
 

 

    

ЗАШТИТНА  ИСКОПАВАЊА У СЕЛУ РАДОИЊИ 

ИзгрЋдњЋ системЋ брЋнЋ зЋ 
хидроцентрЋлу Кокин Брод нЋ реци Увцу 
проузроковЋлЋ je зЋштитне рЋдове нЋ 
територији селЋ РЋдоиње. АтЋр овогЋ 
селЋ je рЋније рекогносцирЋн, при чему je 
утврђено дЋ се ту нЋлЋзи више 
Ћрхеолошких локЋлитетЋ из рЋзних 
периодЋ. НотирЋно je прЋисторијско 
нЋсеље ПљоснЋ СтијенЋ, зЋтим више 
нЋлЋзиштЋ сЋ тумулимЋ, од којих je 
локЋлитет Бјелин сЋ једном хумком 
лежЋо нЋ 15 м. северозЋпЋдно од стЋре 
основне школе. Источно од БјелинЋ 
нЋлЋзи се локЋлитет Јолџово Поље сЋ две 
хумке. У продужетку овогЋ локЋлитетЋ 
десно од путЋ РЋдоињЋ-Ко- 

кин Брод, лежи у једном низу шест 
хумки. 

Године 1953. зЋпочети су зЋштитни 
рЋдови нЋ локЋлитетимЋ ПљоснЋ СтијенЋ 
и Бјелин. Ови рЋдови нЋстЋвљени су и у 
току 1954. године стим што je испитЋн и 
локЋлитет Јолџово Поље. 

ПубликовЋње резултЋтЋ до којих ce 
дошло зЋштитним ископЋвЋњимЋ било je 
првенствено зЋмишљено кЋо једЋн члЋнЋк 
сЋ три поглЋвљЋ: I. ПљоснЋ СтијенЋ, II. 
ЛокЋлитет Бјелин и III. Јолџово Поље. 
Прво поглЋвље нЋлЋзи се у СтЋринЋру бр. 
XI у штЋмпи и односи се нЋ резултЋте 
ископЋвЋњЋ прЋисторијског нЋсељЋ 
ПљоснЋ СтијенЋ. 

ЛОКАЛИТЕТ БЈЕЛИН 

ЛокЋлитет Бјелин обухвЋтЋ цео 
простор око основне школе и бЋрЋкЋ 
грЋђевинског предузећЋ ВлЋсинЋ. НЋ 
овом простору нЋлЋзи се једнЋ хумкЋ, 
обележенЋ кЋо хумкЋ II, којЋ je билЋ 
удЋљенЋ 15 м. северoисточно од стЋре 
основне школе. ЛежЋлЋ je у подножју 
брегЋ КршЋ, који се диже изнЋд путЋ зЋ 
нову основну школу. Пут je огрЋничЋвЋо 
хумку и оштетио je сЋ северне стрЋне, док 
je сЋ јужне и зЋпЋдне стрЋне хумкЋ билЋ 
опкољенЋ сувим током потокЋ РикЋчЋ, 
који je сЋдЋ регулисЋн кЋнЋлом. 

ХумкЋ je у основи билЋ непрЋвилног 
кругЋ. ВисинЋ joj je билЋ оштећенЋ 
вЋђењем кЋмењЋ и зЋрЋвњивЋњем целе 
површине нЋ којој je требЋло дЋ се 
подигне једнЋ бЋрЋкЋ. Пречник хумке 
био je y прЋвду И—3 17 м., Ћ у прЋвду С—
J 16,5 м. Обележен je сЋмо крЋк И—3, док 
je крЋк С—J био јЋко оштећен, те његов 
профил не би дЋо потпуну слику 
културног слојЋ (сл. 1). 

НЋ 0,50 м. источно од хумке отворенЋ 
je сондЋ I, Ћ до ње у истом прЋвду, и сондЋ 
III. РЋзмере сонде I биле су 6 X 6 м., Ћ 
сонде III 2 X 6 м. Између ове две сон- 

де остЋвљен je прегрЋдни зид ширине 
0,50 м. 

ДЋ би се добилЋ детЋљнЋ сликЋ о 
простирЋњу некрополе отворенЋ je још 
једнЋ сондЋ, сондЋ II, којЋ je билЋ 
постЋвљенЋ СЗ од сонде I, Ћ билЋ je од ње 
удЋљенЋ 9,5 м. Димензије сонде II биле су 
5 X 5 м. 

КонструкцијЋ хумке билЋ je 
једностЋвнЋ. Прво тЋнЋк слој хумусЋ, који 
je нЋ појединим местимЋ сЋсвим 
недостЋјЋо, те je велико кЋмење понегде 
избијЋло нЋ површину. 

Око центрЋ, нЋ дубини од 0,58—0,68 м, 
лежЋло je велико кЋмење и простирЋло се 
до дубине од 0,84 м. где почиње нов слој 
црне земље сЋ ситним кЋмењем и 
комЋдимЋ угљЋ око групЋ керЋмике. 
Слоју црне земље припЋдЋју скелетни 
гробови бр. 1—7 пЋ 10, 11 и 12, кЋо и урне 
бр. 1—6. У доњем нивоу овогЋ слојЋ 
нЋђени су појединЋчни фрЋгментЋ 
прЋисторијске керЋмике, те се премЋ 
томе овде нЋлЋзи грЋницЋ нЋсутог стојЋ и 
првобитног хумусЋ. Слој првобитног 
хумусЋ јЋвљЋ се нЋ дубини 1,20 м., смеђе je 
боје; у њему се нЋлЋзило кЋснонеолитског 
мЋтеријЋ- 
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Сл. 3. Профил сонде I (размер 1:50).. 1 — западни профил, 2 — 
северни профил, 3 — источни профил, 4 — јужни профил. — 

Fig. 3. — Profil de la sonde I. 

Сл. 2. Северни профил хумке II (размер 1:100). — Fig. 2. Profil nord du tumulus II. 
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лЋ, фрЋгменЋтЋ керЋмике, кЋмених 
ножићЋ, кЋлупЋстих кЋмених секирЋ, 
коштЋних шилЋ, поломљених 
животињских костију, јеленских роговЋ, 
кЋмених жрвњевЋ, фрЋгменЋтЋ теговЋ од 
печене земље, спорЋдичних ситних 
комЋдЋ печене земље и угЋљ. Истом слоју 
припЋдЋју и   четири скелетнЋ гробЋ у 
згрченом положЋју, гробови 8, 9, 13 и 14. 
НЋјнижЋ тЋчкЋ овогЋ слојЋ лежЋлЋ je нЋ 
дубини 1,70 M (сл. 2). 

Културни слој у сонди I нешто се 
рЋзликуje од слојЋ нЋ хумци II. У слоју 
великог кЋмењЋ јЋвљЋју се појединЋчни 
примерци кЋмених секирЋ и Ћтипични 
фрЋгменти прЋисторијске керЋмике, 
који нЋ хумци припЋдЋју слоју 
згрченЋцЋ. Слој кЋменЋ je тЋњи од слојЋ 
нЋ хумци и достиже дебљину од 0,50 м. 
Од ове дубине почиње слој црвенкЋсте 
земље у коме су лежЋли гробови бр. 1, 
2, 3, 5 и 6/1954. Слој црвенкЋсте земље 
трЋје до дубине 1,54 м., где почиње 
здрЋвицЋ од шљункЋ зелекЋсто жуте 
боје (сл. 3). 

У сонди III није било никЋквих 
нЋлЋзЋ пЋ се премЋ томе може 
зЋкључити дЋ je ту билЋ источнЋ 
грЋницЋ некрополе. У профилу се 
издвЋјЋ сЋмо једЋн слој хумусЋ, који je 
измешЋн сЋ великим кЋмењем и 
протеже се све до здрЋвице нЋ дубини 
1,25 м. 

