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Реч аутора

Књига о некрополама бронзаног доба регије Чачка представља део моје
докторске дисертације која је под називом „Сахрањивање у културама
бронзаног доба у Западном Поморављу“ одбрањена на Филозофском факултету
у Београду 26. 11. 2015. године.
Основа идеја, у првом реду за израду докторске тезе, а затим и за њено
објављивање, била је, заправо, инспирисана постојањем знатне количине
археолошке грађе из некропола бронзаног доба регије Чачка. Овај богат и
разноврстан материјал представља резултат вишедеценијских теренских
истраживања под руководством кустоскиња Народног музеја у Чачку,
Милене Икодиновић и Лидије Никитовић, које су стрпљивим радом – како
приликом процеса ископавања, тако и током детаљне обраде документације
и публиковања – оставиле богат легат своме граду. Њиховим резулатима
се у новије време придружују и резулатати истраживања која сам са својим
сарадницима и ја вршила на овом простору. У овој књизи се по први пут
стручној и научној публици, као и другим заинтересованим читаоцима,
археолошка грађа из некропола бронзаног доба регије Чачка представља и
интерпретира у целини.

Током израде тезе, као и током рада на овој монографији, велику помоћ и
подршку имала сам од свог ментора, др Милоша Јевтића, доцента на Катедри
за археологију Филозофског факултета у Београду, као и од др Растка
Васића, научног саветника Aрхеолошког института у Београду и др Марије
Љуштина, доцента на Катедри за археологију Филозофског факултета у
Београду. Приликом уобличења књиге, посебно у разрешавању неких језичких
недоумица, врло корисне сугестије пружила ми је др Снежана Вучковић,
доцент на Катедри за српски језик Филолошког факултета у Београду.
Велику захвалност за свакодневну подршку, разумевање, помоћ и сарадњу
дугујем и својој породици, те члановима колектива Народног музеја у Чачку.
У Чачку, децембра 2016.

Ауторка

INTRODUCTION

The Čačak region belongs to the border zone between Central and Western Serbia and,
at the same time, forms an integral part and a natural link between these two regions, while, in
a broader sense, it represents a connection between Dinaric landscapes of the Western Balkans
and the Morava-Vardar transversal. Its specific geomorphology reflects a distinctive cultural
development of the Bronze Age, which has attracted the attention of professional and academic
circles for more than a century. Notes made by travel writers from the second half of the 19th
century, as well as the first archaeological excavations realized soon afterwards, testify that
those times already saw a development of an important interest in mounds or, as they are also
called, tumuli (also known in Serbian as gromile, gomile or bobije), manifested by the discovery
of a new, completely unknown culture strongly characterized by burials under calotte shaped
earth structures. The shape of a tumulus itself, that is, its prominent calotte visibly separated
from the surrounding landscape, offered a reliable proof of the existence of prehistoric graves
at that place, often rich in precious offerings and therefore highly stimulating for researchers
of different generations, not only here, but also in a wider area marked by the existence of the
same cultural phenomenon.
The fact that burial customs, as well as remains of material or spiritual culture related to
these rituals, represent a basic distinctive landmark of certain human communities has already
been the subject of many discussions within professional and academic circles. Generally, they have
a very constant structure and changes are usually due to ethnic movements or influences spread by
strong cultural and economic centres. Therefore, having in mind a prevailing presence of finds from
necropolises in the Čačak region, the available material has been subject to a stylistic-typological
analysis in order to sort out several different groups of objects, architectural standards, material
remains of executed rituals and identify their mutual relationships, which enabled the definition
of a series of rules related to the funerary practice representing one of the basic criteria for definition or confirmation of cultural attribution of a certain community, its regional particularities,
dominant cultural influences and socio-economic foundations.
Comparing to necropolises, settlements have been rarely researched in this region so far
and they are quite unknown. However, the existing results offer grounds to open very important
questions related to their mutual relationships, cultural attribution and chronology.
Foundations of prehistoric research in Western Serbia were set by Draga and Milutin
Garašanin who discovered the presence of a cultural segment, particularly specific to the Bronze
Age, related to prehistoric burial rituals and burials under mounds. Their reconstruction of the
cultural development of this region during the Bronze Age was fully scientifically approved and it
became a basis for further cultural and chronological classifications.
However, a growing number of results from new researches, not only in our country, but also
in surrounding areas, has created the need to review certain opinions of some authors, especially
those related to cultural attributions and synchronization of dates, which will indirectly allow to
provide a more precise and detailed presentation of the cultural scene in a wider area.
In order to check the previous and adopt new regular relations within the well-known cultural groups, during the research for the needs of our study, all the material from the Čačak region
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УВОД

Регија Чачка припада граничном појасу између централне и западне Србије и уједно
чини интегрални део и природну спону ове две целине, а у ширем смислу представља везу
између динарских предела западног Балкана и моравско-вардарске трансверзале. Њен
специфични геоморфолошки изглед одражава и особен културни развој бронзаног доба,
што је пажњу стручне и научне јавности заокупљало у периоду већ дужем од једног века.
Белешке путописаца из друге половине XIX века и убрзо затим прва археолошка ископавања сведоче да се још тада почео развијати приличан интерес за хумкe, односно тумуле,
громиле, гомиле, бобије – како их још називају у народу – у смислу откривања једне нове,
до тада потпуно непознате културе чије упечатљиво обележје представља сахрањивање
под калотастим земљаним конструкцијама. Сам облик тумула, односно његове избочене
калоте видно издвојене од околног терена, пружао је сигуран доказ о постојању праисторијских гробова на том месту, често богатих бројним и драгоценим даровима, што је све
давало веома јак подстрек истраживачима разних генерација не само на овом, већ и на
једном ширем простору обележеном постојањем истог културног феномена.
У научним и стручним круговима је већ много пута разматрана чињеница да погребни
обичаји, те факти материјалне, односно духовне културе који се могу везати за њих – представљају основно дистинктивно обележје одређених људских заједница. Они најчешће имају
веома постојану структуру, а њихове промене обично представљају последицу етничких
померања или утицаја који се шире из јаких културно-економских центара. Према томе,
имајући у виду доминантну заступљеност грађе из некропола у регији Чачка, приступило
се стилско-типолошкој анализи расположивог материјала поступком издвајања више
различитих група предмета, архитектонских образаца, материјалних остатака обављених
обреда, те утврђивањем њихових међусобних односа, што је омогућило одређивање низа
правила из фунерарне праксе која чине један од основних критеријума за утврђивање или
потврђивање културне припадности одређене заједнице, њених регионалних особености,
доминантних културних утицаја, те друштвено-економске основе.
У односу на некрополе, насеља су до данас на овом подручју ретко истраживана и
веома слабо позната. Постојећи резултати, ипак, пружају одређену основу за отварање
веома важних питања њиховог односа, културне припадности и хронологије.
Темеље истраживања праисторије у западној Србији поставили су Драга и Милутин
Гарашанин констатујући присуство једног, за бронзано доба веома особеног културног
сегмента, везаног за праисторијски погребни обред и сахрањивање под хумкама. Њихова
реконструкција културног развоја овог подручја у бронзано доба потпуно је у науци била
прихваћена и постала основом за даље културне и хронолошке поделе.
Све већи број резултата нових истраживања не само код нас, већ и у ширем окружењу,
створио је, међутим, потребу за ревидирањем одређених ставова више аутора, посебно оних
који се тичу културне атрибуције и синхронизовања датума, што ће посредно утицати и на
прецизније и нијансираније представљање слике културних збивања на ширем простору.
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Сл. 1 – Јанчићи, Дубац, хумка I │ Fig. 1 – Jančići, the site of Dubac, mound I

was collected and thoroughly analysed and thus made suitable for further comparison. Since this
material has been treated only in fragments within the creation of earlier synthetic papers, there
has been a real need for a more detailed presentation and a more exhaustive study in order to
reconsider and check the previous opinions.

Geographical characteristics of the Čačak region
The term Čačak region includes administrative territories of the communities of Čačak and
Lučani (a territory better known also as Dragačevo), as well as nearby and geographically inseparable regions forming with them a unique geomorphological complex. Geographically, the Čačak
region is situated at the very margin of Šumadija, in its contact zone with the mountain massive
of the Inner Dinarides (Fig. 2). Consequently, on the one hand this region is characterized by the
fertile valley of West Morava with the surrounding foothills and, on the other hand, by a mountain
landscape forming the eastern periphery of the Dinaric massive. The West Morava flow has also an
important place in the geomorphological picture of the above mentioned terrain, which represents
an important natural conjoin having an intermediary function between the most significant communications in the Central Balkans and the so called Dinaric fortress (Степић 2006: 30).
Dragačevo belongs to the northern part of the Inner Dinarides within the Old Vlachs - Raška
plateau and it is surrounded by the Morava, Požega and Čačak-Kraljevo basins. It is bordered
by the river West Morava in the north and by the mountains Troglav and Čemerno in the south.
Starting from the mountain Ovčar, the border follows the chain of the mountain Jelica in the east.
In the south-west its direction is parallel to the river Moravica up to the watershed towards the
Golijska Moravica in the west (Поповић 2006: 9–11). The average altitude is about 800 m. Three
morphogenetic complexes can be distinguished: the central part includes 30 km long and on average
6 km wide Dragačevo Depression running in a typically Dinaric northwest-southeast direction; the
second part consists of Dragačevo mountains representing the most prominent part of the Dinaric

12

У циљу провере претходних и усвајања нових закономерних релација у оквиру већ
познатих културних група, приликом истраживања везаних за потребе израде наше студије
прикупљена је и детаљно обрађена комплетна грађа из регије Чачка, која је тако постала
погодна за даље компарирање. Будући да је овај материјал до сада био само фрагментарно
обрађиван приликом креирања ранијих синтетичких радова, постојала је реална потреба
за његовим детаљнијим представљањем и подробнијим проучавањем у циљу преиспитивања и провере претходних ставова.

