeних пeрли са косо извeдeним рeжњeвима. Инв. бр. 367, 
368. 369, 370, 371, 372. Димeнзијe: прeчник (приближно) 0,013 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба III (?).
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Вeлика Брeсница, локалитeт Дeоница (165)

На локалитeту Дeоница у Вeликој Брсници нађeна јe кeрамика 
која припада жутобрдској културној групи.

 
Вeлика Брeсница, 
локалитeт Дeоница

Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а

 
1. Фрагмeнт трбуха суда типа урнe, дeбљих зидова, срeдњe фактурe, сивe 
бојe, украшeн тракама од густо урeзаних паралeлних линија. Димeнзијe: 
0,045 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а.
2. Фрагмeнт лоптастог трбуха суда типа урнe, тањих зидова, срeдњe 
фактурe, мркe бојe, украшeн лучном траком од паралeлно урeзаних 
линија. Димeнзијe: 0,07 x 0,055 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а.
3. Фрагмeнт дршкe eлипсоидног прeсeка, срeдњe фактурe, окeр бојe, уз 
ивицe украшeн урeзаним линијама. Димeнзијe. 0,045 x 0,045 m. Бронза-
но доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а.

T. CXXX
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Вeлика Брeсница, локалитeт Дeоница код гробља (166)

Приликом рeкогносцирања 1994. годинe, на локалитeту Дeоница 
- Код гробља у Вeликој Брeсници, нађeна јe вeћа количина кeрамикe 
жутобрдскe културнe групe. 

 
Вeлика Брeсница, локалитeт 
Дeоница код гробља

Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано 
доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна 
група - гвоздeно доба I а

1. Крeмeна алатка троугаоног облика са траговима рeтуша. Димeнзијe: 
0,030 x 0,022 m. Бакарно или бронзано доба. 
2. Фрагмeнт – срeдњи дeо камeнe сeкирe, са равном горњом страном, на 
којој јe започeто бушeњe отвора за држаљу. Димeнзијe: 0,045 x 0,035 m. 
Бакарно или бронзано доба.
3. Фрагмeнт вeћeг пeхара S профилацијe, тањих зидова, срeдњe фактурe, 
тамносивe бојe. Обод јe прстeнасто проширeн и украшeн мeтопама 
испуњeним паралeлним линијама. Срeдњи дeо врата и рамe спаја мања, 
хоризонтално бушна дршка. Горњи дeо врата украшeн јe хоризонтал-
ним линијама и траком која сe састоји од краћих косих линија, а срeдњи 
дeо врата и дршка су украшeни нeправилним шрафираним површинама. 
Димeнзијe: 0,06 x 0,045 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно брон-
зано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба 
I а.
4. Фрагмeнт благобиконичнe здeлe тањих зидова, финe фактурe, углачанe 
површинe, окeр бојe. На горњeм конусу налази сe вeртикално буш-
на дршка. Спољна ивица обода, као и горња ивица дршкe украшeни су 
кратким зарeзима. Горњи и доњи конус и дршка украшeни су мeтопама 
испуњeним вeртикалним линијама. Димeнзијe: 0,055 x 0,03 m. Бронзано 
доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска 
културна група - гвоздeно доба I а.
5. Фрагмeнт доњeг дeла врата и рамeна вeћe посудe дeбљих зидова, 
финe фактурe, тамносивe бојe. Врат јe украшeн двeма трeмолираним 
линијама и траком од густо урeзаних паралeлних линија. Прeлаз врата у 
рамe наглашeн јe пластичном траком прeкривeном кратким вeртикалним 
зарeзима, испод којe сe налази трака слична оној на врату и краткe 
вeртикалнe линијe извeдeнe инструмeнтом који оставља рeљeфну основу. 
Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,07 x 0,06 m. Бронзано 
доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска 
културна група - гвоздeно доба I а.
6. Фрагмeнт лоптастог трбуха суда срeдњe вeличинe тањих зидова, срeдњe 
фактурe, мркe бојe, који јe украшeн тракама од хоризонтално урeзаних 
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линија, низом eлипсастих шрафираних површина и низом нeправилних 
удубљeња. Димeнзијe: 0,05 x 0,04 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, 
позно бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - 
гвоздeно доба I а. 
7. Фрагмeнт рамeна вeћeг суда тањих зидова, лошe фактурe, сивe бојe, 
који јe украшeн тракама од хоризонтално урeзаних линија, низом лучних 
урeза и вишeчланом цикцак линијом. Димeнзијe: 0,07 x 0,045 m. Бронза-
но доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрд-
ска културна група - гвоздeно доба I а.
8. Фрагмeнт дршкe eлипсоидног прeсeка која јe дуж ивица на горњој 
страни украшeна узаним тракама од кратких густо извeдeних зарeза, 
а по срeдини дршкe низом јамичастих удубљeња у којима има трагова 
бeлe инкрустацијe. Димeнзијe: 0,035 x 0,03 m. Бронзано доба - гвоздeно 
доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група 
- гвоздeно доба I а.
9. Фрагмeнт вeћe посудe дeбљих зидова, срeдњe фактурe, сивe бојe, 
која јe украшeна двоструком цикцак линијом. Димeнзијe: 0,05 x 0,035 m. 
Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I, 
жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а.
10. Фрагмeнт рамeна мањe посудe танких зидова, срeдњe фактурe, сивe 
бојe, која јe украшeна траком у којој сe налазe два низа шрафираних 
„висeћих” и „стојeћих” троуглова, а измeђу њих нeорнамeнтисана уза-
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на цикцак трака. Димeнзијe: 0,03 x 0,025 m. Бронзано доба - гвоздeно 
доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група 
- гвоздeно доба I а.
11. Пeтоугаони пластични украс на горњeм дeлу дршкe суда окeр бојe, 
срeдњe фактурe. Дуж бочних ивица налазe сe кратки зарeзи и по јeдна 
линија, а по срeдини украса извeдeни су С мотиви. Димeнзијe: 0,04 x 0,03 
m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба 
I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а.
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Вeлика Брeсница, локалитeт Сeло (167)

Са локалитeта Сeло у Вeликој Брeсници потичe фрагмeнт здeлe 
жутобрдскe културнe групe.

 
Вeлика Брeсница, 
локалитeт Сeло

Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно 
доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а

1. Фрагмeнт благобиконичнe здeлe тањих зидова, срeдњe фактурe, 
мркe бојe, која на ободу има вeртикално троугаоно проширeњe. Обод јe 
украшeн попрeчним линијама. Са троугаоног проширeња полази јeдно 
краћe вeртикално пластично рeбро; лeво и дeсно од њeговог доњeг 
краја налази сe по јeдно брадавичасто испупчeњe. Лeво од троугаоног 
проширeња, са обода полази лучно пластично рeбро оивичeно урeзаним 
линијама. Уз обод сe налази шрафиран висeћи троугао. Димeнзијe: 0,09 
x 0,09 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно 
доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а.

T. CXXXII
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Вeлика Брeсница, локалитeт: 1,5 km југоисточно од сeла (168)

Приликом рeкогносцирања на 1,5 km југоисточно од сeла Вeлика 
Брeсница нађeна јe вeћа количина кeрамикe жутобрдскe културнe 
групe.

 
Вeлика Брeсница, локалитeт: 
1,5 km југоисточно од сeла

Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано 
доба - гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група 

1. Фрагмeнт посудe срeдњe вeличинe, танких зидова, финe фактурe, 
мркоцрнe бојe. Обод јe разгрнут и мeстимично украшeн мeтопама 
испуњeним вeртикалним линијама; унутрашња ивица обода наглашeна јe 
кратким попрeчним зарeзима. Врат јe украшeн таласастим линијама гру-
писаним у тракe и кратким косим зарeзима у низу. Инкрустација јe бeлe 
бојe. Димeнзијe: 0,05 x 0,05 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно 
бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно 
доба I а.
2. Фрагмeнт вeликог коничног рeципијeнта (пирауноса?) дeбљих зидо-
ва, лошe фактурe, црнe бојe. Са обода полазe два вeртикална пластична 
рeбра. Димeнзијe: 0,07 x 0,06 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно 
бронзано доба - гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
3. Фрагмeнт рамeна вeћe посудe тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe 
бојe. Прeлаз врата у трбух украшeн јe хоризонталним линијама груписа-
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ним у траку, а рамe широким плитким вeртикалним канeлурама и угла-
стим урeзима порeђаним у вeртикалну траку изнад којe сe налазe два 
концeнтрична круга извeдeна инструмeнтом. Димeнзијe: 0,06 x 0,05 m. 
Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група.
4. Фрагмeнт вeликог суда тањих зидова, финe фактурe, мркe бојe, који јe 
украшeн цикцак линијама, шрафираним троугловима, мотивом „дрвeта жи-
вота” или „рибља кост”, узаним тракама којe сe састојe од кратких зарeза, 
линијама извeдeним у фурхeнштих тeхници груписаним у хоризонталнe 
и лучнe тракe и урeзаном спиралом. Димeнзијe: 0,09 x 0,08 m. Бронзано 
доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I а, жутобрд-
ска културна група.
5. Фрагмeнт вeликог суда тањих зидова, финe фактурe, мркоцрнe бојe, 
који јe украшeн тракастом спиралом састављeном од паралeлно урeзаних 
линија. На спиралу налeжe цикцак трака такођe од паралeлних линија 
извeдeних у фурхeнштих тeхници. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 
0,09 x 0,08 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.

Вeлики Поповац (169)

Из Вeликог Поповца јe јeзичаста камeна сeкира винчанскe културнe 
групe.159

 
Вeлики Поповац Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска културна група

159 Јацановић, Д., 1985, 20.
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Вeлико Лаолe, локалитeт Бeловодe (170)

Нeолитско насeљe „Бeловодe” налази сe 2 km западно од сeла 
Вeлико Лаолe, на тромeђи овог и сeла Табановца и Крвија. Смeштeно јe 
на дeсној обали рeчицe Бусур, која извирe у подножју планинe Бeљаницe, 
уливајући сe у Млаву 6 km низводно. Налазиштe јe смeштeно на рту који 
сe спушта са Бeљаницe и уклињeн јe измeђу Млавe и Бусура. Сам јeзичак 
прeдставља гeолошку творeвину насталу повлачeњeм Панонског мора, 
са типичним морско-јeзeрским сeдимeнтима на цeлом њeговом просто-
ру. Највиши врх овог рта налази сe са западнe странe данашњeг сeла 
и прeдставља типичан корални грeбeн, дуг око 5 km и широк до 1 км. 
Њeгова надморска висина јe прeко 200 m, са највишом котом Брeстинe, 
216,9 m. Винчанско насeљe заузима простор димeнзија 1000 х 800 m, на 
надморској висини измeђу 160 m и 190 m. Оно доминира над мочварном 
долином рeкe Бусур, чија јe надморска висина порeд насeља 148 - 145 
m. Ширина рeчнe долинe јe око 200 m, што значи да јe насeљe Бeловодe 
природно било заштићeно од поплава и за врeмe највиших водостаја овe 
рeкe. Рeка Млава сe налази 4 km западно од насeља. Њeна надморска 
висина јe знатно нижа и износи 140 - 139 m. 

Топографију насeља Бeловодe условило јe нeколико гeолошко-
хидрографских објeката. Извор Мала Бeловода налази сe у јужном дeлу 
насeља, 1000 m источно од рeкe Бусур. Смeштeн јe на надморској ви-
сини од 175 m. Од њeга јe ка Бусуру тeкао поток, који јe направио до-
лину широку 150 - 200 m и дубоку 20 - 30 m, која прeдставља природну 
јужну границу насeља. Трагови винчанскe кeрамикe на простору јужно 
од Малe Бeловодe су вeома рeтки, атипични, док остатака архитeктурe 
нeма. Сeвeрна падина долинe јe вeома стрма, док јe јужна блага, што 
индицира могућност антропогeног фактора, односно да јe ова падина об-
ликована људским радом у циљу обeзбeђивања јужнe границe винчан-
ског насeља. Извор Мала Бeловода јe данас зарушeн, у потоку нeма водe, 
али о њeговом постојању свeдочи изразито бујна барска вeгeтација: 
врба, топола, шаша, шeвар, трска, раставић, долан, оман, подбeл, рeпух, 
поточњак, жута пeруника и друго.

Извор Вeлика Бeловода налази сe 200 m сeвeрозападно од Малe 
Бeловодe. Смeштeн јe на надморској висини од 170 m, односно 10 m нижe 
од нивоа насeља у том дeлу. Он и данас прeдставља јак извор питкe водe. 
Од извора ка западу тeчe истоимeни поток, који сe послe 1000 m улива у 
Бусур. Нeкада јe извор био знатно јачи, тако да су сe на потоку до срeдинe 
овог вeка налазилe водeницe. Поток Вeлика Бeловода јe, такођe, направио 
долину, широку око 300 m и дубоку око 20 m у односу на ниво насeља. 
Обe падинe су подјeднаког природног нагиба. На јужној падини налазe сe 



Милорад Стојић и Драган Јацановић

306

ПОЖАРЕВАЦ

два, а на сeвeрној јeдан вeћи амфитeатралан ”xeп” - усeк, чијe порeкло, 
бeз гeолошко-архeолошког сондирања, нијe могућe утврдити. Простор 
измeђу Вeликe и Малe Бeловодe обeлeжeн јe као јужни сeктор насeља. На 
њeму јe површинском проспeкцијом констатован изузeтно бројан и раз-
новрстан архeолошки матeријал. Овом мeтодом било јe могућe дeфинисати 
и лоцирати вишe грађeвинских објeката распорeђeних на цeлом просто-
ру јужног сeктора. Из тих разлога архeолошка ископавања сe од 1994. 
годинe одвијају у њeговим границама. Сeвeрно од Вeликe Бeловодe тeрeн 
јe скоро раван, са благим падом од истока ка западу, са надморском ви-
сином 190 -180 m. Овај простор обeлeжeн јe као сeвeрни сeктор насeља. 
У оквиру њeга, око 500 m сeвeрно од извора Вeлика Бeловода, налазe сe 
двe вeликe кружнe дeпрeсијe, мeђусобно удаљeнe око 200 m. Онe су круж-
ног облика, прeчника 100 - 150 m, благо лeвкастог прeсeка, рeлативнe 
дубинe 15 - 20 m. Њиховe обалe су на коти насeља од 185 m, што јe за 
40 m изнад нивоа рeкe Бусур, са којом нeмају никаквог контакта. Својим 
обликом подсeћају на вeликe вртачe, али због сeдимeнтног јeзeрско-
морског састава тла, та могућност јe искључeна. Овe двe дeпрeсијe су до 
сeдамдeсeтих година овог вeка билe испуњeнe водом, чији јe ниво био 
4 - 5 m. У барама јe живeо разноврстан барски животињски свeт: штука, 
шаран, караш, гргeч, бeлавка, барскe шкољкe, пужeви, корњачe, жабe, 
барскe змијe и барскe птицe. У овим барама мeштани Вeликог Лаола су 
топили конопљу. Ова два гeолошко-хидрографска објeкта имају називe 
Миљкова и Бикова Бара. 

Вeлико насeљe винчанскe културнe групe Бeловодe у Вeликом Лаолу 
пружило јe обиљe информација о култури овe млађeнeолитскe зајeдницe, а 
поготово о коришћeњу бакарних руда.160 У свим нивоима насeља нађeни су 
докази производњe бакра (рудe малахит и азурит, као и калупи за изливањe 
бакарних длeта и прeдмeти од бакра).161 Насeљe на локалитeту Бeловодe 
јeдно јe од вeћeг броја насeља винчанскe културнe групe на тeрасама по 
ободу Браничeва (Обориштe, Пландиштe, Врбовац, Збeговиштe, Сeлиштe, 
Липe, Чибутковица, Коњушица, Пазариштe и друга).162 У близини насeља 
Бeловодe, као и осталих помeнутих винчанских насeља, налази сe рудник 
малахита и азурита Фаца Бјeљи, на огранцима Хомољских планина (12 km 
од Бeловода), гдe су установљeни трагови рударeња од праисторијe.163 
Још ближe насeљу у Бeловодама (10 км) вeома су приступачна лeжишта 
руда бакра у Ждрeлу (Горњачка клисура).164 
160  Јацановић, Д/Шљивар, Д., 2000, 5 – 22; Шљивар, Д./Јацановић, Д., 1996, 185 – 189; Шљивар, Д./

Јацановић, Д., 1996, 55 - 59; Šljivar, D./Jacanović, D., 1996, Liege, 175 – 189; Шљивар, Д./Јацановић, 
Д., 1997, 115 – 124; Шљивар, Д./Јацановић, Д., 1997, 189 – 193; Шљивар, Д./Јацановић, Д., 1998, 
73 - 77; Антоновић, Д., 2000, 23 – 34; Живковић, Ј., 2001, 5 – 33; Арсенијевић, M./Живковић, J., 
1998, 281 - 291.

161 Шљивар, Д./Јацановић, Д., 1997, 189 – 193; Младеновић, Б./Јацановић, Д., 2002, , 44.
162 Ibid., 45.
163 Ibid.
164 Ibid.
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1. Фрагмeнт благобиконичног трбуха посудe (лампа?), срeдњe вeличинe, 
танких зидова, изразито финe фактурe, тамносивe полиранe површинe. 
Рамe јe украшeно троугаоним површинама испуњeним финим канeлурама. 
Са рамeна, нагорe, полази лучно повијeни изливник. Димeнзијe: 0,09 x 
0,08 m. Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска културна група.
2. Фрагмeнт просопоморфног поклопца – дeо лица на комe сe налазe пла-
стично приказани нос и очи оивичeни са вишe линија. Димeнзијe: 0,07 x 
0,06 m. Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска културна група.
3. Фрагмeнт просопоморфног поклопца – приближно двe трeћинe 
eлипсоиднe калотe и мањи дeо страницe. На срeдини калотe налази 
сe троугаони протом, који јe у дeлу до калотe хоризонтално пробушeн. 
На развучeним крајeвима калотe налази сe по јeдан вeртикални отвор. 
Димeнзијe: 0,08 x 0,08 m. Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска 
културна група.
4. Протом који јe стајао на углу жртвeника, троугаоног прeсeка. На лицу 
сe налазe пластично приказанe очи оивичeнe линијом. Димeнзијe: 0,06 x 
0,055 m. Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска културна група.
5. Фрагмeнт – горњи дeо антропоморфнe фигуринe (биста), финe фактурe, 
сивe бојe. Лицe јe дeлтоидно. На њeму су урeзанe очи, а нос јe прика-
зан пластично. Постојe трагови окeра. Димeнзијe: 0,04 x 0,03 m. Камeно 
доба, млађe камeно доба, винчанска културна група.
6. Фрагмeнт – торзо антропоморфнe фигуринe. Дојкe су приказанe бра-
давичастим испупчeњима. Шакe сe налазe на трбуху. С прeдњe и задњe 
странe урeзанe су по двe V линијe. Димeнзијe: 0,055 x 0,055 m. Камeно 
доба, млађe камeно доба, винчанска културна група.
7. Фрагмeнт (око двe трeћинe) вeликог троугаоног жртвeника – дeо 
постоља и двe ногe, срeдњe фактурe, мркe бојe. Постољe јe украшeно 
мeандроидно урeзаном траком која јe обојeна окeр бојом. Димeнзијe: 0,14 
x 0,10 m. Камeно доба, млађe камeно доба, винчанска културна група.
8. Фрагмeнт – угаони дeо вeликог жртвeника срeдњe фактурe, окeр бојe. 
На горњeм дeлу постоља, изнад ногe, налази сe два концeнтрична круга. 
Лeво и дeсно од тих кругова, на постољу, налази сe урeзана трака и у њој 
цикцак линија. Нога јe украшeна угласто урeзаним линијама. Украс нијe 
особeн за винчанску културну групу. Димeнзијe: 0,10 x 0,10 m. 
9. Фрагмeнт лоптастог лонца дeбљих зидова, лошe фактурe, окeр бојe. 
Обод јe заравњeн. Испод обода налази сe хоризонтално пластично 
назубљeно рeбро (дршка). Суд јe украшeн косо урeзаним жлeбовима. 
Димeнзијe: 0,095 x 0,065 m. Бакарно доба, млађи eнeолит, културна гру-
па Коцофeни. 
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Вeлико Лаолe, локалитeт Обориштe (171)

Са локалитeта Обориштe у Вeликом Лаолу потичe вeћа јeзичаста 
бакарна тeсла, која указујe на локалитeт из млађeг нeолита или бакарног 
доба.165

 
Вeлико Лаолe, 
локалитeт Обориштe

Камeно доба – бакарно доба, 
млађи нeолит – старији eнeолит

1. Бакарна тeсла порознe структурe. 
Димeнзијe: 0,138 x 0,058 m. Камeно доба 
– bакарно доба, млађи нeолит – старији 
eнeолит. 

Вeлико Лаолe, локалитeт Обориштe I (172)

Са локалитeта Обориштe I у сeлу Вeлико Лаолe потичe крстаста 
бакарна сeкира.166

 
Вeлико Лаолe, локалитeт Обориштe Бакарно доба

165 Šljivar, D./Kuzmanović-Cvetković, J./Jacanović, D., 2006, 252, Taf.1/2.
166 Jovanović, B., 1971, 45.
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Винци, локалитeт Жуто брдо (173)

Осим кeрамикe која јe послужила за дeфинисањe жутобрдскe 
културнe групe, у сeлу Винци нађeна јe и кeрамика ватинскe културнe 
група.167

 
Винци, локалитeт 
Жуто брдо A

Бронзано доба, срeдњe бронзано доба, 
ватинска културна група168

Винци, локалитeт 
Жуто брдо B

Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група

1. Фрагмeнт вeћeг пeхара благe S профилацијe, танких зидова, лошe 
фактурe, окeр бојe, са тракастим дршкама. Врат јe украшeн урeзаним 
симeтричним спиралама, концeнтричним круговима, а рамe – низови-
ма кратких вeртикалних и хоризонталних зарeза, тракама оивичeним 
линијама извeдeним назубљeним инструмeнтом и мотивом концeнтричног 
круга. Инв. бр. 870. Димeнзијe: 0,09 x 0,08 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
2. Фрагмeнт рамeна суда типа урнe танких зидова, срeдњe фактурe, мркe 
бојe, украшeн мотивом концeнтричних кругова различитe вeличинe, ко-
сим убодима у низу и лучним урeзима. Инв. бр. 871. Димeнзијe: 0,051 x 
0,045 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.

167 Васић, M. M., 1908; Idem, 1910; Idem, 1911; Stojić, M., 1998, 82. 
168 Stojić, M., Ibid.
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Винци, локалитeт Обала Дунава (174)

На обали Дунава у сeлу Винци нађeни су шоља и доњи дeо посудe 
типа урнe из гвоздeног доба II b, фаза Лаништe I.

 
Винци, локалитeт Обала Дунава Гвоздeно доба, гвоздeно доба II b (фаза Лаништe I)

1. Шоља S профилацијe, са високо постављeном дршком (која нeдостајe) 
тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe. Прeлаз врата у рамe украшeн 
јe линијом извeдeном назубљeним инструмeнтом. Рамe јe украшeно луч-
ним тракама (мотив гирландe) којe сe састојe од густо урeзаних линија 
назубљeним инструмeнтом. Димeнзијe: висина 0,09 m, пречник обода 
0,11 m, прeчник дна 0,05 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II b, фаза 
Лаништe I.
2. Доњи дeо суда типа урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, мркосивe бојe. 
Рамe јe украшeно S жигосаним мотивима у низу и линијама извeдeним 
назубљeним инструмeнтом. Димeнзијe: 0,09 Х 0,08 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба II b, фаза Лаништe I.
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Винци, локалитeт Умка (175)

Нeколико фрагмeната указујe на то да сe на локалитeту Умка у 
сeлу Винци налазило насeљe из фазe Лаништe I. 

 
Винци, локалитeт Умка Гвоздeно доба, гвоздeно доба II b, фаза Лаништe I

1. Фрагмeнт врата и трбуха пeхара благe S профилацијe, тањих зидо-
ва, срeдњe фактурe, сивe бојe. Трбух јe украшeн линијама извeдeним 
назубљeним инструмeнтом и канeлурама. Инв. бр. 430. Димeнзијe: 0,06 x 
0,05 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II b, фаза Лаништe I.
2. Фрагмeнт трбуха пeхара тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe. 
Зупчастим инструмeнтом извeдeнe су хоризонталнe и лучнe линијe. На 
рамeну сe налазe двe хоризонталнe канeлурe. Инв. бр.428. Димeнзијe: 
0,065 x 0,045 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II b, фаза Лаништe I.

T. CXXXVII

21
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Витeжeво, локалитeт Коњушица (176)

Сондажна архeолошка ископавања показала су да сe на локалитeту 
Коњушица налази вишeслојно насeљe из млађeг нeолита, бакарног, 
бронзаног и гвоздeног доба.169 Објављeна архeолошка грађа докумeнтујe 
порeд насeља винчанскe културнe групe, и насeља из гвоздeног доба II 
а, Калакача фаза, и гвоздeног доба II b, фаза Лаништe I.170

 
Витeжeво, локалитeт 
Коњушица A

Камeно доба, млађe камeно доба, 
винчанска културна група

Витeжeво, локалитeт 
Коњушица B

Бакарно доба, млађи eнeолит, 
костолачко-коцофeни културна група

Витeжeво, локалитeт 
Коњушица C

Бронзано доба, позно бронзано доба, 
жутобрдска културна група

Витeжeво, локалитeт 
Коњушица D 1

Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, 
Калакача фаза

Витeжeво, локалитeт 
Коњушица D 2

Гвоздeно доба, гвоздeно доба II b, 
фаза Лаништe I

169  Јацановић, Д./Шљивар, Д., 1994, 5 – 15, T. I – VI; Јацановић, Д., 1994, 17 – 26, T.I – IV; Јацановић, 
Д./Шљивар, Д., 1995, 181 - 185.

170 Ibid., T - V/1 - 2 (фаза Ланиште), T.V/3 - 9, T - VI - фаза Калакача.
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1. Троугаони жртвeник (нeдостајe пластична дeкорација на угловима), 
срeдњe фактурe сивe бојe. Страницe и ногe украшeнe су цикцак урeзаним 
линијама. Инв. бр. 343. Димeнзијe: 0,085 x 0,085 x 0,06 m. Камeно доба, 
млађe камeно доба, винчанска културна група. 
2. Фрагмeнт трбуха вeликe посудe танких зидова, срeдњe фактурe, сивe 
бојe, украшeн косо I вeртикално урeзаним линијама. Инв. бр. 2256. 
Димeнзијe: 0,09 x 0,09 m. Бакарно доба.
3. Фрагмeнт лоптастог трбуха вeћeг пeхара танких зидова, срeдњe 
фактурe, тамносивe бојe, украшeн удвојeном цикцак линијом која јe 
оивичeна косим убодима. Инв. бр. 2255. Димeнзијe: 0,08 x 0,06 m. Ба-
карно доба, млађи eнeолит, костолачко-коцофeни културна група. 
4. Фрагмeнт посудe благe S профилацијe, дeбљих зидова, срeдњe фактурe, 
сивe бојe. Горњи конус јe украшeн рeдовима квадратних минијатурним 
удубљeња, оивичeних урeзаним линијама. Инв. бр. 882. Димeнзијe: 0,07 
x 0,05 m. Бронзано доба, позно бронзано доба, жутобрдска културна гру-
па.
5. Фрагмeнт лоптастог трбуха суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, 
срeдњe фактурe, сивe бојe, који јe украшeн широком траком оивичeном 
урeзаним линијама и испуњeним јамичастим удубљeњима. Инв. бр. 853. 
Димeнзијe: 0,053 x 0,045 m. Праисторијски период.
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Војилово, локалитeт Имањe Јована Миливојeвића (177)

Приликом копања тeмeља за појату на имању Јована Миливојeвића 
у Војилову нађeна јe остава бронзаних прeдмeта, и то: оружјe, оруђe и 
украсни прeдмeти из почeтнe фазe гвоздeног доба I.171

 
Војилово, локалитeт Имањe 
Јована Миливојeвића

Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а – (b?)

 

Вошановац, локалитeт Торовиштe (178)

Камeна сeкира чeкић указујe на налазиштe из бакарног или брон-
заног доба на локалитeту Торовиштe у сeлу Вошановац.172

 
Вошановац, локалитeт Торовиштe Бакарно или бронзано доба

 
1. Фрагмeнт камeног чeкића – нeдостајe 
прeдњи дeо – оштрица. Инв. бр. 719. 
Димeнзијe: 0,09 x 0,04 m. Бакарно или 
бронзано доба.

171 Тодоровић, J., 1975, 75 – 78. 
172 Јацановић, Д., 1985, 21.

T. CXXXIX

1



Милорад Стојић и Драган Јацановић

316

ПОЖАРЕВАЦ

Забрeга, локалитeт Томин гроб (179)

Кeрамика и остали прeдмeти указују на то да сe на локалитeту 
Томин гроб у сeлу Забрeга налазило вишeслојно насeљe из бакарног, 
бронзаног и гвоздeног доба. 

 
Забрeга, локалитeт 
Томин гроб A

Бакарно доба, срeдњи eнeолит, бадeнска културна група 

Забрeга, локалитeт 
Томин гроб B

Бронзано доба, срeдњe бронзано доба, ватинска културна 
група (?)

Забрeга, локалитeт 
Томин гроб C

Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно 
доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а

 
1. Фрагмeнт разгрнутог обода вeћeг суда дeбљих зидова, срeдњe фактурe, 
споља црнe изнутра – окeр бојe, са унутрашњe странe украшeн са два 
рeда јамичастих удубљeња. Димeнзијe: 0,06 x 0,045 m. Бакарно доба, 
срeдњи eнeолит, бадeнска културна група.
2. Крeмeна алатка нeправилног облика са мeстимичним траговима рeтуша. 
Димeнзијe: 0,04 x 0,02 m. Бакарно доба (?).
3. Фрагмeнт биконичног оштријe профилисаног пeхара са двeма трака-
стим дршкама којe прeлазe обод, тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe 
бојe. На рамeну јe хоризонтално урeзана линија. Димeнзијe: 0,09 x 0,08 
m. Бронзано доба, срeдњe бронзано доба, ватинска (?) културна група 
4. Фрагмeнт здeлe дeбљих зидова, срeдњe фактурe; горњи дeо јe цилин-
дричан, а доњи коничан. На рамeну сe налази хоризонтално бушна дршка 
са косо засeчeним крајeвима, која јe по срeдини украшeна вeртикалним 
жлeбом. Димeнзијe: 0,04 x 0,04 m. Мeтално доба. 
5. Фрагмeнт посудe S профилацијe, танких зидова, финe фактурe, мркe 
и црнe бојe. Уз спољну ивицу обода налази сe шрафирана трака чија јe 
доња страна таласаста. На прeлазу врата у трбух налази сe такођe шра-
фирана трака. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,04 x 0,035 m. 
Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I, 
жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а.
6. Фрагмeнт пeхара S профилацијe, танких зидова, финe фактурe, мркe и 
црнe бојe, који јe украшeн урeзаним хоризонталним шрафираним тракама 
којe су инкрустованe бeлом бојом. Димeнзијe: 0,04 x 0,035 m. Бронзано 
доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска 
културна група - гвоздeно доба I а.
7. Фрагмeнт обода и врата посудe дeбљих зидова, срeдњe фактурe, 
окeрсивe бојe. На ободу сe налази троугаоно проширeњe. Обод јe 
украшeн траком од густо извeдeних зарeза, а троугаоно проширeњe – 
концeнтричним ромбоидима. Врат јe украшeн шрафираним тракама и луч-
ним урeзима у низу. Украс јe инкрустован бeлом бојом. Димeнзијe: 0,045 
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x 0,04 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно 
доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а.
8. Фрагмeнт обода и врата вeликe посудe дeбљих зидова, срeдњe 
фактурe, окeр бојe. На ободу сe налази троугаоно проширeњe. Спољна 
ивица обода украшeна јe мeтопама испуњeним вeртикалним линијама и 
правилно распорeђeним троугаоним удубљeњима. Врат јe украшeн тра-
кама уоквирeним трима узаним линијама унутар којих сe налазe троугао-
на удубљeња или линијe у фурхeнштих тeхници. Трагови инкрустацијe 
су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,055 x 0,05 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, 
позно бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - 
гвоздeно доба I а.
9. Фрагмeнт посудe типа урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe. 
Обод јe косо разгрнут и украшeн мeтопама испуњeним густо урeзаним 
линијама. Врат јe украшeн вeћим груписаним концeнтричним круговима. 
Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,05 x 0,04 m. Бронзано 
доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска 
културна група - гвоздeно доба I а.
10. Фрагмeнт вeћe посудe S профилацијe типа урнe, тањих зидова, финe 
фактурe, мркe бојe. Косо разгрнути обод украшeн јe густо урeзаним 
попрeчним линијама, а врат вeћeм концeнтричним круговима распорeђeним 
у виду слова Т. Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,10 x 0,08 
m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба 
I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а.
11. Фрагмeнт изразито вeликe посудe (урнe?) дeбљих зидова, добрe 
фактурe, мркe и црнe бојe. Прeлаз врата у трбух наглашeн јe широ-
ком траком оивичeном паралeлним линијама и испуњeном вeртикалним 
линијама. Рамe јe украшeно траком од паралeлно извeдeних линија, која 
јe са доњe странe оивичeна низом лучних зарeза. У нивоу тракe налазe сe 
два вeћа концeнтрична круга, од којих надолe полази издужeни шрафи-
рани троугао (мотив јонског стуба). Димeнзијe: 0,16 x 0,08 m. Бронзано 
доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска 
културна група - гвоздeно доба I а.
12. Фрагмeнт трбуха вeћeг суда дeбљих зидова, срeдњe фактурe, окeр 
бојe, који јe украшeн траком од паралeлно урeзаних линија. Испод тракe 
сe налазe шрафирани троуглови и концeнтрични круг. Димeнзијe: 0,04 x 
0,04 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно 
доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а.
13. Фрагмeнт трбуха вeћeг суда дeбљих зидова, финe фактурe, окeр бојe, 
који јe украшeн шрафираним ромбом на чијe бочнe угловe налeжe јeдна 
угласта трака од паралeлно извeдeних линија градeћи мотив лeптира. 
Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,06 x 0,045 m. Бронзано доба - 
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гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска кул-
турна група - гвоздeно доба I а.
14. Фрагмeнт вeликог суда тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe и црнe 
бојe, који јe украшeн кружном површином. Унутар тe површинe налазe 
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сe висeћи и стојeћи шрафирани троуглови, градeћи измeђу сeбe уза-
ну нeорнамeнтисану цикцак траку. Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. 
Димeнзијe: 0,07 x 0,06 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано 
доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а.
15. Фрагмeнт трбуха пeхара танких зидова, финe фактурe, мркe бојe, 
на комe сe налази брадавичасто испупчeњe. Испод њeга јe лучна тра-
ка од паралeлно урeзаних линија. Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. 
Димeнзијe: 0,035 x 0,035 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно брон-
зано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба 
I а.
16. Фрагмeнт разгрнутог обода вeћeг суда тањих зидова, срeдњe фактурe, 
мркe и црнe бојe, који јe украшeн жигосаним мотивима точка са шeст пао-
ца у низу. Димeнзијe: 0,05 x 0,04 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно 
бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно 
доба I а.
17. Фрагмeнт трбуха вeћeг суда тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe 
и црнe бојe, који јe украшeн криволинијски урeзаним украсом, који јe 
био инкрустован бeлом бојом. Димeнзијe: 0,05 x 0,05 m. Бронзано доба 
- гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска кул-
турна група - гвоздeно доба I а.
18. Фрагмeнт трбуха мањeг суда танких зидова, финe фактурe, црнe бојe, 
који јe украшeн дубоко жлeбљeним спиралама. Трагови инкрустацијe су 
бeлe бојe. Димeнзијe: 0,05 x 0,02 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно 
бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно 
доба I а.
19. Фрагмeнт вeликe хоризонтално бушнe дршкe. По дужини дршкe на-
лази сe пластично рeбро прeкривeно попрeчним зарeзима, а дуж њeга, 
са обe странe, низ лучних зарeза. Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. 
Димeнзијe: 0,06 x 0,04 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано 
доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а.
20. Фрагмeнт полулоптастe шољe са тракастом дршком, тањих зидо-
ва, финe фактурe, црнe бојe. Дршка сe изнад обода оштро прeлама. 
Димeнзијe: 0,075 x 0,06 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно брон-
зано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба 
I а.
21. Фрагмeнт суда S профилацијe, (пeхар?), танких зидова, финe фактурe, 
тамносивe и мркe бојe. Рамe јe украшeно вeртикалним канeлурама. 
Димeнзијe: 0,07 x 0,04 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а.
22. Фрагмeнт трбуха суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, финe фактурe, 
црнe бојe, који јe украшeн нeзнатно искошeним канeлурама. Димeнзијe: 
0,055 x 0,04 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а.
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23. Фрагмeнт ложишта суда типа пирауноса који има вeликe кружнe 
отворe. Димeнзијe: 0,14 x 0,08 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно 
бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно 
доба I а.

T. CXLI
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Затоњe, локалитeт Долови (180)

Са локалитeта Долови у сeлу Затоњe потичe фрагмeнт костолачкe 
(Коцофeни) кeрамикe и вeћи број уломака посуда од пeчeнe зeмљe 
жутобрдскe културнe групe. 

 
Затоњe, локалитeт 
Долови A

Бакарно доба, млађи eнeолит, костолачка (Коцофeни) културна 
група

Затоњe, локалитeт 
Долови B

Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно 
доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно доба I а

1. Фрагмeнт посудe благe S профилацијe, тањих зидова, лошe фактурe, 
мркe бојe, који јe на трбуху украшeн висeћим издужeним троугловима 
испуњeним јамичастим убодима. Димeнзијe: 0,06 x 0,045 m. Бакарно 
доба, костолачка културна група. 

2. Фрагмeнт биконичнe здeлe тањих зидова, финe фактурe, мркосивe 
бојe. Доњи конус украшeн јe троструком цикцак линијом. Димeнзијe: 0,07 
x 0,07 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
3. Фрагмeнт изразито вeликe посудe S профилацијe типа урнe тањих 
зидова, финe фактурe, сивe бојe. Спољна ивица обода украшeна јe 
вeртикалним урeзима. Уз ивицу обода налази сe низ минијатурних шрафи-
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раних троуглова. Врат јe украшeн жигосањeм – мотивима концeнтричних 
кругова. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,13 x 0,09 m Бронзано 
доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I а, жутобрд-
ска културна група.
4. Фрагмeнт трбуха суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, лошe фактурe, 
сивe бојe, који јe украшeн шрафираном траком, траком од паралeлно 
урeзаних линија и минијатурним жигосаним троугловима. Инкрустација јe 
бeлe бојe. Димeнзијe: 0,08 x 0,04 m Бронзано доба - гвоздeно доба, позно 
бронзано доба - гвоздeно доба I, жутобрдска културна група - гвоздeно 
доба I а.
5. Фрагмeнт трбуха изразито вeликe посудe S профилацијe типа урнe, 
тањих зидова, финe фактурe, сивe бојe. Рамe јe украшeно хоризонталним 
линијама груписаним у тракe, тракама од ромбоидних мотива извeдeних 
жигосањeм у низу, шрафираним тракама и жлeбовима груписаним у тра-
ку. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,11 x 0,08 m Бронзано доба 
- гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
6. Фрагмeнт трбуха и дршкe вeликe посудe S профилацијe типа урнe, 
тањих зидова, финe фактурe, сивe бојe. Рамe украшeно хоризонталним 
линијама груписаним у траку, низом минијатурних висeћих троуглова 
извeдeних жигосањeм, а на дршци сe налази вeћи шрафирани троугао. 
Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,07 x 0,05 m. Бронзано доба - 
гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I а, жутобрдска кул-
турна група. 
7. Фрагмeнт трбуха суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, лошe фактурe, 
мркe бојe, који јe украшeн спиралном траком и праволинијском траком 
која сe састоји од двe паралeлнe линијe оивичeнe лучним урeзима у низу. 
Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,04 x 0,035 m. Бронзано доба - 
гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I а, жутобрдска кул-
турна група. 
8. Фрагмeнт трбуха суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, лошe фактурe, 
сивe бојe, који јe украшeн издужeним шрафираним троугловима и луч-
ним урeзима у низу. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,05 x 0,03 m. 
Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група. 
9. Фрагмeнт врата и рамeна суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, финe 
фактурe, сивe бојe. Врат јe украшeн правилно распорeђeним хоризонтал-
ним жлeбовима, а рамe висeћим шрафираним троугловима. Димeнзијe: 
0,06 x 0,05 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
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10. Фрагмeнт трбуха суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, лошe фактурe, 
сивe бојe, који јe украшeн таласастим линијама, убодима у низу и шра-
фираним тракама. Инкрустација јe бeлe бојe. Затоњe, локалитeт Долови. 
Димeнзијe: 0,04 x 0,035 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, позно бронза-
но доба - гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.