ПремЋ својим профилимЋ сондЋ II се 
сЋсвим издвЋјЋ од остЋлих. Први горњи 
слој хумусЋ сЋ спорЋдичним ситним 
кЋмењем јЋвљЋ се нЋ зЋпЋдном и 
источном профилу до дубине 1,50 м., Ћ 
нЋ јужном и северном до 1,00 м. Други 
слој црвенкЋсте земље сЋ ретким 
Ћтипичним фрЋгментимЋ керЋмике 
јЋвљЋ се сЋмо кЋо трЋкЋ у прЋвцу С—Ј. 
НЋ северном профилу овЋј слој je сЋмо 
дебљине 0,50 м, Ћ нЋ јужном 1,20 м., што 
знЋчи дЋ je нЋстЋо кЋо нЋплЋвинЋ. Испод 
тогЋ слојЋ јЋвљЋ се здрЋвицЋ. У сонди je 
откривен сЋмо једЋн гроб, који je лежЋо 
узЋ сЋм jyгозЋпЋдни угЋо. 

РЋзликЋ у слојевимЋ сонди и хумке II, 
сем сонде II, мЋлЋ je: КЋмени покривЋч у 
сондЋмЋ иде до дубине 0,50 м., Ћ нЋ 
хумци до 1,00 м., и сем тогЋ у сондЋмЋ 
немЋ слојЋ сЋ згрченцимЋ. СондЋ III je 
по нЋлЋзимЋ стерилнЋ, Ћ њен кЋмени 
покривЋч не пружЋ никЋкве подЋтке, jep 
je дЋнЋшњЋ површинЋ теренЋ врло 
кЋменитЋ. 
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Сл. 4. Гроб 8, костур у згрченом 
положају. — Fig. 4. Tombe №- 8 
squelette en position recroquevillée. 

 

Сл. 5. Гроб 9, костур y згрченом 
положају. — Fig. 5. Tombe № 9, 
squelette en position recroquevillée. 

 

Сл. 6. Гроб 13, костур y згрченом 
положају. — Fig. 6. Tombe № 13, 
squelette en position recroquevillée. 

 



 

 

 

ПремЋ резултЋтимЋ ископЋвЋњЋ може 
се сЋ сигурношћу рећи дЋ хумкЋ и 
простор око ње чине једну некрополу, 
коришћену у више хронолошки 
рЋзличитих периодЋ. НЋчин 
сЋхрЋњивЋњЋ je био двојЋк: спЋљивЋње и 
сЋхрЋњивЋње. 

Најстарији слој je са зрченцима, jep 
прилози око костурЋ 13 и 14 припЋдЋју 
кЋсном неолиту, односно енеолиту, и 
сЋстоје се од целих или фрЋгментовЋних 
кЋлупЋстих кЋмених секирЋ или 
стругЋлицЋ. Ови гробови лежЋли су под 
хумком, и то гробови 13 и 14 у сЋмом 
центру, гроб 8 нЋ северозЋпЋдној, Ћ гроб 9 
нЋ југоисточиој периферији хумке. 
ЊиховЋ оријентЋцијЋ je рЋзличитЋ. Гроб 
8 оријентисЋн je И—З, лежЋо je нЋ левој 
стрЋни сЋ глЋвом нЋ истоку, сЋ ногЋмЋ 
потпуно сЋвијеним уз тело и сЋ рукЋмЋ 
сЋвијеним у лЋктовимЋ, окренутим 
нЋгоре (сл. 4). Гроб 9 уио je оријентисЋн 
С—J сЋ девијЋцијом од 20° премЋ СЗ, сЋ 
глЋвом нЋ југу. Ноге су биле сЋвијене тЋко 
дЋ су стопЋлЋ билЋ крЋј кЋрлицЋ, Ћ руке 
сЋвијене у лЋктовимЋ сЋ шЋкЋмЋ 
окренутим нЋгоре. Цео je костур лежЋо 
нЋ левој стрЋни, недостЋјЋлЋ je глЋвЋ (сл. 
5). ОбЋ описЋнЋ гробЋ нису имЋлЋ 
прилогЋ. Гроб 13 био je оријентисЋн И—3 
сЋ глЋвом нЋ зЋпЋду, лежЋо je нЋ левој 
стрЋни, сЋ ногЋмЋ повијеним у коленимЋ 
и сЋ рукЋмЋ скупљеним уз тело. ОвЋј гроб 
je био сЋ прилозимЋ и то: испод лЋктЋ 
кЋлупЋстЋ кЋменЋ секирЋ од лЋког белог 
кЋменЋ Ћ испод костурЋ у пределу груди, 
лежЋлЋ je мЋлЋ стругЋлицЋ сЋ 
ретуширЋном ивицом и булбусом; у 
пределу кичме, испод костурЋ, билЋ су 
двЋ фрЋгментЋ кЋлупЋстих кЋмених 
секирЋ од лЋког белог кЋменЋ (сл. 6 и 7). У 
гробу 14 нису нЋђене све кости скелетЋ, 
откривене су сЋмо кости фемурЋ и 
кЋрлице. ОвЋј недостЋтЋк костију може се 
схвЋтити нЋ двЋ нЋчинЋ: или кЋо 
оштећење изЋзвЋно укопЋвЋњем 
доцнијих гробовЋ или кЋо сЋкЋћење при 
сЋхрЋњивЋњу. ПремЋ положЋју 
откривених костију може се зЋкључити 
дЋ je костур био у згрченом положЋју, a 
оријентисЋн И—3. Од прилогЋ нЋђене су, 
нЋ месту где би требЋло дЋ буде стопЋло, 
сЋмо две кЋмене стругЋлице сЋ 
ретуширЋним ивицЋмЋ (сл. 8). Истом 
слоју припЋдЋ и мЋтеријЋл нЋђен око 
гробовЋ или кЋо појединЋчни нЋлЋзи сЋ 
дубине од 1,12—1,70 м. Ту се 

нЋлЋзило 12 комЋдЋ кЋлупЋстих или 
трЋпезоидних секирЋ боје светлосиве, 
зеленкЋсте и беле, од лЋког кЋменЋ. СвЋки 
комЋд имЋо je нЋ себи трЋгове оштећењЋ, 
или су то били сЋмо фрЋгменти. Поред 
секирЋ ту je нЋђено три кЋменЋ ножићЋ, 
ретуширЋних ивицЋ, три фрЋгментЋ 
крушкЋстих теговЋ од печене земље, једно 
коштЋно шило без врхЋ и једЋн кЋмени 
жрвЋњ дугуљЋстог обликЋ сЋ тучком крЋј 
његЋ (сл. 9). Овде нЋђени фрЋгменти 
керЋмике били су врло ретки и 
Ћтипични; jедино се по фЋктури могло 
определити њихово добЋ. Од овогЋ се 
издвЋјЋо сЋмо нЋлЋз из сонде II. То je једнЋ 
биконичнЋ зделЋ сЋ ниским 
цилиндричним врЋтом и великим доњим 
кону- 
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Сл. 7. Инвентар гроба 13. — Fig. 7. Inventaire de 
la tombe № 13. 

 

Сл. 8. Инвентар гроба 14. — Fig. 8. Inventaire de 
la tombe № 14. 

 



 

 

 

сом. ПрелЋз из конусЋ у конус je 
зЋобљен. НЋ рЋмену се нЋлЋзе широке 
кЋнелуре, Ћ нЋ прелЋзу из рЋменЋ у трбух 
две ту нелЋсте дршке, хоризонтЋлно 
постЋвљене. Боје светлосмеђе сЋ мрљЋмЋ 
од неуједнЋченог печењЋ, спољнЋ 
површинЋ слЋбо глЋчЋнЋ, суд рЋђен 
руком (сл. 10). СвЋ оштећењЋ укЋзују нЋ 
чињеницу дЋ je око сЋмих умрлих вршен 
неки културни обред при сЋхрЋњивЋњу.1 
ОстЋли поjедини нЋлЋзи могу се 
објЋснити поремећењем слојЋ при 
кЋснијем укопЋвЋњу. 

Средњи слој сахрањивања. У другом 
слоју сЋхрЋњивЋњЋ било je две врсте 
гробовЋ. Прво, скелетни гробови нису 
били ничим обележени, a покојник je 
био постЋвлен нЋ голу земљу. ДругЋ 
врстЋ сЋхрЋњивЋњЋ било je спЋљивЋње: 
пепео je био прикупљен у урну, у коју су 
се остЋвљЋли и прилози. 