Географске карактеристике регије Чачка
Под појмом регија Чачка подразумевају се административне територије општина
Чачак и Лучани (територија познатија и под именом Драгачево), као и ближа, географски
недељива суседна подручја која са њима чине јединствену геоморфолошку целину. Географски,
чачански регион се налази на самом ободу Шумадије, у зони контакта са планинским
масивом Унутрашњих Динарида (Сл. 2). Тиме овај крај карактерише, с једне стране плодна
западноморавска долина са околним
побрђем, а са друге – планински предео који чини источну периферију
динарског масива. Значајно место у
геоморфолошкој слици датог терена
има и ток Западне Мораве, веома
важне природне споне, која заправо
остварује посредничку функцију
између најважнијих комуникација
БЕОГРАД
на централном Балкану и такозване
BELGRADE
Динарске тврђаве (Степић 2006: 30).
Са
S a ва
va
Дунав
Драгачево припада северном
Danube
делу Унутрашњих Динарида старовлашко-рашке висије, са положајем
између моравичке, пожешке и чачанЧАЧАК
Велика Морава
ČAČAK
Great Morava
ско-краљевачке котлине. На северу
га оивичава река Западна Морава, а
Јужна Морава
South Morava
на југу планине Троглав и Чемерно.
За�. Морава
West Morava
Од планине Овчар граница иде венцем планине Јелице на истоку. На
југозападу заузима правац паралелан са реком Моравицом до развођа
према Голијској Моравици на западу
(Поповић 2006: 9–11). Просечна надморска висина износи око 800 m.
Морфогенетски се овде издвајају
три целине: централни део обухвата драгачевска потолина која има
динарски правац пружања северозапад–југоисток, дуга 30 km и просечне
Сл. 2 – Карта Србије са означеном регијом Чачка
Fig. 2 – The map of Serbia with marked location of the Čačak region
ширине око 6 km; другу целину чине
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mountain landscape spreading in a typically Dinaric direction and surrounding the Dragačevo
Depression; the third complex consists of the Ovčar-Kablar Gorge in the north (Поповић 2006: 24).
The Čačak-Kraljevo Basin includes the border parts of Šumadija streching towards the mountain landscapes of the Inner Dinarides which begin with the massifs of Jelica and Ovčar (natural
border with Dragačevo). This vast and fertile basin at the average altitude of about 250 m covers
40 km of the West Morava flow, from its exit from Ovčar-Kablar Gorge in the northwest until the
narrow of the Kraljevo valley in the southeast. It is completely surrounded by mountains: Ovčar and
Kablar in the northwest, foothills of Suvobor, Maljen and Rudnik in the north, Vujan and Bukovik in
the northeast, while it is bordered by Jelica in the south. The watercourse of the river West Morava
has shaped the present terraced valley divided by river flows, which creates the impression of
a fine, gently and slowly descending, wavy landscape. This hilly-mountainous passage between
plain and mountain landscape, at an altitude between 300 and 500 meters, covers the foot of the
mountain Jelica on the right bank of the West Morava from Pakovraće to Kačulice. The mountain
landscape northwest from Kablar represents the foothills of Maljen and Suvobor with an altitude
over 800 m. This terrain is cut by smaller river courses, among which the most distinguished are
the valleys of the rivers Kamenica and Čemernica. The mountain Vujan separates the Čačak basin
from the Takovo-Rudnik region and represents a mountain chain composed of several summits
(Поповић 1996: 22–24; Јовић 1995: 351–354).

History of Research

Tumuli, with their typical calotte being a characteristic landscape feature, as well as their
quite reliable and rich findings, have attracted researchers since as early as the second half of the
19th century when first excavations took place and many data on their number and disposition
were discovered both in Western Serbia (Тројановић 1890, 1892; Јовановић 1892; Валтровић
1893) and in Eastern Bosnia (Benac, Čović 1956: 5–7). The foundation of museum institutions and
other specialized institutions in the middle of the previous century, coinciding with the beginning
of work of the first educated archaeologists, has contributed to a focused and professional development of archaeology stimulated also by a great number of surveys and excavations on, at that
time, rather unknown terrains (Гарашанин, Гарашанин 1951). The abundance of new finds have
allowed us to create and constantly update the image related to the development of the Bronze
Age, especially regarding the definition of new cultural groups. Draga and Milutin Garašanin took
up the first post-war excavations at many sites in Serbia, which, together with some older research
results, have been used to determine several cultural manifestations of the Bronze Age in this area,
which are still in use with certain modifications.
The earliest data related to the prehistorical history of the Čačak region date from the end
of the 19th century and the most usually concern tumuli which, thanks to their specific shape, often
attracted attention of travel writers and researchers. The first archaeological excavations were organized by Sima Trojanović, who was at that time professor of the Čačak Gymnasium, a great devotee
of, until then, completely unknown history of the Balkans. Trojanović worked in Čačak from 1886
to 1891 and later became well-known in professional circles and wider public as a highly respected
ethnographer and one of the founders of the Ethnographic Museum of Belgrade. A very important
fact is that professor Trojanović published the results of his excavations realized in the territory of
the villages Markovica and Negrišori (Тројановић 1890; 1892) and thus saved them from oblivion.
It is exactly thanks to these excavations that the names of the Dragačevo villages Markovica and
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драгачевске планине које представљају најистуренији део динарског планинског предела
са типично динарским правцем пружања и које уоквирују драгачевску потолину; трећу
целину представља Овчарско-кабларска клисура на северу (Поповић 2006: 24).
Чачанско-краљевачка котлина обухвата рубне делове Шумадије према планинским
пределима Унутрашњих Динарида који започињу масивима Јелице и Овчара (природна
граница са Драгачевом). Пространа и плодна котлина просечне надморске висине око 250 m
захвата ток Западне Мораве у дужини од 40 km, од изласка из Овчарско-кабларске клисуре
на северозападу до краљевачког сужења на југоистоку. Са свих страна је оивичена планинама: на северозападу се налазе Овчар и Каблар, на северу подгорина Сувобора, Маљена
и Рудника, на североистоку Вујан и Буковик, док је са југа омеђена Јелицом. Река Западна
Морава је усецањем свог корита обликовала данашњу терасасту долину рашчлањену
речним токовима, што одаје утисак фино заталасaног земљишта које се благо и постепено
спушта. Овај брежуљкасто-брдски прелаз између равничарског и планинског подручја,
надморске висине између 300 и 500 метара, захвата простор подножја планине Јелице на
десној обали Западне Мораве од Паковраћа до Качулица. Планински предео северозападно
од Каблара представља подгорину Маљена и Сувобора чија надморска висина прелази 800
m. Терен је испресецан мањим речним токовима, где се нарочито издвајају долине река
Каменице и Чемернице. Планина Вујан одваја чачанску котлину од таковско-рудничког
краја и представља планински венац рашчлањен у више врхова (Поповић 1996: 22–24;
Јовић 1995: 351–354).