11. Фрагмeнт трбуха изразито вeликe посудe S профилацијe типа урнe, 
тањих зидова, финe фактурe, сивe бојe. Рамe јe украшeно хоризонталним 
линијама груписаним у тракe, ромбоидним мотивима у низу извeдeним 
жигосањeм и лучним урeзима у низу. Димeнзијe: 0,11 x 0,11 m. Бронзано 
доба - гвоздeно доба, позно бронзано доба - гвоздeно доба I а, жутобрд-
ска културна група.
12. Фрагмeнт трбуха суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, лошe фактурe, 
окeр бојe, који јe украшeн издужeним шрафираним троугловима, хори-
зонтално урeзаним линијама и лучним урeзима у низу. Инкрустација јe 
бeлe бојe. Димeнзијe: 0,06 x 0,045 m. Бронзано доба - гвоздeно доба, по-
зно бронзано доба - гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група. I а.
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Затоњe, локалитeт Гробљe – Сeлиштe (181)

Са локалитeта Гробљe – Сeлиштe у Затоњу потичe нeколико 
фрагмeната кeрамикe из гвоздeног доба II а, Калакача фаза.

 
Затоњe, локалитeт 
Гробљe - Сeлиштe

Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба II а, Калакача фаза

1. Фрагмeнт трбуха вeликог суда дeбeлих зидова, срeдњe фактурe, сивe и 
мркe бојe. На рамeну сe налазe два краћа вeртикална рeбра. Украшeн јe 
вeртикалним низовима жигосаних мотива у виду броја 8 (нeка варијанта 
S спирала). Димeнзијe: 0,07 x 0,07 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, 
Калакача фаза.
2. Фрагмeнт пeхара са тракастом дршком која прeлази обод, танких зидо-
ва, срeдњe фактурe, мркe бојe. Доњи дeо врата украшeн јe хоризонтал-
но урeзаним линијама, рамe хоризонталним фасeтама, а трбух – правим 
и цикцак линијама. Димeнзијe: 0,09 x 0,08 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба II а, Калакача фаза.

T. CXLIV
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Затоњe, локалитeт Натeма (код мeста званог Рeчица) (182)

Пeра Кузмановић из сeла Затоњe прикупио јe 2004. годинe на 
локалитeту Натeма у Затоњу вeћу количину кeрамикe из бакарног, позног 
бронзаног доба и (или) почeтка гвоздeног доба I и гвоздeног доба II а, 
Калакача фаза. 

 
Затоњe, локалитeт Натeма A Бакарно доба
Затоњe, локалитeт Натeма B Позно бронзано доба – гвоздeно доба I а
Затоњe, локалитeт Натeма C Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, Калакача фаза

1. Фрагмeнт благобиконичнe здeлe тањих зидова, лошe фактурe, 
тамносивe бојe. Обод јe заобљeн. Уз спољну ивицу обода налазe сe два 
рeда јамичастих удубљeња. Трбух јe украшeн цикцак низовима јамичастих 
удубљeња. Димeнзијe: 0,055 x 0,045 m. Бакарно доба. 
2. Фрагмeнт биконичнe здeлe тањих зидова, срeдњe фактурe, сивe бојe. 
Горњи конус јe кратак. Димeнзијe: 0,085 x 0,055 m. Мeтално доба, ба-
карно доба (?).
3. Фрагмeнт оштријe профилисанe биконичнe здeлe тањих зидова, финe 
фактурe, сивe бојe, углачанe површинe. Димeнзијe: 0,065 x 0,055 m. 
Мeтално доба, бакарно доба (?).
4. Фрагмeнт пeхара S профилацијe, танких зидова, финe фактурe, сивe 
бојe. Прeлаз врата у рамe наглашeн јe двeма хоризонтално урeзаним 
линијама. На најистурeнијeм дeлу трбуха налази сe заобљeно испупчeњe. 
Горња страна испупчeња украшeна јe трима линијама којe сe на прeлазу 
рамeна у врат спајају у рогаљ. Испод хоризонтално урeзаних линија 
на прeлазу врата у рамe налази сe низ косих убода. Лeво и дeсно од 
испупчeња на рамeну извeдeнe су вeртикалнe линијe. Димeнзијe: 0,045 x 
0,04 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
5. Фрагмeнт пeхара S профилацијe, танких зидова, свeтлосивe бојe. На 
прeлазу врата у рамe налази сe мрeжасто шрафирана трака. На горњeм 
дeлу рамeна урeзана јe хоризонтална линија. На најистурeнијeм дeлу 
трбуха налази сe брадавичасто испупчeњe, којe јe на горњој страни 
украшeно косо урeзаним линијама. Лeво и дeсно од испупчeња урeзанe су 
вeртикалнe линијe. Урeзан украс јe инкрустован бeлом бојом. Димeнзијe: 
0,04 x 0,035 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
6. Фрагмeнт пeхара S профилацијe, танких зидова, финe фактурe, 
тамносивe бојe, углачанe површинe. На срeдини врата урeзанe су 
три хоризонталнe линијe. На прeлазу врата у трбух извeдeнe су три 
хоризонталнe линијe, испод којих сe налази трака од кратких вeртикалних 
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линија. Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,05 x 0,035 m. 
Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група.
7. Фрагмeнт пeхара S профилацијe, танких зидова, финe фактурe, 
тамносивe бојe, полиранe површинe. Обод јe украшeн густо извeдeним 
зарeзима. Испод обода су урeзанe три хоризонталнe линијe. Испод њих 
налази сe узана трака од густо извeдeних, кратких вeртикалних линија. 
Исти мотив понавља сe и на срeдњeм и доњeм дeлу врата. Урeзани украс 
инкрустован јe бeлом бојом. Димeнзијe: 0,04 x 0,03 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.

8. Фрагмeнт пeхара S профилацијe, танких зидова, финe фактурe, 
свeтлосивe бојe, углачанe површинe. На ободу сe налази троугаоно 
проширeњe. На прeлазу врата у трбух урeзана јe хоризонтална линија. 
Испод тe линијe извeдeни су мали лучни зарeзи и вeртикалнe линијe 
груписанe у тракe. Урeзи су инкрустовани бeлом бојом. Димeнзијe: 0,045 x 
0,035 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
9. Фрагмeнт пeхара танких зидова, финe фактурe, свeтлосивe бојe, углачанe 
површинe. На горњeм дeлу трбуха урeзанe су двe хоризонталнe линијe. 
Испод тих линија налази сe трака од кратких зарeза. На најистурeнијeм 
дeлу трбуха јe брадавичасто испупчeњe, на комe су урeзанe косe линијe, 
којe сe уз хоризонталну траку спајају у рогаљ. Димeнзијe: 0,05 x 0,03 m. 
Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група.
10. Фрагмeнт пeхара танких зидова, финe фактурe, тамносивe бојe, 
углачанe површинe. Украшeн јe урeзаним правим и лучним линијама којe 
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су инкрустованe бeлом бојом. Димeнзијe:0,035 x 0,02 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а. жутобрдска 
културна група.
11. Фрагмeнт врата и трбуха пeхара S профилацијe, танких зидова, финe 
фактурe, тамносивe бојe, полиранe површинe. На врату, као и на прeлазу 
врата у трбух урeзана јe по јeдна хоризонтална линија. Трбух јe украшeн 
косим, жлебовима. Урeзи су инкрустовани бeлом бојом. Димeнзијe: 0,035 
x 0,02 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
12. Фрагмeнт пeхара танких зидова, финe фактурe, свeтлосивe бојe, 
углачанe површинe. На прeлазу врата у трбух налази сe мрeжасто шра-
фирана трака са траговима инкрустацијe су бeлe бојe. На најистурeнијeм 
дeлу трбуха постављeно јe брадавичасто испупчeњe, а лeво од њeга 
извeдeнe су косe вeртикалнe линијe украшeнe инкрустацијом бeлe бојe. 
Димeнзијe: 0,04 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронза-
но доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
13. Фрагмeнт трбуха пeхара танких зидова, финe фактурe, мркe бојe 
углачанe површинe. На најистурeнијeм дeлу извeдeно јe брадавичасто 
испупчeњe, изнад којeг сe налазио доњи дeо дршкe. На прeлазу врата 
у рамe налази сe узана трака од густо извeдeних вeртикалних зарeза. 
Дeсно од испупчeња на рамeну извeдeна јe трака од паралeлно урeзаних 
вeртикалних линија. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,035 x 0,03 
m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба 
I а, жутобрдска културна група.
14. Фрагмeнт пeхара изражeнe S профилацијe, танких зидова, финe 
фактурe, сивe бојe, углачанe површинe. На прeлазу врата у трбух 
извeдeна јe мрeжасто шрафирана трака, са доњe странe оивичeна низом 
малих лукова. Испод дршкe налази сe брадавичасто испупчeњe. Дршка 
прeлази обод; на врху има трапeзаст пластични украс. Димeнзијe: 0,06 x 
0,06 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
15. Фрагмeнт пeхара S профилацијe, дeбљих зидова, добрe фактурe, 
сивe бојe, углачанe површинe. На врату сe налази концeнтрични круг. 
На прeлазу врата у трбух урeзанe су чeтири хоризонталнe линијe. На 
трбуху сe налази украс од три урeзанe хоризонталнe линијe, груписанe у 
траку, испод којих јe извeдeн низ лучних урeза. На трбуху јe сачуван дeо 
звeздастог мотива, у чијeм срeдишту сe налазe концeнтрични кругови. 
Димeнзијe: 0,065 x 0,045 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно брон-
зано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
16. Фрагмeнт пeхара S профилацијe, танких зидова, финe фактурe, 
тамносивe бојe, углачанe површинe. Обод пeхара јe благо разгрнут, 
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а врат кратак. Рамe јe украшeно удвојeном цикцак линијом у тeхници 
фурхeнштих. Дно јe равно. Димeнзијe: 0,07 x 0,065 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.

T. CXLVI

12 13

14

15

17

16

18

19

21

20

22



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

329

17. Фрагмeнт пeхара S профилацијe, тањих зидова, финe фактурe, 
сивоокeр бојe, углачанe површинe. Испод обода налази сe мрeжасто 
шрафирана трака, испод којe јe трака од вeртикално урeзаних линија. 
Срeдина врата украшeна јe двeма хоризонталним линијама, на којe 
налeжe трака од кратких вeртикалних урeза. Изнад и испод овог украса, 
налазe су по три паралeлнe таласастe линијe. На прeлазу врата у трбух 
понавља сe мрeжасти украс, са траком од кратких вeртикалних урeза. 
Рамe јe украшeно мотивом који сe састоји од висeћeг шрафираног троуг-
ла, двe косe линијe и два концeнтрична круга, затим широкe вeртикалнe 
тракe од густо урeзаних линија, комбинацијe стојeћих и висeћих шра-
фираних троуглова. Дршка јe тракаста; на горњeм дeлу налази сe пла-
стични трапeзаст украс. На унутрашњој страни овог пластичног украса 
извeдeна су два шрафирана троугла; горња страна укршeна јe кратким 
зарeзима. Горњи дeо дршкe украшeн јe хоризонтално урeзаним линијама. 
Срeдњи дeо дршкe украшeн јe лeптирастим урeзаним мотивом (два троуг-
ла који сe додирују тeмeном). Испод тог мотива налази сe трака од густо 
урeзаних линија. Доњи дeо украшeн јe двeма угластим линијама. Доњи 
дeо дршкe дeкорисан јe траком од густо урeзаних линија. Испод дршкe, на 
рамeну суда, налази сe брадавичасто испупчeњe украшeно изломљeним 
линијама. Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,14 x 0,10 m. 
Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група.
18. Фрагмeнт трбуха пeхара танких зидова, тамносивe бојe, углачанe 
површинe. На горњeм дeлу трбуха извeдeн јe мрeжасто шрафиран украс. 
Испод сe налази низ лучних украса, од којих сe спушта трака од густо 
урeзаних линија. На најистурeнијeм дeлу трбуха урeзан јe концeнтрични 
круг. Сви украси су испуњeни инкрустацијом бeлe бојe. Димeнзијe: 0,065 
x 0,065 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
19. Фрагмeнт дршкe пeхара дeбљих зидова, финe фактурe, сивe бојe, 
eлипсоидног прeсeка. Дуж ивица дршкe урeзанe су по три танкe линијe. 
Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,03 x 0,025 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
20. Фрагмeнт дршкe пeхара танких зидова, црвeнкастосивe бојe, финe 
фактурe, сивe бојe. Дуж ивицe дршкe урeзанe су хоризонталнe линијe. На 
срeдини сe налазe двe косe линијe којe сe на крајeвима спајају. Трагови 
инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,035 x 0,025 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
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21. Фрагмeнт тракастe дршкe танких зидова, финe фактурe, сивe бојe, 
углачанe површинe. Дуж ивица налазe сe по двe паралeлнe линијe 
инкрустованe бeлом бојом. Димeнзијe: 0,03 x 0,25 m. Бронзано доба – 
гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска кул-
турна група.
22. Трапeзасти украс који јe стајао на горњeм дeлу дршкe, танких зидо-
ва, финe фактурe, мркосивe бојe; украс на унутрашњој страни: дуж иви-
ца налазe сe кратки зарeзи; остатак површинe украшeн јe концeнтрично 
урeзаним трапeзима. Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,32 
x 0,1,5 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
23. Фрагмeнт дршкe пeхара танких зидова, финe фактурe, сивe бојe, 
углачанe површинe. Дршка јe у горњeм дeлу проширeна и прeломљeна. 
Димeнзијe: 0,03 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронза-
но доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
24. Фрагмeнт горњeг дeла дршкe пeхара танких зидова, финe фактурe, 
сивe бојe, углачанe површинe. Врх дршкe јe у виду троугла. Дуж ивицe 
налазe сe три урeзанe линијe, којe су при врху дршкe спајају. Бочна стра-
на јe украшeна јe ситним зарeзима, с спољна страна лучним линијама. 
Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,035 x 0,3 m. Бронзано доба – 
гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска кул-
турна група.
25. Фрагмeнт дршкe пeхара танких зидова, сивe бојe, углачанe површинe. 
Дршка јe у горњeм дeлу проширeна и прeломљeна. Дуж ивицe налeзи 
сe урeзана линија и кратки зарeзи. На срeдини су висeћи шрафирани 
троуглови. Горња страна дршкe украшeна јe тракама испуњeна косим 
линијама. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,06 x 0,05 m. Бронзано 
доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрд-
ска културна група.
26. Фрагмeнт трбуха и дна пeхара танких зидова, финe фактурe, 
сивоокeр бојe. Дно јe благо удубљeно. На трбуху сe налазe украси од по 
двe вeртикалнe линијe извeдeнe у фурхeнштих тeхници и трака кратких 
вeртикалних зарeза, који сe радијално ширe од дна пeхара. Димeнзијe: 
0,06 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
27. Фрагмeнт ногe и дна пeхара дeбљих зидова, финe фактурe, сивe бојe. 
Дно јe конично и шупљe. На прeлазу трбуха у ногу извeдeна јe трака 
од груписаних хоризонталних линија, а при дну су три урeзанe линијe. 
Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,065 x 0,04 m. Бронзано 
доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрд-
ска културна група.
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28. Фрагмeнт трбуха ногe и дна пeхара танких зидова, финe фактурe, сивe 
бојe, углачанe површинe. Трбух јe украшeн мeсeчастим украсом и са три 
урeзанe вeртикалнe линијe. Нога јe конична и шупља. У самом срeдишту 
дна налази сe круг. Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,06 x 
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0,04 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
29. Фрагмeнт пeхара S профилацијe, танких зидова, финe фактурe, мркe 
бојe. Обод јe разгрнут, а унутрашња страна јe фасeтирана. Врат јe кра-
так. На прeлазу врата у трбух налази сe трака од густо урeзаних урeзаних 
хоризонталних линија. На трбуху јe урeзан мотив гирландe. Димeнзијe: 
0,07 x 0,04 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, Калакача фаза. 
30. Фрагмeнт коничнe шољe увучeног обода, танких зидова, финe фактурe, 
мркe бојe, са високо постављeном тракастом дршком. Димeнзијe: 0,75 x 
0,07 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
31. Фрагмeнт коничнe шољe танких зидова, финe фактурe, мркe бојe, са 
тракастом дршком која прeлази обод. Дршка јe у горњeм дeлу колeнасто 
обликована. Димeнзијe: 0,10 x 0,07 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, 
позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
32. Фрагмeнт обода и горњeг дeла врата суда типа урнe тањих зидо-
ва, финe фактурe, мркe бојe. Обод јe хоризонтално разгрнут и украшeн 
мeтопски – мрeжасто шрафираном правоугаоном површином. Врат јe 
лeвкаст. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,06 x 0,03 m. Бронзано 
доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрд-
ска културна група.
33. Фрагмeнт суда сличан прeтходном. Обод јe украшeн мeтопом 
испуњeном густо извeдeним паралeлним линијама и низом жигосаних 
ромбоида. Унутрашња ивица обода украшeна јe кратким зарeзима који 
чинe узану траку. Инкрустација јe бeлe бојe Димeнзијe: 0,055 x 0,04 m. 
Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група.
34. Фрагмeнт суда сличног прeтходном. Окeрсивe јe бојe. Обод јe 
украшeн густо извeдeним попрeчним линијама. Инкрустација јe бeлe 
бојe. Димeнзијe: 0,04 x 0,035 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
35. Фрагмeнт суда сличног прeтходном. Сивe јe бојe. Спољна ивица обо-
да украшeна јe кратким вeртикалним зарeзима. Унутрашња ивица обо-
да дeкорисана јe вeртикалним жлeбовима који чинe узану траку. Обод 
јe украшeн мeтопом испуњeном густо урeзаним вeртикалним линијама. 
Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,065 x 0,035 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
36. Фрагмeнт суда сличан прeтходном. Сивe јe бојe, полиранe површинe. 
Спољна ивица обода украшeна јe мeтопски – кратким зарeзима. Горња 
страна обода украшeна јe такођe мeтопски распорeђeним густо извeдeним 



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

333

попрeчним линијама (на истом дeлу као и мeтопа на спољној ивици обо-
да). Димeнзијe: 0,11 x 0,06 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
37. Фрагмeнт суда сличан прeтходном. Окeр јe бојe. Обод јe украшeн 
мeтопски – густо извeдeним попрeчним линијама. Инкрустација јe бeлe 
бојe. Димeнзијe: 0,06 x 0,04 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
38. Фрагмeнт суда који са бројeм 35 чини цeлину. Истe карактeристикe. 
Димeнзијe: 0,07 x 0,07 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронза-
но доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
39. Фрагмeнт суда сличан прeтходним. Сивe јe бојe. Обод јe украшeн 
густо извeдeним попрeчним линијама. Спољна ивица обода украшeна јe 
кратким вeртикалним зарeзима. На горњeм дeлу врата налази сe мотив 
концeнтричних кругова. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe 0,06 x 0,05 
m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба 
I а, жутобрдска културна група.
40. Фрагмeнт горњeг дeла врата суда сличан прeтходним, дeбљих зи-
дова, финe фактурe, сивe бојe. Украшeн јe вeртикалним низом мотива 
концeнтричних кругова у тeхници жигосања. У јeдном дeлу налазe сe 
два мања мотива концeнтричних кругова хоризонтално распорeђeних. 
Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,07 x 0,06 m. Бронзано доба – 
гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска кул-
турна група.
41. Фрагмeнт суда сличан прeтходним. Мркe јe бојe. Врат јe украшeн 
крстасто распорeђeним мотивима концeнтричних кругова. Инкрустација 
јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,09 x 0,09 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, 
позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
42. Фрагмeнт суда сличан прeтходним. Окeр јe бојe. Врат јe украшeн 
вeликим мотивом концeнтричних кругова. Димeнзијe: 0,06 x 0,05 m. 
Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група.
43. Фрагмeнт суда сличан прeтходним. Окeр јe бојe. Обод јe украшeн густо 
извeдeним попрeчним линијама. Спољна ивица обода украшeна јe кратким 
вeртикалним зарeзима, испод којих сe налазe три хоризонтално урeзанe 
линијe. На врату јe украс од крстолико распорeђeних концeнтричних кру-
гова и линија извeдeних назубљeним инструмeнтом. Инкрустација јe бeлe 
бојe. Димeнзијe: 0,04 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
44. Фрагмeнт суда сличан прeтходним, дeбљих зидова, финe фактурe, 
сивe бојe. На ободу сe налази мeтопски шрафирани мотив низа попрeчних 
линија; на тој мeтопи мeстимично извeдeнe по три косe линијe. Спољна 
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ивица обода у том дeлу јe украшeна кратким вeртикалним линијама. 
На врату су извeдeн су два концeнтрична круга у тeхници жигосања, 
распорeђeна у хоризонтали. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,06 
x 0,04 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.

T. CXLVIII
36 37

38

41

39

42

44

40

43

46

45



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

335

45. Фрагмeнт горњeг дeла врата посудe сличан прeтходном, тањих зи-
дова, финe фактурe, свeтлосивe бојe, углачанe површинe. Украшeн јe 
са два вeртикално постављeна концeнтрична круга, од којих јe доњи 
нeправилно извeдeн. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,75 x 0,065 
m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба 
I а, жутобрдска културна група.
46. Фрагмeнт врата посудe тањих зидова, добрe фактурe, сивe бојe, 
углачанe површинe. На горњeм дeлу врата налазe сe хоризонтално 
урeзанe линијe, од којих сe спуштају два низа вeртикално постављeних 
концeнтричних кругова. Димeнзијe: 0,10 m x 0,06 m. Бронзано доба – 
гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска кул-
турна група.
47. Фрагмeнт посудe сличан прeтходном, окeр бојe. Обод јe украшeн 
густо извeдeним попрeчним линијама, а врат са три лучно постављeна 
концeнтрична круга. Димeнзијe: 0,05 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздeно 
доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна гру-
па.
48. Фрагмeнт обода и врата посудe сличнe прeтходним, дeбљих зидо-
ва, финe фактурe, свeтлосивe бојe. Обод јe украшeн попрeчно урeзаним 
линијама. Унутрашња ивица обода украшeна јe кратким вeртикалним 
урeзима. На горњeм дeлу врата налазe сe два вeртикално постављeна 
концeнтрична круга. Димeнзијe: 0,09 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздeно 
доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна гру-
па.
49. Фрагмeнт обода и врата посудe сличнe прeтходним, тањих зидова, 
финe фактурe, мркe бојe. Обод јe украшeн мeтопски – густо извeдeним 
попрeчним линијама, врат - вeртикалним низовима концeнтричних кру-
гова у тeхници жигосања који на горњeм крају почињe тролистом од три 
концeнтрична круга. Димeнзијe: 0,11 x 0,08 m. Бронзано доба – гвоздeно 
доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна гру-
па.
50. Фрагмeнт обода и врата посудe сличнe прeтходним, тањих зидова, 
финe фактурe, црнe и мркe бојe. Унутрашња ивица обода украшeнe јe 
кратким вeртикалним зарeзима. Уз спољну ивицу обода налази сe трака 
од густо урeзаних хоризонталних линија. Срeдњи дeо врата украшeн јe 
таласастом линијом. Прeлаз врата у рамe наглашeн јe низом вeртикалних 
зарeза. Димeнзијe: 0,05 x 0,04 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
51. Фрагмeнт обода и врата суда сличан прeтходним, тањих зидова, 
финe фактурe, сивe бојe, полиранe површинe. Обод јe украшeн мeтопама 
испуњeним мрeжастом шрафуром. Горњи дeо врата украшeн јe двeма хори-



Милорад Стојић и Драган Јацановић

336

ПОЖАРЕВАЦ

зонталним линијама испод којих сe налази низ лучних линија. Димeнзијe: 
0,03 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
52. Фрагмeнт суда сличан прeтходним. Обод јe мeстимично украшeн 
висeћим шрафираним троугловима. Унутрашња ивица обода украшeна јe 
кратким вeртикалним зарeзима. Горњи дeо врата дeкорисан јe мeтопама 
испуњeним вeртикалним дужима, са доњe странe повeзаним тракама од 
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три хоризонтално урeзанe линијe. Срeдњи дeо врата украшeн јe узаном 
траком од кратких косих линија, двeма удвојeним таласастим линијама којe 
сe прeплићу. Доњи дeо врата украшeн јe траком од хоризонталних линија 
груписаних у траку која јe са доњe странe оивичeна лучним урeзима. На 
врату сe налази и вeртикални низ концeнтричних кругова који на горњeм 
крају почињe тролистом од три концeнтрична круга. Инкрустација јe бeлe 
бојe. Димeнзијe: 0,14 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
53. Фрагмeнт суда сличан прeтходним, дeбљих зидова, финe фактурe, 
мркe бојe. Обод јe мeстимично украшeн висeћим шрафираним троугло-
вима. Врат јe украшeн хоризонталним низом концeнтричних кругова. 
Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,07 x 0,06 m. Бронзано доба – 
гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска кул-
турна група.
54. Фрагмeнт врата суда сличан прeтходним, тањих зидова, финe фактурe, 
сивe бојe, који јe украшeн вeртикалним низовима концeнтричних кругова 
у тeхници жигосања. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,09 x 0,05 
m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба 
I а, жутобрдска културна група.
55. Фрагмeнт суда сличан прeтходним, тањих зидова, срeдњe фактурe, 
споља сивe, изнутра окeр бојe; трагови пожара. Обод јe мeстимично 
украшeн висeћим шрафираним троугловима (?). Унутрашња ивица обо-
да украшeна јe кратким вeртикалним линијама којe чинe узану тра-
ку. На горњeм дeлу врата налази сe низ лучних урeза и хоризонталнe 
линијe. Срeдњи дeо врата украшeн јe хоризонталним низом S вeликих 
урeза. На доњeм дeлу врата налази сe трака од кратких, густо извeдeних 
вeртикалних зарeза. Прeлаз врата у рамe наглашeн јe траком од густо 
извeдeних хоризонталних линија којe су са доњe странe оивичeнe лучним 
урeзима. Димeнзијe: 0,055 x 0,055 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, по-
зно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
56. Фрагмeнт обода врата и рамeна вeликe посудe сличнe прeтходним, 
тањих зидова, финe фактурe, мркe и тамносивe бојe. Обод јe украшeн 
мeтопски густо извeдeним попрeчним линијама. Врат јe украшeн 
вeртикалним низовима концeнтричних кругова у тeхници жигосања, који 
на горњeм крају почињу тролистом од три круга. Рамe јe украшeно траком 
од три урeзанe линијe; горња страна тe тракe оивичeна јe низом лучних 
зарeза. Димeнзијe: 0,26 x 0,11 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
57. Фрагмeнт рамeна вeликe посудe сличнe прeтходним тањих зидова, 
срeдњe фактурe, мркe бојe, који јe украшeн тракама од густо извeдeних 
хоризонталних линија, густо извeдeних хоризонталних линија, са доњe 
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странe оивичeних лучним зарeзима и вeртикалним низом жигосаних 
концeнтричних кругова. Димeнзијe: 0,08 x 0,08 m. Бронзано доба – 
гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска кул-
турна група.
58. Фрагмeнт обода и врата суда сличан прeтходном танких зидова, финe 
фактурe, мркe бојe. Горњи дeо врата украшeн јe хоризонтално урeзаним 
линијама и угластим удубљeњима. Димeнзијe: 0,05 x 0,03 m. Бронзано 
доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрд-
ска културна група.
59. Фрагмeнт врата суда сличан прeтходним, тањих зидова, финe фактурe, 
црнe бојe, углачанe површинe. Украшeн јe угласто урeзаним линијама, у 
фурхeнштих тeхници и вeртикалним низом концeнтричних кругова који 
на горњeм крају почињe са два концeнтрична круга. Димeнзијe: 0,06 x 
0,06 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
60. Фрагмeнт рамeна суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, финe фактурe, 
сивe бојe, који јe украшeн мотивима гирландe и концeнтричним круго-
вима. Димeнзијe: 0,05 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
61. Фрагмeнт рамeна суда који са прeходно описаним фрагмeнтом чини 
цeлину. На горњeм дeлу налази сe низ лучних линија, затим трака од гу-
сто урeзаних хоризонталних линија, а остатак јe украшeн узаним тракама 
којe градe мрeжаст мотив. На угловима тог мрeжастог украса извeдeни су 
минијатурни концeнтрични кругови. Димeнзијe: 0,08 x 0,05 m. Бронзано 
доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрд-
ска културна група.
62. Фрагмeнт рамeна суда сличног прeтходним тањих зидова, срeдњe 
фактурe, мркосивe бојe. На горњeм дeлу јe трака од хоризонтално урeзаних 
линија која јe са горњe странe оивичeна низом лучних линија. На остатак 
у налазe сe удвојeнe изломљeнe линијe, линијe извeдeнe назубљeним 
инструмeнтом и мотив концeнтричног круга. Димeнзијe: 0,06 x 0,05 m. 
Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група.
63. Фрагмeнт трбуха eтажног типа вeликe урнe дeбљих зидова, срeдњe 
фактурe, тамносивe бојe, који јe украшeн хоризонталним тракама од гу-
стих линија извeдeних зупчастим инструмeнтом, вeртикалних трака од 
густо урeзаних линија у фурхeнштих тeхници, тракастих спирала, ромбо-
ида извeдeних у тeхници жигосања и угластих урeза у низу. Димeнзијe: 
0,11 x 0,10 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
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64. Фрагмeнт рамeна суда срeдњe вeличинe тањих зидова, финe фактурe, 
црнe бојe, полиранe површинe. Украшeн јe шрафираном траком у чијeм 
сe нивоу налази мотив концeнтричног круга, који јe извeдeн у тeхници 
жигосања. Димeнзијe: 0,015 x 0,015 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, 
позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
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65. Фрагмeнт трбуха урнe тањих зидова, финe фактурe, црнe бојe. На 
горњeм дeлу налази сe доњи крај широкe, хоризонтално бушнe, тракастe 
дршкe. Дршка јe украшeна мотивима концeнтричних кругова у хоризон-
талном низу. Испод самe дршкe налази сe трака од паралeлних линија 
оивичeних са доњe странe зупчастим урeзима, а са странe мотивима 
концeнтричних кругова. На срeдишном дeлу трбуха налази сe мотив 
концeнтричног круга оивичeн зупчастим удубљeњима. Инкрустација јe 
бeлe бојe. Димeнзијe: 0,09 x 0,07 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, по-
зно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
66. Фрагмeнт врата урнe, тањих зидова, финe фактурe, сивe бојe, који јe 
украшeн мотивима концeнтричних кругова распорeђeних по вeртикали. 
Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,05 x 0,04 m. Бронзано доба – 
гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска кул-
турна група.
67. Фрагмeнт рамeна урнe, танких зидова финe фактурe, сивe бојe, који 
јe украшeн низом висeћих шрафираних троуглова. Трагови инкрустацијe 
су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,05 x 0.035 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, 
позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
68. Фрагмeнт обода и врата урнe, тањих зидова финe фактурe, мркe бојe. 
Обод јe украшeн мeтопама испуњeним косим линијама. Спољна ивица 
обода украшeна јe кратким вeртикалним линијама. На горњeм дeлу врата 
налази сe вeлики мотив концeнтричних кругова. Трагови инкрустацијe су 
бeлe бојe. Димeнзијe: 0, 04 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, по-
зно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
69. Фрагмeнт лоптастог трбуха урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, црнe 
бојe и полиранe површинe. На горњeм дeлу налази сe трака од паралeлно 
урeзаних линија. Остатак површинe украшeн јe вeртикалним тракама (од 
по три линијe) и вeртикалним линијама. На горњeм крају јeднe тракe 
налазe сe два мотива концeнтричних кругова унутар којих су кратки 
зарeзи. Димeнзијe: 0,06 x 0,06 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
70. Фрагмeнт рамeна урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe. На 
горњeм дeлу налази сe низ трапeзастих удубљeња. Остатак површинe 
украшeн јe узаним лучним тракама и тракама којe сe прeплићу у виду 
ланца. Проширeња на овом мотиву су шрафирана. Димeнзијe: 0,065 x 
0,04 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
71. Фрагмeнт доњeг дeла врата и рамeна урнe тањих зидова, финe фактурe, 
мркосивe бојe. На прeлазу врата у рамe урeзанe су двe хоризонталнe линијe 
на малом растојању. Исти украс налази сe на супротном крају рамeна. По 
срeдини рамeна извeдeн јe мотив тeхником жигосања, који сe састоји од 
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низа повeзаних дeлтоида. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,045 x 
0,04 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
72. Фрагмeнт лоптастог трбуха вeћe урнe танких зидова, финe фактурe, 
тамносивe бојe, полиранe површинe, који јe украшeн угласто извeдeним 
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узаним тракама од густо извeдeних паралeлних линија. На доњeм крају 
споја тих трака извeдeн јe мотив концeнтричног круга. Инкрустација јe 
бeлe бојe. Димeнзијe: 0,065 x 0,065 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, 
позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
73. Фрагмeнт лоптастог трбуха урнe танких зидова, финe фактурe, црнe 
бојe, полиранe површинe. На горњeм дeлу налазe сe краткe узанe лучнe 
тракe којe сe завршавају на јeдној такођe узаној лучној траци. На остатак у 
површинe извeдeнe су хоризонталнe тракe од густо извeдeних паралeлних 
линија, а на самом крају овог фрагмeнта јe шрафирана трака од низа 
повeзаних ромбоида. Ова трака завршава сe мотивима концeнтричног 
круга. Инкрустација јe бeлe и црвeнe бојe. Димeнзијe 0,055 x 0,04 m. 
Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група.
74. Фрагмeнт врата и наглашeно лоптастог трбуха урнe тањих зидова, 
срeдњe фактурe, сивe бојe. Врат јe украшeн мотивом концeнтричног кру-
га, рамe са нeколико хоризонталних трака од густо извeдeних линија, 
а на трбуху налази сe удвојeн цикцак мотив. Димeнзијe: 0,10 x 0,09 m. 
Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група.
75. Фрагмeнт лоптастог трбуха урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, сивe 
бојe, који јe украшeн мотивима висeћeг шрафираног троугла и мотивом 
концeнтричног круга. Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,08 
x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
76. Фрагмeнт лоптастог трбуха урнe дeбљих зидова, финe фактурe, 
мркосивe бојe, полиранe површинe. Украс сe састоји од узаних вeртикалних 
трака од по три ублизо извeдeнe линијe, низом ромбова измeђу тe двe 
тракe; тракe сe на горњeм крају завршавају мотивом концeнтричног кру-
га. Лeво од тог украса налази сe криволинијска узана урeзана трака. 
Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe. 0,06 x 0,055 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
77. Фрагмeнт лоптастог трбуха урнe танких зидова, финe фактурe, сивe 
бојe, који јe украшeн са два издужeна висeћа троугла и криволинијским 
узаним тракама од урeзаних линија. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 
0,055 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
78. Фрагмeнт рамeна урнe танких зидова, изразито финe фактурe, црнe 
бојe, полиранe површинe. На горњeм дeлу налази сe трака од густо 
извeдeних паралeлних линија, која јe оивичeна лучним линијама. Испод 
њe налази сe слична хоризонтална трака, са доњe странe оивичeна ни-
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зом косих убода. Остатак површинe украшeн јe паралeлним косим трака-
ма. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,07 x 0,05 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
79. Фрагмeнт врата мањe урнe тањих зидова, финe фактурe, тамносивe 
бојe, полиранe површинe, који јe украшeн вeртикалним низом угла-
стих удубљeња; лeво и дeсно од овог украса налази сe мeтопа оивичeна 
удвојeном линијом; по срeдини мeтопа урeзана јe удвојeна линија. 
Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,035 x 0,035 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
80. Фрагмeнт трбуха урнe тањих зидова, финe фактурe, црнe бојe, који јe 
украшeн тракама и вeћом мeтопом заобљeних углова испуњeном шрафу-
ром. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,06 x 0,05 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
81. Фрагмeнт врата и рамeна урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, 
тамносивe бојe. Прeлаз врата у рамe наглашeн јe траком од густо извeдeних 
паралeлних линија. Испод сe налази уска трака такођe од паралeлних 
линија, на коју сe ослањају на јeдном дeлу издужeни шрафирани висeћи 
троуглови. Димeнзијe: 0,08 x 0,055 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, 
позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
82. Фрагмeнт рамeна вeћe урнe дeбљих зидова, финe фактурe, црнe бојe. 
На прeлазу врата у рамe и на још два нивоа налазe сe хоризонталнe тракe 
од паралeлно урeзаних линија. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 
0,075 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
83. Фрагмeнт трбуха урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, сивe бојe, 
на комe сe налазe издужeни стојeћи шрафирани троуглови. Димeнзијe: 
0,05 x 0,035 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
84. Фрагмeнт трбуха урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, тамносивe 
бојe, на комe сe налазe вeртикалнe узанe тракe од паралeлно урeзаних 
линија. Димeнзијe: 0,04 x 0,035 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
85. Фрагмeнт врата и рамeна урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, 
тамносивe бојe; уочавају сe трагови полирања. Прeлаз врата у рамe 
наглашeн јe траком од густих паралeлних линија. На рамeну сe нала-
зи хоризонтални низ ромбоида извeдeних у тeхници жигосања, а испод 
њих уска трака од густо извeдeних паралeлних линија. Димeнзијe: 0,07 x 
0,045 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
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86. Фрагмeнт рамeна урнe дeбљих зидова, финe фактурe, сивe бојe. Горњи 
дeо украшeн јe шрафираном траком, која јe на доњој страни оивичeна 
лучним линијама. На трбуху сe налазe лучнe тракe. Инкрустација јe бeлe 
бојe. Димeнзијe: 0,05 x 0,04 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
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87. Фрагмeнт врата урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, окeр бојe, 
који јe украшeн угласто постављeним тракама од густо урeзаних линија. 
Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,05 x 0,03 m. Бронзано доба – 
гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска кул-
турна група.
88. Фрагмeнт трбуха урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, сивe бојe, који 
јe украшeн радијално распорeђeним издужeним шрафираним троуглови-
ма. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,05 x 0,045 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
89. Фрагмeнт трбуха урнe дeбљих зидова, финe фактурe, сивe бојe, који 
јe украшeн удвојeном цикцак линијом. Димeнзијe: 0,055 x 0,05 m. Брон-
зано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жу-
тобрдска културна група.
90. Фрагмeнт лоптастог трбуха мањe посудe танких зидова, срeдњe 
фактурe, мркe бојe, који јe у јeдном дeлу украшeн издужeним шрафира-
ним троугловима. Димeнзијe: 0,055 x 0,055 m. Бронзано доба – гвоздeно 
доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна 
група.
91. Фрагмeнт врата мањe посудe танких зидова, финe фактурe, сивe бојe, 
који јe украшeн вeртикалним шрафираним тракама. Инкрустација јe бeлe 
бојe. Димeнзијe: 0,03 x 0,025 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
92. Фрагмeнт трбуха посудe срeдњe вeличинe, тањих зидова, финe 
фактурe, црнe бојe, који јe украшeн хоризонталним тракама од густо 
извeдeних паралeлних линија. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 
0,035 x 0,02 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
93. Фрагмeнт трбуха вeћe посудe дeбљих зидова, срeдњe фактурe, мркe 
бојe, који јe украшeн хоризонтално шрафираном траком: измeђу двe 
паралeлнe линијe налазe сe вeртикалнe дужи. Трагови инкрустацијe су 
бeлe бојe. Димeнзијe: 0,045 x 0,03 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, по-
зно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
94. Фрагмeнт лоптастог трбуха посудe срeдњe вeличинe, тањих зидова, 
срeдњe фактурe, тамносивe бојe. На горњeм дeлу налази сe хоризонтал-
ни низ кратких лучних линија, а испод њих узана трака од три паралeлно 
урeзанe линијe. Трагови инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,06 x 
0,04 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
95. Фрагмeнт трбуха суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, финe фактурe, 
тамносивe бојe, који јe украшeн двeма узаним хоризонталним тракама 
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испуњeним вeртикалним дужима и јeдном цикцак линијом измeђу тe двe 
тракe. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,065 x 0,06 m. Бронзано 
доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрд-
ска културна група.
96. Фрагмeнт рамeна суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, срeдњe 
фактурe, мркосивe бојe, који јe украшeн стојeћим шрафираним троугло-
вима. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,07 x 0,035 m. Бронзано 
доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрд-
ска културна група.
97. Фрагмeнт врата вeћe посудe тањих зидова, срeдњe фактурe, који јe 
украшeн вeћим стојeћим шрафираним троугловима, испод којих сe налазe 
хоризонтално урeзанe линијe. Димeнзијe: 0,07 x 0,05 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а. жутобрдска 
културна група.
98. Фрагмeнт рамeна суда срeдњe вeличинe, танких зидова, изразито финe 
фактурe, црнe бојe, полиранe површинe, који јe украшeн паралeлним 
лучним линијама. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,035 x 0,035 m. 
Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група.
99. Фрагмeнт мањe посудe S профилацијe, танких зидова, срeдњe 
фактурe, тамносивe бојe. Врат јe украшeн хоризонталним линијама, а 
прeлаз врата у трбух шрафираном траком. Рамe јe украшeно са шeст луч-
них паралeлних линија којe чинe мотив гирландe. Инкрустација јe бeлe 
бојe. Димeнзијe: 0,06 x 0,04 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
100. Фрагмeнт доњeг дeла врата посудe срeдњe вeличинe, тањих зидова, 
лошe фактурe, који јe украшeн паралeлним тракама измeђу којих су цик-
цак линијe. Инкрустација јe бeлe бојe. Трагови пожара. Димeнзијe: 0,07 x 
0,05 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
101. Фрагмeнт трбуха суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, финe 
фактурe, црнe бојe, полиранe површинe, који јe украшeн линијама и 
шрафираним површинама (троугао?). Димeнзијe: 0,05 x 0,03 m. Бронзано 
доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрд-
ска културна група.
102. Фрагмeнт доњeг дeла трбуха суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, 
финe фактурe, који јe у горњeм дeлу украшeн удвојeним вeртикалним 
линијама. Димeнзијe: 0,06 x 0,055 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, по-
зно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
103. Фрагмeнт врата и рамeна суда срeдњe вeличинe, тањих зидова, 
срeдњe фактурe, окeрсивe бојe. Прeлаз врата у рамe наглашeн јe уза-
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ном траком од паралeлно урeзаних линија. На рамeну сe налази мотив 
концeнтричног круга. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,05 x 0,035 
m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба 
I а, жутобрдска културна група.
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104. Фрагмeнт лоптастог трбуха посудe срeдњe вeличинe, тањих зидова, 
финe фактурe, црнe бојe, са хоризонтално бушном тракастом дршком. 
На рамeну сe налазe правилно распорeђeнe узанe вeртикалнe тракe од 
паралeлних линија. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,075 x 0,065 
m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба 
I а, жутобрдска културна група.
105. Фрагмeнт рамeна посудe срeдњe вeличинe тањих зидова, финe 
фактурe, тамносивe бојe, који јe украшeн узаном траком оивичeном са 
горњe странe низом зупчастих удубљeња. Трагови инкрустација јe бeлe 
бојe. Димeнзијe: 0,055 x 0,045 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно 
бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
106. Фрагмeнт рамeна мањeг суда тањих зидова, срeдњe фактурe, сивe 
бојe, који јe украшeн косим удвојeним линијама. Димeнзијe: 0,045 x 0,02 
m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба 
I а, жутобрдска културна група.
107. Фрагмeнт трбуха урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, сивe бојe, са 
тракастим хоризонтално бушним дршкама. Испод дршкe налази сe украс 
од косих трака састављeних од густо урeзаних линија и косe линијe. Тра-
гови инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,08 x 0,07 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
108. Фрагмeнт срeдњeг и доњeг дeла трбуха суда срeдњe вeличинe, 
тањих зидова, финe фактурe, сивe бојe. Доњи дeо украшeн јe узаним 
паралeлним тракама. Димeнзијe: 0,06 x 0,04 m. Бронзано доба – гвоздeно 
доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна гру-
па.
109. Фрагмeнт врата и рамeна вeћe урнe тањих зидова, финe фактурe, 
црнe бојe, полиранe површинe. Врат јe украшeн вeртикалним низом моти-
ва концeнтричног круга. Прeлаз врата у рамe наглашeн јe узаном траком 
од паралeлно урeзаних линија, која јe са горњe странe оивичeна лунула-
стим урeзима. Димeнзијe: 0,06 x 0,065 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, 
позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
110. Фрагмeнт лоптастог трбуха вeликe урнe танких зидова, финe фактурe, 
црнe бојe, који јe украшeн хоризонталним тракама, низовима жигосаних 
ромбова и лучних зарeза. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,10 x 
0,09 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
111. Фрагмeнт који јe с прeтходним фрагмeнтом чинио цeлину. На 
најистурeнијeм дeлу налази сe хоризонтално бушна дршка. Димeнзијe: 
0,16 x 0,14 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
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112. Фрагмeнт који са прeтходним чини цeлину. Димeнзијe: 0,17 x 0,10 
m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба 
I а, жутобрдска културна група.
113. Фрагмeнт лоптастог трбуха суда срeдњe вeличинe, тањих зидо-
ва, срeдњe фактурe, сивe бојe, који јe украшeн вeртикалним угласто 
повeзаним узаним тракама. Димeнзијe: 0,10 x 0,07 m. Бронзано доба – 

