
 

 

   

ИНВЕНТАР НАДГРОБНИХ ПЛОЧА ПРОНАЂЕНИХ У КОМПЛЕКСУ 

МАНАСТИРА СТУДЕНИЦЕ 

У трпезарији манастира Студенице. западно од 

Богородичне цркве, налази ce збирка мермерне 

пластике разне врсте и известан број надгробних 

плоча. Од када су почели конзерваторско 

рестаураторски радови на комплексу манастира 

Студенице 1948. године па све до 1970. године, 

све што je откопавано и пронађено од пластике, 

a није уграђено и враћено на објекте, складирано 

je y манастирској. трпезарији. Захваљујући 

архитектама В. Дамјановићу, Сл. Ненадовићу и 

М. Јовин сви фрагменти су брижљиво 

сакупљани и чувани y трпезарији. Овом 

приликом направљен je инвентар свих 

надгробних плоча и фрагмената, извршено 

техничко снимање и фотографисање. Остали 

материјал и фрагменти друге врсте биће другом 

приликом обрађени и публиковани. 

1. Део надгробног споменика, инв. бр. 19, од белог мермера 

са делимично очуваном представом мушке главе са 
наусницама. Испод je стилизовани крст и геометријска 

шара. Са друге стране je сачуван следећи текст: 

 
Дужина плоче je 44 см, ширина плоче je 22 см и дебљина 
6 см 

2. Фрагмент надгробне плоче, инв. бр. 32, од белог мермера 
са сачуваним деловима надгробног текста 

4. Фрагмент надгробног споменика, инв. бр. 33, од белог 

мермера сачувана само десна страна и део стилизованог 

крста. Делимично je очуван следећи текст: 

 
Преостали део плоче je дужине 49 см, ширине 30 см и 

дебљине 6 см 

5. Фрагмент надгробне плоче, инв. бр. 43, од белог мермера, 

грубо обрађени сa сачуваним надгробним текстом 

следеће садржине: 

 
Дужина плоче je 77 см, ширина 40 см, дебљина 8 см 

7. Фрагмент надгробног споменика, инв. бр. 1, од белог 

мермера. У горњем делу je приказан крст лево и десно 

ИС — ХС a испод je сачуван део надгробног текста 

следеће садржине: 

Дужина очуваног фрагмента je 57 см, ширина 50, 
дебљина 9 см 

3. Надгробна плоча, инв. бр. 44 од сивог мермера са 
закошеним ивицама. Плоча je пронађена 1968 године 

6. Надгробни споменик од сивог мермера, инв. бр. 39. На 

предњој страни je текст исписан. на левој страни на 
необрађеној површини плоче, те веома нечитак, са леве 

стране je површина обрађена и текста je читљив: 

Дужина очуваног фрагмента je 46 см. ши-рина 18 и 
дебљина плоче je 8 см 

 

Са горње стране је сачуван текст: 
Дужина плоче  је 90 cм, ширина целе пло- 

че је 50 cм, ивице плоче 10 cм, и дебљи- 

на је 15 cм. 
 

 

Дужина плоче  је 83, cм ширина 46 cм, а де- 
бљина 6 cм 

 

8. Надгробни споменик , инв. бр.  36, од белог 
мермера сачуван са бочним крацима без гор- 

њег крака крста. Са једне стране је  

сачувана престава мушке главе са са наусни- 

цама, крстом испод главе и геометријском 



  

 

 

Висина споменика je 70 см, ширина 42 см, дебљина 7 см 

9. Надгробни споменик, инв. бр. 35, од белог мермера 

сачуван са бочним крацима без горњег дела крака крста. 