Историјат истраживања

Тумули су својом карактеристичном калотом и изгледом у пејзажу, те прилично
поузданим и богатим налазима, привлачили истраживаче још од друге половине XIX века
откада датирају прва ископавања, као и бројни подаци о њиховом броју и диспозицији у
западној Србији (Тројановић 1890, 1892; Јовановић 1892; Валтровић 1893), као и источној
Босни (Benac, Čović 1956: 5–7). Настанак музејских установа и других специјализованих
институција половином протеклог века, са којима паралелно креће и почетак рада првих
школованих археолога, допринело је усмереном и професионалном развоју археологије
подстакнутом и бројним рекогносцирањаима и ископавањима на до тада прилично
непознатим теренима (Гарашанин, Гарашанин 1951). Обиље нове грађе водило је стварању
и сталном допуњавању слике развоја бронзаног доба, посебно у домену дефинисања нових
културних група. Драга и Милутин Гарашанин започели су прве послератне радове на
многим локалитетима у Србији, што им је, уз старије резултате истраживања, послужило
за детерминацију више културних манифестација бронзаног доба на овом подручју које
су, уз одређене модификације, у употреби и до данас.
Најранији подаци везани за праисторијску прошлост регије Чачка долазе с краја XIX
века и односе се најчешће на тумуле који су, захваљујући своме специфичном облику, веома
често изазивали пажњу путописаца и истраживача. Прва археолошка истраживања организовао је тадашњи професор чачанске Гимназије Сима Тројановић, велики заљубљеник
у истраживања до тада потпуно непознате прошлости Балкана. Тројановић је у Чачку је
службовао у периоду од 1886. до 1891. године, а стручној и широј јавности касније је постао
познат као веома цењен етнограф и један од оснивача Етнографског музеја у Београду. Велику
важност има чињеница да је професор Тројановић резултате својих ископавања обављених
у атарима села Марковица и Негришори публиковао (Тројановић 1890; 1892) и тиме их
сачувао од заборава. Захваљујући управо овим ископавањима, имена драгачевских села
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Negrišori have long represented a
synonym for burials under tumuli in
this part of Western Serbia. Besides
relatively detailed descriptions of
excavations, S. Trojanovć has also left
valuable observations on the number
and disposition of the Dragačevo
tumuli, on different finds, but also
on other archaeological sites in the
wider surroundings of Čačak.
Almost at the same time,
Balkan tumuli attracted the attention of a well-known Austrian travel
writer Feliks Kanitz who paid a
special attention to the location of
Сл. 3 – Крстац, Ивково Брдо, хумка I
tumuli in Šiljkovica, Gornja Dobrinja
Fig. 3 – Krstac, the site of Ivkovo Brdo, mound I
and along Skrapež, emphasizing
that he noticed a great number of
about 300–400 mounds in the Dragačevo villages Markovica and Negrišori (Каниц 1985: 525, 543),
a data which was concurrently published by Sima Trojanović (Тројановић 1890: 105) and Aleksa
Stanojević (Станојевић 1890: 108). Regarding other finds from prehistoric times, Kanitz notes that
the close vicinity of Čačak, around Jezdinska reka, hides plenty of prehistoric antiquities (Каниц
1985: 537), and describes amber pearls from the nearby village Zablaće at the foot of the mountain
Jelica which were at that time preserved in the National Museum in Belgrade (Каниц 1985: 9),
which has also been mentioned at some other place by Vladimir Karić (Карић 1887: 87). Kanitz
does not omit to mention a beautiful example of a bronze torc with a preserved spectacle shaped
pendant from a damaged tumulus in the village of Kotraža in the Dragačevo region (Каниц 1985:
591), which has also been thoroughly described by Mihailo Valtrović (Валтровић 1890: 85–86;
T. VI, 9). Significant data related to the form and number of tumuli from the beginning of the 20th
century are also found in works of the ethnologist Jovan Erdeljanović (Ердељановић 1902: 75,
119–124, 133, 138, 171).
Such substantial results of pioneer researches related to the prehistoric past of the surroundings of Čačak have logically set out the directions of the development of the Archaeology
Department at the National Museum in Čačak founded in 1955, whose first curator and long-time
researcher was Milena (Đuknić) Ikodinović (Дмитровић 2013ц). Excavations of a necropolis under
mounds in Grotnica, in Guča, in 1956, realized in cooperation with Aleksandra Jurišić and Borislav
Jovanović, represent the first archaeological researches conducted by this institution, while the
works in Atenica, two years later, finally marked and traced the development of the museum’s
Archaeology Department. After that, M. Ikodinović organized research of prehistoric necropolises
at the sites of Ravnine in Jančići (1957), Kruševlje in Lučani (1964), Gušavac in Mrčajevci (1970,
1974), Babinjak in Donja Kravarica (1972), Ornica in Guča (1973), Ivkovo Brdo in Krstac (1975–
1976), Ruja in Dučalovići (1977–1978), Suva Česma in Lučani (1978), Veliko Polje in Jančići (1979),
Dubac in Jančići (1984–1985), Rajića Brdo (1988) and Ošljevac in Turica (1989) (Figs. 1, 3, 5). These
activities have allowed her to lay a strong foundation for the research of the Bronze and Iron Age
in the Čačak region, as well as for its future development, which has also been demonstrated by a
very successful continuation of the research of tumuli later organized by the archaeologist Lidija
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Марковица и Негришори дуго
су представљала синоним
за сахрањивање под тумулима у овом делу западне
Србије. Поред релативно
детаљних описа ископавања,
С. Тројановић је оставио и
вредна запажања о броју и
диспозицији драгачевских
тумула, о појединачним
налазима, али и о другим
археолошким локалитетима
из шире околине Чачка.
Готово и у исто време
балкански тумули су приСл. 4 – Јанчићи, Дубац, хумка VII
вукли пажњу и познатог
Fig. 4 – Jančići, the site of Dubac, mound VII
аустријског путописца
Феликса Каница који посебну
пажњу посвећује лоцирању тумула у Шиљковици, Горњој Добрињи, те дуж Скрапежа,
истичући да је у драгачевским селима Марковица и Негришори запазио приличан број од
око 300–400 хумки (Каниц 1985: 525, 543), што паралелно објављују и Сима Тројановић
(Тројановић 1890: 105) и Алекса Станојевић (Станојевић 1890: 108). Што се осталих налаза из
времена праисторије тиче, Каниц бележи да се у непосредној близини Чачка, око Јездинске
реке, крију многе праисторијске старине (Каниц 1985: 537), док из оближњег подјеличког села Заблаће описује ћилибарске перле које су се тада чувале у Народном музеју у
Београду (Каниц 1985: 9), што на другом месту спомиње и Владимир Карић (Карић 1887:
87). Не изоставља Каниц ни леп примерак бронзаног торквеса са сачуваним наочарастим
привеском из једног оштећеног тумула из драгачевског села Котража (Каниц 1985: 591),
о чему детаљно пише и Михаило Валтровић (Валтровић 1890: 85–86; T. VI, 9). Веома значајне
податке везане за облик и распрострањеност тумула с почетка XX века, налазимо и код
етнолога Јована Ердељановића (Ердељановић 1902: 75, 119–124, 133, 138, 171).
Овако садржајни резултати пионирских истраживања везаних за праисторијску
прошлост околине Чачка логично су предодредили смернице развоја Археолошког одељења
Народног музеја у Чачку, основаног 1955. године, чији је први кустос и дугогодишњи истраживач била Милена (Ђукнић) Икодиновић (Дмитровић 2013ц). Ископавања некрополе под
хумкама у Гротници у Гучи 1956. године, изведена у сарадњи са Александром Јуришић и
Бориславом Јовановићем, чине прва археолошка истраживања ове установе, док су радови
у Атеници две године касније коначно обележили и трасирали пут развоја археолошког
одсека Музеја. Након тога М. Икодиновић је организовала истраживања праисторијских
некропола на локалитетима Равнине у Јанчићима (1957), Крушевље у Лучанима (1964),
Гушавац у Мрчајевцима (1970, 1974), Бабињак у Доњој Краварици (1972), Орница у Гучи
(1973), Ивково Брдо у Крстацу (1975–1976), Руја у Дучаловићима (1977–1978), Сува Чесма
у Лучанима (1978), Велико Поље у Јанчићима (1979), Дубац у Јанчићима (1984–1985),
Рајића Брдо (1988) и Ошљевац у Турици (1989) (Сл. 1, 3, 5). Овим активностима она је поставила чврсте темеље истраживању бронзаног и гвозденог доба у регији Чачка, те њиховом
будућем развоју, што показује и веома успешан наставак истраживања тумула које је
касније организовала археолог Лидија Никитовић у сарадњи са Милорадом Стојићем и
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Nikitović in cooperation with Milorad Stojić and Rastko Vasić from the Archaeological Institute in
Belgrade, at the sites of Ade in Prijevor (1996) and Lugovi – Bent in Mojsinje (1997–2000). In this
sense, a special contribution to this development has been made by the publishing of a monograph
about Mojsinje (Nikitović, Stojić, Vasić 2002) and organization of an international conference in
Čačak in 2002 whose subject was directly linked to the problem of burials in the Bronze and Iron
Age. In the last few years, a certain contribution to the research of prehistoric necropolises in the
Čačak region has also been made by the author of this study by excavations conducted in Prijevor
(2010) and Jančići (2013 and 2014) (Fig. 4), but also by a series of texts synthetically observing
archaeological finds from several different points of view and offering new qualitative meanings
and solutions.
Besides multiple archaeological surveys (Ranković, Ikodinović 1973, 1974) and continuous
revisions of the complete territory covered by the Museum of Čačak, the number of researched
necropolises under mounds is still much bigger than the number of researched contemporary
settlements. So far, only two settlements have been discovered and researched (Sokolica in Ostra
and Slatina in Gornja Gorevnica), which gives us only a partial overview of the different aspects
of life of the Bronze Age population in this region.
Having in mind the above mentioned data, it is clear that the initial enthusiasm of the postwar researchers has not been revived recently, which reflects in a relatively small number of the
researched necropolises in this area in the last two decades. There are many reasons for that, but
besides those of the financial nature or those related to the motivation of the researchers, what
worries is the obvious, continuous and unstoppable process of disappearance of tumuli due to
the different erosion changes and measures of the modern agriculture, which results in a drastic
reduction of their number comparing to older data.

Finds and Working Methods

Processed finds from the Bronze Age necropolises originate from the collections of the
Museum in Čačak, while a few objects, mostly acquired before the World War Two, are kept in the
National Museum in Belgrade. In order to provide a clearer and more comprehensive overview
of the whole corpus, as well as more precise records and analysis, this study presents both the
previously published material and finds presented for the first time. The greatest part of this
corpus consists of finds from graves discovered during archaeological research and followed by
good technical documentation and expert notices. A smaller part has been discovered by accident
without a clear archaeological context, but, after having been reliably defined as a part of scattered
grave units, it was included in the archaeological material.
The corpus consisting of finds from 33 tumuli and several scattered grave units (without
excavations done by Sima Trojanović) has been presented in a catalogue and sorted according
to the alphabetical order of toponyms and smaller micro locations within them representing the
sites themselves. Following general information on each of the sites, it presents characteristics of
each one of the mounds and treats all types of units they consist of, while small finds have been
described in details and illustrated.
In the analytical part of the study, small finds were first of all sorted according to their material (ceramics, metal, stone), and then according to shapes and types within these categories. Once
the different groups of artefacts have been defined, they have been analysed from the point of view
of style and typology, while their mutual relationships and cultural-chronological classifications
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Растком Васићем са Археолошког института у Београду, на локалитетима Аде у Пријевору
(1996) и Лугови – Бент у Мојсињу (1997–2000). У овом смислу, посебан допринос представља
публиковање монографије о Мојсињу (Никитовић, Стојић, Васић 2002) и организовање
међународног скупа у Чачку 2002. године, чија је тема била директно везана за проблематику сахрањивања у бронзано и гвоздено доба. Последњих година известан допринос
у истраживању праисторијских некропола у регији Чачка оставио је и аутор ове студије
ископавањима у Пријевору (2010) и Јанчићима (2013. и 2014. године) (Сл. 4), али и кроз читаву
серију текстова у којима је синтетично разматрана археолошка грађа из више различитих
углова и притом пружена квалитативно нова значења и решења.
И поред вишеструких подухвата рекогносцирања (Ранковић, Икодиновић 1973, 1974)
и континуираних ревизија комплетне територије коју покрива чачански Музеј, прилично
неравномерна слика између знатно већег броја истражених некропола под хумкама и
истовремених насеља – остаје непромењена. До сада су позната и археолошки истражена
свега два насеља (Соколица у Остри и Слатина у Горњој Горевници), што нам омогућава
само делимично сагледавање различитих аспеката живота становништва бронзаног доба
на овом подручју.
Имајући у виду наведене податке, јасно је да се првобитни ентузијазам послератних
истраживача није поновио у новије време, што се огледа у релативно малом броју истражених некропола на овом продручју у последње две деценије. Разлози су бројни, али поред
оних финансијске природе или оних који се тичу мотивисаности самих истраживача,
забрињава евидентан, постојан и незаустављив процес нестајања тумула због различитих
ерозивних промена и мера савремене агрикултуре што резултира драстичним смањењем
њиховог броја у односу на старије податке.