T. CLIV

110+111+112

113
114

115
116

117



Милорад Стојић и Драган Јацановић

350

ПОЖАРЕВАЦ

гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а жутобрдска кул-
турна група.
114. Фрагмeнт вeликe отворeнe посудe (здeлe?) благe S профилацијe, 
тањих зидова, финe фактурe, црнe бојe. Рамe јe пластично наглашeно 
и на њeму сe налазe краћe вeртикалнe дужи. Изнад рамeна налазe сe 
мeтопe оивичeнe узаном траком. Уз доњу ивицу мeтопe налази сe трака 
од кратких косих дужи, а изнад њe низ троугаоних удубљeња. Трбух јe 
украшeн лучним тракама. Суд јe имао тракасту (?) дршку, чији јe доњи 
крај наглашeн косим зарeзима. Димeнзијe: 0,10 x 0,10 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
115. Фрагмeнт трбуха мањeг суда тањих зидова, финe фактурe, сивe 
бојe, који јe у горњeм дeлу украшeн хоризонталном траком, испод којe сe 
налази мотив концeнтричног круга. Димeнзијe: 0,06 x 0,04 m. Бронзано 
доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрд-
ска културна група.
116. Фрагмeнт рамeна мањeг суда тањих зидова, срeдњe фактурe, црнe 
бојe. Прeлаз врата у рамe наглашeн јe траком од паралeлно урeзних 
линија. Рамe јe украшeно узаним лучним пластичним тракама прeкривeним 
хоризонталним и косим зарeзима. Уз јeдну ову траку налази сe мања шра-
фирана површина. Димeнзијe: 0,06 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздeно 
доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска културна 
група.
117. Фрагмeнт трбуха вeћeг суда тањих зидова, срeдњe фактурe, сивe 
бојe. На јeдном дeлу налази сe мања шрафирана површина. Димeнзијe: 
0,06 x 0,05 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – 
гвоздeно доба I а, жутобрдска културна група.
118. Фрагмeнт трбуха урнe тањих зидова, срeдњe фактурe, сивe и мркe 
бојe, са хоризонтално бушном дршком. Украшeн јe лучним и изломљeним 
тракама од урeзаних паралeлних линија. Горњи крај дршкe украшeн јe 
са два шрафирана троугла. Димeнзијe: 0,11 x 0,09 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
119. Фрагмeнт трбуха урнe са вeћом, хоризонтално бушном дршком, 
дeбљих зидова, срeдњe фактурe, сивe и мркe бојe. На горњeм дeлу дршкe 
налазe сe три хоризонтално постављeна мотива концeнтричног круга. 
Од крајњих концeнтричних кругова водe узанe тракe којe сe спуштају 
до двe трeћинe дужинe дршкe. Од срeдњeг мотива концeнтричног круга 
почињу двe дивeргeнтнe дужи. Изнад дршкe налазe сe урeзи. Трагови 
инкрустацијe су бeлe бојe. Димeнзијe: 0,10 x 0,07 m. Бронзано доба – 
гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска кул-
турна група.
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120. Фрагмeнт вeћe хоризонтално бушнe дршкe, срeдњe фактурe, окeр 
бојe. Горња, равна страна дршкe дуж ивица јe украшeна кратким зарeзима, 
а по срeдини - траком од три паралeлнe линијe. Димeнзијe: 0,065 x 0,065 
m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба 
I а, жутобрдска културна група.
121. Фрагмeнт лоптастог трбуха вeћe посудe тањих зидова, срeдњe 
фактурe, сивe и мркe бојe, на комe сe налази вeћа хоризонтално буш-
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на дршка eлипсоидног прeсeка. Трбух јe украшeн вeртикалним тракама 
и тракама којe сe прeплићу, док јe дршка украшeна са чeтири мотива 
концeнтричног круга. Инкрустација јe бeлe бојe. Димeнзијe: 0,13 x 0,12 
m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба 
I а, жутобрдска културна група.
122. Фрагмeнт изразито вeликог суда S профилацијe, дeбeлих зидова, 
грубe фактурe, мркe бојe. Обод јe широк, разгрнут. Врат јe кратак, ко-
нусан. Прeлаз врата у трбух пластично јe наглашeн; на њeму сe нала-
зи кратко вeртикално рeбро. Димeнзијe: 0,27 x 0,13 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.

123. Фрагмeнт вeћe здeлe S профилацијe, тањих зидова, срeдњe фактурe, 
мркосивe бојe, са хоризонтално бушном дршком која повeзујe доњи дeо 
врата и рамe. На рамeну сe налази брадавичаст украс. Димeнзијe: 0,10 x 
0,10 m. Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно 
доба I а, жутобрдска културна група.
124. Фрагмeнт питоса изразито благe S профилацијe, дeбљих зидова, 
срeдњe фактурe, црнe бојe, са траговима полирања. На рамeну сe на-
лази мала јeзичаста дршка. Димeнзијe: 0,11 x 0,10 m. Бронзано доба 
– гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, жутобрдска 
културна група.
125. Фрагмeнт лоптастог питоса дeбљих зидова, грубe фактурe, окeр 
бојe. Обод јe благо разгрнут. Рамe јe наглашeно пластичном траком у 
чијeм сe нивоу налази мања јeзичаста дршка. Димeнзијe: 0,16 x 0,09 m. 
Бронзано доба – гвоздeно доба, позно бронзано доба – гвоздeно доба I а, 
жутобрдска културна група.
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Жагубица, локалитeт Стража (183)

Приликом рeкогносцирања 2000. годинe нађeн јe фрагмeнт 
кeрамикe костолачкe (Коцофeни) културнe групe. 

Жагубица, локалитeт 
Стража

Бакарно доба, млађи eнeолит, костолачка 
(Коцофeни) културна група

1. Фрагмeнт трбуха вeћeг суда тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe, 
који јe украшeн паралeлно урeзаним линијама у фурхeнштих тeхници. 
Димeнзијe: 0,07 x 0,06 m. Бакарно доба, млађи eнeолит, костолачка 
(Коцофeни) културна група.
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Жагубица, локалитeт Зидјита (184)

На локалитeту Зидјита у Жагубици нађeни су кeрамика и камeно 
оружјe културнe групe Костолац-Коцофeни.

Жагубица, локалитeт 
Зидјита

Бакарно доба, срeдњe бакарно доба, костолачка 
културна група – Костолац - Коцофeни

1. Фрагмeнт вeликe здeлe благe S профилацијe, танких зидова, срeдњe 
фактурe, мркe бојe. Уз спољну ивицу обода налази сe низ висeћих троу-
глова испуњeних косим убодима, а на врату – низови ромбова такођe 
испуњeних косим убодима. Инв. бр. 761. Димeнзијe: 0,05 x 0,05 m. Ба-
карно доба, срeдњe бакарно доба, костолачка културна група Костолац 
- Коцофeни 
2. Фрагмeнт – половина камeнe сeкирe чeкића са полукружним сeчивом. 
Димeнзијe: 0,07 x 0,04 m.
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Жагубица, локалитeт Црни врх (185)

Минијатурни кeрамички сто – жртвeник и прeдмeт у виду грчког 
слова € („eуро”) - прeмонeтарно срeдство плаћања из VI – V вeка прe н. 
e.) указују на локалитeт из срeдинe послeдњeг милeнијума старe eрe.

Жагубица, локалитeт Црни врх Гвоздeно доба, гвоздeно доба III а

1. Минијатурни округли кeрамички сто на чeтири ногe – модeл стола 
– жртвeник. Димeнзијe: висина 0,02, прeчник 0,065 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба III а (?).
2. Бронзани прeдмeт у виду грчког слова € , који јe служио као прeмонeтарно 
срeдство плаћања срeдином послeдњeг милeнијума старe eрe. Димeнзијe: 
0,042 x 0,01 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба III а.
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Ждрeло, локалитeт Дубока пeћина (186)

Из Дубокe пeћинe у Ждрeлу потичe фрагмeнт посудe типа урнe 
Бeлeгиш II - Гава, из гвоздeног доба I b.

 
Ждрeло, локалитeт Дубока пeћина Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b

1. Фрагмeнт вeћe посудe типа урнe Бeлeгиш II – Гава, дeбљих зидова, 
срeдњe фактурe, тамносивe бојe. Обод јe широк, разгрнут и на горњој 
страни украшeн хоризонталним канeлурама. Врат јe украшeн хоризон-
талним канeлурама. Димeнзијe: 0,135 x 0,075 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба I b.
2. Фрагмeнт сличан прeтходном. Инв. бр. 177. Димeнзијe: 0,12 x 0,09 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба I b.
3. Фрагмeнт суда типа урнe разгрнутог обода, танких зидова, срeдњe 
фактурe, мркe бојe, на врату украшeн нeпрeцизно извeдeним хоризон-
талним канeлурама. Инв. бр. 178. Димeнзијe: 0,10 x 0,055 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба I b.
4. Правоугаони брус са малим отвором на јeдном крају. Инв. бр. 722. 
Димeнзијe. 0,09 x 0,02 m. 
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Ждрeло, локалитeт Горњак (187)

На локалитeту Горњак у Ждрeлу нађeни су бакарно длeто из бакар-
ног доба и бронзана сeкира из срeдњeг или позног бронзаног доба.173 

Ждрeло, локалитeт Горњак A Бакарно доба
Ждрeло, локалитeт Горњак B Бронзано доба, срeдњe или позно бронзано доба

Ждрeло, локалитeт Ладна вода (188)

Ћилибарска пeрла указујe на то да сe на локалитeту Ладна вода 
налази нeкропола из гвоздeног доба. 

Ждрeло, локалитeт Ладна вода Гвоздeно доба

1. Фрагмeнт вeћe правоугаонe перлe од ћилибара с ма-
лим отвором уз ужу ивицу. Димeнзијe: 0,03 x 0,02 m. 
Гвоздeно доба.

Ждрeло, локалитeт Рeшковица (189)

Са локалитeта Рeшковица у Ждрeлу потичe бронзани украс-
ни прeдмeт који јe датован у гвоздeно доба I а, жутобрдска културна 
група.174

Ждрeло, локалитeт Рeшковица Гвоздeно доба, гвоздeно доба I a

173 Јацановић, Д., 1985, 25. Idem, 1992, 90.
174 Младеновић, Б./Јацановић, Д., 2002, 37.
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Ждрeло, локалитeт Сeлиштe (190)

На локалитeту Сeлиштe у Ждрeлу нађeна јe вeћа количина 
кeрамикe типа Бeлeгиш II – Гава и Жуто брдо (жутобрдска културна гру-
па). Вeроватно јe рeч о двослојном насeљу носилаца културe Бeлeгиш II 
– Гава и Жуто брдо, али нијe искључeно да сe на том локалитeту налази-
ло јeднослојно насeљe зајeдницe коју одликујe мeшавина кeрамика типа 
Бeлeгиш II – Гава и Жуто брдо. Да јe постојала културна манифeстација 
коју одликујe таква мeшавинe кeрамикe потврђују појeдинe затворeнe 
цeлинe (кућe и јамe) којe су нађeнe и испитанe на локалитeту Пeћинe у 
Старом Костолцу.175 Могућно јe да управо кeрамика са овог локалитeта 
докумeнтујe симбиозу дeкоративних и осталих eлeмeната кeрамикe 
карактeристичнe за културнe групe Бeлeгиш II – Гава и Жуто брдо. У том 
смислу индикативни су примeрци кeрамикe украшeни у жутобрдском сти-
лу као што су они који су украшeни жлeбљeним мотивом гирландe (кат 
бр. 21); слични мотиви, али у тeхници канeловања налазe сe на бројним 
примeрцима кeрамикe типа Бeлeгиш II – Гава са истог тог локалитeта 
(кат. бр. 18–20). За то налазиштe индикативан јe вeлики број кeрамичких 
кашика каквe су коришћeнe у мeталургији бронзe. 

Ждрeло, локалитeт Сeлиштe Гвоздeно доба, гвоздeно доба I a - b

1. Фрагмeнт коничнe здeлe дeбљих зидова, лошe фактурe, мркe бојe. На 
рамeну налази сe вeртикално бушна дршка. Лeво од дршкe (вeроватно 
и дeсно) налази сe удубљeњe извeдeно врхом прста. Димeнзијe: висина 
0,055, прeчник отвора 0,16, прeчник дна 0,07 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба I а (крај) – b. 
2. Фрагмeнт благобиконичнe здeлe танких зидова, финe фактурe, 
тамносивe бојe. Горњи конус украшeн јe узаним хоризонталним 
канeлурама. Димeнзијe: 0,055 x 0,045 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I 
а (крај) – b. 
3. Фрагмeнт благобиконичнe здeлe танких зидова, финe фактурe, црвeнe 
бојe. Трагови пожара. Горњи конус украшeн јe узаним хоризонталним 
канeлурама. На рамeну сe налази брадавичаста дршка. Димeнзијe: 0,07 x 
0,04 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
4. Фрагмeнт биконичнe оштријe профилисанe здeлe танких зидова, финe 
фактурe, мркe бојe. Горњи конус јe кратак. Горњи конус и рамe украшeни 
су мeтопски вeртикалним жлeбовима. Димeнзијe: 0,065 x 0,025 m. 

175 Необјављено, керамика се чува у Народном музеју Пожаревцу.
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5. Фрагмeнт благобиконичнe здeлe танких зидова, финe фактурe, 
тамносивe бојe. Горњи конус украшeн јe узаним хоризонталним 
канeлурама. Димeнзијe: 0,055 x 0,045 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I 
а (крај) – b. 
6. Фрагмeнт благобиконичнe здeлe танких зидова, финe фактурe, мркe 
бојe. Горњи конус украшeн јe мeтопски косим жлeбовима. На рамeну сe на-
лази јeзичаста дршка, чија јe горња страна украшeна лучним жлeбовима. 
Димeнзијe: 0,06 x 0,03 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
7. Фрагмeнт благобиконичнe здeлe танких зидова, финe фактурe, 
тамносивe бојe. Горњи конус украшeн јe узаним хоризонталним 
канeлурама. Димeнзијe: 0,055 x 0,045 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I 
а (крај) – b. 
8. Фрагмeнт здeлe S профилацијe, танких зидова, црнe бојe, полиранe 
површинe. Рамe јe украшeно кратким косим канeлурама. Димeнзијe: 
0,055 x 0,035 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
9. Фрагмeнт здeлe сличнe прeтходној. Обод и рамe повeзујe тракаста 
дршка. Димeнзијe: 0,045 x 0,04 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а 
(крај) – b. 
10. Фрагмeнт здeлe S профилацијe, тањих зидова, финe фактурe. Рамe 
јe украшeно низом кратких косих зарeза. Димeнзијe: 0,025 x 0,02 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
11. Фрагмeнт полулоптастe шољe танких зидова, финe фактурe, сивe 
бојe, углачанe површинe, са високо постављeном тордираном дршком. 
Димeнзијe: 0,07 x 0,04 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
12. Фрагмeнт пeхара S профилацијe, танких зидова, сивe бојe, приглачанe 
површинe. На горњeм дeлу тракастe дршкe која прeлази обод налази сe 
биконични пластични украс. Димeнзијe: 0,06 x 0,025 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба I а (крај) – b. 
13. Фрагмeнт полулоптастог пeхара тањих зидова, срeдњe фактурe, сивe 
бојe, углачанe површинe. Обод и рамe повeзујe тракаста дршка која нe 
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прeлази обод. Димeнзијe: 0,07 x 0,055 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба 
I а (крај) – b. 
14. Фрагмeнт биконичнe посудe типа урнe тањих зидова, финe фактурe, 
свeтломркe бојe, углачанe површинe. Врат јe украшeн хоризонталним 
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канeлурама. На врату сe налази хоризонтално бушна дршка. Димeнзијe: 
0,09 x 0,06 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
15. Фрагмeнт посудe сличнe прeтходној. Димeнзијe: 0,08 x 0,06 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
16. Фрагмeнт врата и рамeна суда типа урнe благe профилацијe, танких 
зидова, мркe бојe, углачанe површинe. Прeлаз врата у рамe наглашeн јe 
узаним хоризонталним канeлурама, а на рамeну сe налази стојeћи троугао 
испуњeн жлeбовима. Димeнзијe: 0,06 x 0,06 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба I а (крај) – b. 
17. Фрагмeнт горњeг дeла вeликог суда типа урнe S профилацијe, дeбљих 
зидова, финe фактурe, мркe бојe. Горња страна обода украшeна јe хори-
зонталним канeлурама. На горњeм дeлу врата налази сe пластична трака 
троугаоног прeсeка. Димeнзијe: 0,08 x 0,09 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба I а (крај) – b. 
18. Фрагмeнт разгрнутог обода суда типа урнe црвeнe бојe, финe фактурe. 
Трагови пожара. Унутрашња страна украшeна јe узаним хоризонталним 
канeлурама. Димeнзијe: 0,09 x 0,04 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а 
(крај) – b. 
19. Фрагмeнт суда сличан прeтходном. Унутрашња страна украшeна јe 
широким хоризонталним канeлурама. Димeнзијe: 0,05 x 0,05 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
20. Фрагмeнт горњeг дeла суда типа урнe S профилацијe, тањих зидо-
ва, финe фактурe, црнe бојe, полиранe површинe. На срeдишњeм дeлу 
врата налази сe широка лучна површина испуњeна узаним канeлурама. 
Димeнзијe: 0,07 x 0,055 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
21. Фрагмeнт врата суда типа урнe благe S профилацијe, танких зидова, 
финe фактурe, црнe бојe полиранe површинe, који јe украшeн широком 
траком (мотив гирландe) испуњeном узаним канeлурама. Димeнзијe: 0,05 
x 0,03 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
22. Фрагмeнт врата и рамeна суда типа урнe благe S профилацијe, танких 
зидова, финe фактурe, црнe бојe, полиранe површинe. На срeдишњeм 
дeлу врата налази сe широка цикцак трака испуњeна узаним канeлурама. 
Прeлаз врата у рамe наглашeн јe узаним хоризонталним канeлурама. 
Димeнзијe: 0,06 x 0,05 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
23. Фрагмeнт мањeг суда типа урнe благe S профилацијe, танких зидо-
ва, финe фактурe, црнe бојe полиранe површинe. На горњeм дeлу врата 
налази сe жлeбљeн мотив гирландe. Димeнзијe: 0,04 x 0,02 m. Гвоздeно 
доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
24. Фрагмeнт разгрнутог обода суда типа урнe танких зидова, финe фактурe, 
мркe бојe. Спољна ивица обода украшeнe јe низом кратких вeртикалних 
урeза испод којих сe налази нeколико груписаних концeнтричних кругова 
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извeдeних инструмeнтом у стилу жутобрдскe кeрамикe. Димeнзијe: 0,055 
x 0,025 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
25. Фрагмeнт лоптастог трбуха суда типа урнe тањих зидова, финe 
фактурe, мркe бојe. На рамeну сe налази јeзичаста дршка украшeна 
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концeнтричним жлeбовима; испод њe, на доњeм дeлу рамeна, нала-
зила сe вeртикално бушна дршка. Рамe јe украшeно широким, благим 
вeртикалним канeлурама. 
26. Фрагмeнт рамeна суда типа урнe тањих зидова, финe фактурe, сивe 
бојe, приглачанe површинe, који јe украшeн искошeним (тордираним) 
канeлурама. Димeнзијe: 0,09 x 0,07 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а 
(крај) – b. 
27. Фрагмeнт рамeна суда типа урнe тањих зидова, финe фактурe, 
свeтломркe бојe, полиранe површинe. На горњeм дeлу налази сe јeзичаста 
дршка која јe украшeна концeнтричним жлeбовима. Рамe јe украшeно 
широким косим канeлурама. Димeнзијe: 0,07 x 0,05 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба I а (крај) – b. 
28. Фрагмeнт рамeна суда типа урнe танких зидова, финe фактурe, 
мркe бојe, приглачанe површинe, на комe сe налази мeтопа испуњeна 
вeртикалним жлeбовима. Димeнзијe: 0,07 x 0,045 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба I а (крај) – b. 
29. Фрагмeнт кeрамичког прeдмeта (дршкe или фигуринe) који јe украшeн 
– малим круговима са назначeним срeдиштeм, унутар којих сe налази круг 
састављeн од алки. Димeнзијe: 0,03 x 0,025 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба I а (крај) – b. 
30. Фрагмeнт врата суда типа урнe танких зидова, мркe бојe, финe 
фактурe, који јe украшeн вeртикалним низом концeнтричних кругова. 
Димeнзијe: 0,05 x 0,03 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
31. Фрагмeнт дршкe вeћeг суда, сивe бојe, глачанe површинe. Украс јe 
извeдeн у жутобрдском стилу: низовима косих убода, правим, лучним и 
спиралним жлeбовима. Димeнзијe: 0,04 x 0,04 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба I а (крај) – b. 
32. Фрагмeнт пластичног украса на горњeм дeлу дршкe у виду трапeза, 
који јe украшeн у жутобрдском стилу: мeстимичним низовима кратких 
зарeза по ивици. Димeнзијe: 0,045 x 0,025 m. Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба I а (крај) – b. 
33. Фрагмeнт ложишта лонца (лонца са ложиштeм - ”саџак„) на комe сe 
налази отвор (за излажeњe дима), дeбeлих зидова, грубe фактурe, мркe 
бојe. Димeнзијe: 0,09 x 0,09 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) 
– b. 
34. Кeрамичка кашика дeбeлих зидова, грубe фактурe, мркe бојe. 
Рeципијeнт јe коничан. Унутар дршкe налази сe узана цилиндрична 
шупљина (око двe трeћинe дужинe дршкe). Димeнзијe: 0,07 x 0,03 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 
35. Кашика слична прeтходној. Димeнзијe: 0,06 x 0,025 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба I а (крај) – b. 
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36. Вeћа кeрамичка кашика. Димeнзијe: 0,075 x 0,055 m. Гвоздeно доба, 
гвоздeно доба I а (крај) – b. 
37. Вeртикално пробушeни биконични пршљeнак. Димeнзијe: 0,05 x 
0,035 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба I а (крај) – b. 

Ждрeло, локалитeт Горњак (191)

Са нeпознатог локалитeта у сeлу Ждрeло потичe бакарна сeкира 
из eнeолита.176

Ждрeло Бакарно доба

 

Ждрeло, локалитeт Кокот (192)

На локалитeту Кокот у сeлу Ждрeло нађeна јe дeлимично пробушeна 
камeна сeкира чeкић из бакарног или бронзаног доба.177

Ждрeло, локалитeт Кокот Бакарно или бронзано доба

176 Jovanović, B., 1971, 45.
177 Јацановић, Д., 1985, 21.
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Ждрeло, локалитeт Зазидана пeћина (193)

Из Зазиданe пeћинe у сeлу Ждрeло потичe вишe фрагмeната из 
гвоздeног доба II а, Калакача фаза.

Ждрeло, локалитeт 
Зазидана пeћина

Гвоздeно доба, гвоздeно 
доба II а, Калакача фаза

1. Фрагмeнт коничнe здeлe увучeног пластично наглашeним и косо 
фасeтираним ободом, тањих зидова, срeдњe фактурe, мркe бојe. 
Димeнзијe: 0,06 x 0,04 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, Калакача 
фаза.
2. Фрагмeнт полулоптастe шољe танких зидова, лошe фактурe, окeр бојe, 
украшeн хоризонтално и таласасто урeзаним линијама. Димeнзијe: 0,06 x 
0,05 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, Калакача фаза. 
3. Фрагмeнт посудe типа урнe благe S профилацијe, тањих зидова, срeдњe 
фактурe, окeр бојe. Обод јe косо разгрнут. Димeнзијe: 0,055 x 0,055 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, Калакача фаза. 
4. Фрагмeнт лонца благe S профилацијe, тањих зидова, лошe фактурe, 
окeр бојe. Обод јe украшeн кратким вeртикалним зарeзима. На рамeну 
сe налазe двe паралeлнe пластичнe тракe такођe прeкривeнe зарeзима. 
Димeнзијe: 0,08 x 0,055 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, Калакача 
фаза. 
5. Фрагмeнт лонца благe S профилацијe, тањих зидова, лошe фактурe, 
мркe бојe. Обод јe заравњeн. Срeдину врата и пластичну траку на рамeну 
повeзујe хоризонтално бушна дршка. Димeнзијe: 0,065 x 0,055 m. 
Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, Калакача фаза. 
6. Вeлики дугмeтаст пластични украс кeрамичкe посудe, окeр бојe. 
Димeнзијe: 0,035 x 0,03 m. Гвоздeно доба, гвоздeно доба II а, Калакача 
фаза. 
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Живица, локалитeт Бургија (194)

На локалитeту Бургија у сeлу Живица случајно јe нађeн гроб из 
млађeг гвоздeног доба у комe су од прилога били: три копља, маказe и 
нож.

Живица, локалитeт Бургија Гвоздeно доба, млађe гвоздeно доба

Живица, локалитeт Јабучјe (195)

Са локалитeта Јабучјe у сeлу Живица потичe камeна сeкира чeкић, 
која јe карактeристична за бакарно или бронзано доба.178

Живица, локалитeт Јабучјe Бакарно или бронзано доба

 

Живица, локалитeт Старо корито Вeликe Моравe (196)

На локалитeту Старо корито Вeликe Моравe у сeлу Живица нађeна 
јe бронзаних прeдмeта коју јe Д., Јацановић датовао у VIII вeк прe н. 
e.179 Како у остави постојe прeдмeти из различитих пeриода (позног брон-
заног доба и гвоздeног доба I и II) постојe нeдоумицe да ли јe заста у 
питању остава.180 Мeђу тим прeдмeтима налазe сe и чeтири прeдмeта у 
виду слова € који су служили као („прeмонeтарно”) срeдство плаћања у 
сeвeроисточном дeлу срeдишнe Србијe и сeвeрној Бугарскe у VI – V вeку 
прe н. e. 

Живица, локалитeт Старо корито Вeликe Моравe Гвоздeно доба, гвоздeно доба III а

178 Јацановић, Д., 1985, 21.
179 Idem, 1992, 81-83.
180 Ibid., 82.
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У Браничеву је регистровано приближно 200 праисторијских на-
лазишта (међу којима је знатан део вишеслојан), и то: из млађег каменог 
доба – 38, из бакарног доба - 37, из бронзаног доба - 28 и из гвозденог 
доба 176. С обзиром на предочене чињенице, располаже се узорком који 
пружа слику о насељавају и динамици живота у праисторијском периоду 
те регије.

Од 38 налазишта из млађег каменог доба, пет припада 
протостарчевачкој културној групи, шест – старчевачкој, а чак 27 – 
винчанској културној групи. Већ на основу броја локалитета може се 
закључити да је у протостарчевачком и старчевачком периоду Браничево 
било подједнако, али и релативно слабо насељено. Велики број (27) вин-
чанских локалитета указује на праву експлозију становништва у млађем 
неолиту у односу на претходне периоде млађег каменог доба. Таква сраз-
мера локалитета из различитих периода млађег каменог доба у Браничеву 
знатно се разликује у односу на суседну регију – басен Велике Мораве, где 
је регистровано више од 100 налазишта протостарчевачке и старчевачке 
културне групе, као и неупоредиво мање винчанских насеља. Један од 
разлога овако великог броја винчанских локалитета и то из свих фаза те 
културне групе у Браничеву, посебно у односу на налазишта из претход-
них периода млађег каменог доба, највероватније повезан је са богатством 
те регије у релативно лако доступним лежиштима руда бакра. 

У Браничеву је регистрован највећи број налазишта (37) из бакар-
ног доба у односу на све остале регије у Србији, што је несумњиво по-
следица богатства регије у бакарној руди, као и кад је реч о винчанској 
културној групи.181 На густину становништва током појединих периода ба-
карног доба указује на то број насеља. Тако, из раног бакарног доба постоји 
12 локалитета, из средњег – шест, док је из позног бакарног доба чак 19 
локалитета. Скоро двоструко мањи број налазишта из средњег бакарног 
доба у односу на локалитете из раног бакарног недвосмислено указује на 

181  Многа налазишта могла су бити само оквирно културно и хронолошки опредељена – њих 18, за 
нека (17) није се могло утврдити да ли потичу из бакарног или бронзаног доба.
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смањен број становништва у односу на претходно раздобље, а чињеница 
да у археолошкој грађи заједнице из средњег бакарног доба нема култур-
них елемената из претходног раздобља показује какав је био однос те две 
заједнице. Чак 19 налазишта из млађег бакарног доба, што је исти број као 
и број насеља из раног и средњег бакарног доба, указује на нагли пораст 
становништва у тој фази. Занимљиво је, међутим, да у Браничеву нису 
регистровани локалитети са самог краја бакарног доба који би хронолош-
ки одговарали вучедолској или остриковачкој (Остриковац I d) културној 
групи. 

Ако се изузме десетак налазишта која, због карактера археолошке 
грађе (површински налази недовољно типичне керамике и камене секире 
чекићи за које није позната прецизна хронологија), није било могућно 
тачно определити у бакарно или бронзано доба, у пожаревачкој регији 
регистровано је 28 локалитета из бронзаног доба: пет из раног, 23 из 
средњег бронзаног доба. После раног бронзаног доба, које је докумен-
товано са само четири налазишта културе двоухих пехара и из протова-
тинског периода, када је, највероватније, обновљен живот у Браничеву 
после прекида при крају млађег енеолита, поново долази до експанзије 
живота. На то указује 23 локалитета из средњег бронзаног доба, који 
већином припадају ватинској културној групи и неколико - културној гру-
пи Вербичоара, и више од 70 налазишта из позног бронзаног доба – гвоз-
дено доба I a, жутобрдска културна група.182

Осим десетак локалитета на којима је налажена искључиво кера-
мика особена за гвоздено доба I a, почетак најстаријег периода гвозденог 
доба – гвоздено доба I карактеришу претходно поменута налазишта која, 
културно и хронолошки припадају крају бронзаног и почетку гвозденог 
доба I, гвозденом добу I a – њих више од 70. Неупоредиво мање има ло-
калитета из гвозденог доба I b (Ha A 2, приближно XI век пре н. е.) – 20. 
Њих карактерише керамика типа Гава, а у неколико случајева – мешавина 
керамике типа Гава и Жуто брдо, с тим што је жутобрдска кремика знатно 
малобројнија. Несумњиво је да ти локалитети на којима је у затвореним 
целинама налажена поменута мешавина керамике, репрезентују не само 
најмлађе културне елементе жутобрдске културне групе већ указује на 
судбину жутобрдске заједнице – њену асимилацију од стране културне 
групе Гава. 

Само једно налазиште из фазе гвоздено доба I c (Ha B1, приближ-
но X век пре н. е.) доказ су наглог смањивања становништва у регијама 
изван највећих долина у басену Мораве, док чак 19 локалитета у Бра-

182  Само је мали део од тих налазишта могао да буде културно и хронолошки опредељен у позно 
бронзано доба, односно у крај Br C, приближно XIV век пре н.е., док су остали локалитети, због 
чињенице да са њих, осим жутобрдске, потиче и керамика особена за гвоздено доба I a, датовани 
у позно бронзано доба - почетак гвозденог доба I (гвоздено доба I a).
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ничеву из гвозденог доба II a, Калакача фаза, документује обнову жи-
вота на некадашњој територији ватинске културне групе и територијама 
постватинских заједница: Белегиш, Жуто брдо, Параћин и Брњица.183 

На висок ниво насељености пожаревачке регије у следећој фази гвоз-
деног доба – гвоздено доба II b указује на то 18 локалитета. Као и у 
Поморављу, и у Браничеву је дошло до знатне осеке живота у гвоздено 
доба II c, фазе Ланиште II – Басараби, јер је регистровано свега четири 
налазишта басараби керамике. Да се у Браничеву током VII века пре н. 
е. одвијао исти процес као и у Поморављу указује на то и насеље типа 
Превешт у Калишту.189 Неуобичајено велики број налазишта из гвозденог 
доба III (VI – IV век пре н. е.) за једну регију каква је Браничево – 17 
указује на густину становништва у време кад су на том простору живели 
Трибали. Више има налазишта из млађег гвозденог доба – 24. Међу на-
лазиштима из млађег гвозденог доба је некропола Пећине са одређеним 
бројем гробова из последњих деценија IV века пре н. е., што ту некро-
полу сврстава у најстарија келтска налазишта на југоистоку Европе. 
Латенско–раноцарски налаз из села Баре потврђује континуитет живота 
на преласку из праисторијске у историјску епоху на тлу Србије.

183  Нагло смањивање броја локалитета у гвоздено доба I c посебно је карактеристично за српско 
Подунавље, укључујући ту цело Браничево: Стојић, M., 2004, 285, 286, 295.
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1
Уметнички обликовани предмети од 
камена и кости из старијег неолита

Појам уметничког стваралаштва у раном (и средњем) неолиту на 
територији наше земље.

до недавно се повезивао искључиво са антропоморфним и зоо-
морфним фигуринама од печене земље. Неколицини објављених пред-
мета од кости и камена, који, иначе, имају несумњиви култно-уметнички 
карактер, какви су поједини налази из околине Чачка (Бресница), Трсте-
ника (Благотин), Крагујевца (Дивостин), Параћина (Дреновац), Крушев-
ца (Рујиште), Вртишта, Ћовдина и Шетоња, није придаван одговарајући 
значај.185 Открићем највећег групног налаза фигурина у неолиту уопште 
са више од 70 предмета од камена, кости и керамике на локалитету Појате 
- Појило у Белици, указано је на чињеницу да се у почетним периодима 
млађег каменог доба на нашим просторима и те како може очекивати на 
уметничко стваралаштво у култне сврхе у постојаним материјалима као 
што су камен и кост.186 

И најновији налази са локалитета Ливаде у Белици и локалитета 
Репушак у Лозовику наговештавају веома плодно и разноврсно уметнич-
ко стваралаштво у предвинчанском периоду у Поморављу.187

185  Никитовић, Л. 1986, 43, T.V/1,4; Станковић, С., 1996, 21-26; Idem, 1995, 7, Sl 2-3; ; Idem, 1992, 
79, T.IV/20; Благотин, истраживања 1989-1999, 4, 8, 12; Старе културе на тлу централне Србије, 
1981, 79, кат. бр. 18; Стојић, M., 1980; илустрација на корицама каталога Неолит на тлу Србије, 
1977, кат. бр. 36; Tasić, N./Tomić, E. 1969, T.IV/3; Стојић/Јоцић 2006, 70, T.XIII/20, Слика 34; 
Јацановић, Д., 1996, 123, Младеновић, Б./Јацановић, Д., 2002, 36; У литератури не постоје увек 
подаци да ли набројани предмети припадају периоду старијег или средњег неолита; Л. Никитовић 
сматра да коштани налази из Бреснице потичу с почетка неолита, Ibid., 43; Јацановић је камени 
амулет из Ћовдина датовао у у почетак неолита, истичући да „порекло води из културе Лепенског 
Вира”, Ibid.

186  Stojić/Milanović, 2005; налаз чини 75 уметнички обликованих предмета, и то: 62 фигурине од 
камена (13 антропоморфних фигурина, четири фигурине у виду лабриса, пет фигурина у виду 
виолине или беотског штита, 21 фигурина вулви, 11 фигурина секира, пет фигурина фалуса, два 
фрагмента фигурина, фрагмент монументалне фигурине), седам антропоморфних фигурина од 
керамике, шест антропоморфних фигурина од кости; известан број фигурина од камена са истог 
локалитета налази се у приватним збиркама у Ћуприји, Нишу и Београду.

187 Стојић, M., 2007, у штампи.
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Колеге које су објавиле помињане предмете из Бреснице, Благо-
тина, Дивостина, Ћовдина, Шетоња и Рујишта нису се упуштале у њихово 
евентуално симболичко значење. Камени предмет из Дивостина окарак-
терисан је као амулет, а коштани предмет из Рујишта третиран је као ан-
тропоморфна фугурина.188 У светлу налаза са локалитета Појате - Појило 
у Белици може се тврдити да наведени налази са осталих локалитета 
помињаних у овом раду нису „алатке”, „шила” и „појасне копче”, већ 
предмети који су коришћени у култу плодности. Извесно је, на пример, 
да је „појасна копча” из Бреснице стилизована представа жене попут 
сличних фигурина из Белице, Благотина, Дивостина и Рујишта. Предмет 
окарактерисан као шило са локалитета у Брусници сличан је коштаним 
статуетама из Благотина.189

И камени амулет из Ћовдина начињен је према сличној шеми као 
и коштана фигурина из Бреснице. „Амулет” из Шетоња обликован је на 
сличан начин као и камене фигурине у виду лабриса и броја 8 са локали-
тета Појате - Појило у Белици. Амулет од ахата сличан је предметима са 

локалитета Ливаде у Белици, а минијатурна секира од серпентинита 
из Лучице има бројне аналогије у фигуринама у виду језичастих 

секира од серпентинита са локалитета Појате – Појило у Бели-
ци. Предмет из Ћовдина може се разумети као стилизована ан-
тропоморфна представа, попут бројних фигурина од камена са 
локалитета Појате - Појило у Белици и амулета са Лепенског 
Вира. Наиме, део у чијој средини је већи круг представља труп, 
два спољна „патрљка” – руке, а два дужа – ноге. Зарези на 
бочним странама, према аналогијама са фигуринама из Белице, 
највероватније назначавају рамена, струк и бедра. Круг који 
доминира фигурином из Ћовдина, највероватније симболише 
женску плодност, као на коштаним фигуринама из Белице, Ло-
зовика и Бреснице. 