Са једне стране сачувана je представа доњег дела мушког 

лица са наусницама. Испод главе je крст, a лево и десно 

je биљна орнаментика y облику лозице. На бочним 

крацима крста je шематизована представа цвета — 

љиљана. Са друге стране je сачуван надгробни текст: 

 
Висина споменика je 55 см, ширина 47 см, дебљина 8 см 

10. Надгробни споменик, инв. бр. 11, од белог  

  мермера, сачуван са бочним крацима крста 

без горњег дела. Сачувана je представа мушке главе, 

испод које je крст. Лево и десно су орнаменти 

геометријски. У горњем делу споменика су лево и десно 

представе две птичице 

Висина споменика je 58 см, ширина 36, дебљина 7 см 

11. Надгробни споменик, инв. бр. 34, од белог 

мермера, сачуван делимично. У средњем 

делу je шематизована представа мушке 

главе са наусницама, оивичена богатом и 

лепо обликованом биљном орнаментиком. 

Изнад главе су представе две мале розете. 

Испод главе je крст 

Висина споменика je 45 см, ширина 56 см, дебљина 5 

см 

12. Надгробни споменик, инв. бр. 17, од белог 

мермера, делимично сачуван. У средњем  

делу je представа мушке главе, испод je 

стилизовани крст a лево и десно je биљна 

орнаментика лепо обликована. 

Висина споменика je 42 см, ширина 48 см, дебљина 6 

см 

13. Надгробни споменик, инв. бр. 9, од белог  

мермера, сачуван без горњег крака крста. 

У средњем делу je стилизована мушка 

глава са крстом испод главе и стилизова 

ном геометријском орнаментиком лево и  

десно. 

Висина споменика je 52 см, ширина 48 см, дебљина je 5 

см 

14. Надгробни споменик, инв. бр. 8, од белог  

мермера, без горњег крака крста. У плит 

ком рељефу представљена je мушка глава, 

сачувана y доњем делу. Около je геометријска 

орнаментика a испод главе je веома интересантна 

представа поред крста и 

један нож и две кубуре. 

Висина споменика je 55 см, ширина 39 см, дебљина 6 см 

15. Надгробни споменик, инв. бр. 6, од белог 

мермера, без горњег крака крста. У плитком рељефу 

представљена je мушка глава 

са наусницама и лепо обликованом брадом.  

Испод главе, лево и десно je представа по 

једног крста 

Висина споменика, 56 см, ширина 59 см. дебљина 6 см 

16. Надгробни споменик, инв. бр. 2, од белог  

мермера са представом крста y плитком рељефу y 

горњем делу. 

Висина споменика je 50 см, ширина 59 см, дебљина 6 

см 

17. Надгробни споменик, инв. бр. 18, од белог 

мермера, без горњег крака крста. Делимично je сачувана 

мушка глава са наусницама, испод je стилизовани крст, 

лево и 

десно je геометријска шара y облику малих квадратних 

поља. 

Величина споменика je: висина 58 см, ширина 26 см, 

дебљина 4 см 

18. Надгробни споменик, инв. бр. 5, од белог 

мермера. На споменику je представљена 

глава, вероватно женска, са крстом испод 

и геометријском орнаментиком лево и десно. 

Висина споменика je 60 см, ширина 23 см, y горњем 

делу и y доњем 17 см. Дебљина споменика je 4 см 

19. Надгробни споменик, инв. бр. 7, од белог  

мермера са представом вероватно женског 

лика са украсом y облику огрлице на челу. 

Испод je стилизовани крст a лево и десно 

кружићи и полукругови y плитком рељефу. 

Висина споменика je 60 см, ширина 14 см, дебљина 3,5 

см. 

20. Надгробни споменик, инв. бр. Ј,  ОД белог 

мермера y облику крста. У горњем делу je 

шематизована представа људског лика са  

геометријском шаром около. 

Висина споменика je 70, см, ширина 26 см. дебљина 4 

см 

21. Фрагмент надгробног споменика, инв. бр. 

13, од белог мермера. На сачуваном делу 

споменика je представљен мушки лик са 

крстом испод и биљном орнаментиком y 

виду лозице около. 

Висина споменика je 47 см, ширина 27 см. дебљина 3 см 

22. Фрагмент надгробног споменика, инв. бр. 