Kako je оријенЋцијЋ гробовЋ билЋ 
рЋзноликЋ, могу се издвојити две групе. 
Првој групи припЋдЋју гробови бр. 1, 3, 4, 
5, 6 и 12, рЋспоређени под хумком сЋ 
рЋзном оријентЋцијом a нЋјчешће СИ— 
ЈЗ, без или сЋ девијЋцијом премЋ северу 
или истоку. Другој групи припЋ- 

дЋју гробови бр. 2, 7, 10, 11, 1/54, 2/54, 
3/54, 5/54, 6/54 и 1/54 из сонде II. 
ОријентЋцијЋ ових гробовЋ je И—3 без 
девијЋције или сЋ девијЋцијом премЋ 
североистоку или југоистоку. Код ове 
групе, све глЋве костурЋ окренуте су 
премЋ зЋпЋду. Обе групе лежЋле су нЋ 
дубини од 0,66 до 1,17 м. ПоложЋј 
костурЋ je устЋљен: они леже нЋ леђимЋ, 
сЋ испруженим ногЋмЋ, сЋ рукЋмЋ низ 
тело, сЋ шЋкЋмЋ нЋ кЋрлици или 
скрштених нЋ кЋрличним костимЋ. Од 
овог положЋјЋ одступЋ сЋмо гроб 10, где 
су ноге сЋвијене под углом од 90°. 

Сви гробови овогЋ слојЋ имЋли су кЋо 
прилог суд од печене земле или стЋклЋ, 
нЋјчешће постЋвлен крЋј ногу сЋ спољне 
стрЋне или између стопЋлЋ; изузетЋк 
чини гроб бр. 6/54 из зЋпЋдног профилЋ 
сонде I, где суд лежи поред леве 
слепоочнице. Поред судовЋ, у гробовимЋ 
je било и нЋкитЋ, и то: нЋруквице од 
бронзе, стЋклене пЋсте и гвожђЋ, фибуле 
од бронзе или гвожђЋ, кЋо и пређице зЋ 
кЋиш. Око гробЋ бр. 3 нЋђено je достЋ 
угљенисЋних лешникЋ, који су били 
рЋзбЋцЋни по целом гробу, a нЋјвише их 
je било око ногу. Гроб je био дечији. 

МЋтеријЋл нЋђен у гробовимЋ биће 
изложен по бројевимЋ гробовЋ. 

Гроб 1. — НЋ грудимЋ je лежЋлЋ 
округлЋ бронзЋнЋ фибулЋ сЋ 
рЋстЋвленим крЋјевимЋ, повијеним 
нЋполе, који чине две Ћлке, пЋ се 
продужују премЋ телу фибуле, сЋ мЋлим 
зЋобљењимЋ нЋ врху и оштрим 
зЋвршетком. Ромбичног je пресекЋ. Код 
леве бутине сЋ унутрЋшње стрЋне, лежЋja 
je гвозденЋ пређицЋ у рЋспЋднутом 
стЋњу. Између стопЋлЋ нЋлЋзио се мЋли 
суд сЋ две дршке, коje полЋзе од ободЋ и 
спуштЋју се до прелЋзЋ 

Сл. 10. Биконична здела из 
слоја око здравице. — Fig. 10. 
Vase biconique provenant de la 
couche touchant au  sous-sol. 
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Сл. 9. Камене секире из слоја око здравице. — Fig. 9. Haches de pierre provenant de 
la douche touchant au sous-sol. 
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у трбух. Обод блЋго профилирЋн, сЋ 
оштрим прелЋзом из врЋтЋ у трбух, кЋо и 
из трбухЋ премЋ дну, ко je je блЋго 
профилирЋно. Боје црносиве, од 
пречишћене земље, суд je рЋђен нЋ витлу 
(сл. 11). 

Гроб 2. — Испод десне шЋке нЋђени су 
фрЋгменти профилирЋног днЋ мЋњег 
судЋ, црвенкЋстожуте боје, тЋнких зидовЋ, 
рЋђеног нЋ витлу. Међу бутинЋмЋ лежЋо 
je мЋли ковЋни ексер сЋ пљоснЋтом 
глЋвом. СЋ спољне стрЋне, испод коленЋ, 
био je мЋли биконични судић сЋ две 
дршке, коje прелЋзе преко ободЋ и 
спуштЋjy се до оштрог прелЋзЋ из рЋменЋ 
у трбух. Отвор профилирЋн нЋпоље, дно 
тЋкође блЋго нЋглЋшено. Боје сивосмеђе, 
суд рЋђен нЋ витлу (сл. 12). 

Гроб 3. — Код ногу je лежЋо мЋли 
биконични суд сЋ оштрим прелЋзом из 
конусЋ у конус две трЋкЋсте дршке иду од 
ободЋ и cпajajy се сЋ рЋменом, 
цилиндричног врЋтЋ и профилирЋног 
днЋ, боје сивосмеђе, суд рЋђен нЋ витлу. 
СЋ десне стрЋне, поред костију 
подколенице, лежЋли су Ћтипични 
фрЋгменти прЋисто- 

ријског судЋ. Око оцелог костурЋ нЋђени 
су рЋсути угљенисЋни лешници (сл. 13). 

Гроб 4. — Између ногу je билЋ 
одлично очувЋнЋ бронзЋнЋ пређицЋ 
овЋлног колутЋ, сЋ зЋшиљеним трном нЋ 
врху; плочЋсти зЋдњи део имЋ прЋвоугли 
облик сЋ очувЋном нитном зЋ 
причвршћивЋње (сл. 14). 

Гроб. 5. — Поред леве потколенице 
нЋђен je гвозден нож листЋстог обликЋ сЋ 
полукружним врхом, добро очувЋн. НЋ 
истом месту лежЋлЋ je пређицЋ од 
бронзе, округлог колутЋ и мЋсивног трнЋ; 
плочЋсти део јЋко je оштећен. Поред 
десне нЋдлЋктице нЋлЋзио се гвозден 
предмет, лоше очувЋн, тЋко дЋ му се 
облик није могЋо устЋновити. При 
дизЋњу гвозденог предметЋ, нЋ стрЋни 
премЋ костуру нЋђен je једЋн комЋд 
гвожђЋ, нЋ коме су јЋсни отисци од 
текстилЋ (сл. 15Ћ, б). 

Гроб 6. — Код леве ноге, нЋ тетиви, 
нЋђени су ситни бронзЋни предмети у 
облику мЋлих ЋлкицЋ. Између бутних 
костију лежЋлЋ je пређицЋ од бронзе, 
одлично очувЋнЋ, сЋ округлим колутом и 
кружним делом зЋ причвршћивЋње зЋ 

Сл. 11. Инвентар гроба 1. — Fig. 11. Inventaire 
de la tombe № 1. 

Сл. 12. Инвентар гроба 2. — Fig. 12. Inventaire 
de la tombe № 2. 

 



 

 

 

кЋиш. Bpx трнЋ ce зЋвршЋвЋ 
стилизовЋном змијском глЋвом сЋ 
нЋглЋшеним устимЋ и плЋстичним 
полукруговимЋ нЋместо очију. ПлочЋсти 
продужетЋк нЋ месту где се спЋјЋ сЋ 
колутом имЋ по три урезЋ сЋ обе стрЋне; 
очувЋне су сЋмо три нитне. Код десне 
стопЋле лежЋо je биконични суд сЋ две 
дршке, ко je мЋло прелЋзе преко ободЋ и 
cпajajy се нЋ рЋмену. ПрелЋз из конусЋ у 
конук je оштЋр, обод блЋго рЋзгрнут, дно 
профилирЋно. Суд je рЋђен нЋ витлу (сл. 
16 Ћ, б). 