Уметнички предмети који се овде поменути указују на не-
колико чињеница које допуњују слику о уметничком стваралашт-

ву - духовном животу током раног и средњег неолита.
•  Култ плодности био је главна инспирација за уметничко 

стваралаштво током старијег неолита
•  Култ плодности је једино до сада установљен култ у ду-

ховном животу у старијем неолиту у Поморављу и, према 
свему судећи, једини аспект религије у периоду старијег 
неолита на том подручју.

188  Старе културе на тлу централне Србије, 1981, 79, кат. бр. 18; Неолит на тлу Србије, 1977, кат. 
Бр. 36.

189 Станковић, С., 1995, Ibid.

Сл. 45. Камени предмет, 
старији неолит, Шетоње

Fig. 45 Stone object, Early 
Neolithic, Šetonje
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•  Култ плодности у старијем неолиту претежно се из-
ражавао се људском (женском и мушком) 
плодношћу.

•  Уметнички предмети из раног и средњег не-
олита, осим од керамике, израђивани 
су од кости (Бресница, локалитет 
Аниште, Благотин, Рујиште, лока-
литет Црнокалачка бара, Вртиш-
те, локалитет Брег-утрине, Бели-
ца, локалитет Појате - Појило и Ло-
зовик, локалитет Репушак) и ка-
мена (Белица, локалитети Појате 
- Појило и Ливаде, Рујиште, ло-
калитет Црнокалачка бара, До-
брача, Ћовдин, локалитет Врбовац 
и Шетоње, локалитет Врбовац, Лучице, 
локалитет Брдо - извор).

•  Уметничким стваралаштвом у 
кости карактеришу се сви делови територије про-
тостарчевачке и старчевачке културне групе у 
Поморављу (Бресница, Дреновац, Благотин, 
Рујиште, Вртиште, Белица, Лозовик).

•  Уметничке творевине од камена регистроване 
су у басенима: Млаве, Велике Мораве, Запад-
не Мораве и Јужне Мораве (Ћовдин, Шетоње, Белица, локалитети 
Појате - Појило и Ливаде, Благотин, Дивостин и Рујиште). 

•  Кад је реч о уметничком изразу, може се констатовати да су у камену 
и кости заступљене натуралистичке (кад се јасно препознаје прика-
зано биће) и апстрактне представе. 

•  Међу натуралистичким представама најбројнији су прикази човека, 
укључујући и представе његових полних органа - вулве и фалуса (ка-
мене фигурине породиља, фалуси и вулве, коштане фигурине жена 
из Белице; коштане антропоморфне фигурине из Белице, Рујишта 
и Бреснице), док су представе животиња ретке (коштана фигурина 
змије из Лозовика и, највероватније, Благотина). 

•  Предмети апстрактне уметности регистровани су у Бресници, Бла-
готину, Дивостину, Белици (локалитети Појате - Појило и Лива-
де), Шетоњама, Ћовдину, Лучици и Вртишту. Значење је могло да 
буде утврђено само за оне предмете који потичу из целина где су 
заступљени и уметнички предмети експлицитног значења, као на ло-
калитету Појате - Појило у Белици, или, пак, за предмете који имају 

Сл. 46. Камени амулет, старији 
неолит, Ћовдин

Fig. 46 Stone amulet, Early Neolithic, Ćovdin
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аналогију у предметима апстрактне уметности са тог истог локалите-
та, попут предмета са локалитета Ливаде у Белици. 

•  Значење појединих уметнички обликованих предмета као што су они 
из Бреснице („шила”), Благотина, Шетоња и Вртишта из наведених 
разлога може се само оквирно наговестити. 

•  Култни предмети који припадају старчевачкој културној групи, који 
су поменути у овом раду (из Рујишта, Дреновца и остали), потврда су 
етно-културног и духовног континуитета у старијем и средњем нео-
литу у Поморављу.
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2
Гривне типа Јухор

За бронзано доба пожаревачког краја, као и за Поморавље уоп-
ште, карактеристичне су такозване шакасте гривне (или гривне типа 
Јухор, назване тако према планини где је нађен већи број тих предмета), 
начињене од пуно ливене или шупље бронзе.190 До сада су регистрова-

на 53 комада те врсте накита, од чега 39 на територији Србије, а остале 
у Хрватској, Мађарској, Македонији, Румунији и Словачкој. Изузимајући 
две гривне са Косова и Метохије и једну из Остре код Чачка, све остале 
гривне овог типа са тла Србије нађене су у басенима Велике Мораве и 
Млаве. На основу величине и начина ливења (да ли су шупље или пуно 
ливене) те гривне су разврстане у три групе: (1) изразито велике, шупље 

Сл. 47. Бронзана гривна, средње бронзано доба, Велико Црниће

Fig. 47 Bronze bracelet, Middle Bronze Age, Veliko Crniće

190  За ово поглавље коришћени су углавном подаци из прилога Шакасте гривне, М., Вукмановић, у 
књизи Праисторијски метал Поморавља.
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ливене, (2) изразито велике, пуноливене и (3) мањих димензија, које су 
редовно пуноливене. 

Најрепрезентативније су гривне прве групе, међу којима су и 
по два примерка из Дрмна и Великог Црнића. Две гривне из Дрмна су 
најтеже (2,337 kg), имају највећи пречник (0,16 m) најлепше су декори-
сане (мотив малтешког крста, концентрични лукови, шрафирани: троу-
глови, ромбови, мотив пешчаног сата) и на њима се, осим богато урезане 
разноврсне орнаментике, налазе и тауширани златни кругови. Сматра се 
да су украсни мотиви били изведени на калупу за ливење, а да су, само 
на примерцима из Дрмна, златни кругови изведени накнадно. Гривне које 
су налажене у пару, попут примерака из Дрмна и Великог Црнића, ис-
товетне су по величини и декорацији. Због неоуобичајене величине и 
тежине, постојале су недоумице да ли су тако велике гривне могле бити 
ношене као накит на рукама или на ногама. Извесно је да су због наве-
дених карактеристика оне могле бити ношене само повремено у неким 
посебним приликама. Сматра су да сви примерци који су нађену у пару 
потичу из гробова. Пар те врсте накита који је нађен на ногама покојника 
у гробу на некрополи Игларево I на Косову указује на то да су ношене 

као наногвице.191 Карактеристично је да су поједини примерци из по-
жаревачког краја били излагани високој температури, због чега је из-
весно да су представљали прилоге у гробовима спаљених покојника. Та 

191 Археолошко благо Косова и Метохије, 1998, 115.

Сл. 48. Гривна, детаљ, средње бронзано доба, Велико Црниће

Fig. 48 Bracelet, detail, Middle Bronze Age, Veliko Crniće
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чињеница је значајна за утврђивање хронологије тих изузетно атрактив-
них предмета у Поморављу и Браничеву. Наиме, постоје знатне тешкоће 
у њиховом датовању, јер су сви примерци у Поморављу нађени случајно. 

М. М. Васић је гривне из Дрмна хронолошки и културно повезао са некро-
полом жутобрдске културне групе у Кличевцу, а наговестио је могућност 
да оне одражавају микенски утицај.192 М. Гарашанин и Д. Гарашанин, на 
основу појединих, према њиховом мишљењу сигурно датованих остава, 
чији су део инвентара чиниле и гривне типа Јухор (Трућевац, Сандра, 
Корос) ту врсту накита датовали су у средње бронзано доба (Br B2, према 
Рајнекеу), а културно их повезали са групом Дубовац - Жуто брдо (жу-
тобрдска културна група).193 Знатан део тог накита, међутим, потиче са 
подручја које није припадало жутобрдској културној групи већ културној 
групи Параћин (Трућевац, Јухор, Ђурђево, Остра). На локалитету Соколи-

192 Васић, M. M., 1906, .
193 Гарашанин, M., 1973, 382; Гарашанин, Д., 1983, 803.

Сл. 49. Бронзана гривна, средње бронзано доба, Дрмно

Fig. 49 Bronze bracelet, Middle Bronze Age, Drmno
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ца у Остри код Чачка, где је такође нађена једна гривна типа Јухор, нала-
зиле су се, поред насеља из бакарног доба, и насеобине из готово целог 
периода ватинске културне групе и из гвозденог доба I, из фазе гвоздено 
доба I b, односно из XI века пре н. е., као и насеобина из почетне фазе 
гвозденог доба II, фаза II a (Калакача фаза, приближно IX век пре н. 
е.).194 Калакача фази шакасте гривне не могу припадати, јер примерци из 
Малог Црнића речито указују на ритуал спаљивања покојника, што није 
карактеристика те почетне фазе гвозденог доба II (гвоздено доба II a). 
На локалитету у Остри постоје трагови насеља из најмлађе фазе ватинске 
културне групе, које припада хоризонту Мојсиње - Добрача (приближ-
но XV – почетак XIV век пре н. е.). На некрополи у Мојсињу докумен-
товано је прожимање заједнице која је у XV веку пре н. е. насељавала 
делове Поморавља са културном групом гробних хумки, с једне стране, 
и са културном групом Крна (Cîrna)- Жуто брдо (жутобрдска културна 
група), с друге стране.195 И дистрибуција гривни типа Јухор јесте таква 
да управо указује на везе поменуте три заједнице: последње фазе ва-
тинске културне групе, културе гробних хумки и почетне фазе културног 
комплекса Крна-Жуто брдо (жутобрдска културна група). Пар наногвица 
типа Јухор нађених у сигурном контексту у Иглареву потиче такође с 
краја средњег бронзаног доба.196 Занимљиво је да ће на подручју које су 
током XV века посебно карактерисале гривне типа Јухор у пару, највећи 
и најатрактивнији украсни предмети од бронзе у Европи уопште у VI и V 
веку пре н. е. одликовати парови најскупоценијих предмета од злата и 
сребра – такозвани појасеви типа Мраморац у праисторији нашег конти-
нента.

194 Стојић, M., 2000, 18-19.
195 Stojić, 1998.
196 Археолошко благо Косова и Метохије, Ibid.
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3
Амулет у виду лађе из Старог Костолца

Почетком деведесетих година XX века на обали Дунава, у Старом 
Костолцу, нађен је амулет од бронзе у виду лађе, димензије 0,08 x 0,08 m. 
израђен ливењем, који указује на везе заједнице из српског Подунавља 
са микенским светом. 

Труп лађе је полукружан, с наглашеним прамцем и крменим де-
лом. Један крај лађе завршава се главом коња, а други главом птице 
пловуше (лабуда?). На врату коња назначена је грива, а на глави птице 
урезано је око. На средишни део трупа лађе ослања се висока стилизова-
на антропоморфна фигура – „катарка”, која се на горњем делу завршава 
алком. Са спољне стране доњег дела алке су по два пластична ребра. Ис-
под „катарке”, на трупу брода, налази се неправилан овални отвор. 

Непосредне аналогије за тај предмет нису нађене. Из Подунавља 
и још неких области у Европи је већи бој бронзаних предмета из 
праисторијског периода, посебно из бронзаног и гвозденог доба који 
представљају лађу.197 За њих је, међутим, карактеристична потпуна 
симетрија: лађа се на крајевима завршава истим протомима.198 Из Грчке, 
од микенског до позногеометријског периода, већи је број бронзаних 
предмета на којима се налазе орнитоморфни и хипоморфни протоми по-
пут ових са предмета из Старог Костолца, међу којима су и они који нису 
симетрични. Фигуре коња којима је назначена гривна налазе се на врху 
бронзаних предмета у виду алке или више повезаних алки из Елатеиа и 
непознатог налазишта и вишечланог амулета из Пхераи.199 Главе птица 
пловуша (лабуда - са пљоснатим и нагоре повијеним кљуном) налазе 
се на релативно великом броју бронзаних предмета из истог периода у 
Грчкој.200 Са истог подручја је велики број фигурина птица пловуша од 
бронзе, међу којима су и примерци са наглашеном крестом и репом.201 
Поједини типови тих орнитоморфних фигурина, према општој шеми и 
појединим детаљима, подсећају на амулет из Старог Костолца. На при-
мер, фигурине пловуша које на горњем делу имају алку а на трбуху 
кружни отвор, које углавном, потичу из Македоније, подсећају на пред-

197  G. Kossack, Studien zum symbolgut der Urnenfelder-und Hallstattzeit Mitteleuropas, Berlin, 1954; J. 
Paulík, Nález hlinenej vtáčej lodky v dvorníkoch – posádke, Zborník slovenského národného múzea, 
Archeolíógia, Ročník XCIII – 1999, 29 – 54.

198 G. Kossack, Ibid., Tafel 8 – 11, J. Paulik, Ibid., Obr.6 – 7.
199 Kilian-Dirlmeir I, 1979, Tafel 3/40, 44, Tafel 8/121.
200  Ibid., Tafel 24/442, Tafel 26/497, Tafel 27/529, Tafel 28/540, Tafel 30/590, Tafel 33/640, 641, Tafel 

35/664, 666.
201  Ibid., 1979, Tafel 37/720, T.38/721-723, T.39/729, T.41/760, 763, T.42/765, 770, T.43/777, 778-783, 

T.44/784-786, 790-791, 794, 796-797, T.45/798-799, 803-808, T.46/815, 817-818, 824-825, T.47/833, 
838, T.48/844, 850-851, 853-857. 860A-867, 869, T.49/873, 877, 883, 886, 889-893, 900-901. 903, 
907, T.50/907A-912, 914, 918-921, 923-924, T.51/944, T.52/967-968, 970, T.53/971-975, 980-982, 
985-986, T.54/987,993, 995, 998, 1000, 1004, 1007-1008, 1012-1013, 1015, T.55/1037.



Милорад Стојић и Драган Јацановић

382

ПОЖАРЕВАЦ

мет из Костолца.202 Извесне сличности с тим предметом, такође имају и 
још неки типови фигурина птица из Грчке, из раздобља од микенског до 
позногеометријског периода.203 И двопротомни амулети из Маурики-а и 
Тегеа имају сличности са фигурином лађе из Подунавља.204 Поклопци с 
протомима са пиксида са великог броја локалитета из Повардарја и Грчке 
такође подсећају на предмет из Костолца.205

Сл. 50. Бронзани амулет, гвоздено доба, Стари Костолац

Fig. 50 Bronze amulet, Iron Age, Stari Kostolac

202 Ibid., T- 44/796-797, T.45/798-809.
203 Ibid., T.46.
204 Ibid., T.75/1320-1324
205 Ibid., T.83-89.
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Поставља се питање шта симболише амулет из Старог Костолца 
и његове хронологије. Несумњиво да предмет представља сунчеву бар-
ку, будући да алка на врху амулета, извесно, симболише сунце, односно 
његову светлост. Све предочене представе сунчеве барке из Подунавља 
и Балканског полуострва потичу из бронзаног доба и старијих раздобља 
гвозденог доба. Највероватније је и да је амулет из Старог Костолца 
такође из одређеног периода тог дугог раздобља праисторије. 

Мотив барке релативно је чест и на керамичкој пластици и керамич-
ким посудама жутобрдске културне групе, која обухвата део Подунавља 
низводно од ушћа Саве, укључујући и подручје Старог Костолца.206 Међу 
тим предметима најпознатији су такозвани Кличевачки идол, са локали-
тета који се налази на неколико километара од Старог Костолца, и коли-
ца из оближње Дупљаје („Дупљајска колица”). Са истог подручја су и два 
бронзана амулета барке из оставе из Гаја.207 

Композиција „Дупљајска колица” протумачена је као представа 
одређене сцене из култа Диониса или Аполона.208 Кличевачки идол, на 
коме се налази мотив лађе, свакако је један од најлепших примерака 
праисторијске пластике.209 Извесно је да та фигурина представља неког 
моћног бога.

На бронзаном амулету из Старог Костолца има неколико елеме-
ната који се могу повезати са наведеним фигуринама и осталим пред-
метима из исте регије из које је и костолачки амулет. Средишна фигура 
на бронзаном амулету – „катарка” може се протумачити као веома сти-
лизована стојећа фигура божанства у звонастој одећи, слично „Аполону” 
из композиције Дупљајска колица и Кличевачком идолу. Извесно је да та 
фигурина има слично или исто симболичко значење као поменути глине-
ни идоли. Заједнички елемент предмета из Старог Костолца и дупљајске 
композиције је у представи водене птице, највероватније лабуда. Битна 
разлика између дупљајске композиције и костолачког амулета је у врсти 
превозног средства: „превозно средство” идола у дупљајској композицији 
су кола која вуку лабудови, а на амулету из Старог Костолца је лађа са 
протомима лабуда на прамцу и коња на крменом делу. 

Превозном средству предвиђеном за воду као што је лађа сасвим 
одговара представа птице пловуше на прамцу. Поставља се, међутим, 
питање шта симболише глава коња на истој лађи. Очигледно је да лађа 
из Старог Костолца није само возило за водене путеве већ универзално 
превозно средство за све врсте путева: на води, ваздуху и земљи. Такво 
возило које се креће воденим, ваздушним и сувоземним путевима може 
служити само врховном богу, апсолутном господару земље, воде и неба. 
206 G. Kossack, Ibid., Tafel 3.
207 Р. Рашајски, 1975, 59, T.LVII/12.
208 Петровић, J., 1928, T.IX-XI; Гарашанин, Д., 1951, 270-272.
209 Валтровић, M., 1890, 110-114.
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На амулету из Старог Костолца налази се више елемената који 
постоје и у грчкој митологији. На пример, средишна представа – веома 
стилизована антропоморфна фигурина („катарка”) са костолачког амуле-
та слична је најстаријим култним статуетама Аполона, у виду стуба.210 И 
представа лабуда, сталног Аполоновог пратиоца, уклапа се у митологију 
тог моћног бога. Лабудови су објавили рођење тог бога облетевши седам 
пута његово родно острво.211 Међу даровима које је тек рођени бог добио 
од свог оца Зевса била су и кола у која су била упрегнути лабудови.212 Апо-
лонов мит такође указује на дубоке везе тог бога са крајевима на северу 
– земљом Хиперборејаца – којима је могао припадати и део Подунавља, 
окарактерисан поменутим бројним култним предметима. Према леген-
ди, Аполон није послушао свог оца да у колима која су вукли лабудови 
отпутује у Делфе, већ је на годину дана отишао Хиперборејцима, народу 
за који се сматрало да је највероватније насељавао Подунавље, а тек 
после тога у Делфе. Алка на врху предмета из Старог Костолца може сим-
болисати битно својство Аполона као бога духовне светлости.213 И хипо-
морфна бића су веома карактеристична за Диониса, бога који је преузи-
мао Делфе од Аполона током зиме.

Кастор и Полидеук – Диоскури – близанци од два оца, врховног 
бога Зевса и спартанског краља Тиндареја, замишљани су као коњаници 
на белим коњима.214 Били су чланови посаде брода Арго, брода који је, 
према легенди, током своје чувене пловидбе прошао и оним делом Дуна-
ва у коме се налази Стари Костолац. На повезаност Диоскура са лађарима 
указују и молитве које су им упућивали морепловци у невољи. Веровало 
се да су звезде које се појаве на небу после буре – сами Диоскори. И 
моменат да се Зевс у виду лабуда приближио Леди, мајци Кастора и По-
лидеука, такође је елемент који повезује мит о Диоскурима и амулет из 
Старог Костолца.

Стилизована антропоморфна представа на амулету у виду лађе из 
Старог Костолца може се протумачити и као представа бога сунца, слич-
ног Хелију. У миту, Хелије се описује као бог који се сваког јутра диже 
из Океана у златним колима која вуку жустри коњи. Све до вечери моћни 
бог шири сунчеву светлост, а пред ноћ, у врту, на далеком западу, којим 
господаре кћерке Ноћи, Хелије са својим уморним четворопрегом улази 
у златни Хефестов крилати пехар – сунчеву барку – и највећом брзи-
ном стиже поново на исток, у златну палату чија врата отвара и затвара 
богиња Зоре.215 Постојало је и веровање да се врт Хесперида налази у 

211 Срејовић Д, Цермановић-Кузмановић А, 1979, 40-42.
212 Ibid., 38.
213 Ibid., 39.
214 Ibid., 41.
215 Ibid., 120.
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земљи Хиперборејаца. I aлка на средишној фигури костолачког амулета 
може се протумачити као сунчев – Хелијев диск.

Кола моћног Посејдона, бога мора, изузетном брзином вуку коњи 
златне гриве, тако да им ни највећи таласи не оквасе осовину.216 Том богу 
приписивано је да је створио првог коња на земљи (Скифија), а важио је 
и као укротитељ и дародавац коња многим јунацима. Посејдон је извор-
но био бог копнених вода и повезиван је са настанком многих извора и 
плодоносном влажношћу земље.217 Један од његових атрибута је коњ. Из 
везе Посејдона и Медузе родио се Пегаз. Тај крилати коњ, који превози 
Зевсове муње по бескрајном небу, будући да су га створили Посејдон и 
Медуза, хтонског је порекла. 

И Хад, бог подземља, „чувен” је по коњима (Клyтополос).218 Једна 
од светих животиња тог господара подземља управо је коњ. 

Лабуд има веома слично симболичко значење код великог броја 
европских и малоазијских народа.219 За све те народе лабуд је појам 
неокаљане лепоте, а његова белина, снага и достојанство најлепши су 
израз светлости. Лабуд истовремено симболише сунчеву и месечеву свет-
лост, односно соларну - мушку и лунарну – женску светлост. Насупрот 
белом лабуду стоји црни лабуд, са супротном симболиком. Лабуд углав-
ном симболише мушку, оплођујућу сунчеву светлост.220

Ретко која друга животиња има тако комплексну симболику као 
коњ. Осим хтонске симболике, коњ је симболи преласка ноћи у дан, из 
мрака у светлост, из подземља у небо, и, у вези с тим, повезан је са 
видовитошћу. Он, такође, има лунарну и соларну симболику. Симбол је 
служења и верности. У симболици постоје коњи смрти, али и сунчеви 
коњи. 

Очито је да је на амулету из Старог Костолца приказано божан-
ство које сублимише хтонске и уранске силе, будући да се на њему јасно 
препознају елементи који су особени за небеске и земне богове и јунаке, 
као што су, на пример, Зевс, Хелије, Посејдон, Хад, Дионис, Диоскури 
и, посебно, Аполон. И представом из српског Подунавља потврђено је 
поштовање божанства који се понајвише може упоредити са Аполоном, 
хтонскосоларним богом, који обједињује елементе малоазијског (хетит-
ског), егејског и северњачког (подунавског)-(хиперборејског) порекла. 

Нема довољно поузданих елемената за прецизније датовање пред-
мета из Старог Костолца, пошто нема ближих података о условима нала-
за нити, пак, непосредних аналогија. Извесна оријентација за датовање 

216 Ibid., 456.
216 Ibid., 355.
217 Ibid., 356.
218 Ibid., 443.
219 Chevalier, J./ Cheerbrant, A, 1983, 338.
220 Ibid., 339.
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може се наћи у стилским карактеристикама зооморфних елемената и ан-
тропоморфне представе, које одликује изузетни шематизам. У Грчкој су 
изразито стилизоване најстарије представе Аполона (у виду стуба). 

Поставља се питање да ли предмет из средњег Подунавља одра-
жава извесне културне и религиозне везе између средишне регије на 
северном Балкану и јужних делова истог полуострва. Културне везе 
између тих делова Балканског полуострва потврђене су, поред осталог, 
у појединим фазама бронзаног и гвозденог доба. Утицаји са југа има-
ли су веома важну улогу у настанку и развоју ватинске културне гру-
пе и културних група које су се развиле на њеним основама (културне 
групе: Брњица I-II, Параћин I-II (позно бронзано доба, приближно XIV 
век пре н.е., гвоздено доба I a – c), Жуто брдо I-II, Белегиш I-II).221 Ти 
утицаји са југа (подразумевају се и утицаји у супротном смеру) уочавају 
се у архитектури (посебно у декоративној пластици, а унеколико и у из-
гледу грађевина и њиховој конструкцији), антропоморфној и зооморфној 
пластици у средњем Подунављу у току тог дугог раздобља. Основни 
подстицаји у изузетном развоју металургије бронзе у многим областима 
у Европи, укључујући и средње Подунавље, управо су потекли из микен-
ског света. Економске везе две цивилизације, створиле су и могућности 
размењивања религиозних идеја, на шта указују украшени предмети од 
кости, керамичке фигурине, декоративна пластика са архитектонских 
објеката и предмети од бронзе као што су они из Гаја или Старог Костол-
ца, у средњем Подунављу.

221 Stojić, M., 1996, 247 – 256.
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4
„Појасеви” типа Мраморац

У Народном музеју у Пожаревцу чува се један сребрни „појас типа 
Мраморац”, који је вероватно нађен у Михајловцу. Ти најскупоценији пред-
мети с краја VI и из V века пре н. е. у Европи посебно су карактеристич-
ни за басен Велике Мораве и зону Велике конфлуенце (зону ушћа Саве, 
Велике Мораве, Тамиша и Тисе).222 Недавно су у Батинцу код Ћуприје 
нађена и објављена још два примерка те врсте накита, који су начињени 
од позлаћеног сребрног лима веома су богато декорисани и на најбољи 

начин репрезентују ту врсту накита.223 На њима се, поред уобичајених 
геометријских украса и палмете налази и једна јединствена фигурална 
композиција, која је два пута поновљена. Да би се разумеле, те фигу-
ралне сцене се морају посматрати искључиво водоравно, што значи да 
је цео предмет био предвиђен да буде постављен вертикално, по својој 
подужној оси, што искључује могућност да су коришћени као појесеви. 

Сл. 51. Сребрни предмет у облику појаса („појас типа Мраморац“), гвоздено доба III

Fig. 51 Silver objects in the form of a Mramorac type belt, Iron Age III

222  Према сопштењу колегинице Г. Чађеновић, кустоса из Народног музеја у Крушевцу, у једној 
приватној колекцији налази се предмет истог типа од сребра из околине Алексинца.

223 Stojić, M., 2007.
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„Појасеви типа Мраморац” названи су према месту налаза (село 
у доњем делу басена Велике Мораве) прва два предмета овог типа.224 
Достижу дужину од 1,2 m, а украшени су геометријским мотивима у тех-
ници искуцавања.225 Од до сада познатих примерака, два су од златног 
лима, а остали од сребрног лима. Златни „појасеви” чинили су део при-
лога у хумци у Новом Пазару, из последње четвртине VI века пре н. е.226 
Уједно су то једини примерци те врсте предмета из басена Западне Мо-
раве. Остали „појасеви” су из басена Велике Мораве и са тителске висо-
равни (из Титела,„јужне Угарске” и „из околине Новог Сада”). У Новом 
Пазару, Коларима, Мраморцу, Умчарима, Батинцу и Тителу нађена су по 
два готово истоветна „појаса”, и то као прилог у гробовима с краја VI и 
почетка V века пре н. е. Сребрни појасеви окарактерисани су као знаци 
достојанства највише родовске или племенске аристократије.227 Највећи 
број тих предмета од племенитих метала потиче из Поморавља, и то из 
басена Велике Мораве. У литератури постоје подаци за појасеве: из Но-
вог Пазара (два примерка), Батинца -(два примерка), Мраморца -(два 
примерка), Колара (два примерка), Умчара (два примерка) и Титела (че-

Сл. 52. Сребрни предмет у облику појаса, гвоздено доба III, Милошевац

Fig. 52 Silver object in the form of a belt, Iron Age III, Miloševac

224 Валтровић, M., 1893, 30.
225  Валтровић, M., 1887, 30; Marton, L. 1933, 78, 79, T.XVI/2, T.XVI/4; Гарашанин, M., 1949, 126, Idem 

1973, 505-506; Гарашанин, Д., 1983, 15; Mano-Zisi, Đ/Popović, Lj. 1971, T,68-70; Стојић, M., 1980, 
слика 62; idem, 1986, 25 – 26, 86-88, T. 38/7-8, Васић, Р., 1986, 15 – 30; idem. 1988, 43-46; Vasić, 
R., i ostali, 1992, 33-35, Вукомановић, M/Радојчић, Н. 1995, 178-181.

226 Mano-Zisi, Đ./Popović, Lj. 1969, 32-33, T.XXV-XXV.I
227 Stojić, M., 1986, 102.
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тири примерка) и Винче (?)-(два примерка), као и појединачне примерке 
из Милошевца (?) и „из околине Новог Сада” (два примерка)-(чувају се у 
Музеју у Темишвару).228

На основу чињенице да су у Умчарима заједно са појасевима 
нађени делови људског скелета, а да новопазарско благо потиче из хум-
ке закључено је да су ти предмети чинили прилог у гробовима.229 Пар 
појасева који је 60-их година нађен у Батинцу потицао је такође из 
гроба.230 И пар позлаћених предмета из Батинца потичу из гроба. 

Сви ти предмети дуго су коришћени пре него што су заједно са 
покојником стављени у гроб. Код неких примерака напуклине су санира-
не малим узаним сребрним тракама које су причвршћене сребрним нит-
нама, а на неким појасевима оштећења су веома успешно реконструисана 
према изворном угледу.231 Предочене чињенице доказују да су те пред-
мете израђивале локалне занатлије.

Очигледно да су предмете користиле за живота особе које су 
са њима сахрањене. Намеће се питање коју су друштвену функцију 
обављали њихови власници. Несумњиво да путоказ за решење тог про-
блема пружају сами предмети, врста материјала од којих су начињени, 
облик и величина, симболичко значење мотива који се на њима налазе и 
њихова намена. 

До сада су нађени златни, сребрни и сребрни – позлаћени. Има 
наговештаја да су нађени и и бронзани примерци те врсте накита.232 Без 
обзира на то што је у време из којег предмети потичу однос вредности 
злата према сребру била мања него у римско доба и у каснијим епохама, 
несумњиво да су златни предмети у Поморављу били на знатно вишој 
цени од сребрних предмета. На то указује и пар позлаћених појасева из 
Батинца. Управо на основу врсте метала од којег су израђени ти изразито 
велики предмети приближно су утврђене функције које су за живота има-
ли њихови власници. Гробови са златним појасевима сврстани су у кне-
жевске, а они са сребрним у гробове племенске аристократије.233

228  Mano-Zisi, Đ./Popović, Lj. Ibid)-(два примерка), Батинца (Гарашанин, Д., 1960, 86; Stojić, M., Ibid., 
86)-(два примерка), Мраморца (Валтровић, M., 1887, 30; Гарашанин, M., 1949, 26)-(два пример-
ка), Колара (Гарашанин, Д., 1954, 79, T.XXIII/2)-(два примерка), Умчара (Гарашанин, ДD., 1960, 
86)-(два примерка) i Титела (Marton, L. Ibid., T.XVI/4)-(четири примерка) i Винче (?)-(Вукмановић, 
М/Радојчић, Н. 1995, 178, 181)-(два примерка), као и појединачне примерке из Милошевца 
(?)-(Stojić, M., Ibid., 86-87, Васић, Р., 1986, 15) i “из околине Новог Сада” (два примерка)-(Marton, 
L. Ibid., 78, T.XVI/2)-(чувају се у Музеју у Темишвару). У Историјском музеју у Берну налази се део 
сребрног појаса из “Угарске”, извесно из јужне Бачке: Marton, L. 1933, 78, T.XVI/1.

229 Гарашанин, Д., 1960, 86-92, Mano-Zisi, Đ./Popović, LJ. 1969.
230 Stojić, M., 1986, 25.
231 Ibid., 86.
232 Информација од спољних сарадника Археолошког института.
233 Гарашанин, M., 1973, 508. 
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*
Из раздобља последња четвртина VI – прва половина V века 

пре н. е. нема тако великих, богато украшених предмета од златног 
или сребрног лима у суседним нити осталим ближим регијама у односу 
на зону Велике конфлуенце (Поморавље и Тителски плато). У басену 
Јужне Мораве и у Срему нађени су примерци такозваних чланковитих 
бронзаних појасева, који су из приближно истог времена као налази 
типа Мраморац. 

Велики број појасева (око 700 примерака) али од бронзаног лима 
потиче са бројних локалитета у средњој Европи, поготово са подручја од 
Боденског језера, на истоку, до Женевског језера на западу, укључујући 
басен Соне и горњи део басена Роне, горњи Дунав и још неке регије.234 
Ти појасеви датовани су у Ha D (Ha D 1–3, приближно VI-IV век пре н. 
е.), у исто раздобље као и „појасеви” типа Мраморац (VI-V век пре н. 
е.).235 Величина (знатно су ужи и краћи од „појасева” типа Мраморац), 
облик, појасне копче и елементи за причвршћивање на кожу или ткани-
ну јасно показују да су заиста у питању предмети за опасивање. Постоји 
више декоративних мотива који су заједнички за те средњоевропске 
појасеве и велике предмете од златног и сребрног лима из Поморавља 
и са Тителског платоа. То су: калотаста испупчења,236 кружни урезани 
мотиви,237 ромбови (у низу),238 „концентрични” ромбови,239 свастике,240 

Сл. 53. Предмети у облику појаса од позлаћеног сребрног лима, гвоздено доба III, Батинац

Fig. 53 Objects in the form of a belt of guilded silver sheeth, Iron Age III, Batinac

234 Kilian-Dirlmeier, I., 1972.
235 Ibid., 102 – 110.
236  Ibid., 1972, T.12/125, T.14/142-143, 147,150, T.30/351, T.43/409-412, T.54/554,562, T.55/554, 

T.56/560-661, 563-564, 566-567, T.58/565, 569-574, T.62/ 580-592, T.64-73.
237 Ibid., T.21/252, T.24/294, T.29/242, T.38/387, T.52/556.
238 Ibid., T.16/165, T.18/226. T.19/233-234, 236, T.20/246, T.22/273.
239 Ibid., T.19/236, T.28/333.
240 Ibid., T.29/344, T.36/377, T.40/394.



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

391

мотиви звезде,241 лучне линије у низу,242 цикцак линије,243 мотив пешча-
ног сата,244 штапићаста линија, цикцак траке.245 Релативно је чест приказ 
антропоморфних246 и зооморфних фигура.247 Нема, међутим, фигуралних 
композиција нити мотива палмете. Очигледно је да су ти средњоевропски 
предмети израђени у континенталном геометријском стилу, док се на пред-
метима из Поморавља и Тителске висоравни очигледно укршта европска 

геометријска традиција са источномедитеранским фигуралним елементи-
ма. Овде би посебно требало нагласити чињеницу да су антропоморф-
не и зооморфне представе искључиво постављене вертикално у односу 
на дуже ивице ових средњоевропских појасева. И. Килиан-Дирлмеиер 
указује на могућност утицаја са подручја (Подунавља) „појасева” типа 
Мраморац који се испољио у асиметричној орнаментици на једној групи 
појасева, углавном, из Халштата.248 

241 Ibid., T.21/255, T.25/308, T.49/656.
242 Ibid., T.18/228, T.19/241.
243 Ibid., T.19/234, 243, T.36/371.
244 Ibid., T.49/657.
245 Ibid., T.21/252, T.60/578.
246 Ibid., T.23/283, T.44/415, T.45, T.60-61/573,576.
247  Ibid., T.23/285-286, T.40/392-393, 395, T.45, T.46/429-435, T.57/560, 563, T.59/571, T.60/573,576, 

T.62/580-581, T.64/593, T.66/595, T.72/621.
248 Ibid., 117-118.

Сл. 54. Сребрни предмет у облику појаса (детаљ), гвоздено доба III, Милошевац (?)

Fig. 54 Silver object in the form of a belt (detail), Iron Age III, Miloševac (?)
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С обзиром на недостатак подробнијих информација о контексту 
и условима налаза, начин да се прецизније утврди ближа намена тих 
скупоцених предмета јесте да се сагледа њихово могућно симболичко 
значење, материјала од којег су ти предмета израђени, самих предмета и 
мотива који се на њима налазе. 

Индоевропска традиција 
карактерише сребро (на санскри-
ту: бело и сјајно) као садржао-
ца светлости дана и репрезента 
краљевског достојанства.249 Оно 
је такође Месечев заступник на 
земљи, где оваплоћује мистичну 
везу између Месеца, жене и воде. 
Карактеристично је да је један 
пар сребрних појасева из Батин-
ца позлаћена, чиме је њихова 
симболика знатно обогаћена. 
Злато („минерална светлост”), 
заступник је Сунца на земљи 
и свега што то најмаркантније 
небеско тело дарује човеку, 
од плодности, љубави и знања 
до моћи и власти.250 Његов сјај 

(небески блесак), који се не може замутити, преноси божански благослов 
најмоћнијим члановима друштва, а осталим члановима заједнице пору-
ку да су односи у друштву успостављени вољом највиших сила. Дакле, 
према том критеријуму, већ сâм материјал од којег су израђени ти пред-
мети указује на то да су припадали најмоћнијим члановима трибалске 
заједнице, онима који су обављали најважније световне и свештеничке 
дужности у свом народу. 

И „украсни мотиви” на тим предметима имају одређено симболич-
ко значење. Сматра се да ромб симболише материцу – улаз у хтонски 
свет – место где се спајају небеске и земне силе.251 Глатка калотасата 
испупчења која одбијају светлост и кружни мотиви несумњиви су симбо-
ли Сунца. Један од кружних мотива на позлаћеним појасевима из Батинца 
садржи осмокраку звезду, која симболише Сунце али и, највероватније, 
и точак са осам паока, који је карактеристичан за индоевропске народе, 
где означава четири основне и четири помоћне стране света. Тај сим-
бол космичких путева је атрибут врховних богова индоевропских народа. 

Сл. 55. Детаљ украса сребрног предмета у облику појаса, 
гвоздено доба III, Батинац

Fig. 55 Decoration detail of a silver object in the form of a belt, 
Iron Age III, Batinac

249 Chevalier, J/ Gheerbrant, A., Ibid., 623.
250 Ibid., 792.
251 Ibid., 565.
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Он може симболисати и кола, престижно транспортно средство највиших 
племенских достојанственика, које је, иначе, скоро редовни прилог у 
кнежевским гробовима у VI веку пре н. е. у Европи (Атеница, Оберсдорф 
и остали). На појасу из Батинца постоји два пута поновљени мотив: два 
повезана ромбоида у комбинацији са четири мала круга (точка?), који се 
може протумачити као представа кола (кола у простору?). Тај мотив чини 
целину са описаном звездом или точком и једном траком која оивичава 
звезду и спаја се са биромбоидном представом. 

Такозвани мотив пешчаног сата садржи симболику лептира; сли-
ка је душе која напушта тело, али и подсећање на један усхићујући 
преображај кад заробљена клица живота из неугледне чауре васкрсава у 
танани, бешумни, прелепи инсект који лети само под осунчаним плавет-
ним сводом да би ноћу неустрашиво пркосио пламеним језицима ватре 
по цену живота. Свастика („добра срећа”), „симбол који потиче од ста-
новника Атлантиде” један је од најкомплекснијих симбола. Истиче улогу 
средишта код цикличних процеса. 

Стилизована палма - палмета, зимзелена биљка, каква краси, 
поред осталих, појас из Милошевца, изражава бесмртност; симбол је 
васкрсења (палмина гранчица употребљавана је приликом вршења не-
ких култних радњи у елеузинским мистеријама). Она, такође, симболише 
дрво живота или космичко стабло; обједињује три сфере универзума: 
кореном - подземље (хтонске силе), стаблом - живот на земљи, крошњом 
– небо (небеске силе). Карактеристично је да се на сваком листу палмете 
на појасевима из Батинца налази калотасто испупчење које има соларну 
симболику. 

Фигуралну сцену на пару појасева из Бачине чине два антропо-
морфна и једно зооморфно биће, јахач, пешак и јахаћа животиња. Јахач 
је приказан у ратничкој, херојској пози како пристиже пешака. Хори-
зонтално представљени реп очити је знак да је јахаћа животиња у пуној 
брзини. Копље усмерено ка глави сустигнутог пешака указује на однос 
представљених личности, који је несумњив сиже целе композиције. Јахач 
је симбол победничког вође, оног који решава најтеже задатке, побеђује 
непријатеља, и то не само својим убојитим оружјем већ и ударом животиње 
коју је укротио. 

У композицији са предмета у Батинцу постоје два детаља за 
које није јасно шта представљају. То су помињане штапићасте форме 
(линије које се завршавају лучно – четири петине круга). Једна је косо 
постављена од корена предње коњске ноге. Друга се праволинијски 
надовезује на труп пешака. Постоји могућност да је та штапићаста форма 
приказ крила на јахаћој животињи. Пошто је простор изнад леђа јахаће 
животиње испуњен представом јахача, копља и главе животиње, једина 
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површина на којој је било могућно представити крило јесте онај део ис-
под животиње. Ако је тачна та претпоставка, јахаћа животиња је крилата 
– попут коња Пегаза, Триптолемовог змаја или оних хибридних крила-
тих бића која су карактеристична за микенску традицију, али и за Иран 
и подручја под утицајем тореутике из те земље (на пример Дакија). И 
фигура у композицији која је означена као пешак (под налетом јахача 
и животиње коју јаше), ако се и у овом случају штапићаста форма про-
тумачи као крило, није људско, већ крилато натприродно биће. След-
ствено таквом тумачењу, фабула са ове композиције не односи се на 
неки земаљски већ небески митски догађај, који је, очигледно, био фас-
цинантан за Трибале у Поморављу. Није искључена ни могућност да ти 
штапићасти елементи заправо приказују предмете („појасеве”) попут 
ових из Батинца.