12, од белог мермера са представом мушког  

лика, крстом испод и геометријском шаром  

около. 

Висина споменика je 58 см, ширина 31 см, дебљина 5 см 

23. Фрагмент надгробног споменика, инв. бр. 

22, од белог мермера са представом људског лика, 

крстом испод и геометријском 

шаром около. 

Висина споменика je 36 см, ширина 20 см, дебљина 4 см 

24. Фрагмент надгробног споменика, инв. бр.  

21, од белог мермера. Сачуван je само део  

са женским ликом. Око лица je интересантна огрлица, 

лево и десно од главе су  

y плитком рељефу два цвета и украси y 

облику полукруга. 

орнаментиком около. Са друге стране je делимично 

очуван надгробни текст:  
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Висина фрагмента je 34 см, ширина 24 см. дебљина 5 

см 

25. Фрагмент надгробног споменика, инв. бр. 

24, од белог мермера. Сачувана je предстаа мушког 

лика, около су орнаменти y облику полукруга. 

Висина фрагмента je 39 см, ширина 28 см, дебљина 4 

см 

26. Фрагмент надгробне плоче, инв. бр. 37, од 

белог мермера. У горњем делу je стилизовани крст. 

Висина фрагмента je 65 см, ширина 40 см, дебљина 7 

см 

27. Фрагмент надгробне плоче, инв. бр. 16, од 

белог мермера са стилизованим крстом y 

горњем делу. 

Висина фрагмента je 48 см, ширина 33, дебљина 5 см 

28. Фрагмент надгробне плоче, инв. бр. 10, од 

белог мермера са стилизованим крстом y 

кругу. 

Висина фрагмента je 47 см, ширина 26 см, дебљина je 4 

см 

29. Фрагмент надгробне плоче, инв. бр. 15, од 

белог мермера са стилизованим крстом y 

кругу. 

Висина фрагмента je 47 см, ширина je 30 см, дебљина 5 

см 

30. Фрагмент надгробне плоче, инв. бр. 47, од 

белог мермера са стилизованим крстом y 

кругу. 

Висина фрагмента je 40 см, ширина 26 см, дебљина 4 см 

31. Фрагмент надгробне плоче, инв. бр. 23, од 

белог мермера са стилизованим крстом y 

кругу и три крста около. Изнад крста je 

мала розета. 

Висина фрагмента je 38 см, ширина 25 см, дебљина 5 см 

32. Фрагмент надгробне плоче, инв. бр. 4, од 

белог мемрмера са стилизованим крстом y 

горњем делу. 

Висина франгмента je 58 см, ширина 21 см, дебљина 5 

см 

33. Фрагмент надгробне плоче, инв. бр. 26, од белог 

мермера. Сачуван je само део са крстом. Висина 

фрагмента je 32 см, ширина 22 см. дебљина 3 см 

34. Фрагмент надгробне плоче, инв. бр. 12, од белог 

мермера са стилизованом представом крста y кругу. 

Висина фрагмента 35 см, ширина 26 см, дебљина 4 см

  

35. Фрагмент надгробне плоче, кнв. бр. 28, од белог 

мермера са представом људског лика и геометријском 

шаром около.      Висина фрагмента 35 см, ширина 24 

см, дебљина 4 см 

36. Фрагменти од белог мермера су са надгробних плоча 

или споменика и односе на 

слике бр. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45. Њихове мере 

и опис нису дати 

Ружица Јовановић 

INTENTAIRE DES PIERRES TOMBALES  DE STUDENICE 

Dans le réfectoire du Monastère de Studenica, se 

trouvent harmonieusement rangés un grand nombre 

de fragments de plastiques de marbre, qui ont été 

trouvés lors des travaux de conservation et de 

restauration. Ici, nous avons présenté seulement un 

inventaire d'une 

moindre partie des plastiques — inventaire des 

pierres tombales, monuments et fragments—. En 

plus des photographies, les mesures et une courte 

description sont données. 

 
Ružica Jovanovič 
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