Грађа и методе рада

Обрађена грађа из некропола бронзаног доба потиче из збирки Музеја у Чачку, док
се неколико предмета, углавном набављених пре Другог светског рата, налази у Народном
музеју у Београду. Ради јаснијег и свеобухватнијег сагледавања целокупног корпуса и његовог
прецизнијег евидентирања и анализирања, у овој студији је представљен како материјал
који је раније публикован, тако и грађа која се сада по први пут презентује. Највећи његов
део чине налази из гробова до којих се дошло током археолошких истраживања и који су
пропраћени добром техничком документацијом и стручним запажањима. Мањи део је
случајно откривен и није имао јасан археолошки контекст, али је у грађу уврштен пошто
је поуздано утврђено да је чинио део растурених гробних целина.
Корпус који чине налази из 33 тумула и више растурених гробних целина (без ископавања Симе Тројановића) каталошки је представљен и уређен по принципу алфабетског
навођења топонима, а у оквиру њих и ужих микролокација, односно самих налазишта. Након
општих информација о сваком локалитету, представљене су одлике сваке појединачне
хумке и обрађене све врсте целина унутар ње, док су покретни налази детаљно описани
и илустровани.
У аналитичком делу студије, покретни налази разврставани су првенствено према
материјалу (керамика, метал, камен), а у оквиру њих према врстама и форми. Након дефинисања различитих група артефаката извршена је њихова стилско-типолошка анализа, а
компарацијом са сличним налазима из ближе и даље околине утврђене су њихове везе и
детерминисана њихова културно-хронолошка подела. Потом су систематизоване одлике
гробних конструкција – које подразумевају облик, материјал од којег су начињене, место
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have been determined by comparison with similar finds from the nearer or farther surroundings.
Following that, characteristics of grave structures have been systematized – according to their
shape, material they were made of, location inside the necropolis, number and disposition of grave
finds, position and treatment of the deceased – and evaluated according to cultural-chronological
criteria by using the same methodology approach as for the previous unit. Once the previously
sorted groups of finds had been located, we defined smaller micro geographical units including
some smaller local communities related to specific forms of material culture and burial customs.
Stratigraphic method has almost not been used at all since superposition has been rarely
observed. It has been noticed at two sites only (Jančići and Krstac), which has been an insufficient
sample to establish clearer relative-chronological relationships. Another disadvantage was the
lack of settlements with pronounced vertical stratigraphy which has prevented comparisons and
verification of the sequence of cultural events. A complete absence of absolute dating has made
the exact verification impossible. Therefore, in order to define possible chronological limits, we
have used results from the surroundings, namely from the regions with which these settlements
had major cultural interaction during the development of the Bronze Age, first of all from the territory of the South Pannonia. Having all this in mind, stylistic-typological analysis has become the
basic method.

20

у оквиру некрополе, број и распоред гробних налаза, положај и третман покојника – и културно-хронолошки вредноване истим методолошким приступом као претходна целина.
Убицирањем претходно дефинисаних група налаза издвојене су мање микрогеографске
целине у чијим су оквирима егзистирале уже локалне заједнице за које су везане специфичне форме материјалне културе и погребних обичаја.
Стратиграфски метод је скоро у потпуности неискоришћен, јер је суперпонирање
веома ретко запажено. До сада је забележено на свега два локалитета (Јанчићи и Крстац),
што није био довољан узорак за успостављање јаснијих релативно-хронолошких односа.
Додатну отежавајућу околност представљао је недостатак насеља са израженом вертикалном
стратиграфијом чиме су онемогућене компарације и провера редоследа културних збивања.
Потпуно одсуство апсолутног датирања спречавало је егзактно верификовање, тако да су
за одређивање могућих хронолошких граница коришћени резултати из окружења и то из
области са којима је утврђена главна културна интеракција током развоја бронзаног доба,
што се примарно односи на простор јужне Паноније. Због свега тога, стилско-типолошка
анализа постала је основни метод.
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Сл. 5 – Некрополе бронзаног доба у регији Чачка: 1 – Јанчићи, Шиљковица; 2 – Јанчићи, Дубац; 3 – Јанчићи,
Равнине; 4 – Јанчићи, Велико Поље; 5 – Пријевор, Аде; 6 – Лучани, Крушевље; 7 – Чачак, Бељина;8 – Лучани,
Сува Чесма; 9 – Дучаловићи, Руја; 10 – Крстац, Ивково Брдо; 11 – Марковица-Негришори; 12 – Доња
Краварица, Бабињак; 13 - Гуча, Гротница; 14 – Турица, Ошљевац; 15 – Гуча, Рајића Брдо; 16 - Гуча, Орнице;
17 – Котража; 18 - Балуга, Катовац; 19 - Мојсиње, Лугови-Бент; 20 - Мрчајевци, Гушавац
Fig. 5 – The Bronze Age necropolises in the Čačak region: 1 – Šiljkovica in Jančići; 2 – Dubac in Jančići; 3 – Ravnine
in Jančići; 4 – Veliko Polje in Jančići; 5 – Ade in Prijevor; 6 – Kruševlje in Lučani; 7 – Beljina in Čačak; 8 – Suva
Česma in Lučani; 9 – Ruja in Dučalovići; 10 – Ivkovo Brdo in Krstac; 11 – Markovica-Negrišori; 12 – Babinjak in
Donja Kravarica; 13 – Grotnica in Guča; 14 – Ošljevac in Turica; 15 – Rajića Brdo in Guča; 16 - Ornice in Guča;
17 – Kotraža; 18 – Katovac in Baluga; 19 - Lugovi-Bent in Mojsinje; 20 – Gušavac in Mrčajevci
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CATALOGUE

BALUGA, THE SITE OF KATOVAC
During earthworks on the site of Katovac in the village of Baluga in spring 2007, a number
of prehistoric ceramic vessels was uncovered on the left side of the local road Baluga – Konjevići.
Although the site was surveyed by a professional team, no evidence was found that might point
to the existence of a cultural layer or any other archaeological unit. The site was at the edge of a
high river terrace, where the terrain was gradually going down to the riverbeds of the Čemernica
and the West Morava. It is difficult to define the original look of this space, since it is now densely
inhabited and changed by modern infrastructure. Nevertheless, based on the sepulchral character
of these findings, it can be inferred, with reasonable certainty, that a nearby house was constructed
on a small hill, very similar to a mound, while a deformed barrow was noticed at app. 100 m to the
north. During the following year, archaeological excavation were performed at the surface which
the previously found ceramic vessels supposedly belonged to, leading only to the establishment
of an Iron Age layer (National Museum in Čačak documentation).
The group of the ceramic vessels, that chronologically and culturally fits within the frame
of this study, consists of (Dmitrović 2014):
• A bigger vessel in the shape of an amphora (possibly an urn) biconically profiled, with a
rounded cone join and a flat bottom. The neck is conical and the rim slantwise modelled. Clay
tempered with sand, of a dark brown colour and polished outer surface. The rounded cones
join is decorated with shallow slantwise channels. Dimensions – height: 35 cm (Fig. 6/1, 2);
• A bowl conical in shape with everted, slantwise incised rim and a flat, unstressed bottom.
Under the rounded shoulder, decorated by wider horizontal facettes, there are equally
arranged four wart-like protuberances. Tempered with sand, of unequal brown and darkbrown colour and the polished outer surface. Dimensions – height: 8.7 cm; rim diameter:
18.6 cm; bottom diameter: 7.3 cm (Fig. 7/1);
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Сл. 6 – Балуга, Катовац (Dmitrović 2014) │ Fig. 6 – Baluga, the site of Katovac (after Dmitrović 2014)