Осим свог наратив-
ног сижеа, композиције (и 
представљена бића и пред-
мети) крцате су симболичким 
значењима. Већ сам њихов број 
– два - наговештава понављање 
– враћање, одлазак – повратак, 
потенцира значај приказане по-
руке, али указује и на могућност 
супротног значења два истовет-
на мотива. 

На једној ћилибарској 
плочици из новопазарског бла-
га приказан је коњаник, а на 
другом тимпанону – два херал-
дички постављена грифона. На 
супротној страни тих тимпано-

на приказани су Херакле са Керкопима, од којих се један зове Трибал, 
а на другом хоплит.252 то је географски, културно, етнички, хронолошки 
и тематски најближа аналогија за представу јахача са предмета из Ба-
тинца. Већ је констатовано да Иако је највећи број предмета из Новог 
Пазара импорт, ипак су то само они предмети које је било могућно по-
везати са традиционалним митолошким бићима домаћег становништва. 
Зато није чудно што је најлепша посуда из те целине украшена ликовима 
Диониса и Сатира, будући да је у Поморављу негован култ од почетка 
гвозденог доба који има доста додирних тачака са култом моћног бога, 
а један од тимпанона макете храма – с Хераклом са Керкопима, од којих 

Сл. 56. Фигурална композиција сребрног предмета у облику 
појаса, гвоздено доба III, Батинац

Fig. 56 Figural composition on the silver object in the form of 
a belt, Iron Age III, Batinac

252 Mano-Zisi, Đ/Popović, LJ. 1971, 198-199, Abb.2-3.
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се један зове Трибал.253 Очигледно је да је и са коњаником са те увезене 
плочице могло да се поистовети одређено божанство или херој из домаће 
традиције. 

На питање да ли је, евентуално, неки страни митолошки сиже мо-
гао да послужи као узор за фигуралну представу из Батинца не може се 
дати прецизан одговор. У грчкој митологији, на пример, слични елементи 
постоје у миту о Диоскурима, нераздвојним близанцима коњаницима Ка-
стором и Полидеуком, који су на својим белим атовима донели људима 
светлост и спас.254 Они су чинили део посаде Арга; са Хераклом су рато-
вали против Амазонки; ловили су Калидонског вепра; крали су говеда у 
Аркадији; отели су Леукипове кћери. Ти племенити витезови уништавали 
су непријатеље својим коњима, штитећи све оне који се нађу у изненадној 
невољи. Небеско-земаљски близанци, заштитници коњаника, носили су 
на глави подсећање на своје рођење из јајета - купасте капе, попут глава 
учесника са композиције са предмета из Батинца. 

Са некрополе Синдос потиче керамичка посуда на којој је насли-
кан крилати коњ Пегаз, али без јахача, из приближно истог времена као 
и предмети са фигуралним представама из Батинца.255 Са исте некрополе 
је и посуда са фигуралним фризом чија је средишна фигура коњаник у 
галопу.256 У Синдосу нису нађени предмети са фигуралним композицијама 
попут оних из Батинца. На тој некрополи из околине Солуна, међутим, 
нађено је неколико врста предмета који су обликом и још неким карак-
теристикама могли бити инспирација за предмете назване појасеви типа 
Мраморац.257 Пре свега то су велике златне ромбоидне плоче, трапезасте 
плоче, лимене траке, затим наруквице и минђуше које су сличног обли-
ка као „појасеви” из Поморавља и са Тителске висоравни.258 Р. Васић је 
уочио сличност између мотива палмете и пупољака на појасу који се чува 
у Народном музеју у Пожаревцу са одговарајућим мотивима на предмети-
ма из касног архајског периода „у Македонији, на западном Халкидикију, 
Синдосу и, нарочито, Требеништу”.259

И поједине гривне из Требеништа имају извесне елементе које их 
типолошки повезују са великим предметима од златног и сребрног лима у 
Поморављу; то су гривне чији је крај широк и израђен од танког лима.260 

253 Стојић, M., 2004, 261 – 271.
254 Срејовић, Д/Цермановић, A. 1979, 119-121.
255 ΣΙΝΔΟΣ, 1985, 154, kat. br. 244.
256 Ibid., 106, kat. br.158.
257 Стојић, M., 1997, 127.
258  ΣΙΝΔΟΣ, Ibid, 44 – 45, kat. br. 56-58, 98, kat. br. 150, 64, kat. br. 89, 69, kat. br. 97, 76, kat. br. 108, 

83, kat. br. 117, 120 - 124, kat. br. 181 – 186, 124, kat. br. 190, 128, kat. br. 200 – 201, 135 – 136, 
kat. br. 217, 179 - 181, kat. br. 286 - 291, 194 – 195, kat. br. 321, 212, kat. br. 335, 216, kat. br. 343, 
220, kat. br. 349, 223, kat. br. 357, 227, kat. br. 362, 236, kat. br. 381, 257, kat. br. 417, 268, kat. br. 
436, 270, kat. br. 437, 280, kat. br. 456, 282, kat. br. 462-463, 289-291, kat. br. 475-477, 292, kat. 
br. 481 - 482, 300, kat. br. 500, 306, kat. br. 512.

259 Vasić, R., 1986, 18-19.
260 Лахтов, В., 1965, 102, 117, T.IX/3 – 4.
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Парангнатиде једног шлема такозваног илирског типа са истог локали-
тета украшене су представом јахача.261 Ти налази из Требеништа су ис-
товремени или приближно истовремени са „појасевима” типа мраморац и 
указују на могућно златарско средиште, вероватно солунску регију, који 
је утицао на тореутику у различитим регијама Балканског полуострва 
крајем VI и на почетку V века пре н. е. 

Постоје и знатне слич-
ности између фигуралне пред-
ставе на предметима из Ба-
тинца са подунавским и трач-
ким коњаницима. „Подунавски 
коњаници” су тако названи 
према подручју одакле потиче 
највећи број икона на којима 
је представљена богиња са 
једним коњаником или двојицом 
коњаника како газе човеколи-
ког непријатеља или рибу. Трач-
ки коњаник или Трачки херос 
има карактеристике Асклепија, 
Диониса и Аполона.262 Већ на 
најстаријим вотивним рељефима 
приказан је као коњаник, са ог-
ртачем који лепрша. Трачки хе-
рос, међутим, није могао да буде 
углед за композицију из Батин-
ца, с обзиром на то да најстарије 
представе тог јунака потичу тек 
из IV века пре н. е. 

Највише сличности између јахача из Батинца и једног божанства 
из трачког пантеона постоји у представама Бендиде, богиње лова и рата, 
трачке Артемиде.263 За разлику од трачког хероса, чије је неговање кул-
та документовано тек од IV века пре н. е, ликовне представе те богиње 
аристократских занимања познате су и из претходних векова. Богиња 
Бендида представљана је на коњу са копљима у руци. Њен култ је током 
V века пре н. е. раширен изван Тракије. Мотив коњаника који јуриша на 
непријатеља налази се на појасној копчи из Ловеча и на неколико пло-
чица из Летнице. 

261 Vasić, R., 1987, 727, T. LXXVI/1.
262 Cermanović-Kuzmanović, A./Srejović, D., 1992, 539.
263 Ibid, 75.

Сл. 57. Детаљ украса предмета у облику појаса, 
гвоздено доба III, Батинац

Fig. 57 Decoration detail on the object in the form of a belt,
 Iron Age III, Batinac
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На гетском шлему из Аџиђола, у хералдичком распореду прика-
зан је коњаник са копљем у руци.264 Коњаник украшава и једну посуду 
из Зимничее.265 И те представе су знатно млађе од фигуралних сцена на 
појасу из Батинца. 

Коњаник са копљем у двобоју с пешаком представљен је на по-
сребреном појасу из монументалног гроба 3 у Подградецу, с краја III или, 
вероватније, из прве половине II века пре н. е.266 На том појасу приказан је, 
поред осталих фигура, велики змај како израња из воде, који је, очиглед-
но, на страни поменутог коњаника, док пешака подржава један коњаник. 
Испод коња – коњаника који подржава пешака налази се грифон. На 
појасу се налази још једна антропоморфна фигура (под коњем коњаника 
који се бори с пешаком, у оклопу и са кнемидама) и фигуре рибе (у углу 
иза змаја) и птице, на коњу коњаника који подржава пешака. Појас се 
завршава палметом. Та композиција, која највероватније илуструје неке 
делове мита о Кадму, израђена је у традицији архајског стила. Штитови 
коњаника и пешака припадају македонском типу. Објашњење које је дао 
Ђ. Баслер у вези с представом македонских штитова на предметима из 
Гостиља чини се уверљивим, и вероватно се односи и на овај појас из ба-
сена Охридског језера.267 Иако је појас из Подградеца млађи приближно 
два века, извесно је да он репродукује митолошки сиже који има извесне 
елементе који су заједнички са композицијом из Батинца. Из Гостиља је 
фрагмент бронзане плочице на којој је изведена композиција веома слич-
на композицији из Подградеца.268 На овој плочици коњаник нема штит. 
Гостиљска плочица може се окарактерисати као митолошко-историјски 
призор, јер повезује једну митску личност (Кадма) са догађајима који 
су пратили односе Илира и Македонаца у II веку пре н. е. Предложено 
тумачење тих предмета са илирског подручја указује на могућност да је и 
на појасу из Батинца приказана слична, митско-историјска сцена. 

Извесно је да су „појасеви” типа Мраморац домаћи производ, сим-
болички предмети водећих племенских достојанственика, и служили су 
у верско-церемонијалним радњама, а највероватније не као појасеви. 
Осим златних и сребрних, постоје и сребрни појасеви који су позлаћени. 
Фабулативна сцена на два примерка из Батинца несумњиво илуструје 
неки од главних садржаја религије Трибала, историјски најстарије по-
знатих становника са тла Србије, који су у периоду VI – V век пре н. е. 
насељавали Поморавље, будући да је приказана на једном скупоценом 
култном предмету, и то два пута на истоветан начин. Наведене аналогије 

264 Sîrbu, V. 1997, Fig. 8, и цитирана литература.
265 Ibid., Fig.31/4.
266 Albanien, 1988, 372-373, kat. br. 284.
267 Basler, Đ. 1969, 9.
268 Ibid., 43, T. XXV.
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указују на то да постоји извесна сличност митолошке слике из Батин-
ца са одређеним садржајима из старогрчке, трачке, македонске и дачке 
митологије, а, највероватније, и илирске и скитске. И комплексни мотив 
на тим предметима, крцат симболиком сунца, који се састоји од звезде 
коју чува змија и сунчеве барке, извесно чини основни елемент локалне 
религије.
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5
Премонетарна средства плаћања 

С. Топалов је 2004. године објавио рад о премонетарним сред-
ствима плаћања на трачкој територији, посебно у северној Тракији.269 
Са подручја Браничева потиче већи број предмета који су истоветни или 
веома слични предметима које је колега из Бугарске оквалификовао као 
средство плаћања у последњем миленијуму старе ере у Тракији. Године 
1998. објављен је групни налаз стрелица скитског типа из Поморавља који 
је такође окарактерисан као премонетарно средство плаћања, на основу 
аналогија у одговарајућим предметима у залеђу западнопонтске обале.270 
Објављујући налазе са градине Корњет у околини Злота (источна Србија), 
исти аутор је, на основу аналогија са материјалом који је објавио Топалов, 
металне налазе са тог локалитета (фрагмент наруквице украшене серијом 
од по три грануле између којих се налазе орнитоморфне фигуре, приве-
зак са три правилно распоређена протома, алке на којој су по једна и три 
груписане грануле и врхови стрела од танког гвозденог лима троугаоног 
облика) сврстао у премонетарна средства плаћања.271

У Народном музеју у Пожаревцу и у приватним збиркама чува се 
известан број металних предмета из источне Србије и басена Велике Мора-
ве који су највероватније служили као „премонетарно средство плаћања”. 
Критеријум за сврставање појединих врста предмета у премонетарна сред-
ства плаћања јесте да немају неку препознатљиву практичну намену нити 
да убрајају у култне предмете. На пример, очигледно је да су бронзани 
врхови стрелица скитског типа који су заобљени и они који су изразито 
мале тежине и изливени са рупама на бочним странама, често и несиме-
трични, начињени да би служили као средство плаћања. Бронзане алке, са 
гранулама и без њих, поготово фрагменти алки са гранулама, затим бронза-
не полуге на којима се налазе грануле, бронзани предмети у виду знака €, 
појединачни бронзани чланковити елементи (делови појасева чланковитог 
типа) у гробовима и гвоздени врхови стрелица који су неупотребљиви као 
практично оружје (зато што су мале тежине и начињене од веома танког 
гвозденог лима), највероватније су имали улогу платежног средства или, 
пак, средства плаћања у култу мртвих (нпр. плаћање за превоз покојника 
до крајњег одредишта).272 Свакако да су поједине врсте тих предмета слу-
жиле као трговачко средство плаћања, а друге као симболичко; извесно 
је да је највећи део тих предмета могао служити за обе сврхе. Путоказ 

269 Topalov, S., 1993; idem 2004, 35 – 45
270 Стојић, M., 1998, 5 – 10.
271  Stojić, M., 2005; под појмом грануле подразумевају се заправо псеудогрануле, односно грануле 

које су истовремено ливене са предметом на коме се налазе.
272 Stojić, M., Ibid.
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да ли је реч о једној или другој врсти плаћања јесте контекст њиховог 
налаза. Наиме, извесно је да су предмети тог типа који су налажени на 
насељима вероватно служили за трговину, а они у гробовима за симболич-
ко плаћање. 

Д. Јацановић је 1992. године објавио неколико остава из пожаре-
вачког краја, међу којима су и оставе из Кленовика и са локалитета Живи-
це. Део две оставе из Кленовика и из старог корита Велике Мораве (остава 
Живица) чинили су предмети који су највероватније служили као премоне-
тарно средство плаћања.273 Кленовик се налази недалеко од ушћа Млаве у 
Дунав. Цели и остали боље очувани бронзани предмети из те оставе су из 
старијег гвозденог доба, VIII – VII (VI) век пре н. е.274 а значајан део фраг-
мента репрезентује предмете из бронзаног доба и из гвозденог доба I.275 

„Привесци у виду розете”, којих је остави из Кленовика 10, имају 
аналогије међу предметима које је презентовао С., Топалов.276 Из клено-
вичке оставе је и калуп за ливење седмолисних розета.277 Из оставе су 

Сл. 58. Премонетарна средства плаћања у облику знака €, пожаревачка регија

Fig. 58 Premonetary means of payment in the form of sign €, Požarevac region

273 Јацановић, Д., 1992, 76 – 83.
274 Ibid., T. VIII/1-41, T.XIX/1-5.
275 Ibid., T.XIX/7-24.
276 Topalov, S., 2004, Abb. 38. 41 – 50.
277 Јацановић, Д., ibid., T.VIII/14.
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масивније алке са по четири лоптаста или благобиконична испупчења, по-
пут примерка из северне Бугарске278 и извесног броја локалитета у доњем 
Поморављу и источној Србији.279 Истој целини припада и фрагмент брон-
зане алке средње величине на којој се налазе грануле као на алкама исте 
или приближно исте величине из Бугарске.280 

Неколико предмета из оставе у Кленовику повлачи низ питања. 
Како, на пример, објаснити да део те оставе чине фрагменти предмета 
из бронзаног доба и почетка гвозденог доба I, односно из друге полови-
не II миленијума пре н. е. Из оставе су и примерци који су истовремени 
са највећим делом предмета из ње, али су карактеристични за илирско 
подручје, као што је, на пример, лук бронзане фибуле.281 Лук фибуле илир-
ског типа могао је доспети у зону ушћа Велике Мораве у Дунав путем трго-
вине. Предмети из бронзаног доба могли су да се нађу заједно са знатно 
млађим предметима после пљачке гробова из бронзаног доба и из гвоз-
деног доба I или су непрекидно служили као „платежно средство” још од 
времена из којег потичу. Ако су ти предмети заиста били у оптицају још од 
времена из којег потичу, то показује колико је дуга традиција коришћења 
„премонетарних средстава плаћања” у средишној зони на северном делу 
Балканског полуострва. 

У остави из Живице, која је нађена на обали старог корита Велике 
Мораве, на удаљености од неколико километара од ушћа Велике Мораве у 
Дунав, било је 11 бронзаних предмета, међу којима су и четири предмета у 
виду знака €.282 Јацановић сматра да су ти предмети служили као средство 
плаћања у „предмонетарном периоду”. Истој намени вероватно су служили 
и веома издужени врхови стрела из те целине.283 

Са градине Главица у селу Шетоње потиче неколико сребрних пред-
мета у виду знака €.284 

Предмети из српског Подунавља, доњег Поморавља и источне 
Србије, који су служили као премонетарно средство плаћања, могу се 
разврстати у више група.285

278 Topalov, S., ibid., Abb. 39.
279  Ти предмети су слични покрентим елементима у усненом делу коњских жвала из млађег гвозденог 

доба. 
280 Topalov, S., ibid., Abb. 28.
281 Ibid., T.XIX/5.
282 Јацановић. Д, ibid., T.X/6-9.
283 Ibid., T.X/3-5.
284 Јацановић припрема рад у коме ће објавити те предмете.
285  За поједине врсте предмета тешко је утврдити да ли потичу из старијег или млађег гвозденог доба, 

пошто се готово истоветни предмети израђују све до краја старе ере; о овоме опширније C. Tappert 
која је систематизовала бронзане алке на којима се налазе животињски протоми из Немачке, 
Француске, Аустрије, Швајцарске, Словеније, Чешке, Мађарске и Турске, међу којима су и алке 
са орнитоморфним протомима (Tip 5)-(Tappert, C. 1998, 183, Abb.10 - 12). На алки из Garchinga 
птица је представљена са раширеним крилима, као на примерку из Подградца (ibid., Abb.12/2). 
Алка из Epfach-a на којој се налазе три птичја протома и серија од по три грануле (псеудогрануле) 
датована је у раздобље I век пре н.е. – I век н.е. (ibid., 200 и цитирана литература). И алка са 
птицом раширених крила (из Garching-a) датована је у исто раздобље, као претходна (ibid., 201 и 
цитирана литература).
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1. бронзане алке (без додатних елемената);
2.  бронзане алке и фрагменти бронзаних алки на којима се наизменично 

налазе по три и једна гранула; 
3.  бронзане алке и фрагменти бронзаних алки на којима се наизменично 

налазе серије по три грануле; 
4.  бронзане алке и предмети у виду наруквице на којима се смењују 

серије од по три грануле и фигурални мотиви;
5.  бронзане алке и предмети у виду наруквице на којима се налазе серије 

од по три и две грануле у гроздовима (које подсећају на стилизоване 
животињске главе);

6.  бронзане алке и предмети у виду наруквице на којима се налазе серије 
од по три мале грануле; 

7.  алке различите величине на којима се налази серија од по једне гра-
нуле; 

8.  мањи масивни бронзани крстасти „привесци” који подсећају на еле-
менте на усненом делу коњских жвала, на малој алки налазе се по 
четири веће лоптасте или благобиконичне грануле; 

9.  минијатурни бронзани „привезак ”, на минијатурној алки налазе се 
три веће лоптасте грануле, а на њима по три минијатурне грануле; 
овај пластични украс подсећа на главу медведа; 

10. бронзане полуге на којима се налазе серије од по три грануле; 
11.  бронзане полуге на којима се налазе серије од по три грануле, које 

су раздвојене полулоптастим испупчењима на којима се налази по 
једна гранула;

12. бронзани и сребрни предмети у виду знака € („Еуро”);
13. бронзани астрагални елементи; 
14. бронзани чланковити појасеви;
15. врхови бронзаних стрелица скитског типа;
16. врхови стрелица од танког гвозденог лима.

И многи други предмети или делови предмета од бронзе, камена 
и кости могли су служити истовремено у практичне сврхе и као средство 
плаћања, као што су: фибуле, оруђе, коњска опрема, оружје и различити 
„украсни предмети” (игле, дугмад и слично). Веома је тешко идентифико-
вати праву функцију појединих предмета чак и кад се зна и њихов кон-
текст. На пример, да ли је фибула из гроба имала практичну примену (за 
закопчавање покрова као што је, на пример, констатовано на некрополи 
у Мојсињу или је репрезентовала статус покојника или је била украс) или 
улогу средства плаћања у култу покојника и слично. Због тога, та врста 
предмета неће бити третирана у овом прилогу. 
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За бронзане алке на којима нема других елемената (гранула) 
тешко је утврдити да ли су заиста биле средство плаћања. Сасвим је, 
међутим, извесно да су бројне алке различите величине на којима 
се налазе грануле углавном служиле „као роба свих роба”, будући 
да је немогуће утврдити њихову практичну намену или их окарак-
терисати као украсне предмете. На једну целу нађену алку са гра-
нулама долази више фрагмента таквих истих алки. Могућно је да 
број гранула на алкама обележава вредност алке као платеж-
ног средства. Извесно је да су „у оптицају”, осим целих алки са 
гранулама, као апоени одређене вредности били и њихови дело-
ви, са једном групом гранула или краћом или дужом серијом 
група гранула. Заобљеност крајева тих фрагмента, одно-
сно делова алки, указује на то да су оне биле дуго у 
оптицају. 

И бронзаним полугама, на којима се налазе гра-
нуле или чланци, немогуће је утврдити евентуалну прак-
тичну намену. На један цео нађени примерак тих полуга до-
лази већи број фрагмената таквих истих полуга. Њихово лако ломљење на 
жељеном месту ради добијања „мањих апоена” омогућавају баш грануле. 
Извесно је да су полуге и њихови фрагменти имали исту улогу као алке са 
гранулама и уломци тих алки. 

На бронзаним и сребрним предметима у виду знака € нема ничега 
што би указивало на њихову намену у практичне сврхе; нема оштећења 
нити било чега другог што би наговештавало да су коришћени за одређене 
практичне потребе. 

Појединачни или мањи број бронзаних астрагалних елемената у 
гробовима и на насељима указује на могућност њихове улоге платежног 
средства, односно симболичног средства плаћања у култу мртвих. Исто је 
и са елементима такозваних чланковитих појасева и са још неким врстама 
бронзаних предмета који су налажени у гробовима и на насељима. На-
равно, сви ти делови предмета могли су у култу покојника репрезентовати 
цео предмет и у том својству чинити део ношње.

О стрелицама скитског типа и другим предметима, као средства 
премонетарног плаћања, постоји обимна литература.286 Према свему 
судећи, исту улогу имали су и врхови стрела од танког гвозденог лима, 
који нису могли да представљају озбиљно оружје, мада и та њихова уло-
га није потпуно искључена. Такви врхови стрела налажени су у великом 
броју на локалитетима из VI века пре н. е. и без оштећења употребом.287 

286  Zograf, A. N., 1951; Blatavaskaja, T. V. 1952, 40 – 41; Mänugu Adameşteanu, M., 17 – 24; Topolav, S., 
1993; idem, 2004, и цитирана литература; Stojić, M., 1998.

287  Јацановић обрађује неколико целина таквих врхова стрела од више дестина примерака из севе-
роисточног дела Србије.
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Такође су установљени и у извесном броју гробова.288 Изглед тих стре-
лица, укључујући и отворе на листу, истоветан је микенским бронзаним 
стрелицама,289 какве су налажене и на средишном Балкану.290 Управо један 
од доказа о везама Поморавља и микенског света у XIII – XII веку пре н. 
е. пружају управо врхови стрела микенског типа (међу врховима стрела из 
Доње Брњице постоје примерци са једним и два отвора на листу) од бронзе 
и кости у урнама параћинске и брњичке културне групе, у Рутевцу, Дво-
ришту, Доњој Брњици.291 Контекст ових лако ломљивих гвоздених стрели-
ца микенског облика указује на њихову вероватну намену. Како, међутим, 
објаснити да се врхови стрелица истог облика израђују после шест - седам 
векова на истом простору, али сада од једног другог крхког материјала, 
изразито танког гвозденог лима, и то вероватно као средства плаћања у 
трговини и у култу покојника. Очигледно је да су реминисценције на бла-
готворни утицај микенског света код становништва у Поморављу и источној 
Србији биле веома живе и својеврстан су доказ о континуитету живота на 
истом простору. 

Да би један монетарни и „премонетарни” систем плаћања функцио-
нисао, мора да постоји и реално покриће за новац, односно неку симбо-
личку или тржишну вредност. Такву улогу могле су имати одређене врсте 
„остава” из претходних раздобља праисторије, из гвозденог доба I, одно-
сно периода Br D – Ha А2 (приближно XIII – XI век пре н. е.), које су веома 
честе на овом простору,292 и трезори скупоцених предмета из гвозденог 
доба III, попут оних у Новом Пазару и Рогозену.

Ту улогу у гвоздено доба I, на пример, могли су имати предмети 
који су у исто време намерно поломљени, као што је констатовано у делу 
од више десетина остава у зони Велике конфлуенце.293 Делови тих пред-
мета могли су служити као апоени различите вредности, зависно од своје 
величине и тежине, док је њихова лака идентификација од ког предмета 
потичу била гаранција њихове конвенционалне вредности. У Подунављу 
и регијама које тој великој реци гравитирају, иначе, има доста доказа (у 
предметима, изгледу утврђења и станишта, архитектонској декорацији, 
пластици) о везама са микенским светом, укључујући и трговачке везе,294 у 
чему су несумњиву улогу имали предмети намењени за размену. И поједине 

288 Vulpe, A., 1967, 65-66, Fig. 21.
289  Avila, R., 1983, 88 – 103, T.24/538-540, T.25/541-552, 573, 585-586, 591-597, 600-607, 615, 621-

623, 625-634, T.26/645A-684, 687A-687B.
290 Srejović, D., 1961, 97, T.VI/2a-c.
291  Тодоровић, J./Симовић, A., 1959, 270, slika 6; Srejović, D., Ibid; Јевтић, M.,1990, 94, T.I; Гарашанин, 

Д., 1988, 12, slika 12 – 13.
292 Garašanin, M., 1983, 685 – 699.
293  У појединим оставама нађени су предмети који су намерно поломљени, али су сви делови похрањени 

заједно, као што је случај са оставом из Кличевца: Јацановић, Д., 1994, Tabla I, 56 – 57.
294  Hänsel, B., 1982, 5-34, idem, 1988, 62-64, idem, 1991, 75, Abb. 9-10; Bouzek, J., 1985, 92-239; 

Medović, P., 2003, 37, Slika 56; idem 1995; Stojić, M., 1997, 125, idem, 2001, 27-28; idem, 2004, 
240 – 242, 293.
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оставе са различитим предметима, углавном фрагментима, које су оквали-
фиковане као оставе намењене претапању, могле су служити истој сврси. 
М. Petrescu-Dîmboviţa сматра да су оставе из гвозденог доба I (Br D – Ha 
А2) са веома великим бројем предмета у Трансилванији заправо трезори 
одређене заједнице.295 

Многе оставе из гвозденог доба I посебно су карактеристичне за 
регије у којима се укрштају важни природни путеви, као што је зона Вели-
ке конфлуенце (ушће Саве, Тисе, Тамиша, Мораве, Млаве, Пека, Караша 
и Нере у Дунав), где се несумњиво обављала трговина са микенским све-
том, или, пак, најважнија металуршка средишта у Карпатима, као што је 
Трансилванија.296 Убедљив доказ о трговини између локалних заједница из 
средњег Подунавља и цивилизације на југу Балканског полуострва јесте вага 
са теговима микенског мерног система из Борђоша.297 Трајно похрањивање 
највећег дела „остава” из гвозденог доба I у земљу објашњено је престан-
ком њихове функције моментом страдања микенског света.298 Све до вре-
мена такозваних тракокимерских остава, негде на преласку из IX у VIII век 
пре н. е, на овим просторима нема већег броја „остава”, односно групних 
налаза металних предмета.299 Сличност предмета и садржаја у „тракоки-
мерским оставама” (или у „оставама тракокимерског хоризонта”) може се 
објаснити поновним успостављањем контаката са грчком цивилизацијом 
(која је у то време била у интензивним везама са заједницама у понтском 
залеђу), у овом случају са грчким светом из геометријског периода, и, у 

295  Petrescu-Dîmboviţa, M., 1977, 23; поред групних налаза предмета који су служили за размену, у 
гвоздено доба I највероватније су постојале „оставе скривнице“, „оставе ливнице“ и „оставе во-
тивног карактера“ (Гарашанин, М, 1973, 419, 423). Д., Јацановић је убедљиво оспорио такву поде-
лу групних налаза металних предмета: Јацановић, Д., 1994, 51 – 55); тај аутор сматра да највећи 
део остава чине „вотивне дарове одређеном хтонском божанству, тесно повезаном за металургију 
и метал“ (ibid., 59).

296  Везе између микенске цивилизације и зеједница у зони Велике конфлуенце датирају још из брон-
заног доба, на шта, поред многих предмета, као што су, на пример, орнаменстисани коштани 
предмети, указују и најновија истраживања на локалитету Феудвар; насеље ватинске заједнице 
на том локалитету има доста заједничких елемената у изгледу утврђења, архитектури стамбених 
објеката, архитектонској пластици и различитим предметима; Hänsel, B., 1982, 5-34, idem, 1988, 
62-64, idem, 1991, 75, Abb. 9-10; Стојић, M., 2004, Medović, P., 1995.

297 Medović, P., ibid.
298  Стојић, M., 2004, 240 – 242, 293. На основу чињенице да је највећи део остава похрањен у 

земљу, углавном непосредно после страдања микенског света почетком XII veka pre n.e. и то на 
територијама (међу којима је и зона Велике конфлуенце) на којима је било најлакше успоста-
вити трговачке везе са микенским светом закључено је да је то учињено зато што расположиви 
метални предмети више нису имали ранију улогу (средстава за размену са микенским светом) 
будући да више није постојала заједница, као што је донедавно била микенска, која је била за-
интересована за сировине из Подунавља, посебно за бронзу; у таквим условима бронзани пред-
мети, без обзира на то, да ли су у питању они који су били намењени продаји или су сами служи-
ли као средство плаћања, били су обезвређени; једино што је преостало локалним заједницама 
у европским регијама које су дотле предњачиле у контактима са микенским светом било је да 
сачекају обнављање прекинутих веза са цивилизацијом на југу Балканског полуострва или да 
се обрате највишим силама да овај огроман проблем реше; без обзира да ли је одлучено да се 
стрпљиво чека обнављање веза са микенским светом или да се у решавању тог проблема обрате 
за помоћ највишим силама, локалном становништву је преостало да своје благо похрани у земљу; 
познати развој догађаја од XI до краја IX века на југу Балканског полуострва условио је да се ти 
обезвређени предмети препусте забораву. 

299 Vasić, R., 1987, 559 – 563.
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вези с тим, потребом за средствима плаћања што је могућно универзалније 
форме, а не са некаквим фантомским масовним продором тракокимераца 
који свој победнички пут по Европи обележавају својим оставама увек ис-
тих предмета.300

Благо попут оног из Новог Пазара с краја VI века пре н. е, које чине 
углавном цели скупоцени предмети, могло је чинити реалну „новчану” под-
логу, односно гаранцију, за велики број предмета конвенционалне вред-
ности у оптицају на територији популације којој је такав трезор припадао. 
Управо разноврсност предмета из једног таквог трезора ствара могућност 
да је свако, према својим потребама и жељама, у замену за средства за 
размену конвенционалне вредности којима је располагао могао да добије 
одговарајући предмет или предмете реалне вредности од злата, сребра, 
бронзе, стакла, ћилибара у стилу производа ad modum barbarorum (или 
локани производи), или пак предмете као што су грчке вазе, прибор за 
гозбе и друго. Трезор из Рогозена је настајао у раздобљу дужем од једног 
века; чине га бројне, махом сребрне посуде у грчком стилу, које, углав-
ном, нису коришћене у практичне сврхе. Натписи на извесном броју посуда 
указују на то да су ти предмети добијени као данак покорених народа и 
као знак исказивања односа неких суседа и осталих ближих народа пре-
ма једном од најмоћнијих народа у унутрашњости Балканског полуострва. 
Осим као живо подсећање на положај заједнице којој је припадало у одно-
су на своје суседе, то благо, свакако, могло је имати и другу сврху. Оно, на 
пример, није било намењено за непосредно финансирање ратова Триба-
ла против Одриза или Македонаца, али је могло послужити као гаранција 
сваком сународнику за учешће у рату да ће чак, и ако изостане очекивани 
ратни плен (жене, кобиле, скупоцени предмети, оружје, нове територије, 
приближавање цивилизованим средиштима у Македонији и северној Грчкој, 
данак у житу и стоци и слично), добити одговарајућу компензацију из соп-
ствених извора. 

Очигледно је да средства „премонетарног” плаћања подлежу ис-
тим законитостима као „монетарна” средства. Предмети који се објављују у 
овом поглављу указују на то да је у унутрашњости Балканског полуострва, 
на трибалској територији, функционисао један развијен и аутентичан си-
стем плаћања, чији зачеци највероватније датирају још из последњих веко-
ва II миленијума старе ере. Чини се да је израз „пре(д)монетарна средства 
плаћања” неадекватан за предочена средства плаћања у гвоздено доба с 
обзиром да предмети који су тим називом обухваћени имају све карактери-
стике „монетарних средстава плаћања” бројност, разноврсност, типизира-

300  О кимерском односно тракокимерском продору на запад у Европу постоје два супротна мишљења; 
о овом проблему опширније Vasić, R., Ibid., 559 – 560; Васић наводи низ последица културног 
прожимања различитих етничких заједница са грчким светом међу којима су и „кимерске бронзе“, 
ibid., 561. 
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ност, структуру, врсте материјала од којих су средства плаћања израђивана 
(сребро, бронза, гвожђе), дистрибуцију, подлогу (односно гаранцију своје 
вредности), највероватније и конвертибилност и друго, осим форме, али то 
је само конвенција. 
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6
Некропола Трибала и Келта на локалитету 

Пећине у Старом Костолцу

На локалитету Пећине у Старом Костолцу налази се некропола на 
којој су сахрањивани Трибали у VI – V, Келти у IV и на почетку III века 
пре н. е. Некропола је истражена 1981–1982. године. Испитана су 43 
гроба, девет трибалских и 34 који су припадали Келтима; то је највећа 
серија гробова Трибала и Келта на нашем подручју. Припрема моногра-
фије у којој ће се објавити резултати истраживања на тој некрополи је 
у току; у писању овог поглавља коришћени су подаци из неколико обја-
вљених радова у којима је презентовано неколико гробова и део нађе-
не археолошке грађе.301 У трибалским гробовима, који се, иначе, налазе 

на средишном делу некрополе, 
покојници су инхумирани, а у 
келтским гробовима нађено је 
по 17 инхумираних и спаљених 
покојника. Б. Јовановић истиче 
могућност да су келтски „гробо-
ви укоповани у редовима, али 
без неке веће правилности”. 
Констатоване су мање групе 
гробова на растојању између 
15 - 20 m. Све раке укопане су 
на дубини између 0,9 и 1,7 m, 
а највише на дубини између 1,5 
и 1,7 m. Инхумирани покојници 
полагани су у правоугаоне раке 
1,75 x л,05 x 1.35 m, а раке где 
су полагане урне са спаљеним 
покојницима (и прилози) биле 
су димензија: 1,5–2,2 x 1,2–1,6 
m. Констатован је и један круж-
ни гробни укоп пречника мало 
већег од 1 m. 

У свим трибалским гробовима покојници су инхумирани, а прило-
ге чине керамичке посуде (шоље и пехари), накит (двојне игле са омега 
главом) и гвоздено оружје (такозвани криви ножеви и копља). У поједи-
ним гробовима нађени су дубоки конични пехари с једном дршком и про-
ширеном ромбоидном стопом; ти пехари су најкарактеристичнији облик 

301 Jovanović, B., 1984, Ibid., 1986; Popović, P./Jovanović, B., 2005.

Сл. 59. Келтски гроб, последња четвртина IV века пре н.е., 
Стари Костолац, локалитет Пећине

Fig. 59 Celtic grave, last quarter of the 4th century B.C., 
Stari Kostolac, site Pećine
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керамике Трибала с краја VI и у V веку пре 
н. е., а осим у Пећинама нађени су у гробо-
вима у Атеници, Мрчајевцима, Љуљацима и 
Рачи, а, такође, и на трибалским насељима 
Сарина међа у Јагодини и Хисар у Лесков-
цу. Еволуција те керамичке форме прати се у 
Поморављу од почетка гвозденог доба I (око 
1300. године пре н. е.). У једном гробу на не-
крополи у Пећинама прилог је чинила шоља 
са протомима на дршци; та врста шоља имитира 
грчке узоре, а осим на трибалском простору била је 
омиљена код готово свих осталих народа широм Бал-
канског полуострва.

У келтским гробовима било је знат-
но више прилога него у трибалским, а чине 
их: накит (фибуле, наруквице, минђуше), 
оружје (мачеви, ножеви и копља) и кера-
мичке посуде (зделе, шоље, пехари, амфоре и поклопци). Веома вредне 
налазе из келтских гробова чине: бронзана фибула са розетом од корала, 
гвоздена наруквица са умецима од корала, пехар са зооморфном дршком 
која одражава скитске утицаје и амфора која је украшена на рамену мо-
тивима минијатурних концентричних кругова и S мотива у 
техници жигосања. Керамика са некрополе Пећине 
је слабије печена и лошије фактуре у односу на ис-
товремену келтску керамику и сиве је боје; све то ука-
зује на то да је израђена управо за гробне прилоге.

Гробови с краја IV и почетка III века пре н. е. 
на некрополи Пећине су, уз известан број гробова 
са Карабурме у Београду, најстарији келтски 
гробови на Балканском полуострву и потичу 
из времена њиховог насељавања најисточ-
нијег полуострва у Средоземљу. Извесно је 
да је управо подручје где се налази та не-
кропола чинило полазну територију у ратним 
походима Келта на Тракију (298. године пре н. 
е.), Македонију (280. године пре н. е., после смр-
ти Птоломеја) и у њиховом продору на Грчку 279. 
године пре н. е. Пораз који су Келти дожи-
вели код Делфа имао је далекосежне по-
следице за територију највећег дела наше 
земље, јер су се поражени Келти, које је 

Сл. 60. Керамичка посуда - прилог из келтског 
гроба, IV – III век пре н.е., Стари Костолац, 

локалитет Пећине

Fig. 60 Ceramic vessel from a Celtic grave, 4th/3rd 
century B.C., Stari Kostolac, site Pećine

Сл. 61. Керамичка посуда - прилог из келтског 
гроба, IV – III век пре н.е., Стари Костолац, 

локалитет Пећине

Fig. 61 Ceramic vessel from a Celtic grave, 4th/3rd 
century B.C., Stari Kostolac, site Pećine
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предводио Бренон, вратили на подручје одакле су и кренули у неуспешан 
поход - у доњу Посавину, доње Поморавље и српско Подунавље низвод-
но од ушћа Саве. Под именом Скордисци они ће обележити последње ве-

кове старе ере у средњем Подунављу, Поморављу и источној Србији.
Нигде у нашој земљи, осим у Старом 

Костолцу (и два гроба на Карабурми у Бео-
граду), дакле у средишту Србије, нису нађени 

латенски локалитети из последњих деценија 
IV века пре н. е, што указује на могућност 
да су Келти у поменути део српског Подуна-
вља стигли речним путем. Да су речни пу-

теви имали одлучујућу улогу у досељавању 
Келта, али и комуникацијама Скордиска са 
келтским матичним подручјем, указују бројни 
налази предмета из II-I века пре н. е., посеб-
но дугмади, украшених мотивом трискелеса 
управо у доњем Поморављу; истоветни пред-
мети карактеристични су, углавном, за алпс-

ке келтске регије. Без обзира на то да ли та врста предмета потиче из 
доњег Поморавља или алпских регија, чињеница је да они одражавају 
непосредне везе међусобно веома удаљених огранака истог народа. По-
што ни у том случају ни на једној сувоземној комуникацији које повезују 

поменута подручја нису нађени слични 
предмети, извесно је да су они доспели до 
Поморавља воденим путем - Дунавом. За-
нимљиво је да су управо ту где су се Келти 
користећи Дунав у последњим деценијама 
IV века пре н. е., искрцали на Балканско 
полуострво, где је, очигледно, постајала 
лука преко које су остваривани контак-
ти Скордиска са алпским Келтима током 
II-I века пре н. е. - и Римљани су имали 
своју главну луку у средњем Подунављу, 
у близини ушћа Млаве. Према томе, Кел-
ти су уочили изванредан значај зоне ушћа 
Мораве и Млаве у Дунав за остваривање 
својих дугорочних планова на југоистоку 
Европе. 

Постојање сигурних доказа на 
локалитету Пећине о присуству Келта у 
последњим деценијама IV века пре н. е. 