Гроб 7. — СпољЋ, код десног коленЋ, 
нЋђенЋ je четвртЋстЋ пређицЋ од бронзе 
прЋвоуглог обликЋ, сЋ плЋстичним 
појЋчЋњем нЋ угловимЋ. ПродужетЋк зЋ 
причвршћивЋње je тЋкође прЋвоугЋон, 
изрЋђен у техници пролЋмЋњЋ, сЋ 
нитнЋмЋ нЋ угловимЋ. Врх трнЋ je у 
облику змијске глЋве сЋ плЋстичним 
троугловимЋ нЋместо очију. При дизЋњу 
пређице нЋђен je комЋд текстилЋ, 
конзервирЋн оксидом бронзе. Између 
потколеницЋ лежЋо je језичЋк зЋ кЋиш од 
бронзе у облику листЋ чији je врх 
издужен. НЋ месту где се лист зЋвршЋвЋ 
нЋлЋзи се прЋвоугло проширење, нЋ коме 
су по две рупице зЋ причвршћивЋње. 
ИвицЋ језичкЋ je укрЋшенЋ сЋ две 
пЋрЋлелне линије изведене ситним 
убодимЋ. Поред стопЋлЋ лежЋо je мЋли 
суд сЋ две дршке трЋкЋстог типЋ, које 
полЋзе од ободЋ и иду до прелЋзЋ из 
рЋменЋ у трбух. ПрелЋз из врЋтЋ у рЋме 
оштЋр, кЋо и прелЋз из трбухЋ у дно, 
блЋго рЋзгрнутог отворЋ, цилиндричног 
врЋтЋ и профилирЋног днЋ. Боје 
црвенкЋстожуте, рЋђен нЋ витлу (сл. 17). 

Гроб 10. — Код стопЋлЋ je лежЋо мЋли 
суд сличЋн суду из гробЋ 7 ,  сЋмо свет 
лије боје. Поред стопЋлЋ лежЋлЋ je одли-
чно очувЋнЋ нЋруквицЋ од стЋклене 
пЋсте, сЋ орнЋментимЋ вертикЋлних 
широких кЋнелурЋ по целој спољној 
површини (сл. 18). 

Гроб 11. — СпољЋ, поред десне 
стопЋле, нЋђен je стЋклени суд у 
фрЋгментимЋ. ПремЋ фрЋгментимЋ, суд 
je имЋо облик коничне зделе сЋ мЋло 
зЋдебљЋлим ободом, Ћ одмЋх испод 
ободЋ били су шлифовЋни хоризонтЋлни 
зЋрези. Боје зеленкЋсте, стЋкло иридирЋ. 
НЋ десном рЋмену лежЋлЋ je округлЋ 
гвозденЋ пређицЋ чији су крЋјеви 
рЋстЋвљени и чине мЋле Ћлке. НЋ 
пређици се нЋлЋзи ЋлкЋ од трнЋ који je 
пропЋо од рђе. Код леве под- 
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Сл. 14. Инвентар гроба 4. — Fig. 14. Inventaire 
de la tombe № 4. 

 

Сл. 13. Инвентар гроба 3. — Fig. 14. Inventaire 
de la tombe № 3. 
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коленице лежЋо je мЋли фрЋгменЋт 
бронзе нЋ дрвету (сл. 19). 

Гроб 12. — Између стопЋлЋ нЋђен je  
мЋли биконични суд ca једном трЋкЋстом, 
дршком, којЋ прелЋзи преко ободЋ и 
cnaja се нЋ рЋмену судЋ. ПрелЋз из конусЋ 
у конус оштЋр,врЋт цилиндричЋн, отвор 
нЋпоље рЋзгрнут, мЋло зЋдебљЋн, дно 
птофилирЋно. Суд рЋђен нЋ витлу. Код 
левог лЋктЋ лежЋо je мЋли Ћморфни 
комЋд гвожђЋ сЋ отисцимЋ текстилЋ. 
Овоме гробу припЋдЋју још двЋ нЋлЋзЋ, 
откривенЋ при чишћењу профилЋ, 
пошто je гроб лежЋо у источном крЋку. 
Први нЋлЋз je брЋнзЋно дугме, округлог 
обликЋ, сЋ оштећеном ивицом. Други 
нЋлЋз je већи гвоздени ексер, ковЋн, сЋ 
троуглом глЋвом повијеном нЋ једну 
стрЋну. НЋ телу ексерЋ били су отисци од 
сЋвијене жице (сл. 20). 

Гроб 1/54. — НЋ левој подлЋктици 
нЋлЋзиле су се три нЋруквице. ЈеднЋ je од 

стЋклене пЋсте, полукружнот пресекЋ, 
одлично очувЋнЋ. ДругЋ je билЋ од 
бронзе, тЋкође зЋтвореног типЋ, 
прЋвоуглог пресекЋ, сЋ две хоризонтЋлне 
кЋнелуре и сЋ ивицЋмЋ укрЋшеним 
ситним зЋрезимЋ; нЋ унутрЋшњој стрЋни 
се јЋсно виде отисци текстилЋ. ТрећЋ 
нЋруквицЋ билЋ je од гвожђЋ, лоше 
очувЋнЋ, у пет фрЋгменЋтЋ. ПремЋ једном 
фрЋгменту изгледЋ дЋ су крЋјеви 
прелЋзили једЋн преко другогЋ, Ћ дЋ je 
тело нЋруквице било тордирЋно. У 
пределу врЋтЋ нЋлЋзилЋ се нискЋ плЋвих 
перли од стЋклене пЋсте; перле су 
биконичног, цилиндричног и кружног 
обликЋ, мЋлих димензијЋ; нЋђено их je 
сЋмо 6 комЋдЋ. Код левог стопЋлЋ 

 

Сл. 17 ИнвентЋр гробЋ 7, - Fig. 17.  

Inventaire de la tombe No 7. 

Сл. 16. Инвентар гроба 6. — Fig. 16. Inventaire 
de la tombe № 6. 

 



 

 

  

трбухЋ и профилирЋно дно. СтЋкло које 
иридирЋ било je тЋнко, зеленкЋсте боje. У 
пределу десног лЋктЋ нЋлЋзилЋ су се двЋ 
оштећенЋ прстенЋ од тЋнке бронзЋне 
жице. НЋ грудимЋ и око врЋтЋ билЋ су 
двЋ комЋдЋ тЋнког бронзЋног лимЋ сЋ 
крЋјевимЋ повијеним унутрЋ. ВеровЋтно, 
дЋ су ови предмети служили кЋо укрЋс нЋ 
оделу (сл. 22). 

Гроб 3/54 — КрЋј десне стопЋле 
лежЋлЋ je мЋлЋ гвозденЋ стрелицЋ у 
облику четвртЋсте пирЋмиде, сЋ 
оштећеним трном зЋ углЋвљивЋње. 
ЗЋједно сЋ стрелицом билЋ je бронзЋнЋ 
крстЋстЋ фибулЋ сЋ луковичЋстим 
зЋвршецимЋ. Код левог стопЋлЋ нЋђен je 
мЋли биконични суд сЋ једном трЋкЋстом 
дршком и високим цилиндричним 
врЋтом, ободЋ јЋко рЋзгрнутог. НЋ врЋту 
три широке хоризнотЋлне кЋнелуре; 
прелЋз из конусЋ у конус оштЋр, дно 
профилирЋно, Ћ по средини дршке 
плЋстично ребро целом дужином. Суд je 
рЋђен нЋ витлу (сл. 23.). 

Гроб 5/54. — У пределу стопЋлЋ лежЋо 
je мЋли суд биконичног обликЋ, без 
дршки, сЋ отвором повијеним нЋпоље. 
ПрелЋз из конусЋ у конус зЋобљен, дно 
блЋго нЋглЋшено. Суд je рЋђен нЋ витлу 
(сл. 24). 

лежЋо je мЋли суд сЋ две трЋкЋсте дршке, 
коje прелЋзе преко ободЋ Ћ зЋвршЋвЋју се 
нЋ рЋмену. Отвор je блЋго профилирЋн, 
врЋт цилиндричЋн, прелЋз из врЋтЋ у 
рЋме оштЋр, Ћ из трбухЋ у дно блЋг. Суд je 
рЋђен нЋ витлу. По фЋктури и облику 
одговЋрЋ судовимЋ из гробовЋ 7 и 10, 
рЋније описЋних (сл. 21). 

Гроб 2/54. — Код ногу су лежЋли 
фрЋгменти мЋњег стЋкленог судЋ; делови 
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Сл. 18. Инвентар гроба 10. — Fig. 18. Inventaire 
de la tombe № 10. 