КАТАЛОГ

БАЛУГА, ЛОКАЛИТЕТ КАТОВАЦ
Приликом земљаних радова на потесу Катовац у селу Балуга у пролеће 2007. године,
на локацији са леве стране трасе локалног пута Балуга–Коњевићи, откривена је група
праисторијских керамичких судова. Иако је место налаза обишла стручна екипа, нису
препознате промене у земљи које би указивале на постојање културног слоја или других
археолошких целина. Налазиште је било на самом крају високе речне терасе, одакле се
терен постепено спушта ка коритима реке Чемернице и Западне Мораве. Данас је тешко
јасно одредити ранији изглед овог простора будући да је релативно густо насељен и
измењен модерном инфраструктуром. Ипак, на погребни карактер налаза са доста вероватноће упућује чињеница да је оближња кућа саграђена на брежуљкастом узвишењу које
веома подсећа на хумку, док је један деформисан тумул евидентиран на око 100 m северно.
Приликом археолошких ископавања организованих током наредне године, истражена је
површина којој би требало да припадају претходно откривени керамички налази, али је
утврђено само постојање културног слоја из хоризонта старијег гвозденог доба (документација Народног музеја у Чачку).
Групу керамичких налаза који се хронолошки и културно уклапају у оквире овог
рада чине (Dmitrović 2014):
• Већи суд облика амфоре (могуће урна) биконичне профилације, заобљеног споја
конуса, равног дна. Врат је левкасто обликован, обод косо разгрнут. Керамика са примесом песка, мрке боје, полиране спољне површине. Заобљен спој конуса декорисан
је плитким косим канелурама. Димензије – висина: 35 cm (Сл. 6/1, 2);
• Здела коничног облика са увученим, косо засеченим ободом и равним, ненаглашеним дном. Испод заобљеног рамена, декорисаног ширим хоризонталним фасетама,
равномерно су распоређена четири брадавичаста испупчења. У фактури примеса
песка, неуједначене мрке и тамномрке боје печења, глачане спољне површине.
Димензије – висина: 8,7 cm; пречник обода: 18,6 cm; пречник дна: 7,3 cm (Сл. 7/1);
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Сл. 7 – Балуга, Катовац (Dmitrović 2014) │ Fig. 7 – Baluga, the site of Katovac (after Dmitrović 2014)
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• A profound vessel conical in shape, with highly placed rounded shoulder decorated with
wider slantwise facettes and a flat bottom. The neck is short, conical in shape, the rim is
thick, slightly everted on the outer side. There is a handle base preserved on the shoulder.
On the join between the neck and shoulder, as well as near to the bottom of the vessel, are
sets of the parallel channels. On the widest part of the belly are four wart-like protuberances symmetrically arranged. The colour is unequal – a brown and dark-brown, clay
tempered with sand and the polished outer surface. Dimensions – height: 11.2 cm; rim
diameter: 15 cm; bottom diameter: 6.5 cm (Fig. 7/2);
• A smaller beaker with the slightly profiled belly, and a short, unseparated neck cylindrical
in shape and a flat rim. The bottom is flat and unstressed. The two handles oppositely
arranged, oval in cross-section, connect the rim with the widest part of the belly, exceeding the rim. Tempered with sand, of a brown and dark-brown colour. Dimensions – height:
7 cm; rim diameter: 6 cm; bottom diameter: 3.8 cm (Fig. 8/1);
• A smaller beaker similar to the previous one. The rim is oval in shape and slightly everted
on the outer side. Tempered with sand, of a brown colour. Dimensions – height: 7.6 cm;
rim diameter: 6.5–7.9 cm; bottom diameter: 3.5 cm (Fig. 8/2);
• A smaller beaker with a rounded belly, a wide neck cylindrical in shape, and a flat rim,
oval in shape. The bottom is concave in shape, ring-like segregated. The two oppositely
collocated handles connect the rim and the shoulder of the vessel. On the highest part of
one handle there is smaller horn-like appendix. Tempered with sand, of a brown colour.
Dimensions – height: 9 cm; rim diameter: 6–7.3 cm; bottom diameter: 3.3 cm (Fig. 9/1);
• A smaller beaker with a biconical belly, a sharp cone join and a rim oval in shape, slightly
everted on the outer side. The bottom is missing. The two oppositely placed handles circular in cross-section, angulary bended, connect the rim and the shoulder of the vessel.
The handles exceed the rim height, and on their highest point are ended with a horn-like
appendix. On the upper cone surface are three parallel horizontal shallow channels.
Tempered with sand, of a brown colour and the polished surface. Dimensions - height: 7
cm; rim diameter: 7.8 cm (Fig. 9/2).
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Сл. 8 – Балуга, Катовац (Dmitrović 2014) │ Fig. 8 – Baluga, the site of Katovac (after Dmitrović 2014)

• Дубља посуда коничног тела са високо постављеним заобљеним раменом декорисаним ширим косим фасетама и равним дном. Врат је кратак, левкасто обликован,
обод задебљан, благо разгрнут на спољну страну. На рамену суда сачуван је корен
дршке. На прелазу из врата у раме, као и ближе дну суда, налази се сноп паралелних водоравних канелура. На најширем делу трбуха симетрично су распоређена
четири брадавичаста испупчења. Боја неуједначена – мрка и тамномрка, у фактури
примеса песка, глачане спољне површине. Димензије – висина: 11,2 cm; пречник
обода: 15 cm; пречник дна: 6,5 cm (Сл. 7/2);
• Мањи пехар благо профилисаног трбуха, кратког, неиздвојеног цилиндричног
врата и равног обода. Дно је равно, ненаглашено. Две наспрамно постављене
дршке, овалне у пресеку, спајају обод и најшири део трбуха суда, надвисујући обод.
У фактури примеса песка, тамномрке и мрке боје печења. Димензије – висина: 7 cm;
пречник обода: 6 cm; пречник дна: 3,8 cm (Сл. 8/1);
• Мањи пехар сличан претходном. Обод је овално моделован и сасвим благо извијен
на спољну страну. У фактури примеса песка, мрке боје печења. Димензије – висина:
7,6 cm; пречник обода: 6,5–7,9 cm; пречник дна: 3,5 cm (Сл. 8/2);
• Мањи пехар заобљеног трбуха, широког цилиндричног врата и овално моделованог, равног обода. Дно је благо конкавно, прстенасто издвојено. Две наспрамно
постављене ваљкасте дршке спајају обод и раме суда. На највишем делу једне дршке
очуван је краћи рожасти додатак. У фактури примеса песка, мрке боје. Димензије
– висина: 9 cm; пречник обода: 6–7,3 cm; пречник дна: 3,3 cm (Сл. 9/1);
• Мањи пехар биконичног трбуха, оштрог прелома са овално моделованим ободом,
благо извијеним на спољну страну. Дно недостаје. Две наспрамно постављене
ваљкасте дршке, коленасто преломљене, спајају обод и раме суда. Дршке надвисују
линију обода и на највишем делу се завршавају рожастим додацима. По површини
горњег конуса водоравно се пружају три паралелне плитке канелуре. У фактури
примеса песка, мрке боје, глачане површине. Димензије – висина: 7 cm; пречник
обода: 7,8 cm (Сл. 9/2).
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Сл. 9 – Балуга, Катовац (Dmitrović 2014) │ Fig. 9 – Baluga, the site of Katovac (after Dmitrović 2014)