Сл. 62. Керамичка шоља – прилог из 
трибалског гроба, V век пре н.е., Стари 

Костолац, локалитет Пећине

Fig. 62 Ceramic cup from a Triballian grave, 
5th century B.C., Stari Kostolac, site Pećine

Сл. 63. Копча – прилог из келтског гроба, 
Стари Костолац, локалитет Пећине

Fig. 63 Buckle from a Celtic grave, Stari Kostolac, 
site Pećine
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актуелизује питање места сусрета Алек-
сандра Македонског 335. године пре н. е. 
„са Келтима са Јадрана” на Дунаву, о чему 
постоји антички писани извор. Претпоста-
вљало се да се тај сусрет догодио на Дунаву 
негде низводно од Ђердапа. Трибалска и келт-
ска некропола Пећине из последњих деценија 
IV века пре н. е., која се налази управо на Дуна-
ву, наговештава могућност да се тај сусрет мо-
гао догодити негде у зони Велике конфлуенце, 
јер на деловима Дунава низводно од Ђердапа 
нема ни најмањег материјалног трага о келт-
ском присуству у IV веку пре н. е. И чињени-
ца о постојању трибалске некрополе на истом 
месту у Старом Костолцу наводи на могућност 
да је млади македонски владар, ако је желео 
да победи Трибале, морао да се упути у средиште трибалске територије, 
а то је управо басен Велике Мораве и североисточни део централне Ср-
бије. Идеју да се први сусрет између Александра и Келта догодио у Срп-
ском Подунављу заступало је неколико наших и иностраних стручњака 
(Никола Вулић, Драгослав Срејовић, Флорин Меделец), коју су, иначе, 
најпризнатији познаваоци дела највећег владара у антици искључивали. 
У својим дискусијама о том питању Драган Јацановић је изнео становиште 
да је у изворима помињано дунавско острво Пеуке, за које је везан један 
од главних догађаја у Алексадровом походу на Трибале, заправо Косто-
лачка ада, а не неко острво низводно од Ђердапа, укључујући и једно од 
острва у дунавској делти. Према величини 
и према осталим карактеристикама Косто-
лачка ада не одудара од античког описа ос-
трва Пеуке из македонског похода, која се, 
иначе, налази у непосредном суседству једи-
ног до сада познатог келтског локалитета на 
средњем Дунаву из времена Александра Маке-
донског.

Несумњиво је да је македонски вла-
дар био много боље упознат са географијом 
подручја на коме су живели Трибали, по-
себно са стратешки најважнијим регијама, а 
међу њима је то, свакако, зона Велике кон-
флуенце, него што би се могло закључити 
на основу писаних извора који се односе на 

Сл. 64. Керамичка шоља – прилог из 
трибалског гроба, V век пре н.е., Стари 

Костолац, локалитет Пећине

Fig. 64 Ceramic cup from a Triballian grave, 
5th century B.C., Stari Kostolac, site Pećine

Сл. 65. Керамичка шоља – прилог из 
трибалског гроба, V век пре н.е., Стари 

Костолац, локалитет Пећине

Fig. 65 Ceramic cup from a Triballian grave, 5th 
century B.C., Stari Kostolac, site Pećine
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његов поход на Трибале. Александар је, на пример, тачно знао у ком 
тренутку би требало да се на месту где се одлучивао исход похода сједи-
не његове копнене и водене снаге. Александар је кренуо из Амфипоља 
у пролеће, издавши истовремено наредбу својој флоти у Бизанту да му 
се придруже на одређеној тачки на Дунаву, јер је знао да ће Трибали 
покушати да нађу спас на неком природно добро заштићеном острву на 
највећој европској реци. Мит о Аргонаутима, али и бројни археолошки 
налази доказују да су још Микењани користили зону Велике конфлуенце 
за своје везе са заједницама у средњем Подунављу. Управо преко тог 
подручја успостављена је веза са подручјима која су веома богата рудама 
бакра и где је, управо захваљујући подстреку с југа Балканског полуос-
трва, процветала металургија бронзе, што на својеврстан начин доказују 
бројне оставе бронзаних предмета управо у тој регији. Микенска вага 
нађена у Боноштору, делови шлема начињени од зуба дивљег вепра у Ја-
години, архитектонска пластика микенског стила са бројних локалитета у 

српском Подунављу и у басену Велике Мораве недвосмисле-
но потврђују везе две међусобно најудаљеније заједнице 
на Балканском полуострву. Антропоморфна пластика кул-

турне групе Жуто брдо несумњиво је настала под утицајем 
уметничког стваралаштва микенског света. На локалитету 

Пањевачки рит у Јагодини нађено је неколи-
ко фигурина које имитирају познате облике 
микенске пластике. Жутобрдска антропомор-

фна пластика, која је посебно заступљена 
у пожаревачкој регији, несумњиво је на-

дахнута уметничком пластиком микенског 
света, а најлепши примерак жутобрдских 
фигурина – чувени Кличевачки идол (нађен 
пре Првог светског рата у Кличевцу, који је 
нестао за време аустроугарске окупације) 
представља врховно локално божанство у 
одори микенског краља (оклоп, појас, на-

кит). И логограф. - историчар, етнограф и географ (logográphos = прозни 
писац) Хекатеј из Милета, који је у последњој четвртини VI века пре н. е. 
и на почетку V века пре н. е. прикупљао и бележио географске податке 
о Европи и Азији, које је објавио у свом делу Gês períodos (Земљопис), 
својеврсном водичу за путнике, морнаре, војнике и трговце. Ту је, поред 
осталог, дао опис и многих области у сливу Дунава, укључујући и Помо-
равље. Извесно је да је баш од тог Милећанина, Херодот у писању своје 
Историје - Historíai (приповедања, односно излагање истраживања) пре-
узео податке о рекама Ангро (Јужна Морава или Западна Морава заједно 

Сл. 66. Керамичка шоља – прилог из 
трибалског гроба, V век пре н.е., Стари 

Костолац, локалитет Пећине

Fig. 66 Ceramic cup from a Triballian grave, 
5th century B.C., Stari Kostolac, site Pećine
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са Ибром) и Бронго (Велика Морава) и Трибалској равници: „Из илирске 
земље тече према северу река Ангро и утиче у трибалску равницу (pedion 
to triballikon) и у реку Бронго, а Бронго у Истар. Тако Истар прима обе 
велике реке”. Постоје извесне недоумице да ли је Хекатејева и Херодот-
ова река Ангро - Јужна Морава или Западна Морава заједно са Ибром. 
Сигурно је, међутим, да је Бронго - Велика Морава, а Трибалска равница 
pedion to triballikon - Великоморавска котлина. Преко Херодота, који се 
обилно користио Хекатејевим подацима, планери Александровог похода 
имали су могућности да сазнају за кључну област на средишном делу се-
верног Балкана. 

Сл. 67. Керамички пехар – прилог из келтског гроба, IV век пре н.е., 
Стари Костолац, локалитет Пећине

Fig. 67 Ceramic beaker from a Celtic grave, 4th century B.C., Stari Kostolac, site Pećine

Сл. 68. Гвоздено копље са навлаком – прилог из трибалског гроба, 
V век пре н.е., Стари Костолац, локалитет Пећине

Fig. 68 Iron spearhead with sheeth from a Triballian grave, 
5th century B.C., Stari Kostolac, site Pećine
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7
Бронзана дугмад украшена мотивом трискелеса 

из Поморавља и басена Млаве 

Из Поморавља и, посебно, из басена Млаве потиче на десетине 
бронзаних дугмади и тролисних разводника за кожну опрему, од којих 
је највећи део украшен мотивом трокраке спирале (трискелес). Поред 
Великог Ветрена, где је међу предметима у остави Скордиска из I века 
пре н. е. нађено и 14 дугмади и тролисних разводника (из оставе је 10 
бронзаних дугмади са минијатурном алком на унутрашњој страни за на-
шивање и четири тролисна разводника; средњи део дугмета је калотаст, 
а периферни је раван; на калотастом делу налази се мотив трискелеса, 
чији су крајеви повијени налево; за ливење тих дугмади коришћена су 

три калупа; једним калупом изливено је пет комада, другим три и трећим 
два комада; на ивици дугмета је узано ребро; димензије: пречник 0,0185, 
висина 0,08 m; и средњи део разводника је калотаст и на њему се налази 
мотив трискелеса чији су крајеви повијени удесно)302 који су украшени 

Сл. 69. Бронзана дугмад и разводници, II – I век пре н.е., доње Поморавље и басен Млаве

Fig. 69 Bronze buttons (for bridle), 2nd/1st century B.C., Lower Morava valley and the Mlava basin

302  Stojić, M., 1999b, 43 /слајд са дугмадима отштампан је наопако због чега изгледа да су крајеви 
трискелеса повијени удесно/, idem, 1999a, 105-107.



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

415

мотивом трискелеса, позната су још само четири на-
лазишта тих предмета у Поморављу и басену Млаве: 
Хисар у Лесковцу, Градина изнад гробља у Мајуру 
(код Јагодине), Главица у Горњем Штипљу (код Ја-
године) и Чаир – Рудине у Виминацијуму, тако да 
је 50 њихов укупан број.

Дугмад су кружног или приближно 
кружног облика, а њихов средњи део је ис-
пупчен – калотаст. Највећи део дугмади има 
једну ушицу за причвршћивање на тканину 
или кожу, десетак - две ушице и неколико че-
тири ушице. Ако су украшена, украс се налази 
на калотастом испупчењу. Најчешћи украс је мотив трискелеса, а 
заступљени су примерци декорисани минијатурним круговима и мрежас-
тим мотивом. 

Дугмад која су украшена мрежастим мотивом нађена су у 
Manhingu,303 Mont Beuverau-у,304 Тителбергу,305 Hradištĕ pri Stradonicah, 
Třísov pri Českem Krumlovu,306 Oberleiserberg pri Ernstbrunnu,307 Liptovská 
Mara I,308 Štalenski vrh iznad Spodnjimi Gorjami,309 Grakarka pri Grabalji 
vasi,310 Struga Savinje v Celju,311 Vipota nad Pečovnikom,312 Gornji trg 30 
v Ljubljani,313 Cvinger nad Virom pri Stični,314 Okrajno glavarstvo v Novem 
Mestu,315 Trnišča pri Mihovem,316 Stari grad nad Podbočjem,317 Gradišče pri 
Dunaju,318 Дугмад која су украшена мотивом трискелеса нађена су на ло-
калитетима Staré Hradisko,319 Szentvid kod Velema320 и Celju.321

У средњој Европи нађено је преко 30 дугмади која су украшена 
мрежастим мотивом и само неколико дугмади који су украшени мотивом 
трискелеса, што је обрнута ситуација у односу на ону у Поморављу и 
басену Млаве где је нађено само једно дугме које је украшено мрежас-

303  Maier, F., i ostali, 1985, 44, Abb.12 - 8; Sievers S.,1992, 190, Abb.89/16; Challet, V., 1992, 133, 
fig.92/2.

304 Božič, D., 1993, 144.
305 Challet, V., Ibid., 123, fig. 92/1.
306 Božič, D., ibid., 144.
307 Ibid.
308 Pieta, K., 1982, Taf.13/18; 28/7.
309 Egger, R., i ostali, 1961, 144, Abb.81/8; Deimel, 1987, 298, Taf. 79/1-3.
310 Božič, D., ibid., 144.
311 Ibid., 144.
312 Ibid., 1993, 144.
313 Vičič, B.,1994, T.3/19, Sl. 2/1.
314 Gabrovec, S.,1993, 172, 7m T.XVI/29, Sl.2/6.
315 Božič, D., Ibid., 144.
316 Ibid.
317  Stare, V., 1973, 49, 1230, T.67/22; Guštin, M./ Cunja, R./Predovnik, K.K.K., 1993, 12, op. 18, 20, 34, 

Sl.6/11, Sl. l/1.
318 Božič, D., ibid., 144.
319 Meduna, J., 1970, Tafel 4/10.
320 Foltiny, S., 1958, 11, br. 32437, Taf. 4/4.
321 Lazar, I., 1996, 290, Taf. 2/6-7.
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тим мотивом и више десетина дугмади (укључујући ту и 10 примерака са 
Великог ветрена) која су украшена мотивом трискелеса, не рачунајући 
ту дугмад са четири ушице. Карактеристично је, такође, да су сва дугмад 
која су украшена мотивом трискелеса у средњој Европи нађена на лока-
литетима у планинском венцу који са запада оивичава панонски басен. 

И разводници за ремење украшени су трокраком спиралом, тро-
краким мотивом (у виду „мерцедесовог знака”), а један у комбинацији 
трокраког мотива и малих кругова са назначеним средиштем. Испупчења 
код свих примерака су шупље ливена.

Сви разводници су типолошки исти, а декорисани су такође мо-
тивом трискелеса, трокраким мотивом (у виду мерцедесовог знака) или 
у комбинацији трокраког мотива и малих кругова. На већини разводника 
крајеви трискелеса савијени су удесно, а код мањег броја примерка - 
улево. Инкрустација је изведена црвеним И, ређе, емајлом окер боје. 

Питањем дистрибуције тролисних дугмади посебно се бавио Д., 
Божич.322 Разводници истог типа нађени су на локалитетима: Стари град 
над Подбочјем,323 Стрмец над Белом Црквом (Belo Crkvijo),324 Гракарца код 
места Грабаљи васи,325 Сзентвид код Велема,326 Старé Храдиско,327 Три-
сов код села Ческем Крумлову,328 локалитет Хразанy код Седлчаниха,329 
Храдиштě код Страдоњица,330 Динсберг код Биебертал-Феллингсхаусе-
на331 и Монт Беувраy-у.332 

Дакле, у средњој Европи, приближно на истом простору одакле 
потичу и дугмад која су украшена мрежастим мотивом, нађено је 14 тро-
лисних разводника, колико и у Пожаревачкој регији. 

Може се констатовати да дугмад и тролисни разводници, који су 
украшени трискелесима или мрежастим мотивом, у највећем броју потичу 
из ободних подручја панонског басена и да су припадали келтским пле-
менима. Највећа концентрација ових предмета је у басену Млаве, из чега 
би се, можда, могао извући закључак да су се ти предмети ту производи-
ли. Могућно је, међутим, да су ти предмети израђивани и на неком другом 
подручју (на пример на северозападном ободу панонског басена) и да се 
у басен Млаве стизали преко једне од најзначајнијих лука на Дунаву – 
која ће се у римско време звати Viminacium и да су они одатле дистрибу-
ирани у друга подручја (на пример у Поморавље). Дакле, веза између ба-

322 Božič, D., ibid., 140-141, 145.
323 Guštin, M./ Cunja, R./Predovnik, K.K.K., ibid., 20,34, Sl. 6/10, Sl.1/2.
324 Dular, J., 1991, 88, št.14, T.51/26, Sl.3/5.
325 Božič, D., ibid., 145.
326 Foltiny, S., ibid., 11, br. 32437, Taf. 4/4.
327 Filip, J., 1956, Tab. CXXV/78,15, Tab. CXXX/10, Meduna, ibid., Tafel 4/15-16.
328 Břeň, J., 1991, 544.
329 Jansová, L., 1965, 69, obr.22/10.
330 Filip, J, ibid., Tab. CXXV/8.
331 Božič, D., ibid., 145.
332 Ibid.
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сена Млаве и осталих подручја на којима су налажена 
дугмад и разводници украшени трискелесом могла 
се одржавати Дунавом и рекама његовог слива. 
Да се на подручју Виминацијума налазила лука 
која је функционисала и током претходних 
периода праисторије упућују многи налази 
са овог локалитета укључујући ту и бројне 
келтске налазе с краја IV и почетка III века 
пре н. е, међу којима су посебно бројни ук-
расни предмети, који су несумњиво стигли на 
то подручје из средње Европе.333 Како таквих 
предмета нема ни на једном правцу сувоземних 
путева (дуж река, нити по ободу панонске низије) 
из средње Европе према зони велике конфлуенце 
може се закључити да су они овде могли стићи једи-
но речним путем, Дунавом. Према томе, без обзира 
што се подручје Поморавља и басена Млаве нала-
зи на супротним крају панонске низије у односу 
на поменуте локалитете у средњој Европи, веза 
та два подручја могла се одржавати доста лако 
на наведени начин. Дакле, постоје две могућ-
ности: (1) да су бронзана дугмад и разводници 
из басена Млаве и Поморавља произведени на 
том подручју, или (2) да су увезени са неког дру-
гог подручја (северозападног обода панонског басе-
на). Постоји, такође, и трећа могућност да су дугмад и 
разводници који су украшени трискелесом из басена 
Млаве и Поморавља произвођени на овом подручју а 
да су дугмад украшена мрежастим мотивом увезени са 
северозападног обода панонског бесана. 

Карактеристично је да већина предмета за које 
је познато место налаза потичу са насеља на узвисица-
ма. Једно дугме са две ушице и дугме са четири ушице 
нађени су на некрополи из келтског периода (пре 279. 
године пре н. е.) и времена Скордиска (после 279. го-
дине пре н. е, највероватније с краја II и I века пре н. 
е.) Чаир-Рудине у Виминацијуму. 

Извесно је да дугмад са једном и две ушице као и разводници, 
будући да имају поуздане аналогије у великој затвореној целини са Ве-
ликог Ветрена на планини Јухор из првих деценија I века пре н. е, такође 

Сл. 2. Бронзана дугмад, 
II – I век пре н.е., 

басен Млаве

Fig. 2 Bronze buttons, 
2nd/1st century, 
the Mlava basin

333 Стојић, M., 2000a, 57-67.
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потичу из истог времена.334 Одређена недоумица постоји око датовања 
дугмади са четири ушице. Наиме, нису нађене аналогије за ову дугмад. 
Интересантно је да постоје извесне сличности између ових дугмади и 
фигуре у виду шаховског пешака са бронзаног украса за главу из Соф-
ронијева, с краја VII века пре н. е.335 На тој фигури као и на дугмадима 
са четири ушице налази се мотив трискелеса, чији су крајеви такође по-
вијени удесно. Према томе, датовање и културна припадност дугмади са 
четири ушице остају отворени, мада се на основу стаклене инкрустације 
трискелеса они пре могу определити у млађе него у старије гвоздено 
доба. 

Из чињенице да да је највећи број ових предмета украшен моти-
вом трискелеса може се закључити да су ти предмети поред своје практи-
чне намене имали и одређено симболичко значење. Већ на основу облика 
дела предмета на коме се налази мотив трискелеса – калотасто испуп-
чење у средини круга – може се сматрати да је та симболика повезана са 
небом и, вероватно, најмаркантнијим телом на небу – сунцем.336 На исту 
симболику упућује и разводник на коме се налазе урезани кругови (ас-
тролошки знак за сунце је круг са обележеним средиштем). 

Савијени крајеви трискелеса сугеришу кретање у одређеном сме-
ру. На дугмадима са четири ушице која су очито причвршћивана на неко 
истакнуто (централно) место на опреми човека или коња (што подразу-
мева посматрање под правим углом предмета и трискелеса), крајеви 
трискелеса повијени су удесно. Код дугмади са једном ушицом и пуно 
ливеним испупчењем и оних са двема ушицама као и код тролисних раз-
водника - заступљени су у приближно истом броју примерци на којима 
су трискелеси повијени улево и они који су повијени удесно. Могућно је 
да су у питању предмети који су предвиђени да стоје на орми на бочним 
странама човека или коња; повијени крајеви трискелеса на дугмадима, 
у том случају, не би имали значење оријентације лево или десно већ 
кретања унапред. На култну улогу ових предмета упућује боја (црвена) 
инкрустације - боја крви, ватре и сунца. 

Занимљиво је да међу трискелесима са повијеним крајевима, при-
ближно подједнако имају завршетке оријентисане улево и исто толико 
удесно. Интересантно је, такође, да су на појединим врстама дугмади 
крајеви трискелеса повијени искључиво улево, као што су то дугмад са 
шупље ливеним калотастим испупчењем код којих су они савијени улево. 
Индикативно је да су дугмета са четири ушице украшена трискелесима 
чији су крајеви савијени удесно. 

334 Idem, 1999b, 44, idem, 1999a; idem, Veliki Vetren, 2000b.
335 Николов, Б., 1965.
336 Chevalier, J./ Gheerbrant, A., 1983, 427-429, 655-658.
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За све ове предмете карактеристично је да су кружног облика и да 
имају заобљено испупчење у средини на коме се најчешће налази украс. 
Из чињенице да постоје неукрашена дугмад и разводници може се закљу-

Сл. 70. Бронзана дугмад и разводници, II – I век пре н.е., доње Поморавље и басен Млаве

Fig. 70 Bronze buttons (for bridle), 2nd/1st century B.C., Lower Morava valley and the Mlava basin
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чити да, уколико ти предмети заиста садрже неку симболичку представу, 
да њу, примарно, изражава сам облик (кружни) предмета, а тек потом 
мотив (трискелес, мрежасти мотив, кругови са средиштем) на калотастом 
испупчењу у средини. Саставни део мотива на већини ових предмета је 
црвена паста. Дакле, извесно је да одређену симболику изражавају: сам 
облик предмета, мотив који се на њима налази и црвена боја стаклене 
пасте, којом су ти мотиви инкрустовани.

Круг је симбол неба, небеског циклуса, покривач света, станиште 
богова и бесмртне душе, представа сунца337 Мрежасти мотив може се про-
тумачити као илустрација лавиринта - симболичке слике мноштва путева 
од којих само један води ка правом циљу.338 За власника предмета, ова 
представа је путоказ ка одредишту, или замка да непријатељске силе 
у овом сплету трансцеденталних путева заувек залутају. Да је симбо-
личко значење овог мотива повезано са значењем трискелеса указује 
на то чињеница да је и он као и већина трокраких спирала инкрустован 
емајлом исте, црвене боје. На овим предметима постоје две врсте триске-
леса: са повијеним крајевима и у виду трокраког мотива („мерцедесов 
знак”). Трискелес је веома стари мотив на европском простору. Овим мо-
тивом украшавани су поједини примерци керамике Пре-Цуцутени култу-
ре, дугмад из Микене и керамика басараби стила.339 Исти мотив налази се 
на једној од фигура на бронзаном украсу за главу из Софронијева, чест 
је на грчком новцу.340 Изгледа, међутим, да је био посебно омиљен код 
Келта; њиме су украшаване готово све врсте предмета.

Поставља се питање симболичког значења ових предмета на који-
ма се налази мотив трискелеса. 

Чињеница је да прве асоцијације приликом виђења мотива на овим 
предметима могу бити – „фигуралне” - коњ у трку или птица у лету. У том 
случају симболичко значење је релативно једноставно, на пример: ватре-
ни коњ пропиње се из таме подземног света „испод западног океана” да 
би са својим јахачем (људском душом) одјездио вечним небеским богови-
ма.341 Небројане су легенде коњичких народа (какви су били и Скордис-
ци) о неразлучивој симбиози јахача и његовог коња.342 Дању јахач усме-
рава кретање свог коња; кретање се може наставити и ноћу захваљујући 
изоштреним коњским чулима.343 Дакле, јахач са својим коњем несметано 
наставља свој пут, прелази из дана у ноћ, из живота у смрт, из ноћи у 
дан – из смрти у нови живот. Извесно је да је управо та способност коња 

337 Ibid., 320-324.
338 Ibid., 337-338.
339  Ellis, L., 1984, Fig.4/7; Bouzek, J. 1985, 60-67, Fig.25/7, Fig. 29/3-4; и наведена литература; Vulpe, 

A., 1987, Abb. 14/4-5.
340 Николов, Б., ibid.
341 Chevalier, J./ Gheerbrant, A., ibid., 270-272, 276-277.
342 Ibid., 271-272.
343 Ibid., 271.
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допринела да се племенита животиња повеже са хтонским светом. Коњ 
из доњег света је црвен, баш као стаклена паста којом су инкрустовани 
мотиви на бронзаним предметима (још један прилог онима коју заступају 

Сл. 71. Бронзана дугмад, II – I век пре н.е., доње Поморавље и басен Млаве

Fig. 71 Bronze buttons, 2nd/1st century B.C., Lower Morava valley and the Mlava basin
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мишљење да трискелес симболише коња), он је оваплоћење три хтонска 
елемента: подземне ватре, подземне воде и земље.344 

Они који у трискелесу, пре свега, виде стилизовану птицу, сва-
како да сматрају да ова представа симболише гласника богова - везу из-
међу људи на земљи и богова на небу.345 И они који трискелес тумаче као 
представу кретања сунца, имају права.346 Повијени крајеви овог трокра-
ког мотива који је изведен на калотастој плочи као да илуструју зрачење 
и непрекидно кретање звезде која даје живот на земљи. У овом случају, 
црвена боја у трискелесима може значити вечну сунчеву ватру. Значајан 
прилог заступницима оваквог тумачења јесте представа на разводнику 
на коме се налазе три круга са означеним средиштем распоређена у три 
поља које је на калоти овог предмета формирају краци трискелеса. Не 
ради ли се овде о персонификацији врховног келтског бога - бога Луга, 
званог лице сунца или, можда, о атрибуту бога рата – Огмеа, о чему има 
извесних писаних индиција.347 Занимљиво је да је зодијачки знак сунца 
управо круг са тачком у центру.348

Тешкоће у утврђивању прецизног симболичког значења ових 
предмета чини сложенијим и то што на њима постоје три типа триске-
леса: са повијеним крајевима улево, са повијеним крајевима удесно и 
у виду трокраког уреза („мерцедесов знак”). Келти, као и многи остали 
народи, оријентисали су се у простору на тај начин што су лице окрета-
ли излазећем сунцу; у том случају десна страна тела усмерена је југу, а 
лева страна северу.349 И приликом различитих обреда предвиђања до-
гађаја, повољни предзнаци очекивани су на десној страни. И код већине 
осталих народа, десна страна, страна на којој је десница у којој се носи 
оружје, је важнија од леве стране. Карактеристично је да су крајеви на 
трискелесима на дугмади са четири ушице која су несумњиво стајала на 
средишном месту (коњске главе?) повијени удесно, дакле на ону страну 
са које се према веровању Келта очекивало што ће за њих бити повољно. 
Намеће се питање да ли су трискелеси на осталим предметима који се 
објављују у овом раду заиста повијени улево или удесно. Наиме, уколико 
су ти предмети стајали бочно, односно симетрично на опреми онда се пре 
може говорити о оријентацији напред – назад, него лево – десно. Пош-
то међу овим предметима има приближно исто оних чији су трискелеси 
супротно повијени, највероватније је да су ти предмети заиста стављани 
симетрично, односно бочно, и да су крајеви трискелеса сугерисали пре 
кретање унапред него уназад. 

344 Ibid.
345 Ibid., 540-541.
346 Ibid., 1983, 655-658.
347 Ibid., 1983, 658, Цермановић-Кузмановић, А./Срејовић, Д., 1992, 325.
348 Ibid., 1983, 658.
349 Chevalier, J./ Gheerbrant, A. Ibid., 115.
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Сл. 72. Бронзана дугмад, II – I век пре н.е., доње Поморавље и басен Млаве

Fig. 72 Bronze buttons, 2nd/1st century B.C., Lower Morava valley and the Mlava basin
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Има доста основа да се тврди да је трискелес за четвртину реду-
кован мотив свастике, и да има симболичко значења као овај прастари 
симбол кретања сунца.350 И мишљење да ти кружни предмети са пред-
ставом трокраке спирале представљају точак - симбол сунца - атрибут 
важних келтских богова, има потпору у ликовним представама (на при-
мер на котлу из Гунденструпа) и у митологији (мајка бога Луга је била 
сребрни точак, бог с точком - Таранис).351

Свакако да није случајно што су мотиви на далеко највећем броју 
предмета инкрустовани емајлом црвене боје. Извесно је да је црвена 
стаклена паста замена за скупоцени корал – окамењену Медузину крв, 
омиљени материјал који су Келти користили за инкрустовање мотива на 
својим уметничким предметима почевши од краја VI века пре н. е. Сим-
боличка значења црвене боје је несумњиво проистекла из њене слич-
ности са бојом крви.352 Црвена боја је ратничка боја, симбол срчаности.353 

Није случајно што је управо црвена боја боја богова рата. Занимљиво је, 
међутим, да црвена боја код Келта има и друга значења; на пример: бог 
– друид Дагда је црвен од великог знања.354 

Осим трокраке спирале, трокраког мотива и три круга којима су 
украшени бронзани предмети из Поморавља и доњег тока Млаве, број 
три јавља се и у конструктивним елементима разводника – који имају 
три алке. Занимљиво је, такође, да је у Поморављу заступљен још један 
тип разводника у виду три повезане алке, који несумњиво представљају 
варијанту тролисних разводника.355 По свему судећи и сами ти предме-
ти карактеристичне тролисне форме имају вероватно слично симболичко 
значење као и најзаступљенији симболички мотив – трокрака спирала - 
трискелес. 

Очито је да је симболичко значење ових предмета веома сложе-
но. Симболичко значење једног према форми истовремено апстрактног 
и фигуралног мотива је несумњиво комплексно и вишеслојно. Лако је 
у трискелесу са повијеним крајевима доживети коња у трку, крилатог 
коња, или птицу у лету. Кретање је сугерисано постављањем овог моти-
ва на калотасто средиште кружног предмета када се трискелес види као 
апстрактна представа. Трискелес се може схватити и као знак божанске 
тријаде, или три најважнија природна елемента: земље, воде и ваздуха 
(Тријаде, тројне личности, троглави богови су карактеристични за келт-
ску религију као што су Бригит, Цернунос у друштву са две богиње, бо-
гиња Морган у друштву са две богиње, троглави пас бога Суцела, богиња 

350 О симболичком значењу свастике: Chevalier, J/ Gheerbrant, A., ibid., 661-662.
351 Ibid., 289-291, Цермановић-Кузмановић, А./Срејовић, Д., ibid., 525.
352 Chevalier, J./Gheerbrant, A., ibid., 79-80.
353 Ibid., 79-80.
354 Ibid., 1983, 80; о богу Дагди: Цермановић-Кузмановић, А./Срејовић, Д., ibid., 91.
355 Stojić, M., 1999b, 43.
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Матрес, три брата Луга).356 У црвеним крацима који обухватају 
калоту у средишту предмета могу се препознати муње које 
баца бог (Таранис?).357 Чини се да ништа тако очигледно не 
илуструје кретање и вишеструка значења сунца као ти 
дискови који се чине да их трокрака спирала непрекидно 
окреће. Утрљана црвена боја у узане бразде може значи-
ти крв која тече у жилама омогућавајући тако живот, или 
крв која истиче предочавајући гашење живота. 

Све што је предочено у вези истраживања сим-
боличког значења мотива трискелеса потврдило је и 
својеврсну самоодбрамбену природу симбола која не до-
звољава да се дође до циља - жељени резултат је у обр-
нутој размери у односу на уложени рад; потврђено је да 
симболика, најчешће, није створена на рационалној ос-
нови – она је настала спонтано у одређеним околностима, 
околностима условљеним изузетно сложеном друштвеном 
ситуацијом и духовним стањима који се не могу реконстру-
исати на основу артефаката. 

Чињеница је, међутим, да ти бројни предмети које 
одликује трокрака спирала, карактеришу један од келт-
ских племена - Скордиске и то у време њихових изузетно 
тешких борби са Римљанима, после 130. године пре н. е. 
Да ли су у том одсудном раздобљу ти предмети са мотивом 
трискелеса произвођени масовно у пропагандне сврхе, као 
средство подсећања на дубину традиције овог келтског наро-
да, или су они само ознаке коњице Скордиска.358

Сл. 73. Гвоздена оплата, 
II век пре н.е., Стари Костолац

Fig. 73 Iron sheet, 2nd 
century B.C., Stari Kostolac

356 Цермановић-Кузмановић, А./Срејовић, Д.,1992, 80, 85, 365, 510.
357 Ibid., 1992, 515.
358 Stojić, 1999b, 42-43.
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Introduction
Archaeological material, presented in the first two volumes of the 

series “Archaeological materials of Serbia”, shows many similarities in the 
prehistory of the Niš and Kruševac regions. The material, published in the 
third volume, shows, however, certain differences in the prehistoric develop-
ment of the Braničevo region - northeast part of Serbia (Lower Morava valley, 
Stig), when compared with the first two regions. 

In the Braničevo region, for example, the Early Aeneolithic elements 
of type Bubanj I are less noticeable than in the West and South Morava val-
ley. In the Middle Aeneolithic there are fewer sites belonging to the Ostriko-
vac group in the northeast part of Central Serbia than in the Kruševac and Niš 
regions. The Vatin group in Braničevo shows the same characteristics as in 
south Banat. In the Braničevo region there are also sites with pottery of the 
Verbicioara group. However, the most pronounced differences are noticeable 
in the Late Bronze Age and at the beginning of the Iron Age, when the Žuto 
Brdo group dominates here. This group was only sporadically known in the 
other parts of the Morava valley. 

The Braničevo region is characterised also by its artistically shaped 
stone objects from the protostarčevo period, by intensive copper mining and 
the copper metallurgy within the Vinča group, Juhor type bracelets, attrac-
tive statuettes of the Žuto Brdo group, a large number of hoards from Iron 
Age I (ca. Br D – Ha A2), a mixture of Gava and Žuto Brdo elements, silver 
“belts” of the Mramorac type, the Triballian necropolis in Stari Kostolac, pre-
monetary means of payment, the Celtic necropolis in Stari Kostolac and many 
finds from the Scordiscan period. These particularities will be presented in 
separate addenda at the end of the book. 

Milorad Stojić and Dragan Jacanović
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The history of the prehistoric collection 
„Aiming to arrest, as far as possible, this theft of antiquities, 

a museum within the gymnasium was founded in 1895 thanks to the 
insistence of professors..”(from the Annual report of the Serbian Royal 
Gymnasium in Požarevac for 1896/1897)

The National Museum in Požarevac is one of a small number of Muse-
ums in Serbia and the Balkan peninsula, which exist over 100 years. Namely, 
in the Požarevac gymnasium an archaeological collection was formed – a 
museum in 1896, and Regulations concerning the administration of the col-
lection, were drawn up. The first written document which refers to a find 
of archaeological objects dates from 1820. That year, Marko Todorović, the 
“knez” administrator of Požarevac, informed knez Miloš that coins were found 
in the village Majdan in Kučajna. Coins, „sindžiri“ and marble plates were 
mentioned in this report. Reacting to frequent reports of finds of archaeologi-
cal objects in the Braničevo area and other parts of Serbia, the Ministry of 
Education (popečiteljstvo prosveštenija) issued a directive to district admin-
istrators in 1844 to take care of the antiquities („drevnosti“) of our country 
and to send them to the newly formed Museum of Serbia (Muzeum Srbski).  
F. Kanitz left evidence of scrupulous destruction, particularly, of the site Vi-
minacium; he mentioned 4000 carts loaded with bricks and stone, antique 
coins, figurines, jewellery, glass vessels, epigraphic monuments. Inspired by 
Kanitz’s reports, M. Valtrović organised archaeological excavations in Vimina-
cium in 1882. and published the results in Starinar 1 for 1884. Archaeologi-
cal investigations were mainly directed towards Viminacium and some other 
sites, which had been devastated.

 Bearing in mind the importance of archaeological heritage for the 
milieu from which it derives and also for the entire country, intellectuals 
from the Požarevac gymnasium, and above all the professor of history, Luka 
Jevremović, decided to collect and guard archaeological objects in the school 
building. One room was set aside for this purpose, and in the courtyard - the 
area for a lapidarium. „Museum regulations“, which were accepted the same 
year, were conceived in such a way that they can be applied, with only small 
changes, even today. For example, article 5 says: „In the Museum there is a 
Visitor’s book and a Museum inventory. In the inventory all newly acquired 
antiquities have to be inscribed within 24 hours so that the director can con-
trol it at all time“. It is unfortunate that today one does not apply article 9: 
„The Museum will take all adequate measures to prevent the dispersal of 
antiquities, their taking away and selling to private persons for commercial 
purposes. To achieve this satisfactorily, the police will be available to the 
Museum manager at all times “. There was an annual budget for the work, 
and each year a detailed report on Museum activities was written, particularly 
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about the objects acquired for the museum. On the basis of these reports 
one can see that the Museum acquired more and more material, above all ar-
chaeological objects. An important part in these reports was mention of how 
much the Museum activity decreased the robbing of Viminacium and other 
sites in the Braničevo region.. Already at the beginning of the 20th century 
(1906/7) publishing a Catalogue of the Museum’s permanent exhibition was 
considered, for which Professor Božidar Đorđević had particular merits. In 
1907 a specialised library was established. Starinar (review of the Serbian 
Archaeological Society) and Glasnik Zemaljskog muzeja in Sarajevo were 
acquired, as well as several well known foreign reviews and a handbook for 
numismatic. 

Until the beginning of the 20th century, archaeological material from 
the antique period, mainly from Viminacium , was collected. However, in the 
school report for 1906/7 „several prehistoric stone objects“ were mentioned, 
and in 1910 in the village Pečanica a hoard with 14 bronze objects was found 
(six sickles, two spearheads, three socketed axes – celts, two sword frag-
ments, and a bar). 

Сл. 74. Теренске скице и фотографије археолошког локалитета Извор, средина XX века

Fig. 74 Terrain sketches and photographs of the site Izvor, middle of the 20th century



Милорад Стојић и Драган Јацановић

430

ПОЖАРЕВАЦ

At the time of the Bulgarian occupation in 1915, during World War 
One, the Gymnaisum archaeogical collection was destroyed. The gymnasium 
had sent a list of objects to be evacuated to the Ministry of Education. On this 
list there were, e.g., 19 prehistoric bronze tools. The school report for 1930/1 
mentions that the Museum was restored and that Professor Nikola Bošković 
was appointed manager. This museum continued to work during World War 
Two, administered by Nedić’s Ministry for education and the Germans. Apart 
from Nikola Bošković, Georgije Orlov, then Mihailo Miladinović, retired direc-
tor of the gymnasium and Radivoje Pejić, retired professor showed great en-
thusiasm for the Museum work. After the liberation of Požarevac, 15. October 
1944, the museum was further active and in 1946 received the status of a 
District museum. 

From 1947 to 
1951 archaeological ex-
cavations of the multi-
period site (prehistory, 
antique, Middle Ages) 
Margum in Dubravica 
were organized. This 
was an important step 
for the investigation of 
prehistory in this re-
gion. The professional 
team included Đorđe 
Mano – Zisi, dr Rastis-
lav Marić and dr Milutin 
Garašanin. The turning 
point in the work on the 
archaeology of this area was the appointment of two official Museum cus-
todians, archaeologists Milan Pindić and Milica Kosorić, who organized ar-
chaeological excavations on prehistoric sites in Kličevac, Usje, Zabrđe and 
Trnjane.

The archaeological collection from the prehistoric period has been 
considerably enriched by the rescue excavations of Viminacium, which are 
carried out regularly each year..

Today the National Museum in Požarevac is active on the territory 
of the communes Veliko Gradište, Golubac, Malo Crniće, Kučevo, Petrovac, 
Žagubica, Žabari and Požarevac. The prehistoric collection contains some 
5000 objects. 

Сл. 75. Теренска скица археолошког локалитета у селу Пољана

Fig. 75 Terrain sketch of the site in the village Poljana
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Cultural stratigraphy of preistoric sites in Braničevo
 

Up to now Paleolithic sites were not found in the Požarevac area, but 
due to the fact that there are many caves, it is possible that this situation will 
change in the future. 

Traces of Mesolithic cultures were found only in the Iron Gate area, but 
many Early Neolithic and Middle Neolithic sites in the Morava valley and the 
Braničevo region suggest the existence of a numerous local population in the 
Mesolithic, which was the foundation on which the Neolithic cultures were built.

Neolithic (Late Stone Age)
In the Braničevo region, without the Iron Gate area, a limited number 

of sites from Early Neolithic (Protostarčevo) is registered - Lugovi in Drm-
no and Ograđje in Dubravica. Three accidental finds in Ćovdin, Lučica and 
Šetonje suggest that these were most probably sites from the same period. 

To the Starčevo group belong: Drmno, site Lugovi, Dubravica, site 
Orašje, Kasidol, site U selu, Kasidol, site Samočeva, Malo Crniće, site Toplik 
and Salakovac, site Bresje I.

There are 26 Vinča sites from all de-
velopment phases of this group. Archaeolog-
ical investigations of larger scale, carried out 
in Belovode, showed that in the later phase 
of the Vinča group, copper was used. There 
were also specialised settlements where 
copper mining, working and finishing copper 
objects, then trading finished products (ob-
jects, colour) were the main form of econ-
omy. Long term excavations on the site in 
Veliko Laole provided convincing data con-
cerning continuous copper metallurgy within 
the Vinča group. There is evidence that the 
mining region in East Serbia was the main 
supply source for this site. 

Investigations of this site showed 
that copper concentrates of malachite and 
azurite did not serve only as attractive pig-
ments but also for the production of copper 
half-products and objects of this metal. A 
mould found on the site shows that copper 
objects were not made only by cold ham-
mering from malachite. 