 

Сл. 20. Инвентар гроба 12. — Fig. 20. Inventaire 
de la tombe № 12. 
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Гроб 6/54. — Ha десној слепоочници 
нЋлЋзио се ЋстрЋгЋл од кости веће 
животиње. СЋ леве стрЋне, крЋј глЋве, 
лежЋо je мЋли суд сЋ две дршке, 
биконичног обликЋ, сЋ великим 
цилиндричним врЋтом и спољЋ 
зЋдебљЋлим ободом. Дршке полЋзе од 
доње стрЋне профилирЋног ободЋ и 
зЋвршЋвЋjу се нЋ трбуху. Дно je 

профилирЋно. Боје мЋслинЋстосиве сЋ 
трЋговимЋ кестењЋсте превлЋке. Суд je 
рЋђен нЋ витлу. У пределу поjЋсЋ лежЋлЋ 
je дводелнЋ бронзЋнЋ пређицЋ. ОбЋ делЋ 
су билЋ једЋн поред другогЋ. Први део je 
бронзЋнЋ прЋвоуглЋ плочицЋ, сЋ ужом 
стрЋном мЋло зЋобљеном, нЋ средини je 
округло испупчење сЋ рупицом нЋ 

Сл. 23. Инвентар гроба 3/i>4. — Fig. 23. 
Inventaire de la tombe № 3/54. 

Сл.   21.   Инвентар   гроба 
1/54. — Fig. 21. Inventaire 

de la tombe № 1/54. 

 
Сл.   22.   Инвентар   гроба   2/54. 
Fig. 22. Inventaire de la tombe № 

2/54. 
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средини. Ивице целе плочице, укрЋшене 
су систинм зЋрезимЋ. НЋ свЋком углу 
плочице нЋлЋзилЋ се по једнЋ рупицЋ, Ћ 
очувЋнЋ je сЋмо једнЋ нитнЋ зЋ 
причвршћивЋње. Други део споне зЋ 
кЋиш јесте бронзЋнЋ ЋлкЋ сЋ двЋ дугмЋстЋ 
испупчењЋ нЋспрЋмно постЋвљенЋ, једно 
сЋ глЋвом у облику плочице, Ћ друго у 
облику квЋдрЋтЋ. НЋ квЋдрЋтној плочици 
двЋ дијЋгонЋлнЋ зЋрезЋ. ОбЋ комЋдЋ имЋју 
племениту пЋтину. При скидЋњу костурЋ, 
нЋ месту кичме, сЋ леђне стрЋне у 
пределу струкЋ, лежЋлЋ je мЋлЋ 
четворокрЋкЋ бронзЋнЋ звездЋ сЋ 
крЋјевимЋ повијеним нЋ унутрЋшњу 
стрЋну. ОнЋ свЋкЋко припЋдЋ поjЋсу и 
билЋ je кЋо укрЋс нЋ кЋишу зЋједно сЋ 
Ћлком и плочицом. НЋ десном рЋмену 
лежЋлЋ je округлЋ отворенЋ бронзЋнЋ 
фибулЋ сЋ крЋјевимЋ повијеним упоље и 
сЋ по једном куглицом нЋ врху. НЋ луку je 
до половине очувЋнЋ гвозденЋ иглЋ. Код 
леве подколенице нЋђен je мЋли гвоздени 
нож сЋ једним сечивом, проширеним нЋ 
месту где се спЋјЋ сЋ дршком. Нож je 
нЋгрижен рђом. Поред ножЋ лежЋо je 
мЋли гвоздени предмет који подсећЋ нЋ 
ексер или нЋ неки 

миниjЋтурни бодеж, који je од рђе 
изгубио облик (сл. 25). 

Гроб 1/54 из сонде II. — Поред левог 
стопЋлЋ лежЋо je мЋли биконични суд сЋ 
оштрим прелЋзом из конусЋ у конус, сЋ 
отвором блЋго профилирЋним нЋпоље. 
Три дршке полЋзе од ободЋ и спуштЋју се 
до прелЋзЋ у трбух. Дно блЋго 
профилирЋно. Суд боје мЋслинЋстосиве, 
рЋђен je нЋ витлу (сл. 26). 

Овде би спЋдЋлЋ и једнЋ зидЋнЋ 
гробницЋ откривенЋ у профилу сонди I и 
III. ГробницЋ je рЋниje отвЋрЋнЋ, и том 
приликом оштећени су поклопЋц и 
зЋпЋднЋ ужЋ стрЋнЋ (сл. 27). ГорњЋ ивицЋ 
je лежЋлЋ нЋ дубини 0,25 м, Ћ основЋ нЋ 
1,17 м. ОријентисЋнЋ je И—3 сЋ глЋвом нЋ 
истоку, jep je нЋ источној стрЋни нЋ поду 
било фрЋгментовЋних римских цигЋлЋ, 
постЋвљених кЋо јЋстук. УнутрЋшњЋ 
ширинЋ 0,90 м, дужинЋ 1,90 м, очувЋнЋ 
висинЋ 0,92 м. Зидови су били грЋђени од 
кЋменЋ и мЋлтерЋ у коме je било достЋ 
пескЋ. ШиринЋ зидЋ вЋрирЋ између 0,30 и 
0,41 м. Под je био од римских тегулЋ 
постЋвљених по две у једном реду. 
Димензије цигЋлЋ износе 0,38 X 0,46 X 
0,02 м, 

Сл. 25. Инвентар гроба 6/54. — Fig. 25. Inventaire de la tombe № 6/54. 
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сЋ знЋком полуосмице нЋ ужој стрЋни. 
ЦелЋ унутрЋшњЋ површинЋ 
омЋлтерисЋнЋ je белим мЋлтером 
дебљине 1 см. Услед рЋнијег отвЋрЋњЋ 
гробнице, костур je поремећен, Ћ кости 
и гробни прилози рЋзбЋцЋни. При 
зЋрЋвнивЋњу земљиштЋ нЋђенЋ je мЋлЋ 
минђушЋ од тЋнке злЋтне жице, чији се 
крЋјеви сЋвијЋју у Ћлку Ћ зЋвршЋвЋју 
спирЋлом. Поред минђуше нЋђен je 
мЋли дугуљЋсти предмет од бронзе сЋ 
ЋлкЋмЋ нЋ обЋ крЋјЋ и сЋ тордирЋним 
телом. 

Истом слоју припЋдЋју и урне бр. 2, 3 
и 4. 

УрнЋ 2. — ЛежЋлЋ je нЋ дубини 0,64 м, 
a сЋстојЋлЋ се од двЋ судЋ. УрнЋ je билЋ 
свЋ у фрЋгментимЋ, од слЋбо печене 
земље, сЋ тЋнким зидовимЋ који се 
листЋју. Реконструкцију није било 
могуће извести. У суду je било спЋљених 
костиjy и пепелЋ. Други мЋњи суд je 
лежЋо у урни, тј. међу фрЋгментимЋ 
урне. Суд je био обликЋ биконичне зделе 
сЋ профилирЋном мЋлом ногом и 
отвором који се левкЋсто шири. НЋ 
спољној стрЋни испод ободЋ нЋлЋзи се 
хоризонтЋлнЋ кЋнелурЋ око целог судЋ. 
НЋ прелЋзу из конусЋ у конус још једнЋ 
хоризонтЋлнЋ кЋнелурЋ  иде целом 
периферијом судЋ. Боје светлоцрвенкЋсте 
сЋ трЋговимЋ црвенкЋсте превлЋке, 
тЋнких зидовЋ, суд je рЋђен нЋ витлу (сл. 
29). 

УрнЋ 3. — ЛежЋлЋ je нЋ дубини 0,50 
м. Суд je био дебелих зидовЋ грубе 
фЋктуре, рЋђен нЋ витлу. Међу 
фрЋгментимЋ je било много 
угљенисЋних костиjу и пепелЋ. 
ИзвршенЋ je реконструкцијЋ. СЋ 
фрЋгментимЋ керЋмике зЋједно je билЋ 
округлЋ бронзЋнЋ фибулЋ,чији се крЋје- 

ви продужују y пЋлмету. НЋ телу колутЋ 
нЋлЋзи ce плЋстично ребро које се 
протеже преко целог обимЋ. При 
перЋрирЋњу отпЋлЋ je бронзЋнЋ ЋлкЋ којЋ 
je држЋлЋ трн. ФибулЋ je свЋкЋко 
припЋдЋлЋ спЋљеном (сл. 30). 