27

GUČA, THE SITE OF GROTNICA
The site of Grotnica is situated at the entrance of the town of Guča, on the right side of
the Čačak – Guča road, at the end of the mountain slope oriented north – south above the river
Vranjica confluence with the river Dragačica. A contemporary cemetery has been formed at the
site of the ancient prehistoric necropolis (Никитовић, Васић 2005: 123). The site was registered during the systematic surveys of the Dragačevo region, that were organized immediately
after the foundation of the National Museum in Čačak, when 11 mounds were observed, four
of which were hardly visible due to deformation and damages (Ранковић, Икодиновић 1973:
166). The first findings originate from the period before World War Two, when several metal
items were purchased for the National Museum in Belgrade (Гарашанин 1954: 13; VI/ 1–5),
while the other part of the collection was received in the 1950s for the newly formed Museum
in Čačak. It consisted of the items from the Bronze and the Iron Ages.
The following objects are kept in the collection of the National Museum in Belgrade
(Гарашанин 1954: 13; VI/ 1–5):
• A pin with the summit in the shape of the nail head, a widened and horizontally pierced
neck. The incised decoration is above and under the widening. Length: 23 cm (Fig. 10/1);
• A torc with the hammered and hooped endings slightly deformed. Incised decoration is
hardly visible. Diameter: 12.5 cm (Fig. 10/2);
• Two fragments of heart-shaped pendants, which are, according to the preserved parts, determined as a type with the branchy heart-like part. Height: 1) 2 cm; 2) 2.4 cm (Fig. 10/3);
• Two spectacle-shaped pendants with the spirally coiled, vertically raised join, made of a
bronze wire circular in cross-section. Length: 1) 11.3 cm; 2) 10.2 cm (Fig. 10/4);
• Four fragments of an open ended child’s bracelet, triangular in cross-section, with the
enlarged ends. Length: 2.3; 3.2; 1.3 and 3.1 cm;
• Fragments of a hair ring. Length: 1.1 cm.
According to the material they are made of, the objects allocated to the Museum in Čačak,
can be classified into two groups: one would be the objects belonging to the devastated graves
from the Bronze Age, while the other group was reliably dated to the Iron Age (Васић, Дмитровић
2008). According to the documentation kept in the National Museum in Čačak, the objects were
discovered in a grave covered by a stone pile. The group of findings from the Bronze Age is listed
below (Икодиновић 1985: кат. 34, 35; Никитовић, Васић 2005: T. II):
• A pair of the bracelets made of the twice wrapped bronze wire, circular in cross-section,
whose ends are spirally coiled forming the cone-shaped discs, set on the one side of the
bracelet. Diameter: 8 cm (Fig. 10/5);
• A torc made of a bronze rod with the hammered and hooped ends. Decorated with incised
ornaments symmetrically collocated into the metopes. In the central and lateral parts,
there are bundles of parallel lines. Overside from the central bundle, there are symmetrically arranged incised double lines followed by dots, forming the cross-like ornament.
Diameter: 12 cm (Fig. 10/6);
• A torc made of a bronze rod circular in cross-section, with the hammered and hooped ends.
The ornaments are poorly visible, here and there the incisions and dotted lines are noticeable. Diameter: 12.5 cm (Fig. 10/7);
• Five entire hair rings and four fragments, made of a bronze wire triangular in cross-section.
Diameter: 1.1 cm (Fig. 10/8);
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ГУЧА, ЛОКАЛИТЕТ ГРОТНИЦА
Локалитет Гротница налази се на самом уласку у Гучу, са десне стране пута Чачак–
Гуча, на самом крају косе оријентације север–југ над ушћем речице Врањице у Драгачицу. На
простору праисторијске некрополе формирано је савремено варошко гробље (Никитовић,
Васић 2005: 123). Локалитет је евидентиран приликом систематских рекогносцирања
Драгачева организованих непосредно након оснивања Музеја у Чачку и том приликом
је у Гротници запажено 11 хумки од којих су четири тумула већ тада била једва уочљива
услед приличне деформације и оштећења (Ранковић, Икодиновић 1973: 166). Први налази
са ове некрополе потичу из времена пред Други светски рат када је неколико бронзаних
предмета откупљено за Народни музеј у Београду (Гарашанин 1954: 13; VI/1–5), док је други
део преузет од проналазача половином педесетих година прошлог века за новоосновани
чачански Mузеј. Том приликом набављени су предмети из бронзаног и гвозденог доба.
У збирци Народног музеја у Београду се налазе следећи предмети (Гарашанин
1954: 13; VI/1–5):
• Игла са главом у облику главице ексера, проширеног и хоризонтално пробијеног
врата. Урезани украси су изнад и испод проширења. Дужина: 23 cm (Сл. 10/1);
• Tорквес са раскуцаним и увијеним крајевима, благо деформисан. Декорација је изведена урезивањем, али је слабо приметна. Пречник: 12,5 cm (Сл. 10/2);
• Два фрагментована срцолика привеска који се на основу очуваних делова опредељују
у тип са разгранатим срцоликим делом. Висине: 1) 2 cm; 2) 2,4 cm (Сл. 10/3);
• Два наочараста привеска са спирално навијеном, вертикално издигнутом спојницом
од бронзане жице кружног пресека. Дужине: 1) 11,3 цм; 2) 10,2 cm (Сл. 10/4);
• Четири фрагмента отворене дечије наруквице троугаоног пресека са проширеним
крајевима. Дужине: 2,3; 3,2; 1,3 и 3,1 cm;
• Фрагменти нопенринга. Дужина: 1,1 cm.
Предмети преузети за чачански Музеј могли су се разврстати према особинама
материјала од којег су израђени у две групе: једна је припадала растуреним гробовима
из бронзаног, док је друга поуздано датирана у гвоздено доба (Васић, Дмитровић 2008).
Према документацији Народног музеја у Чачку, проналазач је предмете открио у једном
гробу испод гомиле камења. Групу налаза из бронзаног доба чине (Икодиновић 1985: кат.
34, 35; Никитовић, Васић 2005: T. II):
• Пар наруквица од двоструко увијене бронзане жице, кружног пресека, чији су
крајеви спирално навијени и формирају купасте дискове постављене са једне
стране. Пречник: 8 cm (Сл. 10/5);
• Торквес од бронзане шипке кружног пресека, са раскуцаним и увијеним крајевима.
Украшен је урезаним орнаментом симетрично распоређеним у метопе. У централном делу, као и на бочним странама, налазе се снопови паралелних линија. Бочно
од централног снопа, симетрично су распоређене удвојене урезане линије праћене
тачкастим убодима, које формирају крстолики орнамент. Пречник: 12 cm (Сл. 10/6);
• Торквес од бронзане шипке кружног пресека са раскуцаним и увијеним крајевима.
Орнаментика је слабо видљива, местимично се разазнају снопови уреза и тачкасти
убоди. Пречник: 12,5 cm (Сл. 10/7);
• Пет целих и четири фрагментована нопенринга од бронзане жице троугаоног
пресека. Пречник: 1,1 cm (Сл. 10/8);
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Сл. 10 – Гуча, Гротница, налази из растурене хумке: 1- 4, 8 (Никитовић, Васић 2005); 5 (Икодиновић 1985;
фото М. Бојовић); 6, 7 (Vasić 2010); 9 (Nikitović 1994; фото M. Бојовић).
Fig. 10 – Guča, the site of Grotnica, findings from a scattered mound: 1- 4, 8 (after Никитовић, Васић 2005);
5 (after Икодиновић 1985; photo M. Bojović); 6, 7 (after Vasić 2010); 9 (after Nikitović 1994; photo M. Bojović).
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• Троугаони бодеж који
на проширеној глави
има један очуван закивак и још једну рупицу
за њега, којима је причвршћивана дршка.
Ширина у корену:
3 cm; дужина: 8,6 cm
(Никитовић 1994; Сл. 3)
(Сл. 10/9).
Приликом археолошких истраживања у Гротници,
1956. године, истражена су
три очувана тумула, обележена бројевима III, IV и IX
(Никитовић, Васић 2005).

Површина под облутком
Pebbled surface
Гроб 2 │ Grave 2

Централни гроб (гроб 3)
Central grave (grave 3)
Гроб 1 │ Grave 1

ХУМКА III није имала
изражену стратиграфију.
Гроб 4
Grave 4
Калота је искључиво земљане
конструкције, пречника 14,5 х
13 m и висине 1,2 m. Откривена
1m
су два гроба и два места која
би могла да представљају кено1
тафе (Сл. 11/1).
Гроб 1 налазио се у
југозападном делу тумула,
готово испод саме површине,
4
што је условило приличну
оштећеност. Откривени су
само делови скелета покојника
у поремећеној конструкцији од
2
3
5
6
ломљеног камена. Инвентар
гроба 1 су чинили:
Сл. 11 - Гуча, Гротница, хумка III (Никитовић, Васић
• Фрагментована нарук2005; 6: фото М. Бојовић).
вица од уске бронзане
Fig. 11 – Guča, the site of Grotnica, mound III
траке сегментног пре(after Никитовић, Васић 2005; 6: photo M. Bojović).
сека (Сл. 11/2);
• Нопенринг од троструко увијене бронзане траке сегментног пресека. Пречник:
1,1 cm (Сл. 11/3);
• Отворена бронзана наруквица са суженим крајевима кружног пресека. Крајеви и цео
површински слој оштећени су корозијом, тако да се орнамент не уочава. Пречник:
5,6 cm (Сл. 11/4).
Гроб 2 откривен је у северозападном делу хумке. Овде се заправо ради о површини
правоугаоног облика, димензија 1,7 х 0,7 m, оријентације југозапад–североисток, начињеној од речног шљунка и облутака. Покојник није откривен, те се – уколико недостатак
покојника није резултат накнадног оштећења или одређених биохемијских процеса – ради
о кенотафу. Прилог је чинила:
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• A triangular dagger with one rivet preserved and a hole for another one on its enlarged
head, for attaching the handle. Width in the base: 3 cm; length: 8.6 cm (Никитовић 1994;
Сл. 3) (Fig. 10/9).
During the archaeological excavation in Grotnica in 1956, three mounds were excavated,
marked III, IV and IX (Никитовић, Васић 2005).

MOUND III did not contain any conspicuous stratigraphy. The calotte was made of pure
earth, having diameter of 14.5 х 13 m and height of 1.2 m. Two graves and two possible cenotaphs
were uncovered (Fig. 11/1).
Grave 1 was on the southwest part of the mound, just below the surface, thus considerably damaged. In a damaged stone structure only the parts of skeleton were found. The grave
inventory consisted of:
• A fragmented bracelet made of a narrow bronze ribbon, segmental in cross-section
(Fig. 11/2);
• A hair ring made of a triple bended bronze strip, segmental in cross-section. Diameter:
1.1 cm (Fig. 11/3);
• An open ended bronze bracelet with the narrowed ends circular in cross-section. The
ends, as the whole surface, are damaged by corrosion which disabled the insight of the
decoration. Diameter: 5.6 cm (Fig. 11/4).
Grave 2 was found on the northwest part of the mound. It consisted of a rectangular surface,
with the dimensions of 1.7 х 0.7 m, and southwest-northeast orientation, made of the river gravel
and pebbles. The deceased was not found, and if the lack of the deceased represents the result of
certain bio-chemical processes, it could be assumed as a cenotaph. The grave inventory consisted of:
• A bronze bracelet, triangular in cross-section, with the damaged ends. The incised ornament consists of bundles of horizontal lines and two symmetric elongated triangles with
hatching pattern decoration. Diameter: 5 cm (Fig. 11/5).
Central grave (grave 3) was found at 0.71 m of relative depth. On the smaller surface
formed of gravel, 0.8 х 0.4 m in dimensions, cremated bones and fragments of an urn were found.
This unit was damaged by subsequent digging.
• The preserved parts of an urn represent the wide rounded belly, the cylindrical hollow
foot and the concave bottom. Two wart-like protuberances are modelled, at a certain
distance, on the widest part of the belly. The foot is decorated with horizontal, shallow
channels. They are present on a few fragments of the conical neck as well. On the lower
part of the belly there are bundles that consist of five shallow channels; between them
are groups of the incised angular lines, placed above the wart-like protuberances. The
vessel has thin walls, of grey-brown colour, tempered with sand. Dimensions – preserved
height: 16 cm; bottom diameter: 8 cm (Fig. 11/6).
Grave 4 was represented by a pebbled surface in the southern part of the mound, having
dimensions of 1.8 x 0.8 m, without any osteological findings or grave goods. It is possible to consider this unit as a cenotaph.
In the north profile, under the humus layer, at a distance of three meters from the center,
there excavation revealed a surface formed of gravel and pebbles, 0.7 х 0.5 m large, without any
evidence of a deceased or any other findings.
MOUND IV was made of earth as well, with the dimensions of 14.5 х 13 m and the height
of 1 m. Two graves with the inhumed deceased were investigated here (Fig. 12/1).
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• Бронзана наруквица троугаоног пресека са оштећеним крајевима. Орнамент је
изведен урезивањем у виду снопова попречних линија и два издужена шрафирана
троугла, симетрично постављена. Пречник: 5 cm (Сл. 11/5).
Централни гроб (гроб 3) откривен је на релативној дубини од 0,71 m. На мањој
површини формираној од шљунка, димензија 0,8 х 0,4 m, лежале су спаљене кости и делови
урне. Ова целина је оштећена накнадним укопавањем.
• Од урне је очуван део широког заобљеног трбуха са цилиндричном шупљом стопом и
конкавно моделованим дном. На најширем делу трбуха, налазе се, на извесној удаљености, два брадавичаста испупчења. Стопа је декорисана хоризонталним, плитким
канелурама. Оне су приметне и на неколико фрагмената коничног врата. На горњем
делу трбуха распоређени су снопови од по пет плитких канелура, између којих су групе
угласто урезаних линија постављене изнад брадавичастих испупчења. Керамика је
тањих зидова, сивомрке боје, у фактури присутан ситан песак. Димензије – очувана
висина: 16 cm; пречник дна: 8 cm (Сл. 11/6).
Гроб 4 чини површина под облутком откривена на јужној периферији хумке, димензија 1,8 х 0,8 m, без икаквих остеолошких налаза. Могуће је да је у питању кенотаф.
У северном профилу, испод самог хумуса, на око 3 m од постављеног центра, истражена
је слично формирана површина од шљунка и облутака, димензија 0,7 х 0,5 m, без остатака
покојника и других налаза.