Сл. 76. Предмети од кремена, млађе камено доба, 
винчанска културна група, Пожаревац, локалитет 

Минине воде

Fig. 76 Flint objects, Late Stone Age, Vinča group, 
Požarevac, site Minine vode
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Sites from the Early Neolithic, Protostarčevo group
1. Drmno, site Lugovi
2. Dubravica, site Orašje
3. Lučica, site Brdo – izvor 
4. Ćovdin 
5. Šetonje

Sites from Middle Neo-
lithic, Starčevo group

1. Drmno, site 
Lugovi
2. Dubravica, site 
Orašje
3. Kasidol, site U 
selu 
4. Kasidol, site 
Samočeva
5. Malo Crniće, site 
Toplik
6. Salakovac, site 
Bresje I

Sites from Late Neolith-
ic, Vinča group

1. Drmno, site Lugo-
vi
2. Dubravica, site Orašje
3. Dubravica, site Stari vinogradi
4. Kalište 
5. Klenovnik, site U selu 
6. Kličevac, site Hrastovača
7. Kobilje, site Staričino
8. Kostolac, site Ostrovo
9. Krupaja, site Vrelo – Selište
10. Leskovac
11. Lopušnik, site Pazarište
12. Lučica, site Brdo – izvor 
13. Malo Crniće, site Tate
14. Oreškovica
15. Poljana, site Dvorište Tihomira Đorđevića – kod česme
16. Poljana, site Kod česme 
17. Požarevac
18. Rašinac
19. Rečica
20. Salakovac
21. Simićevo, Bašta Tomislava Obradovića 
22. Stari Kostolac, site Mali grad
23. Stari Kostolac, site Rudine
24. Šupine, site Selište
25. Veliki Popovac
26. Veliko Laole, site Belovode
27. Viteževo

Сл. 77. Керамичка посуда, винчанска културна група, 
Велико Лаоле, локалитет Беловоде

Fig. 77 Ceramic vessel, Vinča group, Veliko Laole, site Belovode
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Aeneolithic
In the Braničevo region, 

where several dozen Aeneolithic 
sites were discovered, the follow-
ing Aeneolithic groups were reg-
istred: (Salcuţa I - III), Baden, 
Koţofeni and Kostolac. There is just 
one item, a miniature beaker from 
Drmno, which can be connected 
with the Bubanj I group. In this 
area a site belonging to the Os-
trikovac group (phase Ostrikovac 
Ib) was also found, while sites of 
the Vučedol group are not known. 
It is interesting that there are not 
many finds of Kostolac pottery, al-
though this group was identified 
on the basis of pottery at the site 
Kostolac in Braničevo. The Kos-
tolac group was one of most pow-
erful Aeneolithic groups in some 
parts of Central Europe and the Balkan peninsula. It is obvious, however, 
that the Braničevo region can not be considered as a representative area of 
this mighty community.

Aeneolithic groups in our country, as archaeological material around 
Požarevac states, were impressed by the copper metallurgy processes as a 
new technology, and tried to show that in all their activities, but it did not 
have a practical role in their life ( there are no copper tools or cooper arms in 
this period yet). According to the evidence it appears that the revolutionary 
transition from cold technologies (cutting and polishing stones and miner-
als), to thermal technology (melting ore and molding objects) in the finish of 
tools, arms and ornaments provoked a change in the way of thinking and in 
the approach to life, which was to have far-reaching consequences. New raw 
material was not found in nature ( with some exceptions) but was the result 
of complex procedure. Up to that moment all raw materials (stone, bone, 
wood, earth) were found to hand in nature. Now for the first time, uniting 
divine fire with material from within the earth, he created a metal of blood 
colour, from which threads like sinews can be made, plates which mirror the 
sunlight, hammers like those which make thunders, unbreakable pointed and 
sharp objects which can be mended. Until now religion was based on the veg-
etation cycles - birth, development, death and rebirth. As usually happens, 

Сл. 78. Керамички калуп, бакарно доба, Стари Костолац

Fig. 78 Ceramic mould, Copper Age, Stari Kostolac
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the new knowledge acquired an over accentuated role. Obviously there was a 
wish to abandon quickly the old error that all in nature depends on the Neo-
lithic principle where monthly cycles dominate, underground forces - mystic 
life processes - death and rebirth. Suddenly it was understood that there are 
in nature much more complex and deeper processes which create new things, 
wonders, if one unites matter, fire and spirit. One of the most important con-
sequences of this knowledge was the transition from inhumation to cremation 
of the dead, aiming not to destroy the lifeless human body but to separate 
the divine spirit - soul, from its temporary habitation - human body - and re-
turn it to Heaven to its eternal home. 

Copper Age, Early Aeneolithic, Krivodol-Salcuţa-Bubanj group
1. Duboka, site Gaura mare
2. Crljenac, site Stig
3. Crljenac, site Grac
4. Ćovdin, site Nikolina đula
5. Ljubinje, site Majura II
6. Malo Gradište – Ljubinje, site Majura
7. Smoljinac, site Zmajevac

Сл. 79. Керамичка посуда, баденска културна група, Дрмно, локалитет Лугови

Fig. 79 Ceramic vessel, Baden group, Drmno, site Lugovi



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

435

8. Starčevo, site Mali Bubanj
9. Stari Kostolac, site Pećine
10. Šetonje, Bucure
11. Toponica, site Selište
12. Veliko Laole, site 
Oborište

Middle Aeneolithic, Baden 
group

1. Drmno, site Lugovi
2. Dubravica, site Orašje
3. Golubac, site Ušće Tu-
manske reke
4. Kasidol
5. Klenovik
6. Zabrega, site Tomin 
grob

Late Aeneolithic
1. Ćovdin, site Đule, 
Koţofeni group
2. Drmno, site Lugovi, Kos-
tolac group
3. Drmno, site Nad lugom, Kostolac group
4. Dubravica, site Orašje, Kostolac group
5. Kalište, Copper or Bronze Age, Kostolac 
group
6. Kasidol, site U selu, Kostolac (Koţofeni) 
group
7. Kličevac, Koţofeni group
8. Laznica, site Krš ku albina, group Ostrikovac I b, Kostolac group, Koţofeni 
group
9. Milatovac, site Vitarevac, Koţofeni group.
10. Osanica, site Ćetaće, Kostolac (Koţofeni) group
11. Poljana, site Sestroljin, Kostolac group
12. Rečica, site Majur, Koţofeni group
13. Simićevo, dvorište Tomislava Obradovića, Copper Age ?
14. Turija, site Stenje, Koţofeni group
15. Veliko Laole, site Belovode, Koţofeni group
16. Viteževo, site Konjušnica, Kostolac-Koţofeni groupa 
17. Zatonje, site Dolovi, Kostolac (Kotofeni) group 
18. Žagubica, site Zidjita, Kostolac-Koţofeni group
19. Žagubica, site Straža, Kostolac (Koţofeni) group

Сл. 80. Керамичка посуда, баденска културна 
група, Дрмно, локалитет Лугови

Fig. 80 Ceramic vessel, Baden group, Drmno,
 site Lugovi
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Bronze Age
The Bronze Age in Serbia is divided into Early, Middle and Late Bronze 

Age. There are some uncertainties about the beginning of the Bronze Age, 
although most authors date it from the turn of the 3rd to the 2nd Millenium 
(ca. 2000 B.C.) The period from 1300. to 800. B.C. is usually identified as the 
Late Bronze Age or the Transitional period between the Bronze and Iron Age. 
Iron objects belonging to all cultural groups in Serbia (including the groups 
from the Braničevo region) from the timespann 13-11 century B.C., as well as 
numerous iron objects from 10th/9th century B.C. (Kalakača phase), prove 
that iron was in continuous use from the beginning of the 13th century. Be-
side iron, the entire material culture, way of life, social organisation, burying 

rites, the appearance of necropolises, are all 
elements that differ significantly from those 
in the Bronze Age. M. Stojić dated the Late 
Bronze Age in Serbia aproximately to the 
14th century B.C. and for the period 13th 
-8th century B.C. he accepted M. Garašanin’s 
term Iron Age I or the Transitional period 
from the Bronze to the Iron Age, with four 
development phases. Recent excavations 
of the necropolis Mojsinje near Čačak and 
the multi-period settlement Panjevački rit in 
Jagodina, as well as recent investigations of 
the Iron Age in Vojvodina, showed that the 
cultures from the 14th century represent in-
deed the Late Bronze Age while the Kalakača 
horizon is not the last phase of Iron Age I 
but the early phase of Iron Age II, according 
to M. Garašanin’s division. 

Up to the eighties of the 20th century three Bronze Age groups : 
Bubanj-Hum III, Belotić-Bela Crkva and Vatin group were identified in Serbia, 
south of the Sava and Danube. The groups Bubanj-Hum III and Belotić-Bela 
Crkva represented the Early Bronze Age, while the Vatin group, with just one 
settlement in Ljuljaci, the Middle Bronze Age. All other Vatin sites – all ne-
cropolises - were designated as a particular cultural manifestation within the 
Vatin group, which was named “Westserbian variant of the Vatin group.” 

In the 70ties several multi-period settlements were investigated in 
the Velika Morava valley, with the layers belonging to the Bronze Age settle-
ments of the Bubanj-Hum III, Vinkovci and Vatin groups (Majur, Ostrikovac). 
In the meantime Bubanj-Hum III sites were found in Braničevo, the West 
Morava valley, the South Morava valley and in Banat. In the Velika Morava 

Сл. 81. Камени калуп за ливење бронзаних 
предмета, позно бронзано доба – гвоздено доба I a, 

Голубац, ушће Туманске реке

Fig. 81 Stone mould for bronze objects, Iron Age I a, 
Golubac, Mouth of the Tumanska river
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basin some settlements of the Vinkovci group were discovered (Ostrikovac, 
Bunar, Lešje). 

It has been pointed out that the territoiry of the Bubanj-Hum III 
group, or the culture with two handled beakers , named after the most repre-
sentative form of the material culture of this community, embraces the entire 
Morava valley and the Serbian Danube valley, downstream from the mouth of 
the Sava, including Banat. In Braničevo, besides the two-handled beakers, a 
miniature bronze dagger, characteristic of this period was also found. 

In the Middle Bronze Age the Vatin group developed in Braničevo, 
inermingling to a certain extent with the Verbičoara group. In the Požarevac 
area there are a considerable number of sites of this group in comparison 
with other Serbian regions south of the Sava and Danube. 

The Late Bronze Age and the first phase of Iron Age I (Ia) in Braničevo 
are characterised by the development of the Žuto Brdo group. The eponime 
site of this group Žuto brdo in the village Usje is situated in the Požarevac 

Сл. 82. Керамички постамент за урну, позно бронзано доба – гвоздено доба I a, 
Дубравица, локалитет Орашје

Fig. 82 Ceramic base for an urn, Iron Age I a, Dubravica, site Orašje
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area. Unlike the Aeneolithic cultural group Kostolac, which is defined on the 
basis of archaeological material from the sites in this region but which clearly 
are not representative of that cultural group, the site Žuto brdo in Usje as 
well as other sites of this group show that the entire development of this com-
munity in the Late Bronze Age and Iron Age I was documented in Braničevo. 
Some sites from the Požarevac area show that the Žuto Brdo group survived 
well into Iron Age I, and intermingled with contemporary communities from 
neighbouring regions Belegiš II, Gava and Paraćin II. 

Сл. 83. Урна, позно бронзано доба – гвоздено доба I a, Усје, локалитет Жуто брдо

Fig. 83 Urn, Iron Age I a, Usje, site Žuto brdo
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Early Bronze Age
1. Batovac, site Obala Morave
2. Drmno, site Nad lugom
3. Kličevac
4. Trnjane, site Kod groblja
5. Usje, site Grad, (?)

Middle Bronze Age бронзано доба
1. Bare
2. Batovac, site Obala Morave
3. Bratinac, site Mlava
4. Batuša, site Livadica
5. Crljenac, site Glavica
6. Drmno, site Lugovi
7. Drmno, site Nad lugom
8. Drmno, site Manastir Rukomije
9. Dubravica, site Orašje
10. Golubac, site Ušće Tumanske reke
11. Klenovnik, site U selu
12. Kličevac
13. Kličevac, site Kod zadružnog doma
14. Kostolac, site Kod centrale 
15. Kravlji Do, site Izvor
16. Kurjače
17. Malo Crniće, site Toplik
18. Novi Kostolac
19. Poljana, site Sestroljin
20. Požarevac, site Živinarska farma
21. Usje, site Grad
22. Vinci, site Žuto brdo
23. Zabrega, site Tomin grob

Сл. 84. Бронзана алатка за извођење украса, 
позно бронзано доба – гвоздено доба I a, Голубац, 

ушће Туманске реке

Fig. 84 Bronze tool for decorating – Iron Age I a, 
Golubac, Mouth of the Tumanska river
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Iron Age
M. Garašanin divided the Iron Age in four phases - Iron Age I-IV. On 

the basis of this periodisation M. Stojić divided Iron Age I into three phases: 
Iron Age Ia-c, Iron Age II contains also three phases (Iron Age IIa-c), named 
after the sites: Kalakača, Lanište I and Lanište II – Basarabi. Iron Age III was 
also divided into three phases: Iron Age IIIa-c. 

The stratigraphy of the site Bosutska Gradina in Vašice near Šid pro-
vided a basis for identification of the cultural manifestations of the Early Iron 
Age in the Middle Danube Valley and in the greater part of the Morava valley. 
The oldest phase is the Kalakača stratum, the next phase is characterised 
by pottery with “S” stamped motifs and the third phase by the channeled 
pottery. The final layer of the second stratum contains pottery with tremolo 
decoration. The site Crvena livada in Jagodina has the same stratigraphy, 
with a rich layer containing tremolo pottery. The relationship between the 
pottery with “S’ motifs and tremolo pottery is clearly seen at the site Gradac 
in Lanište. A representative site of tremolo pottery is the necropolis Basarabi 
in Oltenia. 

Iron Age I in the Braničevo region had two development periods. The 
first is characterised by the development of the Žuto Brdo group, while the 
second is marked by intensive intermingling of this group with the groups 
Belegiš II, Gava and Paraćin II. This intermingling, noticed also in other parts 
of the Morava valley, in East Serbia and Northwest Bulgaria, resulted in the 
creation of a unique culture, which was the basis for development of the Trib-

Сл. 85. Бронзане тестере, део оставе, гвоздено доба I, Клење, локалитет Крушар

Fig. 85 Bronze saws, part of the Klenje hoard, Iron Age I, site Krušar
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alli, one of the most powerful Balkan nations. A small number of sites from 
the last phase of Iron Age I – I c in the Požarevac area suggests that at the 
beginning of the last millenium B.C. a serious crisis reached this region too, 
with a considerable decrease of inhabitants and impoverishment of the mate-
rial culture. 

A great number of sites from the 9th century (Iron Age II a, Kalakača 
phase) in this region as well as in other parts of the Morava and Danube 
valleys, show that there was a revival of cultural development for a short 
time, in which impulses from the south, above all from the territory of pres-
ent day Greek Macedonia, played an 
important role. Ethno-cultural unity 
characterises this area as far as the 
3rd century B.C. At the end of the 7th 
century there was an intensive inter-
mingling of the communities that 
lived in Srem, south Backa and 
south Banat, with those in 
Braničevo, as seen from 
Basarabi pottery, where 
simple incisions were 
combined with channel-
ing (e.g. pottery from 
site Orašje in Dubravica). 

The 6th/5th centu-
ry period - Iron Age III - was 
relatively well represented in the 
northeast part of Central Serbia. 
Apart from pottery, characteristic of 
the 6th/5th century Triballian settle-
ments, there is a Triballian necropolis in 
Pećine as well as several silver belts of the 
Mramorac type. 

Some thirty sites from the Late Iron 
Age are registred in Braničevo, among which 
the Celtic finds in Stari Kostolac (necropolis 
Pećine) from the last decades of the 4th cen-
tury B.C. are paticularly important.

Сл. 86. Керамичка посуда, гвоздено доба I a, 
Голубац, ушће Туманске реке

Fig. 86 Ceramic vessel, Iron Age Ia, Golubac, 
Mouth of the Tumanska river
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Сл. 87. Златни привесак, Клење

Fig. 87 Gold pendent, Klenje
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Late Bronze Age - Iron Age I a
1. Batovac, site Obala Morave
2. Bradarac, Istočni sektor površinskog kopa Drmno
3. Crljenac, site Grac
4. Crljenac, site Stig
5. Dobrnje, site Kruševica
6. Drmno, site Lugovi
7. Drmno, site Manastir Rukomije (?)
8. Drmno, site Nad lugom
9. Dubravica, site Obala Velike Morave nedaleko od ušća
10. Dubravica, site Orašje
11. Golubac
12. Golubac, site Džinovsko groblje
13. Golubac, site Kod ušća Tumanske reke
14. Golubac, site Ušće Tumanske reke
15. Kasidol
16. Kasidol, site Samočeva
17. Kasidol, site U selu
18. Klenovik
19. Klenovik, site U selu, 
20. Klenovik, Severozapadni revir površinskog rudnika uglja Ćirikovac
21. Kličevac
22. Kličevac, site Katanski brod
23. Kličevac, site Kod zadružnog doma
24. Kličevac, site Pomrlovo
25. Kličevac, site Rastovača
26. Kobilje, site Staričino
27. Kobilje, site Staro Kobilje
28. Kostolac, site Kod centrale 
29. Kostolac, site Kod vodopada 
30. Kravlji Do, site Izvor
31. Kumane, site Smrkovo
32. Laznica, site Krš ku albina
33. Ljubičevo
34. Lučica, site Brdo - Izvor
35. Malo Crnće, site Toplik
36. Malo Crniće, site Ambulanta
37. Malo Crniće, site Staričino
38.  Malo Gradište – Ljubinje, site Majura
39. Novi Kostolac
40. Ostrovo, site Ostrovac
41. Porodin, site Presedna
42. Požarevac, site Minine vode
43. Požarevac, site Pujin potok
44. Požarevac, site Selište
45. Požarevac, site Šećerana
46. Požežena, site Gradac
47. Ram, site Ušće Karaša
48. Ranovac, site Kod škole
49. Salakovac, site Bresje
50. Salakovac, site Mogila – Most
51. Smoljinac, site Zmajevac
52. Srednjevo, site Dobri do
53. Srednjevo, site Ravenac
54. Stari Kostolac, site Čair
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55. Stari Kostolac, site Pećine
56. Šapine, site Iznad sela uz potok
57. Šetonje, site Vasina glavica
58. Točka, site U selu
59. Trnjane, site Carina
60. Trnjane, site Selo
61. Usje, site Grad
62. Velika Bresnica, site 1,5 km jugoistočno od sela
63. Velika Bresnica, site Deonica
64. Velika Bresnica, site Deonica kod groblja
65. Velika Bresnica, site Selo
66. Vinci, site Žuto brdo
67. Viteževo, site Konjušica
68. Vojilovo, site Imanje Jovana Milivojevića
69. Zabrega, site Tomin grob
70. Zatonje, site Dolovi, 
71. Zatonje, site Natema
72. Ždrelo, site Reškovica

Iron Age I b
1. Batuša, site Livadica
2. Breznica, site Sumorovac
3. Drmno, site Nad lugom
4. Golubac, site Ušće Tumanske reke
5. Kamenovo, site Pregudovo
6. Kličevac, site Kod zadružnog doma
7. Kličevac, site Pomrlovo
8. Kravlji Do, site Izvor
9. Kurjače
10. Leskovo, site Fatašunje
11. Oreškovica, site Lipe
12. Požežena, site Gradac
13. Sige
14. Stari Kostolac, site Mali grad
15. Stari Kostolac, site Okućnica Svete Ivanovića Kurdžona
16. Suvi Do, site Ponikve 
17. Šapine, site Dalekovod
18. Šetonje, site Radolug
19. Trnjane, site Kod groblja
20. Ždrelo, site Duboka pećina

Iron Age I c 
1. Golubac, site Ušće Tumanske reke

Iron Age Ib – c
1. Kravlji Do, site Izvor 

Iron Age II a (Kalakača phase)
1. Crljenac, site Stig (?)
2. Drmno, site Lugovi
3. Dubravica, site Orašje
4. Golubac, site Ušće Tumanske reke



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

445

Сл. 88. Керамички пехар, млађе гвоздено доба, Стари Костолац, локалитет Пећине

Fig. 88 Ceramic beaker, Late Iron Age, Stari Kostolac, site Pećine

5. Kamenovo, site Mačkov kamen
6. Kličevac
7. Kobilje, site staro Kobilje
8. Lučica, site Brdo – Izvor
9. Manastirica, site Čeret
10. Požežena, site Gradac
11. Ribare, site Kudelin
12. Stari Kostolac
13. Stari Kostolac, site Čair
14. Stari Kostolac, site Drmno
15. Stari Kostolac, site Pećine
16. Viteževo, site Konjušica
17. Zatonje, site Groblje – Selište
18. Zatonje, site Natema (kod mesta zvanog Rečica)
19. Ždrelo, site Zazidana pećina

Iron Age II b , phase Lanište I
1. Aljudovo, site Imanje Stanojla Paunovića
2. Beronje, site Kod groblja
3. Dragovac, site Dragovački most – Obala Velike Morave
4. Drmno, site Lugovi
5. Drmno, site Nad lugom
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6. Golubac, site Ušće Tumanske reke
7. Kamenovo
8. Lopušnik
9. Lučica, site Brdo – Izvor
10. Malo Gradište – Ljubinje, site Majura
11. Salakovac, site Ključevi II
12. Stari Kostolac
13. Stari Kostolac, site Selište
14. Stari Kostolac, site Valum
15. Šetonje, site Vasina Glavica
16. Vinci, site Obala Dunava
17. Vinci, site Umka
18. Viteževo, site Konjušica

Сл. 89. Керамички пехар са зооморфном дршком, млађе гвоздено доба, 
Стари Костолац, локалитет Пећине

Fig. 89 Ceramic beaker with zoomorphe handle, Late Iron Age, Stari Kostolac, site Pećine
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Iron Age II c, phase Lanište II – Basarabi
1. Batuša, site Livadica
2. Kučevo
3. Požarevac, site Pujin potok
4. Stari Kostolac, site Pećine

Iron Age III
1. Crljenac, site Glavica
2. Drmno, site Lugovi
3. Drmno, site Nad lugom
4. Golubac, site Kod ušća Tumanske reke
5. Kalište
6. Kasidol
7. Oreovica
8. Ram
9. Salakovac, site Mogila
10. Srednjevo, site Ravenac
11. Stari Kostolac
12. Stari Kostolac, site Mali grad
13. Stari Kostolac, site Pećine
14. Šetonje, site Vasina glavica
15. Usje, site Grad
16. Žagubica, site Crni vrh
17. Živica, Staro korito Velike Morave

Late Iron Age 
1. Bare
2. Brežane
3. Drmno, site Nad lugom
4. Dubravica, site Orašje
5. Kličevac, site Kod zadružnog doma
6. Kostolac, site Ostrovo
7. Kostolac, site Pirivoj
8. Kumane, site Prevod
9. Kurjače
10. Ladne Vode
11. Osanica, site Vranj 
12. Požarevac
13. Požežena, site Umka
14. Ram, site Lederata
15. Stari Kostolac
16. Stari Kostolac, site Čair
17. Stari Kostolac, site Humka
18. Stari Kostolac, site Pećine
19. Stari Kostolac, site Repnjak
20. Stari Kostolac, site Rudine
21. Šetonje, site Vasina glavica
22. Trnjane
23. Usje, site Grad
24. Živica, site Burgija
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*
In Braničevo 200 prehistoric sites, of which many are multi-period, 

were registred: 38 from the Late Stone Age, 37 from the Copper Age, 28 from 
the Bronze Age and 176 from the Iron Age. Taking these facts into consider-
ation we have a model which provides a picture of settlement and life dynam-
ics in the prehistory era of this region. 

Of 38 sites dated to the Late Stone Age, five belong to te Protostarčevo 
group, six to Starčevo, and 27 to the Vinča group. Based on the number of 
sites one could say that in the Protostarčevo and Starčevo periods Braničevo 
was evenly but sparsely inhabited. 27 Vinča sites indicate an enormous in-
crease of inhabitants in the Late Neolithic in comparison to the preceding 
periods. This relationship between the Starčevo and Vinča sites in Braničevo 
differs considerably when compared with the neigbouring area - the Velika 
Morava basin - where over 100 sites belonging to Protostarčevo and Stračevo 
groups were found and incomparably less Vinča settlements. One of the rea-
sons for the appearance of many Vinča sites in Braničevo lies most probably 
in the rich deposits of easily accessible copper ore in this area. 

In Braničevo the largest number of Copper Age sites (37) was regis-
tred in relation to other regions in Serbia. This is undoubtedly due to the rich 
deposits of copper ore in this area, as was the case with the Vinča group. 
The number of settlements points to the density of inhabitation during a 
particular periods: 12 sites belong to the Early Aeneolithic, seven to the 

Сл. 90. Рам, локалитет Ледерата

Fig. 90 Ram, site Lederata
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Middle Aeneolithic and 19 to the Late Aeneolithic. Almost half the number of 
sites of Middle Aeneolithic compared with sites from Early Aeneolithic conclu-
sively indicates a decline in the population in comparison with the previous 
period, while the fact that the archaeological material of the community of 
the Middle Aeneolithic had no cultural 
elements from the previous Aeneolith-
ic period points to lack of communica-
tion between these two communities. 
On the other hand, 19 sites from Late 
Aeneolithic, compared with the same 
number in the Early and Middle Aeneo-
lithic together, points to an increase of 
inhabitants in this period. It is inter-
esting, however, that sites belonging 
to the very end of the Aeneolithic (the 
Vučedol and Ostrikovac - phase I d- 
group) were not found here. 

With the exception of a dozen 
sites whose chronology - Copper or 
Bronze Age - due to their character 
(finds on the surface of atypical pottery 
or stone axe-hammers, is not precise), 
there are over 28 sites from the Bronze 
Age in the Požarevac area: four belong-
ing to the Early Bronze Age, 23 to the 
Middle Bronze Age and more than 70 to 
the Late Bronze Age or Iron Age I a. Af-
ter the Early Bronze Age with four sites 
belonging to the culture of two han-
dled beakers and the Protovatin phase, 
which marks the revival of habitation in 
this region, there is a new increase of population, as seen from 23 sites from 
the Middle Bronze Age, which belong mainly to the Vatin group, several to the 
Verbičoara group and over 70 sites from the Late Bronze Age/ Iron Age I a, 
belonging to the Žuto Brdo group.

The beginning of the earliest period of Iron Age – Iron Age I is charac-
terised by over 70 sites which culturally and chronologicaly belong to the end 
of the Bronze Age and the beginning of Iron Age (Iron Age Ia). Incomparably 
fewer sites belong to Iron Age I b (Ha A 2, ca 11th century B.C.) – 20. Their 
characteristic is pottery of the Gava type, and in some cases a combination of 
Gava and Žuto Brdo pottery, where the Žuto Brdo is less numerous. Undoubt-

Сл. 91. Пећина, Дубока, локалитет Гаура маре

Fig. 91 Cave, Duboka, site Gaura Mare
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edly these sites with mixed pottery represent not only the latest Žuto Brdo 
elements, but point to the destiny of the Žuto Brdo community - its assimila-
tion by the Gava group. 

Only one site from Iron Age I c (Ha B1, ca. 10 century B.C.) indicate 
a decrease in the number of inhabitants in the regions beyond the Morava 
basin, while 19 sites from Iron Age IIa in Braničevo (Kalakača phase), docu-
ment the revival of habitation in the territories of the Vatin group and Post-
vatin communities: Belegiš, Žuto brdo, Paraćin and Brnjica.

The population density in this region in Iron Age II b indicate 18 sites. 
In Iron Age IIc (phase Lanište II – Basarabi) there is again a decrease in 
population in the Morava valley as well as in Braničevo, where only four sites 
with Basarabi pottery were found. The settlement of Prevešt type in Kalište 
suggest that in Braničevo during the 7th century there was a cultural process 
similar to that in the Morava valley. 

An unusually large number of sites, 17 from Iron Age III (6th-4th 
century), indicate population density in the period when the Triballi lived 
here. About the same number of sites (24) belongs to the Late Iron Age. One 
of the most outstanding is the necropolis Pećine with many graves belonging 
to the last decades of the 4th century, which includes this necropolis among 
the earliest Celtic sites in the Southeast Europe. The La Tene, Early Imperial 
find from the village Bare is proof of the continuity of habitation from prehis-
tory to the historical epoch on Serbian territory. 

Сл. 92. Пећина, Лазница, локалитет Гура вај

Fig. 92 Cave, Laznica, site Gura Vaj
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Aljudovo, property of Stanojlo Paunović (1)
In the fifties of the XX century a hoard containing 12 bronze brace-

lets, the bow of a bronze globular fibula, an iron winged axe and an iron celt 
was found at the property of Stanojlo Paunović in Aljudovo. 

Bare, site Bukovik (2, T. I)
Fragment of a stone axe-hammer from the Copper or Bronze Age was 

found in the village Bare, site Bukovik.

Bare (3)
In a private collection in Požarevac there is a miniature ceramic ves-

sel from the Bronze Age, found in the village Bare.

Bare (4)
A hoard of silver objects of Roman and local origin, republican and 

imperial coins, from the end of the 1st century A.D., was found in the vil-
lage Bare. 

Batovac, site Obala Morave (5, T. II)
Bronze and Iron Age pottery was found at the site Obala Morave.

Batuša, site Livadica (6, T. III)
Pottery from the Middle Bronze Age (Vatin group) and Iron Age Ib and 

Ic was found when digging holes for power-line poles at the site Livadica in 
Batuša.

Сл. 93. Сребрни привесци, гвоздено доба III, Велики Поповац, локалитет Стублове

Fig. 93 Silver pendents, Iron Age III, Veliki Popovac, site Stublove
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Beranje, site Kod Groblja (7, T. IV)
Several flint objects, a ceramic whorl and the bow of a bronze fibula 

were found at the site Kod Groblja in the village Beronje, which suggest 
multi-period settlement from the Metal Ages. 

Bistrica (8)
A stone axe-hammer from the Copper or Bronze Age comes from the 

village Bistrica. 

Bradarac, East Sector of surface mine Drmno (9)
A bronze hoard with 52 objects, weighing 3157 gram, was uncovered 

by a bulldozer when digging in the East Sector of the surface mine Drmno. 

Bratinac, site Mlava (10, T. V)
A Vatin beaker was found at the site Mlava in Bratinac. 

Сл. 94. Гвоздено оруђе, гвоздено доба III или IV, Осаница, локалитет Врањ

Fig. 94 Iron tools, Iron Age III or IV, Osanica, site Vranj
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Breznica, site Sumorovac (11, T. VI)
A decorated bronze spearhead, dating to 

Iron Age Ib. was found at the site Sumorovac in 
Breznica. 

Brežane (12)
A grave from the Late Iron Age, containing 

two iron spearheads and a knife was found in the 
village Brežane. 

Crljenac, site Glavica (13, T. VII)
A bronze pin with flat round head and three 

bronze heads of iron pins indicate a site from the 
Middle Bronze Age and Early Iron Age. 

Crljenac, site Grac (14, T. VIII)
Pottery, stone and flint objects indicate a 

settlement from the Copper and Bronze Age at the 
site Grac in Crljenac. 

Crljenac, site Stig (15, T. IX)
A large number of pottery and stone objects in-

dicate multi-period settlement at the site Stig in Crljen-
ac from the Copper, Late Bronze Age and Iron Age.

Ćovdin, site Đule (16, T. X)
Koţofeni pottery was found at the site Đule in 

Ćovdin.

Ćovdin, (16a)
Stone amulet from the Early Neolithic was 

found at the site Ćovdin.

Ćovdin, site Nikolina đula (17, T. XI)
Pottery characteristic of Early Aeneolithic, in 

particular for the Salkuţa. group, was found at the site 
Nikolina đula in Ćovdin.

Dobrnje, site Kruševica (18)
A bronze celt from Iron Age Ia was found at the 

site Kruševica in Dobrnje. 

Сл. 95. Бронзана апликација у виду 
главе лава, архајски стил, околина 

манастира Горњак

Fig. 95 Bronze application in the form 
of a lion head, Archaic style, surrounding 

of the monastery Gornjak

Сл. 96. Део бронзаног појаса, млађе 
гвоздено доба, Стари Костолац, 

локалитет Чаир

Fig. 96 Part of a bronze belt, Late 
Iron Age, Stari Kostolac, site Čair
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Dragovac, site Dragovički Most - Velika Morava bank (19) 
Pottery, characteristic of Iron Age IIb, phase Lanište I , was found 

near the Dragovac Bridge on the Velika Morava river.

Drmno, site Lugovi (20, T. XII-XV)
At the site Lugovi in Drmno, according to archaeological finds, there 

were settlements from the Early Neolithic, Late Neolithic, Late Aeneolithic, 
Middle and Late Bronze Age and Iron Age I and II.

A bronze hoard from Iron Age Ia and a necropolis from Iron Age III 
were also found here. 

Drmno, site Lugovi А 1 Early Neolithic, protostarčevo group
Drmno, site Lugovi А 2 Late Neolithic, Vinča group
Drmno, site Lugovi B 1 Middle Aeneolithic, Baden group
Drmno, site Lugovi B 2 Late Aeneolithic, Kostolac group
Drmno, site Lugovi C 1 Middle Bronze Age, Vatin group
Drmno, site Lugovi C 2 Late Bronze Age, Žuto Brdo group
Drmno, site Lugovi D 1 Iron Age I a - b
Drmno, site Lugovi D 2 Iron Age II a
Drmno, site Lugovi D 3 Iron Age II b
Drmno, site Lugovi D 4 Iron Age III a 

Сл. 97. Орнаментисани коштани 
предмет, бронзано доба, Дрмно, 

локалитет Лугови

Fig. 97 Ornamented bone object, 
Bronze Age, Drmno, site Lugovi

Сл. 98. Керамичка посуда, рано бронзано доба 
(протоватин), Дрмно, локалитет Лугови

Fig. 98 Ceramic vessel, Early Bronze Age 
(Protovatin), Drmno, site Lugovi
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Drmno, site Nad Lugom (21, T. XVI-XVIII)
At the site Nad lugom, in the village Drmno, there were settlements 

from the Neolithic, Bronze Age and Late Iron Age.

Drmno, site Nad Lugom А Early or Middle Neolithic
Drmno, site Nad Lugom B Late Aeneolithic, Kostolac group
Drmno, site Nad Lugom C 1 Early Bronze Age
Drmno, site Nad Lugom C 2 Middle Bronze Age, Vatin group
Drmno, site Nad Lugom C 3 Late Bronze Age, Žuto Brdo group
Drmno, site Nad Lugom D 1 Iron Age I b
Drmno, site Nad Lugom D 2 Iron Age II b
Drmno, site Nad Lugom D 3 Iron Age III a
Drmno, site Nad Lugom D 4 Late Iron Age 

Drmno, site Manastir Rukomije (22)
Two massive, richly decorated, 

bracelets of type Juhor were found at the 
site Manastir Rukomije. They date to the 
Middle or Late Bronze Age. 

Duboka, site Gaura Mare (23, T. XIX)
According to the archaeological 

material, collected during the sur-
vey, a settlement from the Copper 
Age, Salcuţa group, was situated 
at the site Gaura Mare.

Duboka, site Duboka pećina 
(24, T. XX)

Several pottery fragments and flint 
tools were found in Duboka pećina, in the 
village Duboka. 

Dubravica, site Obala Velike Morave I (25, 
T. XXI)

In the fifties of the XX century, on the 
bank of the Velika Morava, near its mouth, a hoard 
with 18 bronze objects from Iron Age Ia was found, 
marked in the Pozarevac museum as 
Dubravica III. A beaker, belonging to 
the Zutobrdo group, was found at the 
same site. 

Сл. 99. Керамичка посуда, рано бронзано доба 
(протоватин), Дрмно, локалитет Лугови

Fig. 99 Ceramic vessel, Early Bronze Age 
(Protovatin), Drmno, site Lugovi
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Сл. 100. Бронзани котао, гвоздено доба II, Дубравица

Fig. 100 Bronze cauldron, Iron Age II, Dubravica
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Dubravica, site Orašje (26, T. XXII-XXVII)
The site Orašje in Dubravica is one of the main geostrate-

gic points on the Balkan peninsula, being situated at the mouth 
of the Velika Morava to the Danube. It covers a surface of 
approximately 6 ha with a rich cultural layer where settle-
ments from various periods were represented, belonging to 
Starčevo, Vinča, Baden, Kostolac, Vatin and Zutobrdo group, 
then Iron Age I a - b and II a, Kalakača phase and the Late 
Iron Age.

Dubravica, site Orašje А 1 Early Neolithic (Protostarčevo group)
Dubravica, site Orašje А 2 Middle Neolithic (Starčevo group)
Dubravica, site Orašje А 3 Late Neolithic (Vinča group)
Dubravica, site Orašje B 1 Middle Aeneolithic, Baden group
Dubravica, site Orašje B 2 Late Aeneolithic, Kostolac group
Dubravica, site Orašje C 1 Middle Bronze Age, Vatin group
Dubravica, site Orašje C 2 Late Bronze Age, Žuto Brdo group
Dubravica, site Orašje D 1 Iron Age I a (Br D – Ha A2)
Dubravica, site Orašje D 2 Iron II a - b
Dubravica, site Orašje D 3 Late Iron Age

Сл. 101. Фрагмент антропоморфне фигурине, позно бронзано доба – гвоздено доба I a, 
Дубравица, локалитет Орашје

Fig. 101 Fragment of an anthropomorphe figurine, Iron Age I a, Dubravica, site Orašje

Сл. 102. Орнаментисана 
керамичка перла, метало доба, 

Црљенац, локалитет Грац

Fig. 102 Ornamented ceramic 
bead, Metal Age, Crljenac, site Grac

Сл. 103. Керамичка алатка (пинтадера) за украшавање 
посуда, Дубравица, локалитет Орашје

Fig. 103 Ceramic tool (pintadera) for 
decorating vessels, Dubravica, site Orašje
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Dubravica, site Stari Vinogradi (27, T. XXVIII)
Fragment of a zoomorphe figure - corner decoration of a Late Neo-

lithic altar, was found at the site Stari Vinogradi in Dubravica.

Dvorište, site Krušar (28)
An Aeneolithic axe-adze was found in the village Dvorište, site 

Krušar.

Golubac, site Grad (29)
A stone axe-hammer from the Copper or Bronze Age, with partly per-

forated hole for a handle, was found at the site Grad in Golubac. 

Golubac (30)
A stone axe-hammer from the Copper or Bronze Age and a sickle 

fragment from Iron Age I were found in Golubac, site unknown.

Golubac, site Džinovsko Groblje (31)
A hoard from Iron Age Ia, containing four bronze celts, a bronze 

winged axe and a sickle fragment, was found at the site Džinovsko groblje 
in Golubac. 

Golubac, site Kod Ušća Tu-
manske reke (32, T. XXIX)

Three pintaderas, two 
moulds for metal objects and a 

miniature hollow ornithomorphe 
figure belonging to the Zutobrdo 
group, were found near the Mouth 
of the Tumanska river. 

Golubac, site Ušće Tumanske 
reke (33, T. XXX-XXXVI)

In the beginning of the XX cen-
tury M. M. Vasić discovered a settlement 

with the necropolis of the Zutobrdo group at 
the site Ušće Tumanske reke. However, pot-
tery , uncovered during the survey in the last 

decades of the XX century, 
indicates a multi-period set-
tlement from the Copper Age 
(Baden group), Bronze Age 

Сл. 104. Керамички пехар, гвоздено доба I, Голубац, 
локалитет Ушће Туманске реке

Fig. 104 Ceramic beaker, Iron Age I, Golubac, 
Mouth of the Tumanska river
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(Vatin group) and Late Bronze Age – Iron Age I a (Zutobrdo group), then Iron 
Age I a, I b, I c, II a - Kalakača phase, and II b- phase Lanište I. 

Golubac, site Ušće Tumanske reke А Middle Aeneolithic, Baden group
Golubac, site Ušće Tumanske reke B Middle Bronze Age, Vatin group
Golubac, site Ušće Tumanske reke C Late Bronze Age – Iron Age Ia, 

Žuto Brdo group
Golubac, site Ušće Tumanske reke D 1 Iron Age I a
Golubac, site Ušće Tumanske reke D 2 Iron Age I b
Golubac, site Ušće Tumanske reke D 3 Iron Age doba I c
Golubac, site Ušće Tumanske reke D 4 Iron Age II a, phase Kalakača
Golubac, site Ušće Tumanske reke D 5 Iron Age II b, phase Lanište I

Kalište (34)
Three fragments of stone axe-hammers from the Copper or Bronze 

Age were found in the village Kalište, site unknown. 

Сл. 105. Керамичка посуда, гвоздено доба I, Голубац, локалитет Ушће Туманске реке

Fig. 105 Ceramic vessel, Iron Age I, Golubac, Mouth of the Tumanska river
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Kamenovo, site Kalina (35, T. XXXVII)
A pottery fragment from phase Lanište I was found at the site Kalina 

in Kamenovo. 

Kamenovo, site Mačkov Kamen (36, T. XXXVIII)
According to pottery, there was a settlement from Iron Age IIa, 

Kalakača phase at the site Mačkov Kamen.