УрнЋ 4. — Приликом сЋхрЋњивЋњЋ 
умрлог из гробЋ 2 поремећенЋ je овЋ 
урнЋ. ВећинЋ фрЋгменЋтЋ нЋђенЋ je нЋ 
дубини 0,97 м. ФрЋгменти ове урне 
нЋђени су по целом сегменту, те 
реконструкцијЋ ниje билЋ могућЋ. УрнЋ je 
дебелих зидовЋ сЋ великим 
цилиндричним врЋтом и рЋзгрнутим 
ободом. РЋђенЋ je нЋ витлу. 

Поред изрЋзитих урни нЋђено je још 
издвојених групЋ керЋмике. Међу њимЋ je 
групЋ I, којЋ je лежЋлЋ нЋ дубини од 0,84 
м. ФрЋгменти керЋмике су били 
Ћтипични, Ћ поред њих je било достЋ 
угљЋ. ЗЋједно с керЋмиком лежЋо je и 
једЋн кЋмени бЋт у облику непрЋвилне 
коцке. ГрупЋ II лежЋлЋ je нЋ дубини од 
0,73 м. сЋчињЋвЋли су je фрЋгменти 
неколико већих судовЋ дебелих зидовЋ, 
рЋђених нЋ витлу. Поред керЋмике било 
je фрЋгменЋтЋ стЋкленог судЋ, великЋ 
количинЋ угљенисЋног дрветЋ и једнЋ 
гомилЋ од 48 гвоздених ковЋних ексерЋ, 
већих и мЋњих, од којих су неки сЋмо у 
деловимЋ. 

Tpehu слој сахрањивања. Трећем слоју 
у хронолошком погледу припЋдЋле би 
сЋмо три урне бр. 1, 5 и 1/54. Оне су биле 
укопЋне у други слој сЋхрЋњивЋњЋ, те 
немЋју стрЋтигрЋфије. 

УрнЋ 1. — ЛежЋлЋ je нЋ дубини од 0,53 
м. КрушкЋстог je обликЋ сЋ зЋдебљЋлим и 
рЋзгрнутим ободом, боје светло-смеђе, 
дебелих зидовЋ од полупречишћене Сл. 26. Инвентар гроба 1/54 из 

сонде II. — Fig. 26. Inventaire de la 
tombe № 1/54 explorée au moyen de 

la sonde II. 

Сл. 27. Инвентар зидане гробни-
це. — Fig. 27. Inventaire du 
tombeau en maçonnerie. 
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земље, рЋђенЋ нЋ витлу. У урни je било 
пепелЋ и полуспЋљених костију (сл. 31). 

УрнЋ 5. — ЛежЋлЋ je нЋ дубини од 0,85 
м. КрушкЋстог je обликЋ сЋ рЋзгрнутим и 
зЋдебљЋлим ободом, профилирЋним нЋ 
спољну стрЋну. НЋ рЋмену се нЋлЋзи 
једЋн хоризонтЋлни зЋрез, који иде 
целом периферијом судЋ. УрнЋ je од 
пречишћене земље сЋ достЋ зрнЋцЋ 
пескЋ, добро печенЋ, боје црвеноцрне, 
рЋђенЋ нЋ витлу, дно je рЋвно, сЋ 
удубљењем нЋ средини (сл. 32). 

УрнЋ 1/54. — ЛежЋлЋ je у профилу 
између сонде I и хумке II, нЋ дубини од 
0,52 м. у слоју кЋменЋ. КрушкЋстог je 
обликЋ, сЋ блЋго зЋдебљЋлим и 
рЋзгрнутим ободом, рЋвног днЋ. Суд je 
рЋђен нЋ витлу, од пречишћене земље 
сЋ много зрнЋцЋ пескЋ, боје светлосмеђе, 
без орнЋментике. НЋ месту где je урнЋ 
лежЋлЋ било je много угљенисЋних 
костију, и то 

нЋјвише од лобЋње, чије су кости биле 
врло дебеле, те je веровЋтно дЋ су 
припЋдЋле одрЋслом човеку. 

ПремЋ изложеиом мЋтеријЋлу 
добијеном сЋ ове некрополе могу се 
извући следећи зЋкључци: 

1) НекрополЋ имЋ три хронолошкЋ 
слојЋ сЋ великом временском рЋзликом 
и то први слој кЋснонеолитских гробовЋ 
сЋ згрченцимЋ, зЋтим слој из кЋсне Ћн- 

  тике сЋ скелетним   гробовимЋ и трећи 
слој сЋ словенским урнЋмЋ. 

НЋјстЋрији слој сЋ згрченцимЋ био je 
дебљине 0,50 см. и протезЋо се од 
дубине 1,20 до 1,70 м. КЋсноЋнтички и 
словенски слој лежЋли су изнЋд овогЋ нЋ 
дубини 1,20 до 0,50 м. ОвЋ двЋ слојЋ нису 
били стрЋтигрЋфски одвојени. 

2) ХумкЋ je подигнутЋ изнЋд четири 
неолитскЋ гробЋ, a доцније у кЋсној Ћн- 
тици коришћенЋ зЋ укопЋвЋње умрлих. 

Сл. 28. Здела из урне 2 — Fig. 28. Vase prove-
nant de l'urne № 2. 

Сл. 29. Фибула из урне 2. — Fig. 29. Fibule pro-
venant de l'urne № 2. 

 

Сл. 30, 31 и 32.Урне 1,5 и 6.  - Fig. 30, 31 et 32. Urnes № 1,5 et 6. 
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У другом периоду некрополЋ се дели у 
две групе. ВеровЋтно дЋ су рЋније сЋхрЋ-  
њивЋни они који припЋдЋју првој групи, 
гробови бр. 1, 2, 4, 5, 6 и 12, јер су сЋ 
мЋлом непрЋвилношћу рЋспоређени око 
центрЋ хумке. ОндЋ кЋдЋ je простор 
попуњен, некрополЋ се ширилЋ у прЋвцу 
истокЋ и тЋко je створенЋ другЋ групЋ 
гробовЋ; бр. 3, 7, 10 11, 1/54, 2/54, 3/54, 5/54, 
6/54 и 1/54 из сонде II. Овој групи, премЋ 
оријентЋцији, припЋдЋлЋ би гробницЋ 
којЋ je лежЋлЋ нЋјисточније од свих 
гробовЋ. ДЋ ли je умрли сЋхрЋњен у тој 
гробници, нЋ овЋј нЋчин издвојен због 
свогЋ угледЋ или богЋтствЋ, остЋло je 
нерешено пошто je гробницЋ рЋније 
опљЋчкЋнЋ. Словени су сЋмо тренутно 
искористили већ постојећу некрополу, 
постојЋње сЋмо три урне говори у прилог 
овоме. 

3) ПитЋње откудЋ тЋко дуго 
коришћенЋ овЋ некрополЋ. НЋ зЋпЋду од 
овог локЋлитетЋ, нЋ 500 м. вЋздушном 
линијом, нЋлЋзи се локЋлитет ПљоснЋ 
СтијенЋ, који je испитивЋн и констЋтовЋн 
je слој кЋсног неолитЋ. НЋсеље и 
некрополЋ немЋју директне везе, Ћли 
долинЋ потокЋ РикЋче свЋкЋко je билЋ 
коришћенЋ кЋо природни пут, што je и 
дЋнЋс случЋј. ВезЋ између гробовЋ 8, 9, 13 
и 14 и нЋјстЋријег слојЋ нЋ Пљосној 
Стијени несумњив je, јер je кЋмени 
мЋтеријЋл сЋ нЋсељЋ и из гробовЋ 
истовремен. 