ХУМКА IV је такође земљане конструкције, димензија 14,5 х 13 m и висине 1 m. У оквиру
ове хумке истражене су две гробне целине са инхумираним покојницима (Сл. 12/1).
Гроб 1 се налазио непосредно уз постављени центар хумке и због тога је опредељен
као примарна сахрана. Ову целину чинио је делимично оштећен, скелетно сахрањен покојник,
положен на десни бок у благо згрченом положају, оријентисан правцем север–југ. Постављен
је на подлогу од шљунка и ситних облутака, димензија 1,7 х 0,9 m. Гробних прилога није било.
Гроб 2 се налазио у источном профилу. Утврђено је да се ради о инхумираном покојнику чији је остеолошки материјал доста лоше очуван, положен у гробну конструкцију
коју је вероватно чинио оквир од камена. Покојник је постављен на десни бок у згрченом
положају, оријентације северозапад–југоисток, без прилога.
У јужном профилу хумке пронађен је већи фрагмент керамичке зделе без икаквих
трагова у земљи који би указивали на постојање некакве археолошке целине:
• Реконструисана здела са дугим доњим делом конусног облика и високо постављеним заобљеним раменом. Врат је кратак, коничне форме; линија раздвајања горњег
конуса и врата је наглашена. Обод је разгрнут, хоризонтално профилисан. Дно равно,
ненаглашено. По ободу се налази орнамент од троструко урезане цикцак линије.
На заобљеном рамену постављени су снопови вертикалних канелура од по пет
у свакој групи, на једнаком међусобном растојању. Керамика испране површине,
црвенкасто-мрке боје. Димензије – висина: 22 cm; пречник обода 29 cm; пречник
дна 12,5 cm (Сл. 12/2).
Једно мање спалиште откривено је на северозападној страни хумке, непосредно уз
гроб 1. На мањој површини, промера 0,7 m, откривена је само горела земља, без икаквих
других налаза.
ХУМКА IX имала је калоту формирану од чисте земље, димензија 18 х 15 m и висине
1,4 m. Поред пет гробних целина евидентирани су остаци два камена венца од ломљеног
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Grave 1 was found immediately
next to the center, because of which it was
determined as the primary grave. This unit
consisted of a partly damaged, skeletaly
Спалиште
inhumed deceased, placed on the right side
Fired surface
in a slightly crouched position, oriented
Гроб 1 │ Grave 1
Гроб 2 │ Grave 2
north – south. The deceased was collocated
on the pebbled surface, 1.7 х 0.9 m large.
There were not any grave goods present
in the grave.
Здела │ Bowl
Grave 2 was in the east profile. It
consisted of an inhumed deceased whose
skeleton was badly preserved, placed into
the grave structure that probably consisted
of a stone frame. The deceased was disposed
1m
on the right side in a crouched position,
oriented northwest-southeast, without
1
any grave goods.
In the southern profile, a bigger
fragment of a ceramic bowl was found,
without any evidence in the ground that
might have suggested on the existence of
an archaeological unit:
• A reconstructed bowl with a long
lower cone and a highly placed,
rounded shoulder. The neck is short,
cone shaped as well; an emphasized
2
separation line lies between the
upper cone and the neck. The rim is
everted, horizontally profiled. The Сл. 12 - Гуча, Гротница, хумка IV: 1 (Никитовић, Васић
2005); 2 (Икодиновић 1985; фото М. Бојовић).
bottom is flat. An ornament that
Fig.
12
– Guča, the site of Grotnica, mound IV: 1 (after Никитовић,
consists of incised tripled zigzag
Васић 2005); 2 (after Икодиновић 1985; photo M. Bojović).
lines are on the rim. The bundles of
vertical channels, five in each group,
are evenly arranged on the shoulder. Ceramics with the washed surface, of a reddish-brown
colour. Dimensions – height: 22 cm; rim diameter 29 cm; bottom diameter 12.5 cm (Fig. 12/2).
Smaller fired surface was found in the northwestern part of the mound, next to grave 1. On a
smaller surface, having diameter of app. 0.7 m, the burnt earth was uncovered, without any findings.

MOUND IX had a callote made of pure earth, with horizontal dimensions of 18 х 15 m, and
the height of 1.4 m. The excavations revealed five graves and remains of two stone circles that
encircled the primary center (Fig 13/1). Following the stratigraphy, it was concluded that grave 3,
which was found in the primary center, ought to belong to the older phase. This unit consisted of
a fired surface, oval in shape, with dimensions of 1.5 х 0.5 m and a partly preserved stone frame.
The layer of baken earth and soot contained charred bones. The skeleton graves from the north
and the northeast part of the mound belong to the younger phase.

34

2

Гроб 1 │ Grave 1
Гроб 4 │ Grave 4
Гроб 5 │ Grave 5
Гроб 2 │ Grave 2

Гроб 3 (централни гроб)
Grave 3 (central grave)