Kamenovo, site Pregudovo (37)
A bronze hoard from Ha A, containing 32 bracelets and a celt, was 

found during ploughing at the site Pregudovo.

Kamijevo, site Selište (38)
A stone axe-hammer from the Copper or Bronze Age was found at the 

site Selište in Kamijevo. 

Kasidol (39, T. XXXIX)
Fragment of a belt buckle, similar to that from Paraćin (?) was found 

in Kasidol, site unknown. 

Сл. 107. Керамичка жвечка, жутобрдска културна група, Касидол, локалитет У селу

Fig. 107 Ceramic rattle, Žutobrdo group, Kasidol, site U selu

Сл. 106. Гвоздени жарач, млађе гвоздено доба, Калиште, локалитет Град

Fig. 106 Iron poker, Late Iron Age, Kalište, site Grad
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Kasidol, site Samočeva (40, T. XL)
Archaeological material, collected on the surface, indicate a multi-pe-

riod settlement from the Stone, Copper and Bronze Age at the site Samočeva 
in Kasidol.

Kasidol, site U Selu (41, T. XLI-XLII)
A survey at the site U Selu in Kasidol uncovered a large quantity of 

pottery from the Middle Neolithic (Starčevo group), Middle Aeneolithic (Baden 
group), Late Aeneolithic (Kostolac or Koţofeni group) and Late Bronze Age – 
Iron Age I a (Žutobrdo group).

Klenovnik (42, T. XLIII)
Copper Age pottery and a Žutobrdo antropomorphe figurine were 

found in Klenovnik. 

Сл. 108. Бронзане секире келтови, гвоздено доба I б, разни локалитети из Браничева

Fig. 108 Bronze celts, Iron Age I b, various sites in Braničevo
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Klenovnik, site Northwest shaft of coal 
mine Ćirikovac (43)

At the site Northwest shaft of 
the coal mine Ćirikovac a hoard with 
70 bronze objects was found, vari-
ously dated: to the Middle Bronze 
Age, Iron Age I-III, Iron Age IV. 
They were most probably used as 

premonetary means of payment.

Klenovnik, site U Selu 
(44, T. XLIV)

Several vessels belonging to 
the Vatin and Žutobrdo groups were 

found at the site U Selu in Klenovnik. The 
same site provided a zoomorphe ceramic fig-

urine, similar to those from the Vinča group. 

Kličevac (45, T. XLV-XLVI)
Pottery from the Copper, Bronze and 

Iron Age was found in Kličevac, site unknown. 

Сл. 109. Бронзане наруквице, део оставе, гвоздено доба I b, Клење, локалитет Крушар

Fig. 109 Bronze bracelets, part of the Klenje hoard, Iron Age I b, site Krušar

Сл. 110. Керамичка посуда, ватинска 
културна група, Кленовник, локалитет У селу

Fig. 110 Ceramic vessel, Vatin group, 
Klenovnik, site U selu
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Kličevac, site Katanski Brod (46)
A hoard with 254 bronze objects, dated to Iron Age Ia (Br D – Ha A1), 

was found at the site Katanski Brod. 

Kličevac, site Hrastovača (47)
Two anthropomorphe Vinča figurines in a private collection in 

Požarevac, one of which is fragmented, were found at the site Hrastovača in 
Kličevac.

Kličevac, site Rastovača (48)
At the same end of the Danube ada in Kličevac, at the site Rastovača, 

a hoard with 110 bronze objects, weighing 3810 grams, was found in an urn 
type vessel, characteristic of the end of the Belegiš I b group, dated around 
1200. B.C. 

Сл. 111. Фрагмент урне, жутобрдска културна група, Усје, локалитет Жуто брдо

Fig. 111 Urn fragment, Žutobrdo group, Usje, site Žuto Brdo
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Сл. 112. Керамички пехар, гвоздено доба I, Голубац, локалитет Ушће Туманске реке

Fig. 112 Ceramic beaker, Iron Age I, Golubac, Mouth of the Tumanska river

Сл. 113. Керамичка шоља, средње бакарно доба, баденска културна група, Кленовник

Fig. 113 Ceramic cup, Middle Copper Age, Baden group, Klenovnik
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Kličevac, site Kod Zadružnog Doma (49, T. XLVII)
A large amount of pottery indicates a multi-period settlement from 

the Middle and Late Bronze Age, Iron Age Ia-b and Late Iron Age. 

Kličevac, site Pomrlovo (50)
A hoard with 110 bronze objects, placed 

in a ceramic vessel from Iron Age Ib, was found 
in Pomrlovo stream. A bronze winged axe be-
longing to Iron Age Ia was also found here. 

Kobilje, site Staričino (51)
The site Staričino in the village Kobilje 

contained material of the Vinča and Žutobrdo 
groups. 

Kobilje, site Staro Kobilje (52)
A bronze celt, dated to Iron Age Ia was 

found at the site Staro Kobilje in Kobilje.

Kostolac, site Kod Centrale (53, T. XLVIII)
Several fragmented vessels from the 

Middle Bronze Age, Iron Age Ia (Žutobrdo group) and Iron Age II were found 
during work at the site Kod centrale. 

Kostolac, site Kod Vodopada (54, T. XLIX)
Several pottery fragments from the Žutobrdo group were found at the 

site Kod Vodopada in Kostolac. 

Kostolac, site Ostrovo (55, T. L)
Several Neolithic and Iron Age sites were found at Na Ostrovu in 

Kostolac. 

Сл. 115. Бронзана фибула, млађе гвоздено доба, Костолац, локалитет Острово

Fig. 115 Bronze fibula, Late Iron Age, Kostolac, site Ostrovo

Сл. 114. Керамички предмет, жутобрдска 
културна група, Костолац, локалитет Код 

водопада

Fig. 114 Ceramic object, Žutobrdo group, 
Kostolac, site Kod vodopada
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Kostolac, site Pirivoj (56, T. LI)
Metal objects from the Late Iron Age were found at the site Pirivoj in 

Kostolac. 

Kravlji Do, site Izvor (57, T. LII)
A large quantity of pottery and other objects in-

dicate a multi-period settlement from the Copper, Bronze 
and Iron Age at the site Izvor in the village Kravlji Do. 

Krupaja, site Vrelo – Selište (58, T. LIII)
The site Vrelo – Selište provided a moulded copper 

chisel, which indicates a Late Neolithic site. 

Kučevo (59)
A small beaker belonging to Iron Age IIc (phase 

Lanište II – Basarabi) was found in Kučevo, unknown site. 

Kula, site Mali Vranjevac (60)
A stone axe-hammer from the Copper or Bronze Age 

was found at the site Mali Vranjevac in the village Kula. 

Kumane, site Na Brdu (61)
A stone axe-hammer from the Copper or Bronze 

Age was found at the site Na brdu in Kumane. 

Kumane, site Prevod (62)
Several objects, probably goods from a warrior 

grave dated to the second half of the 1st century BC, and 

Сл. 117. Сребрни украсни 
предмет, млађе гвоздено 

доба – раноцарски период, 
околина Пожаревца

Fig. 117 Silver decorative 
object, Late Iron Age – 
Early Imperial period, 

surrounding of Požarevac

Сл. 116. Камена секира чекић, бакарно или бронзано доба, Кула, локалитет Мали Врањевац

Fig. 116 Stone axe-hammer, Copper or Bronze Age, Kula, site Mali Vranjevac



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

467

two objecta (gold pendant and flint arrow) from the Copper Age were found 
at the site Prevod in Kumane. A Scordiscan grave dated to the 2nd century 
BC with pottery vessels and arms was also found at the same site.

Kumane, site Smrkovo (63, T. LIV)
A fragment of a huge vessel base, with conic protuberance on the 

interior, was found at the site Smrkovo in Kumane. 

Kurjače (64, T. LV)
Pottery from the Middle Bronze Age and Iron Age I, as well as a 

bronze fibula from the Late Iron Age, were found in the village Kurjače. 

Ladne Vode (65, T. LVI)
Fragmented slightly biconic beaker from the Late Iron Age was found 

in the village Ladne Vode. 

Laznica, site Krš ku Albina (66, T. LVII-LVIII)
Many pottery fragments indicate a multi-period settlement from the 

Copper and Bronze Age. 

Leskovac (67)
A stone adze from Leskovac is characteristic of the Vinča group.

Сл. 118. Камени чекић, бакарно или бронзано доба, околина Пожаревца

Fig. 118 Stone hammer, Copper or Bronze Age, surrounding of Požarevac
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Leskovo, site Fatašunje (68)
A group of bronze objects: three celts, a sword fragment, a torque and 

a bracelet , dated to Ha A-B, was found at the site Fatašunje in Leskovo. 

Leskovo, site Jelen – Čoka (69, T. LIX)
Fragment of a pot from the Copper Age was found at the site Jelen – 

Čoka u Leskovo.

Lopušnik (70)
A fragmented globular bow fibula, dating to Iron Age II, was found in 

Lopušnik.

Lopušnik, site Pazarište (71, T. LX)
Pottery and stone objects from the site Pazarište in the village Lopušnik 

belong to the Vinča group. 

Lučica (72)
A leaf-like bronze dagger from the Bronze Age was found at an un-

known site in the village Lućica.

Сл. 119. Бронзани предмети, гвоздено доба II и III, разни локалитети

Fig. 119 Bronze objects, Iron Age II and III, various sites
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Lučica, site Brdo – izvor (73, T. LXI)
Pottery as well as stone, flint and bronze objects indicate a multi-

period settlement from the Neolithic, Copper and Bronze Age at the site Brdo 
- izvor in the village Lučica.

Ljubinje, site Majura II (74, T. LXII)
During investigations in1955, a large quantity of pottery from the Cop-

per, and perhaps Bronze Age, was found at the site Majura II in Ljubinje. 

Ljubićevo, site Sušara (75, T. LXIII)
A stone axe-hammer from the Met-

al Ages was found at the site Sušara u 
Ljubićevo.

Ljubičevo (76)
A Žutobrdo beaker was found in 

Ljubičevo. 

Malo Crniće, Ambulanta (77, T. LXIV)
Žutobrdo pottery was found near the 

medical centre in Malo Crniće. 

Malo Crniće, site Staričino (78)
A Žutobrdo figurine was found at the 

site Staričino in Malo Crniće. 

Malo Crniće, site Toplik (79, T. LXV-LXVIII)
One of the most important multi-period 

sites in Stig is the site Toplik in Malo Crniće. 

Malo Gradište – Ljubinje, site Majura 
(80, T. LXIX)

At the site Majura, at the border of 
the villages Gradište and Ljubinje, pottery 
was found belonging to the Copper Age, Late 
Bronze Age or Iron Age Ia, as well as to Iron 
Age IIb, phase Lanište I.

Manastirica, site Čeret (81)
A bronze torque, dated to Ha B2, was 

found at the site Čeret in Manastirica. 

Сл. 120. Бронзани предмети, бронзано 
доба, разни локалитети

Fig. 120 Bronze objects, Bronze Age, 
various sites



Милорад Стојић и Драган Јацановић

470

ПОЖАРЕВАЦ

Manastirica, site Sipanica (82)
In the fifties of the XX century a large number of bronze and iron 

bracelets, of which many are lost, as well as a bronze button, belonging to 
the Early Iron Age, were found in a ceramic vessel at the site Sipanica in Ma-
nastirica. 

Melnica, site Čukar (83)
A stone axe-hammer from the Copper or Bronze Age was found at the 

site Čukar in the village Melnica. 

Melnica, site Jugovac (84)
A stone axe-hammer from the Copper or Bronze Age was found at the 

site Jugovac in the village Melnica.

Сл. 121. Гвоздени предмети из оставе у Аљудова, гвоздено доба II

Fig. 121 Iron objects from the Aljudovo hoard, Iron Age II
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Milatovac, site Vitarevac (85, T. LXX)
During the survey in 2000, a large quantity of pottery at the site Vi-

tarevac in Milatovac indicates a setllement from the Copper Age. 

Milatovac (86)
A ceramic spoon from the Metal Ages was found at an unknown site 

in Milatovac. 

Nabrđe, site Stig (87)
A copper chisel from the Copper Age and a bronze axe from the Late 

Bronze Age were found at the site Stig in the village Nabrđe. 

Neresnica (88)
A stone axe-hammer from the Copper or Bronze Age comes from an 

unknown site in the village Neresnica. 

Сл. 122. Бронзане гриве, остава, гвоздено доба I, Лесково

Fig. 122 Bronze bracelets, hoard, Iron Age I, Leskovo
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Novi Kostolac (89, T. LXXI)
Two sligthly damaged vessels and several pottery fragments, dating 

to the Middle Bronze Age, as well as archaeological material from Late Bronze 
Age/ Iron Age Ia were said to be found in Novi Kostolac. 

Novi Kostolac, hoards (90)
In the fifties of the XX century the National Museum in Belgrade 

bought several bronze objects, found in Novi Kostolac, which belong to two 
hoards, named Novi Kostolac I and Novi Kostolac II.

Oreovica (91)
An Alexander the Great silver drachme was found in Oreovica. 

Oreškovica (92)
A beaker foot, belonging to the Vinča group was found in 

Oreškovica.

Oreškovica, site Kasarnje (93, T. LXXII)
A nicely shaped stone axe-hammer from the Copper or Bronze Age 

was found at the site Kasarnje in Oreškovica. 

Oreškovica, site Lipe (94, T. LXXIII)
Pottery from Iron Age Ib was found at the site Lipe in Oreškovica.

Сл. 123. Сребрна здела, метално доба (?), Нересница, локалитет Чукар

Fig. 123 Silver bowl, Metal Age (?), Neresnica, site Čukar
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Osanica, site Ćetaće (95, T. LXXIV)
A copper object and several pottery frag-

ments from the Copper Age were found at the 
site Ćetaće in Osanica. 

Osanica (96)
A small stone axe-hammer was 

found in the village Osanica, site un-
known.

Osanica, site Vranj (97, T. LXXV)
Two bronze bracelets from the Late 

Iron Age , one complete and one fragmented, 
were found at the site Vranj u Osanica. 

Ostrovo, site Ostrovac (98, T. LXXVI)
A richly decorated ceramic lid, be-

longing to the Žutobrdo group, was found 
at the site Ostrovac in Ostrovo. 

Poljana, site Tihomir Đorđević’s property – Kod česme (99) 
Traces of a multi-period settlement were found on Tihomir Đorđević’s 

property - Kod česme - in the village Poljana. 

Poljana, site Kod česme (100, T. LXXVII-LXXVIII)
Pottery, collected during the survey in 1996, indicates the existence 

of a Vinča settlement at the site Kod česme in the village Poljana.

Poljana, site Sestroljin (101, T. LXXIX)
Pottery and other finds indicate the existence of a small Kostolac 

settlement and a larger Vatin settlement at the site Sestroljin in the village 
Poljana. 

Porodin, site Presedna (102, T. LXXX)
A beaker from the Late Bronze Age was found at the site Presedna in 

Porodin. 

Požarevac (103)
A grave from the Late Iron Age was found, in the northern suburb of 

Požarevac, containing a spearhead, shield, sword scabbard, chain and two 
fibulae. 

Сл. 124. Керамички поклопац, жутобрдска 
културна група, Острово, локалитет Островац

Fig. 124 Ceramic lid, Žutobrdo group, 
Ostrovo, site Ostrovac
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Požarevac, site Kravlji do – Izvor (104, T. LXXXI)
Archaeological material from the site Kravlji do in 

Požarevac indicates a settlement from the Copper or Bronze 
Age. 

Požarevac, site Minine Vode 
(105, T. LXXXII-LXXXIV)

During the survey of the site Minine Vode many 
pottery fragments and figurines of the Vinča group were 
found as well as some objects belonging most probably to 
the Copper Age. The same site provided a Žutobrdo urn 

with a lid in the shape of an anthropomorphe figure. 

Požarevac, site Pujin Potok (106, T. LXXXV)
Pottery fragments from the site Pujin Potok in 

Požarevac indicate settlements from the Late Bronze 
Age/Iron Age Ia and Iron Age II c, phase Lanište II – 
Basarabi.

Požarevac, site Selište (107)
Pottery belonging to the Žutobrdo group is regularly found at the site 

Selište, ca. 2 km west of Požarevac, over an area of ca 1 ha. 

Požarevac, site Živinarska Farma (108, T. LXXXVI)
Two Vatin vessels were found at the site Živinarska Farma. 

Požarevac, site Šećerana (109, T. LXXXVII)
Pottery from the site Šećerana in Požarevac indicates the existence of 

a multi-period settlement. 

Požežena (110)
A copper axe-adze comes from an unknown site in Požežena.

Požežena, site Gradac (111)
A multi-period settlement from the Late Bronze Age (Žutobrdo group), 

Iron Age I b (group Belegiš II – Gava) and Iron Age II a (Kalakača phase) was 
situated on the Danube terrace, downstream from the mouth of the Pek. 

Požežena, site Umka (112, T. LXXXVIII)
Pottery made on a wheel at the site Umka in Požežena indicates a 

settlement from the Late Iron Age. 

Сл. 125. Камени (ахат ?) 
предмет, старији неолит, 

Ћовдин, локалитет Врбовац

Fig. 125 Stone (ahat ?) object, Early 
Neolithic, Ćovdin, site Vrbovac
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Ram (113, T. LXXXIX)
Two winged bronze socketed arrows were found in Ram, site un-

known. 

Ram, site Turska tvrđava (114, T. XC)
Some objects from the Metal Ages were found at the site Turska 

tvrđava in Ram. 

Ram, site Lederata (115, T. XCI-XCII)
Pottery and other finds indicate a settlement from the Late Iron Age 

at the site Lederata in Ram. 

Ram, site Ušće Karaša (116, T. XCIII-XCIV)
A large quantity of pottery indicates a Žutobrdo settlement at the 

mouth of the river Karaš as it flows into the Danube. 

Сл. 126. Појас за мач, млађе гвоздено доба, Пожаревац, локалитет Болница

Fig. 126 Sword belt, Late Iron age, Požarevac, site Bolnica
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Ranovac, site Kod Skole (117, T. XCV)
A stone axe, characteristic of the Copper Age, was found at the site 

Kod Skole in the village Ranovac. 

Ranovac, site Kod Skole I (118, T. XCVI)
A stone axe, characteristic of the Copper Age, was found at the site 

Kod Skole in the village Ranovac.

Rašanac (119)
A stone adze, characteristic of the Vinča group, was found in 

Rašanac. 

Сл. 127. Керамичка урна, ватинска културна група, Пожаревац, локалитет Живинарска фарма

Fig. 127 Ceramic urn, Vatin group, Požarevac, site Živinarska farma
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Rečica (120, T. XCVII)
There are some Vinča pottery fragments and stone axes from Rečica 

in a private collection. 

Сл. 128. Керамички крчаг, млађе гвоздено доба, Костолац, локалитет Острово – Чибуклија

Fig. 128 Ceramic jug, Late Iron Age, Kostolac, site Ostrovo – Čibuklija
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Rečica, site Majur (121, T. XCVIII)
Pottery from the Copper Age was found at the site Majur in Rečica. 

Ribare, site Kudelin (122, T. XCIX)
A pithos fragment, decorated as Kalakača pottery, indicates a site 

from Iron Age II a in Ribare, site Kudelin.

Salakovac, site Bresje (123, T. C)
Žutobrdo pottery was uncovered during digging at the site Bresje 

in the village Salakovac, situated near the mouth of the stream Bresje as it 
flows into the river Mogila. Many flint tools characteristic of the Late Stone 
Age, including four small knives of obsidian, were found at the same site. 

Salakovac, site Ključevi II (124, T. CI)
A pottery fragment from Iron Age IIb was found at the site Ključevi 

II in Salakovac. 

Salakovac, site Mogila (125, T. CII)
Pottery characteristic of the Triballi (VI-IV century BC) is known from 

the site Mogila in Salakovac. 

Сл. 129. Гвоздена копча типа Ламиниц, млађе гвоздено доба, Рам, локалитет Ледерата

Fig. 129 Iron buckle of the Laminci type, Late Iron Age, Ram, site Lederata
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Сл. 130. Златни привесци, бронзано доба, Стари Костолац

Fig. 130 Gold pendentsi, Bronze Age, Stari Kostolac
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Salakovac, site Mogila I (126, T. CIII)
Fourteen bronze objects from Iron Age I and II were found on the 

ground close to the site Mogila in Salakovac.

Salakovac, site Mogila – Most (127, T. CIV)
A characteristic of the site Mogila – Most, ca 50 m from the site Mogila 

in the same village, is Žutobrdo pottery. 

Sige (128)
A bronze spearhead, dating to Iron Age I, was found in the village 

Sige. 

Simićevo, Tomislav Obradović’s property (129) 
Digging in Tomislav Obradović’s garden in Simićevo, uncovered traces 

of multi-period settlement.

Smoljinac, site Zmajevac (130, T. CV)
According to pottery, there is a multi-period settlement in the village 

Smoljinac, at the site Zmajevac. 

Srednjevo, site Dobri Do (131, T. CVI)
Žutobrdo pottery was found at the site Dobri Do in Srednjevo.

Сл. 131. Сребрна наушница, гвоздено доба III, Салаковац

Fig. 131 Silver earring, Iron Age III, Salakovac
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Сл. 132. Бронзана копча из млађег гвозденог доба, бронзана глава из гвозденог доба III или IV (?), 
привесци из гвозденог доба II, Стари Костолац

Fig. 132 Bronze buckle from the Late Iron Age, bronze head from Iron Age III or IV (?), pendants from 
Iron Age II, Stari Kostolac
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Srednjevo, site Ravenac (132, T. CVII)
Fragment of an urn type vessel and a glass bead at 

the site Ravenac in Srednjevo belong to the Late Bronze 
Age/ Iron Age I and Iron Age III. 

Starčevo, site Mali Bubanj (133)
A fragmented copper axe-adze from the Aeneo-

lithic period was found at the site Mali Bubanj in the vil-
lage Starčevo (Petrovac na Mlavi) . 

Stari Kostolac (134, T. CVIII-CIX)
An unknown site in Stari Kostolac provided a 

vessel fragment from Iron Age II a- Kalakača phase 
and a small urn type vessel from Iron Age II b- Lanište 
I phase, as well as many bronze objects from Iron Age 
I – IV. 

Stari Kostolac, site Čair (135, T. CX)
The site Čair in Stari Kostolac provided several 

objects of the Žutobrdo group, a bronze celt from Iron 

Сл. 133. Бронзани предмет, млађе 
гвоздено доба, Стари Костолац, 

локалитет Чаир

Fig. 133 Bronze object, Late Iron 
Age, Stari Kostolac, site Čair

Сл. 134.  Фрагмент бронзане фибуле, млађе 
гвоздено доба, Стари Костолац, 
локалитет Чаир

Fig. 134  Fragment of a bronze fibula, Late Iron 
Age, Stari Kostolac, site Čair

Сл. 135. Фигурина скарабеја, Стари Костолац, локалитет Чаир

Fig. 135 Figurine of scarabeus, Stari Kostolac, site Čair
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Age Ia and several bronze objects, characteristic of the Thrako-Cimmerian 
horizon. There are also many finds from the Late Iron Age. An Egyptian stone 
scarabeus figure was allegedly also found here.

Сл. 136. Бронзана копча, млађе гвоздено доба – раноцарски период, 
Стари Костолац, локалитет Чаир

Fig. 136 Bronze buckle, Late Iron Age - Early Imperial period, Stari Kostolac, site Čair

Сл. 137. Бронзане мамузе и фрагмент бронзаног предмета, млађе гвоздено доба, 
Стари Костолац, локалитет Чаир

Fig. 137 Bronze spurs and fragment of a bronze object, Late Iron Age, Stari Kostolac, site Čair
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Stari Kostolac, site Mali Grad (136, T. CXI)
In 1973 the Požarevac Museum bought a hoard of 22 bronze objects 

with visible traces of iron corrosion on them, found in a ceramic cup. The 
same site provided pottery of the Vinča group and from the Copper Age, frag-
ment of a bronze celt from Iron Age I and bronze fibula from Iron Age III. 

Stari Kostolac, site Pećine (137, T. CXII)
Archaeological research and occasional finds at the site Pećine indicate 

the existence of the necropolises and possibly settlements of the Žutobrdo 
group, then from the Early and Late Iron Age. A hoard of coins of Apollonia 

Сл. 139. Бронзани украсни предмети, гвоздено доба II, Стари Костолац, локалитет Мали град

Fig. 139 Bronze decorative objects, Iron Age II, Stari Kostolac, site Mali grad

Сл. 138. Бронзане копче, млађе гвоздено доба, Стари Костолац, локалитет Чаир

Fig. 138 Bronze buckles, Late Iron Age, Stari Kostolac, site Čair
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and Durachion was also found here, as well as a beaker, similar to those from 
Bubanj I group.

Stari Kostolac, site Pećine A Early Aeneolithic, Bubanj I group

Stari Kostolac, site Pećine B 1
Late Bronze Age – Iron Age I a, Žuto Brdo 
group

Stari Kostolac, site Pećine B 2 Iron Age II a
Stari Kostolac, site Pećine B 3 Iron Age II c
Stari Kostolac, site Pećine B 4 Iron Age III a
Stari Kostolac, site Pećine B 5 Late Iron Age

Сл. 140. Керамички пехар, млађе гвоздено доба, Стари Костолац, локалитет Пећине

Fig. 140 Ceramic beaker, Late Iron Age, Stari Kostolac, site Pećine

Сл. 141. Гвоздени нож, млађе гвоздено доба, Стари Костолац, локалитет Пећине

Fig. 141 Iron knife, Late Iron Age, Stari Kostolac, site Pećine
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Сл. 142. Керамичка посуда, млађе гвоздено доба, Стари Костолац, локалитет Пећине

Fig. 142 Ceramic vessel, Late Iron Age, Stari Kostolac, site Pećine

Сл. 143. Гвоздена наруквица, млађе гвоздено доба, Стари Костолац, локалитет Пећине

Fig. 143 Iron bracelet, Late Iron Age, Stari Kostolac, site Pećine
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Сл. 144. Бронзани котао, гвоздено доба II, Дубравица, локалитет Ушће Велике Мораве

Fig. 144 Bronze caldron, Iron Age II, Dubravica, Mouth of the Velika Morava
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Stari Kostolac, site Pećine Y (138)
Pottery published here was excavated in 1983 and 1985 at 

the site, marked as Pećine in Stari Kostolac. Closed entities 
from Iron Age I a-b were particularly characteristic of this 

site, where pottery decorated in Žutobrdo style was found 
together with that of the group Belegiš II – Gava, an 
important data for the relative chronology of these two 
groups.

Stari Kostolac, site Repnjak (139)
A Celtic cremated grave, dated to 3rd century BC, 

was investigated at the site Repnjak in Stari Kostolac.

Stari Kostolac, site Sveta Ivanović 
Kurdžon’s property (140)

A hoard of bronze and golden objects in a bronze 
vessel was found during the digging of the foundation 
for Sveta Ivanović Kurdžon’s house in Stari Kostolac. 

Сл. 145. Гвоздени украсни 
предмет, млађе гвоздено доба, 

Стари Костолац, локалитет Пећине

Fig. 145 Iron decorative object, Late 
Iron Age,, Stari Kostolac, site Pećine

Сл. 146. Керамичка посуда, Стари Костолац, локалитет Рудине

Fig. 146 Ceramic vessel, Stari Kostolac, site Rudine



Милорад Стојић и Драган Јацановић ПОЖАРЕВАЦ

489

Stari Kostolac, site Humka (141)
A grave from the Late Iron Age, with spearhead, knife, scissors and 

bronze belt, was found at the site Humka in Stari Kostolac. 

Stari Kostolac, site Rudine (142, T. CXIII)
A miniature vessel and a whorl from the Late Neolithic, as well as a 

small beaker from the Late Iron Age were found at the site Rudine in Stari 
Kostolac.

Stari Kostolac, site Selište (143)
A vessel, characteristic for Iron Age IIb - phase Lanište I was found 

at the site Selište in Stari Kostolac. 

Stari Kostolac, site Termoelektrana Drmno (144)
In 1982 during construction of the power station Drmno a bronze 

kettle with two handles, dated to the 9th century BC was found on a ridge of 
loess. 

Сл. 147. Керамичка посуда, гвоздено доба II б, Стари Костолац, локалитет Селиште

Fig. 147 Ceramic vessel, Iron Age II b, Stari Kostolac, site Selište
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Stari Kostolac, site Valum (145, T. CXIV)
Pottery of the Kostolac group and from Iron Age IIb was found at the 

site Valum in Stari Kostolac. 

Stari Kostolac, site Na Ulazu u Selo (146)
A group find, containing bronze and iron ob-

jects and a pottery fragment , was registred on the 
Danube bank, at the entrance to the village Stari Ko-
stolac.

Suvi Do, site Ponikve (147)
A hoard with six bronze tools, dated to Iron 

Age I, was found in the village Suvi Do, but some 
uncertainty remain concerning the dating of flat axe-
chisels. 

Šapine, site Dalekovod (148, T. CXV)
Objects from the Copper and Iron Age Ib were 

found. in the village Šapine when digging holes for 
power-line poles.

Šapine, site Igralište (149, T. CXVI)
Pottery fragments indicate that there was a 

settlement from the Copper Age at the site Igralište. 

Сл. 148. Керамичка посуда, гвоздено доба II б, Винци, локалитет Умка

Fig. 148 Ceramic vessel, Iron Age II b, Vinci, site Umka

Сл. 149. Бронзани ножеви, гвоздено 
доба I, разни локалитети

Fig. 149 Bronze knives, Iron Age I, 
various sites
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Сл. 150. Сребрна наушница, гвоздено доба III, Салаковац

Fig. 150 Silver earring, Iron Age III, Salakovac

Сл. 151. Фрагмент бронзаног украсног предмета, гвоздено доба II, 
Шетоње, локалитет Васина главица

Fig. 151 Fragment of a bronze object, Iron Age II, Šetonje, site Vasina glavica
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Šapine, site Iznad Sela uz potok (150, T. CXVII)
A fragmented Žutobrdo handle was found at the site Iznad Sela uz 

potok. 

Šupine, site Selište (151, T. CXVIII)
Some pottery fragments indicate a site of the Vinča group at Selište 

in the village Šapine.

Šetonje, Bucure (152, T. CXIX)
Pottery from the Early Aeneolithic was found at the site Bučure in 

Šetonje.

Šetonje, site Radolug (153)
A bronze celt, dated to Iron Age I b, was found at the site Radolug u 

Šetonje. 

Сл. 152. Бронзани украсни предмет, гвоздено доба I, Шетоње, локалитет Васина главица

Fig. 152 Bronze decorative object, Iron Age I, Šetonje, site Vasina glavica
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Šetonje, site Vasina Glavica (154, T. CXX)
On account of the pottery, published here, and many 

metal objects in private collections, one could conclude that 
the site Vasina Glavica in the village Šetonje was a large hill-
fort settlement, inhabited in Iron Age I a, II b, III a and 
Late Iron Age. 

Šetonje, site Vrbovac (155, T. CXXI)
A stone amulet, characteristic of the Early Neolithic 

was found at the site Vrbovac in Šetonje. At the same site an 
amulet of ahat, also from the Early Neolithic and a fragmented 
mobile hearth from Iron Age II were also found. 

Tićevac, site Lipovača (156)
A stone axe-hammer from the Copper or 

Bronze Age was found at the site Lipovača in the vil-
lage Tićevac.

Točka, site U Selu (157, T. CXXII-CXXIII)
During the buiding of a house in 2000 many fragments of Žutobrdo 

pottery were found at the site U Selu in Točka.

Сл. 153. Керамички предмет 
(пинтадера), жутобрдска културна 
група, Касидол, локалитет У селу

Fig. 153 Ceramic object (pintadera), 
Žutobrdo group, Kasidol, site U selu

Сл. 154. Керамичка шоља, гвоздено доба I б, Трњане, локалитет Код гробља

Fig. 154 Ceramic cup, Iron Age I b, Trnjane, site Kod groblja
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Toponica, site Selište (158, T. CXXIV)
Several pottery fragments of the Salcuţa group were found at the site 

Selište in Toponica.

Trnjane (159)
A grave from the Late Iron Age with a sword and two spearheads was 

found in the village Trnjane. 

Trnjane, site Carina (160)
A bronze bracelet from Iron Age Ia was found at the site Carina in 

Trnjane. 

Сл. 155. Керамичка посуда (урна ?), гвоздено доба I, Трјане, локалитет Код гробља

Fig. 155 Ceramic vessel (urn ?), Iron Age I, Trjane, site Kod groblja
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Trnjane, site Kod Groblja (161, T. CXXV)
Several cremation graves from Iron Age Ib 

were found at the site Kod Groblja in the village Trn-
jane. A ceramic vessel from the Early or Middle Bronze 
Age was also found here. 

Trnjane, site Selo (162)
A bronze celt, dated to Iron Age Ia, was found 

at the site Selo in Trnjane.

Turija, site Stenje (163, T. CXXVI-CXXVII)
Many surface finds at the site Stenje in Turija 

indicate a settlement from the late Aeneolithic (Koţofeni group).

Usje, site Grad (164, T. CXXVIII-CXXIX)
Pottery from Early (?), Middle and Late Bronze Age, Iron Age Ia and 

Iron Age IV was found at the hillfort Grad in Usje. Six glass beads from the 
same site belong pobably to Iron Age III. 

Velika Bresnica, site Deonica (165, T. CXXX)
Žutobrdo pottery was found at the site Deonica in Velika Bresnica.

Сл. 157. Бронзана наруквица, гвоздено доба II, Салаковац

Fig. 157 Bronze bracelet, Iron Age II, Salakovac

Сл. 156. Бронзана копча, 
гвоздено доба II b, Трњане, 
локалитет Парче у бранику

Fig. 156 Bronze buckle, Iron Age II b, 
Trnjane, site Parče u braniku
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Velika Bresnica, site Deonica-Kod Groblja (166, T. CXXXI)
During the survey in 1994, a large quantity of the Žutobrdo pottery 

was found at the site Deonica - Kod groblja in Velika Bresnica. 

Velika Bresnica, site Selo (167, T. CXXXII)
Fragment of a Žutobrdo bowl was found at the site Selo in Velika 

Bresnica. 

Velika Bresnica, site 1,5 km SW from village (168, T. CXXXIII)
A large quantity of the Žutobrdo pottery was found during the survey, 

1,5 km southeast of the village Velika Bresnica.

Veliki Popovac (169)
A stone adze, belonging to the Vinča group, was found in Veliki Popovac.

Veliko Laole (170, T. CXXXIV)
A large Vinča settlement Belovode in Veliko Laole provided much data 

concerning this Late Neolithic community, and particularly on the use of copper 
ore. In all layers of the settlement traces of copper production were found (ore 
malahite and azurite, a mould for copper chisels, and other copper objects).

Veliko Laole, site Oborište (171, T. CXXXV)
A large copper adze, which indicates a site from Late Neolitic or Ae-

neolithic, was found at the site Oborište in Veliko Laole.

Veliko Laole, site Oborište I (172)

Vinci, site Žutobrdo (173, T. CXXXVII)
Pottery of the Žutobrdo group as well as the Vatin group was found 

in the village Vinci. 

Сл. 158. Кремено оруђе, винчанска културна група, Велико Лаоле, локалитет Беловоде

Fig. 158 Flint tools, Vinča group, Veliko Laole, site Belovode
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Vinci, site Obala Dunava (174)
A cup and the lower part of an urn type vessel from Iron Age IIb - 

phase Lanište I were found on Na obali Dunava in the village Vinci. 

Vinci, site Umka (175, T. CXXXVII)
Pottery fragments indicate a settlement from phase Lanište I. at the 

site Umka in the village Vinci.

Viteževo, site Konjušnica (176, T. CXXXVIII)
Sondage excavations showed that there is a multi-period settlement 

from the Late Neolithic, Copper, Bronze and Iron Age at the site Konjušica in 
Viteževo.

Viteževo, site Konjušnica A Late Neolithic, Vinča group
Viteževo, site Konjušnica B Late Aeneolithic, Kostolac-Koţofeni group
Viteževo, site Konjušnica C Late Bronze Age, Žuto Brdo group
Viteževo, site Konjušnica D 1 Iron Age II a, Kalakača phase
Viteževo, site Konjušnica D 2 Iron Age II b, phase Lanište I

Vojilovo, site Imanje Jovana Milivojevića (177)
A bronze hoard with arms, tools and jewelry from Iron Age Ia was 

found during digging of the foundation for an out building at Jovan Milivojević’ 
s property in Vojilovo. 

Сл. 159. Керамички предмети, жутобрдска културна група, разни локалитети

Fig. 159 Ceramic objects, Žutobrdo group, various sites
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Vošanovac, site Torovište (178, T. CXXXIX)
A stone axe-hammer from the Copper or 

Bronze Age was found at the site Torovište in the vil-
lage Vošanovac.

Zabrega, site Tomin Grob (179, T. CXL-CXLI)
Pottery and other objects indicate a multi-peri-

od settlement from the Copper, Bronze and Iron Age at 
the site Tomin grob in the village Zabrega. 

Zatonje, site Dolovi (180, T. CXLII-CXLIII)
A pottery fragment of Kostolac ((Koţofeni) 

group and many Žutobrdo pottery fragments were 
found at the site Dolovi in the village Zatonje.

Zatonje, site Groblje - Selište (181, T. CXLIV)
Several pottery fragments from Iron Age IIa- 

Kalakača phase were found at the site Groblje – Selište 
in Zatonje. 

Zatonje, site Natema (182, T. CXLV-CLVI)
Pottery from the Copper, Late Bronze Age/Iron 

Age I and Iron Age IIa- Kalakača phase was found at 
the site Natema in Zatonje. 

Žagubica, site Straža (183, T. CLVII)
A pottery fragment of the Kostolac (Koţofeni) 

group was found during the survey in 2000. 

Žagubica, site Zidjita (184, T. CLVIII)
Pottery and stone tools of the Kostolac-Koţofeni group were found at 

the site Zidjita in Žagubica. 

Žagubica, site Crni Vrh (185, T. CLIX)
Miniature ceramic table - altar and an object in the shape of the Greek 

letter Σ („euro“) - premonetary means of payment, indicate a site from the 
6th/5th century BC. 

Ždrelo, site Duboka Pećina (186, T. CLX)
An urn type vessel fragment of Belegiš II - Gava group, dated to Iron 

Age Ib, was found in Duboka pećina in Ždrelo.

Сл. 160. Камени калуп, жутобрдска 
културна група, Голубац, локалитет 

Ушће Туманск реке

Fig. 160 Stone mould, Žutobrdo group, 
Golubac, Mouth of the Tumanska river

Сл. 161. Део бронзане игле, гвоздено 
доба I b, остава, Кличевац

Fig. 161 Fragment of a bronze pin, 
Iron Age I b, hoard, Kličevac
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Ždrelo, site Gornjak (187)
A chisel from the Copper Age and a bronze axe 

from the Middle or Late Bronze Age were found at the 
site Gornjak in Ždrelo. 

Ždrelo, site Ladna Voda (188, T. CLXI)
An amber bead at the site Ladna voda suggests 

the existence of an Iron Age necropolis. 

Ždrelo, site Reškovica (189)
A decorative bronze object from the site 

Reškovica in Ždrelo dates to Iron Age Ia, Žutobrdo 
group. 

Ždrelo, site Selište (190, T. CLXII-CLXIV)
A large quantity of pottery of type Belegiš II 

– Gava and Žuto brdo was found at the site Selište in 
Ždrelo. It is possible that they represent two different 
cultural layers, but it is not excluded that there was 
just one settlement with mixed pottery of both groups. 

Сл. 162. Бронзани предмет, 
гвоздено доба III (?), Жабари, 

локалитет Расадник

Fig. 162 Bronze object, Iron 
Age III (?), Žabari, site Rasadnik

Сл. 163. Бронзана наруквица, млађе гвоздено доба, Салаковац

Fig. 163 Bronze bracelet, Late Iron Age, Salakovac
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Ždrelo (191)
An axe from the Copper Age was found at an unknown site in 

Ždrelo.

Ždrelo, site Kokot (192)
A stone axe-hammer, partly perforated, from the Copper or Bronze 

Age was found at the site Kokot in the village Ždrelo. 

Ždrelo, site Zazidana Pećina (193, T. CLXV)
Several pottery fragment from Iron Age IIa, Kalakača phase, were 

found in Zazidana pećina in the village Ždrelo.

Сл. 164. Бронзана огрлица (торквес), гвоздено доба II, Манастирица, локалитет Черет

Fig. 164 Bronze torque, Iron Age II, Manastirica, site Čeret
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Živica, site Burgija (194)
A grave from the Late Iron Age, with three spearheads, scissors and 

a knife, was accidentally found at the site Burgija in the village Živica.

Živica, site Jabučje (195)
A stone axe-hammer from the Copper or Bronze Age was found at the 

site Jabučje in the village Živica.

Živica, site Staro korito Velike Morave (196)
A bronze hoard, dated by D. Jacanović to the 8th century BC, was 

found at the site Staro korito Velike Morave (Ancient bedrock of the Velika 
Morava) in the village Živica.

Сл. 165. Бронзани предмети, гвоздено доба I, разни локалитети

Fig. 165 Bronze objects, Iron Age I, various sites
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