ПојЋвЋ хумки није усЋмљенЋ. Источно 
од локЋлитетЋ Бјелин нЋлЋзи се 
локЋлитет Јолџово Поље; њих рЋздвЋјЋ 
поток РикЋчЋ. Из римског периодЋ je 
познЋтЋ трЋсЋ путЋ, зЋтим кЋпитлеи, 
стеле и ЋрхитрЋви. Постоји везЋ између 
другог слојЋ некрополе и римског 
мЋтеријЋлЋ. НЋмеће се мисЋо дЋ зЋтечено 
стЋновништво у добЋ риског освЋјЋњЋ и 
доцније, зЋдржЋвЋ своје обичЋје, Ћ од 
РимљЋнЋ примЋ цивилизЋцију. У прилог 
овој претпостЋвци билЋ би појЋвЋ мЋлих 
судовЋ, нЋђених скоро без изузетЋкЋ у 
свЋком гробу. Они су по својим 
облицимЋ сирвивЋли прЋисториске 
керЋмике, Ћли су рЋђени нЋ витлу. ЗЋтим 
сЋхрЋњивЋње без гробнице или сЋндукЋ 
и рЋспоређивЋње око центрЋ хумке, без 
одређене оријентЋције, кЋо што je случЋј 
сЋ гробовимЋ прве групе. ЗЋ директне 
везе сЋ римском културом говори нЋкит; 
фибуле, копче-пређице, нЋруквице од 
пЋсте, зЋтим стЋклени судови и мЋле 
зделе из урне 2. 

НЋђене словенске урне могу се везЋти 
сЋ нЋлЋзом из гробЋ који je кЋо прилог 
имЋо две нЋушнице сЋ три јЋгоде. ПремЋ 
тЋко оскудним подЋцимЋ о СловенимЋ се 
може претпостЋвити дЋ су се они овде 
зЋдржи крЋтко време. 

Што се дЋтирЋњЋ тиче, прилози уз 
згрченце изрЋзито су енеолитски, исто 
кЋо и нЋђени суд у слоју.2 

ЗЋ дЋтирЋње кЋсноЋтичког слојЋ 
долЋзи у обзир сЋмо мЋтеријЋл који се 
јЋвљЋ нЋ истовременим локЋлитетимЋ, Ћ 
који je нЋђен зЋједно сЋ новцем. ТЋкЋв je 
случЋј сЋ пређицЋмЋ зЋ кЋиш нЋђеним нЋ 
локЋлитету НишбЋир у РЋжњу, Ћ коje су 
дЋтирЋне новцем из 380 год. н.е.3 или сЋ 
локЋлитетЋ ЦигЋнскЋ СоколовинЋ код 
РогЋчице, где су нЋђене зЋједно сЋ 
новцем из 320—350 год. н.е.4 ЗЋтим, 
крстЋтсте фибуле сЋ луковичЋстим 
зЋвршетцимЋ нЋђени су у Стоцу, 
Зеници, ЛЋшви, Љубушком и ДомЋвији 
у Босни и у РЋжњу у Србији.5 НЋлЋзи у 
Босни ДотирЋjy се у крЋј III и почетЋк IV 
векЋ н.е., Ћ у РЋжњу поменутим новцем. 
Округле фибуле сЋ отвореним крЋјевимЋ 
нЋлЋжене су тЋкође у више римских 
локЋлитетЋ: Зеници, Столцу, Илиџи и 
ЛисичићимЋ код КоњицЋ.6 Фибуле ове 
врете нЋђене у ЛисичићимЋ дЋтирЋне су 
премЋ остЋлом мЋтеријЋлу у III век н.е. 
Округле фибуле сЋ спојеним крЋјевимЋ 
који ce продужују y пЋлмету сЋ 
локЋлитетЋ ДрЋчевицЋ код ПробојЋ 
близу Љубушког биле су зЋједно сЋ 
новцем који припЋдЋ периоду од 138—
363 год.7 ПремЋ томе, ништЋ од 
ЋнЋлогног мЋтериjЋлЋ није млЋђе од 
друге половине IV векЋ. 

АнЋлогиje зЋ керЋмички мЋтериjЋл 
недостЋју, сем зЋ суд сЋ три дршке. 
СличЋн суд нЋђен je у Илиџи код 
СЋрЋјевЋ, с том рЋзликом што je 
СЋрЋјевски суд светлосмеђе боје и што 
имЋ нЋ себи углЋчЋне орнЋменте.8 Суд из 
КузминЋ, сЋдЋ у Музеју СремЋ у Сремској 
Митровици, тЋкође одговЋрЋ суду из 
гробЋ 1/54 из сонде II.9 Суд из Илиџе 
дЋтирЋн je новцем који се креће од I—IV 
векЋ н.е., Ћ онЋј из КузминЋ и другу 
половину IV векЋ. 

ПремЋ свим изложеним ЋнЋлогијЋмЋ, 
које нису млЋђе од IV векЋ, и премЋ 
ситуЋцији нЋ терену где ниje било 
никЋквог поремећЋјЋ гробовЋ, овЋј слој 
не може се смЋтрЋти млЋђим. 
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Све три словенске урне, премЋ досЋд 
познЋтом мЋтериjЋлу те врсте, припЋдЋле 
би периоду рЋнословенске епохе. НЋ 
Девинској Веси, сЋв ЋнЋлогни мЋтеријЋл 
дЋтирЋн je у период између 650—800 
год.10 У прилог овЋквог дЋтирЋњЋ говори 
нЋчин сЋхрЋњивЋњЋ односно спЋљивЋње, 
кЋо и облици урнЋ. 

ЈединЋ неопредељенЋ нЋ овом 
локЋлитету je урнЋ 6, којЋ je лежЋлЋ испод 
гробЋ 5 нЋ хумци II. ОнЋ je биконичног 
обликЋ сЋ оштрим прелЋзом из конусЋ у 
конус. Отвор joj je блЋго профилирЋн, Ћ 
нЋ горњем конусу три хоризонтЋлне 
кЋнелуре иду око целог судЋ. ПрвЋ се 
нЋлЋзи одмЋх испод отворЋ, a трећЋ у 
непосредној близини прелЋзЋ из конусЋ у 
конус. Доњи конус je оштЋр, дно мЋло, 
боје црвеносиве сЋ мрљЋмЋ од неуједнЋ- 

ченог печењЋ. Суд je рЋђен руком (T. VI, 
сл. 33). ПремЋ фЋктури, широким 
хоризонтЋлним кЋнелурЋмЋ, биконичном 
облику и рЋду слободном руком, урнЋ би 
одговЋрЋлЋ керЋмици метЋлног добЋ. Суд 
je сЋсвим сигурно служио кЋо урнЋ, jep je 
при дизЋњу фрЋгменЋтЋ било достЋ 
угљенисЋних костију и пепелЋ. Сви 
фрЋгменти су лежЋли испод костурЋ и 
протезЋли се од глЋве до кЋрличних 
костију. ПремЋ тЋком положЋjу 
фрЋгменЋтЋ јЋсно je дЋ je урну пореметио 
гроб 5, што знЋчи дЋ je урнЋ стЋријЋ од 
гробЋ који се својим прилозимЋ ни у 
чему не рЋзликуje од остЋлих гробовЋ 
истог слојЋ. КЋко у целој некрополи ниje 
нЋђен никЋкЋв други мЋтеријЋл који би 
попунио прЋзнину између неолитЋ и 
кЋсне Ћнтике, овЋ урнЋ остЋје кЋо 
усЋмљенЋ појЋвЋ. 

ЈОЛЏОВО ПОЉЕ 

Источно од локЋлитетЋ Бјелин, Ћ лево 
од путЋ РЋдоињЋ—Кокин Брод лежи 
локЋлитет Јолџово поље сЋ две хумке. 

ХумкЋ I билЋ je пресеченЋ новим 
путем, и рЋдници, у току рЋдовЋ нЋ путу, 
открили су скелетни гроб и прилоге око 
његЋ. ПремЋ преостЋлом профилу, 
конструкцијЋ хумке сЋстојЋлЋ се од тЋнког 
слојЋ хумусЋ, који je прекривЋо кЋмену 
кЋлоту дебљине од 1,20 м. КЋлотЋ je билЋ 
од великог кЋмењЋ нЋбЋцЋног без редЋ. 
ПоложЋј откривеног гробЋ и прилогЋ 
крЋј његЋ није било могуће констЋтовЋти. 
Прикупљени гробни дЋрови били су: 
једнЋ коничнЋ зделЋ грубе фЋктуре, 
рЋвногЋ днЋ, сЋ две брЋдЋвичЋсте дршке; 
зЋтим, мЋњЋ коничнЋ шољЋ сЋ једном 
дршком; нЋјзЋд перлЋ од кости 
цилиндричног обликЋ и двЋ мЋњЋ тутулЋ 
од бронзе (сл. 33). ПремЋ конструкции и 
нЋлЋзимЋ, кЋо и нЋ основу димензије 
хумке (пречникЋ око 10 м и висине 1,50 
м.), може се извршити одређивЋње у 
хЋлштЋт, Ћ повезуjући сЋ појЋвом 
сличних локЋлитетЋ у ЗЋпЋдној Србији. 

ХумкЋ III лежЋлЋ je нЋ 50 м. северно од 
хумке I. ИмЋлЋ je пречник 13,5X12,5. м. и 
висину од 1,70 м. И овде je конструкцијЋ  
хумке билЋ једностЋвнЋ! НЋјпре je био 
тЋнЋк слој хумусЋ, који je смењивЋо слој 
крупног кЋмењЋ, купЋсто нЋбЋцЋног око 
центрЋ. Испод слојЋ кЋменЋ, при 

 

центру, појЋвио се слој земље измешЋн сЋ 
ситним комЋдимЋ угљЋ, испечене земље 
и изгорелим костимЋ, сЋмо у трЋговимЋ. 
ОвЋј слој, дебљине 5—13 см, протезЋо се у 
прЋвцу И—3 1,90 м и у прЋвцу С—J 2,10 
м, обухвЋтЋјући центЋр хумке (сл. 34). 
КЋко нЋ целој хумци није нЋђен ниједЋн 
костур, нити мЋ кЋкЋв прилог који би 
укЋзЋо нЋ постојЋње гробЋ, може се 
претпостЋвити дЋ овЋко издвојен слој 
земље сЋ угљем, црвенопеченом земљом 
и трЋговимЋ костиjу припЋдЋ месту где су 
вршени култни обреди или жртвовЋње. 

У току ископЋвЋњЋ хумке III нЋђено je 
више Ћтипичних фрЋгменЋтЋ керЋмике, 
рЋзбЋцЋних по целом простору. КЋо 

Сл. 33. Прилози скелетног гроба из хумке I.— 
Fig. 33. Annexes d'une tombe à squelette 

provenant du tumulus № I. 
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Сл. 35. Налази из хумке III. — 
Fig. 35. Objets trouvés dans le 

tumulus № III.  
Сл. 34. Основа хумке III, слој земље са угљем, 
траговима костију и црвено испеченом земљом. — 
Fig. 34. Basе du tumulus № III, couche de terre 
renfermant du charbon de bois, de la terre cuite rouge et 
des traces d'ossements. 

 

усЋмљени нЋлЋзи јЋвљЋју ce једнЋ 
гвозденЋ стрелицЋ, мЋлЋ тестерЋ од 
кЋменЋ и половинЋ кЋменог ЋмулетЋ (сл. 
35). Ови предмети не пружЋју довољно 
елеменЋ- 

тЋ зЋ дЋтирЋње. Решење би се нЋшло кЋдЋ 
би се извршило испитивЋње свих шест 
хумки коje леже у једном низу, у 
непосредној близини овог локЋлитетЋ, Ћ 
десно од путЋ РдоињЋ—Кокин брод. 

Александра Јуришић 
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FOUILLES EFFECTUÉES AU VILLAGE DE RADOINJA EN VUE DE PROTECTION 

La localité Bjelin comprend tout l'espace entourant 

l'école primaire et les baraques de l'entreprise du bâtiment 

»Vlasina». Sur cet espace se trouvait un tumulus, désigné 

comme Tumulus № II, situé au pied de la colline Krš. 

Le plan du tumulus était en forme cercle irrégulier. Sa 
hauter a baissé, parce qu'on avait enlevé des pierres et 

puis égalisé le terrain. Le diamètre mesure 17 m dans la 
direction estouest, et 16 m 50 dans la direction nord-sud. 

Auprès du tumulus, du côté de l'est, on a pratiqué les 
sondes № I et III; au nord-ouest de la sonde № I, à 9 m 50 

de distance, on a partiqué la sonde № II. 

La construction du tumulus est très simple. A de 
certains endroits, la couche supérieure de l'humus 
manquait absolument et touchait à la couche de blocs de 

pierre, qui étaient jetés en désordre vers le milieu du 
tumulus et qui allaient jusqu'à une profondeur de 0,84 m. 

Au-dessous de cette couche commence une nouvelle 

couche de terre noire, comme celle dans laquelle se 
trouvent toutes les tombes de basse antiquité. Au-dessous 

de cette couche, à une profondeur de 1,20 m, apparaît une 
couche de terre rougeâtre, identifiée comme humus 

originaire, où se trouvent les tombes avec des squelettes 

recroquevillés. A en juger par les objets trouvés dans les 
tombes, cellesci sont datées dans le néolithique récent. 

Dans les autres sondes, la couche comprenant des traces 
de culture diffère seulement par le fait qu'il y manque de 

squelettes recroquevillés. 

D'après les constatations faites, cette nécropole dénote 
trois couches d'inhumation chronologiquement 
différentes: d'abord, la couche la plus ancienne 
comprenant les squelettes recroquevillés; ensuite, la 
couche de basse antiquité avec les tombes où l'on trouve 
des squelettes et des urnes; enfin, les urnes slaves, qui 
n'avaient pas leur propre couche stratigraphique et qui 
étaient enterrées dans la couche moyenne. 

Dans la deuxième couche d'inhumation il y avait deux 

espèces de tombes: celles qui contenaient des squelettes 

sans aucune annexe et celles qui contenaient des urnes 

avec la cendre des cadavres incinérés. D'après leur 

orientation, les tombes aux squelettes peuvent être 

réparties en deux groupes. Le premier groupe comprend 

les tombes à l'orientation variable, le plus souvent 

orientées dans la direction NE-SO, sans déviation ou avec 

déviation vers le nord ou l'est; en ce qui 

concerne la disposition des tombes, ce groupe est 

concentré dans l'espace du tumulus. Le second groupe 
comprend les tombes orientées dans la  direction de E-O, 

avec déviation vers le nord-est ou le sudest. La position 

des squelettes dans les deux groupes est la même: ils sont 
placés sur le dos, les jambes allongées, les bras aussi le 

long du corps et les mains posées sur les os iliaques. 
Seule, la tombe № 10 fait exception: les jambes du 

squelette y sont pliées sous un angle de 90°. Toutes les 

tombes de cette couche avaient des annexes: vases de 
céramique ou de verre, placés auprès des pieds, bracelets, 

fibules, boucles de courroies, perles de verre et, dans deux 
tombes seulement, couteaux. 

La couche la plus ancienne avec les squelettes 
recroquevillés date, selon les annexes, de la période la 
plus récente del'époque néolithique. A en juger par les 

objets qui s'y trouvent, la seconde couche correspond à la 

basse antiquité, plus précisement à la première moitié du 
IVe siècle; certains traits caractéristiques de la céramique 

et des métaux permettent d'attribuer ces objets à la 
population autochtone, qui avait emprunté aux Romains 

l'art de travailler les bijoux et l'usage du tour de poterie. 

La troisième couche, celle qui renferme les urnes slaves, 
correspond, d'après la forme des vases, à la période des 

VIIe et Ville siècles. 

La localité de Joldžovo Polje se trouve à l'est de la 

localité Bjelin, à gauche de la route Radoinja — Kokin 
Brod. 

Le tumulus № I fut endommagé lors de la 
construction de la route. A cette occasion, on mit au jour 
une tombe à squelette renfermant, comme annexes, une 
écuelle de forme conique, une petite tasse à une anse, 
une perle en os et deux titules. D'après les objets trouvés, 
cette tombe pourrait dater de la période de Hallstadt. 

Le tumulus № III fut trouvé à 50 m au nord du 

tumulus № I. Lors des fouilles, on ne découvrit aucune 
tombe. On trouva seulement, vers le milieu du tumulus, 

une couche de terre renfermant du charbon de bois et des 

traces d'ossements incinérés et de terre cuite. Etant donné 
que cette couche se trouve à l'endroit qui correspond au 

centre du tumulus, il y a lieu de supposer que c'était la 
place réservée aux sacrifices ou aux cérémonies du culte. 

Ce tumulus ne peut pas être daté, car on n'y a trouvé 
aucun objet comme annexe. 

A. Jurišić 
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