3

1

1m

4

5

6

Сл. 13 - Гуча, Гротница, хумка IX: 1, 2, 6 (Никитовић, Васић 2005); 3, 4 (Никитовић, Васић 2005;
фото М. Бојовић); 5 (Икодиновић 1985; фото М. Бојовић).
Fig. 13 - Guča, the site of Grotnica, mound IX: 1, 2, 6 (after Никитовић, Васић 2005); 3, 4 (after Никитовић,
Васић 2005; photo M. Bojović); 5 (after Икодиновић 1985; photo M. Bojović).
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Grave 1 represents a recent burial. The deceased was buried in the stretched position with
the hands on the chest, without any grave goods, laid in the west-east direction, with the head
towards the west – indicating the Christian era (Веселичић 2008: 87–88).
Grave 2 was found in the eastern part of the mound. The deceased was buried on the right
side in a slightly crouched position, directioned north-south with the head on the northern side
and, without any grave goods. The osteological material is very badly preserved.
Grave 4 was situated at app. one meter from the center, at only 20 cm below the surface.
The deceased was placed on the right side, in a slightly crouched position, with the hands next to
the head, placed in a northwest – southeast direction, with the head towards the northwest. Two
stone slabs were on the northeastern side of the grave, possibly parts of a damaged grave frame.
The grave inventory consisted of:
• A bronze bracelet with open, narrowed ends, oval in shape, with a circular cross-section.
The surface is damaged by patina and therefore the ornament is hardly visible. The decoration consisted of bundles made of horizontally engraved lines with the dots and the dashes
between. Diameter: 7 cm (Fig. 13/2);
• A spectacle-shaped pendant made of a bronze wire circular in cross-section with the elevated,
spirally coiled join. Length: 8 cm (Fig. 13/3);
• Hair rings made of a bronze wire segment in cross-section, found around the head and
chests. Diameter: 1 cm (Fig. 13/4).
Grave 5 was next to grave 4. The deceased was collocated on the left side with the hands
close to the face, oriented west – east. Some larger stones were placed overside, indicating the
original shape of the grave structure. The following findings were lying under the skull:
• One entire and several fragments of the hair rings made of a bronze wire segment and
triangular in cross-section. On the outer surface, some of them had a pronounced rib.
Diameter: 1–1.1 cm.
On the basis of several dispersed findings in the southern part of the mound, it was possible
to suppose the exsistance of another grave unit, completely destroyed, since the following objects
were found almost on the mound surface:
• A fragment of a bronze pin, circular in cross-section, with both ends damaged. Length: 4.8 cm.
• 13 fragments of the hair rings, mostly made of a bronze band with a stressed rib, while the
examples of a smaller diameter are segment in cross-section. Diameter: 1.1–1.3 cm.
• A bracelet made of massive bronze wire, oval in cross-section, with the ends gradually narrowed and bended on the outer side, forming spiral discs. The wire of the spiral terminals
is rhomboid in cross-section. The overside is decorated with the zigzag incisions. Diameter:
6 cm; discs diameter: 2.9 cm (Fig. 13/5).
Several fragments once belonging to a beaker were also found: a part of horizontally profiled rim with the doubled incised zigzag ornament; parts of the neck with a channeled ornament
and tunnel-like handle with the cone appendix on the top; near the basis there is an ornament
resembling letter “X” (Fig. 13/6).
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камена који су окруживали првобитни центар хумке (Сл. 13/1). Према стратиграфским
мерилима, старијој фази би припадао гроб 3, који је откривен у првобитном центру. Ову
целину је чинило спалиште овалног облика, димензија 1,5 х 0,5 m, са делимично очуваним
оквиром од камена. У слоју печене земље и гара налазиле су се калцинисане људске кости.
У млађу фазу спадају гробови у северном и североисточном делу тумула који по типу
припадају скелетним сахранама.
Гроб 1 представља рецентни укоп. Покојник је сахрањен у опруженом положају са
рукама на грудима, без прилога, постављен у правцу запад–исток са главом на западу –
што указује на хришћанску епоху (Веселичић 2008: 87–88).
Гроб 2 је откривен у источном делу тумула. Покојник је сахрањен на десном боку
у благо згрченом положају, оријентације север–југ са главом на северу, без прилога.
Остеолошки материјал је лоше очуван.
Гроб 4 се налазио на око метар од постављеног центра, на само 20 cm испод површине. Покојник је сахрањен на десном боку, у благо згрченом положају, са рукама поред
главе, оријентације северозапад–југоисток са главом на северозападу. Са североисточне
стране лежала су два плочаста камена, вероватно делови оштећеног гробног оквира.
Гробни инвентар су чинили:
• Отворена бронзана наруквица са суженим крајевима, овалног облика и кружног
пресека. Површина је оштећена патином, те је орнамент само делимично очуван.
Декорацију чине снопови попречно урезаних линија између којих тече низ тачкастих убода и кратких цртица. Пречник: 7 cm (Сл. 13/2);
• Наочарасти привезак од бронзане жице кружног пресека са издигнутом спирално
навијеном спојницом. Дужина: 8 cm (Сл. 13/3);
• Нопенринзи од бронзане жице сегментног пресека. Откривени су у пределу главе
и грудног коша. Пречник: 1 cm (Сл. 13/4).
Гроб 5 се налазио непосредно до гроба 4. Покојник је положен на леви бок са рукама
поред лица, оријентације запад–исток. Са стране се налазило нешто крупнијег камења
које указује на постојање гробне конструкције. Испод лобање су откривени:
• Један цео и неколико фрагмената нопенринга од бронзане жице сегментног и
троугаоног пресека, од којих су неки имали са спољне стране наглашено ребро.
Пречник: 1–1,1 cm.
На основу више растурених налаза у јужном делу хумке може се претпоставити да
је постојала још једна гробна целина, у потпуности уништена, тако да су следећи предмети откривени готово по површини тумула:
• Фрагмент бронзане игле, кружног пресека, оштећен на оба краја. Дужина: 4,8 cm.
• Тринаест фрагмената нопенринга од којих је већина од бронзане траке са истакнутим
ребром, док су примерци мањег пречника сегментног пресека. Пречник: 1,1–1,3 cm.
• Наруквица од масивне бронзане жице, овалног пресека, чији се крајеви постепено
сужавају и завијају на спољну страну, образујући спиралне плочице. Жица спиралног завршетка је ромбичног пресека. Спољна бочна страна украшена је цикцак
урезима. Пречник: 6 cm; пречник дискова: 2,9 cm (Сл. 13/5).
Пронађено је и неколико уломака пехара: део хоризонтално профилисаног обода
са двоструко урезаним цикцак орнаментом, делови врата са канелурама и тунеласта
дршка са купастим додатком на врху, где је при корену урезан орнамент у облику слова
„Х” (Сл. 13/6).
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GUČA, THE SITE OF ORNICE
The site of Ornice is situated a few kilometers to the southwest from Guča, on the end
of a slope oriented east – west. An isolated mound was registered here, 25 m in diameter and
2 m high, partially damaged on the southeastern and the southwestern side. The mound was
made of earth, calotte shaped and with the flattened top. Archaeological excavations were
carried out during 1973, under the directorship of Milena Ikodinović. The research revealed
an area of damaged incinerated ground and two later skeletons.
In the mound embankment, there
were random findings of the chipped tools
and several fragments of atypical prehistoric ceramics. A fired surface, irregularly
oval in shape, of dimensions 4.25 х 2.2 m
and oriented north - south by the longer axis, was found in the western part
(Fig. 14). It consisted of a layer with
dark-brown earth, interleaved with
yellowish solid ground, with the soot
and the ashes tinge, of average thickness app. 12 cm. On the fired ground,
damaged on its eastern side by a pit
Сл. 14 – Гуча, Орнице │ Fig. 14 – Guča, the site of Ornice
digging, the random findings of incinerated bones and one ceramic fragment were found. There is still an open question if
these bones represent the only remains of the deceased, or there was an urn or some
other grave structure destroyed by digging in the centre. It is obvious that this pretty
large mound was erected for the purposes of the central burial. Later graves 1 and 2
(Fig. 15), according to the skeleton position, can be dated as Christian ones (Веселичић
2008: 96–101).

GUČA, THE SITE OF RAJIĆA BRDO

The locality of Rajića Brdo is situated to the west of Guča, on the flattened mountain range
oriented northwest – southeast, in the vicinity of the mound on the site of Ošljevac in Turica
(Никитовић 1994).
After the damage caused by deeper plowing and discovering the stone cist with the skeleton
of the deceased (Fig. 17), the National Museum in Čačak team has, managed by Milena Ikodinović,
undertook systematic excavations during 1988. This mound was characterizied by a pretty flattened
callote made of pure earth, of dimensions 14 х 12 m and app. 1 m of preserved height, and partially
damaged on its southern periphery by a local road. The only grave that was discovered (grave 1),
was partially destroyed by agricultural works (Fig. 16/2) (Дмитровић 2003).
Grave 1 was situated at 1 m to the northeast from the center, at 0.14 m of relative depth.
The grave structure was in the shape of a cist, made of massive stone slabs forming a rectangular
structure, having dimensions of 1.15 х 0.5 m and depth of 0.3 m, oriented southwest - northeast.
The shorter sides were made of massive stone slabs, while the longitudinal ones were compiled
out of two overlaped slabs, thick to 7 cm (Fig. 16/1-3). The pavement, where the deceased was
laid, was made out of thin small tiles and it was only partly preserved. The side slabs were covered
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ГУЧА, ЛОКАЛИТЕТ ОРНИЦЕ
Локалитет Орнице налази се на неколико километара југозападно од Гуче, на завршетку
једне косе оријентисане правцем исток–запад. На овом налазишту евидентирана је усамљена
хумка, пречника 25 m и висине 2 m, делимично оштећена на југоисточном и југозападном
делу. Хумка је земљане конструкције, калотастог облика и заравњеног врха. Археолошка
ископавања обављена су током 1973. године под руководством Милене Икодиновић. У оквиру
ове хумке откривено је оштећено спалиште и два каснија скелетна гроба.
Из насипа хумке потичу спорадични налази окресаних алатки и више
фрагмената атипичне праисторијске
керамике. У западној половини откривено је спалиште неправилно овалног
облика, димензија 4,25 х 2,2 m, дужом
осом оријентисано правцем север–југ
(Сл. 14). Чини га слој тамномрке земље
прошаран окерастом чврстом земљом,
са примесом гара и пепела, просечне
дебљине око 12 cm. На спалишту, оштећеном на источној страни укопавањем
јаме, спорадично су налажени трагови
Сл. 15 - Гуча, Орнице │ Fig. 15 - Guča, the site of Ornice
горелих костију и један фрагмент керамике. Остаје отворено питање да ли су незнатни трагови костију једини остаци спаљеног
покојника или је, пак, постојала и урна или нека друга гробна конструкција уништена
копањем у центру. Очигледно је да је ова хумка доста великих размера подигнута за потребе
централне сахране. Доста касније укопани гробови 1 и 2 (Сл. 15) се према положају скелета
могу означити као хришћански (Веселичић 2008: 96–101).

ГУЧА, ЛОКАЛИТЕТ РАЈИЋА БРДО

Локалитет Рајића Брдо налази се западно од Гуче, на заравњеној планинској греди
оријентисаној правцем северозапад–југоисток, у непосредној близини хумке на локалитету
Ошљевац у суседном селу Турица (Никитовић 1994).
Након оштећења хумке дубљим орањем и откривања камене цисте са скелетно
сахрањеним покојником (Сл. 17), екипа Народног музеја у Чачку је током 1988. године, под
руководством археолога Милене Икодиновић, предузела систематско истраживање. Ову
хумку је карактерисала прилично заравњена калота формирана од чисте земље, димензија
14 х 12 m и очуване висине од око 1 m, делимично оштећена на јужној периферији усецањем
локалног пута. Откривена је само једна гробна целина (гроб 1), делимично оштећена пољопривредним радовима (Сл. 16/2) (Дмитровић 2003).
Гроб 1 се налазио на око 1 m североисточно од постављеног центра, на релативној
дубини од 0,14 m. Гробна конструкција је у облику цисте формирана од масивних шкриљастих плоча које затварају правоугаони простор димензија 1,15 х 0,5 m, дубине 0,3 m, оријентације југозапад–североисток. Краће странице су од монолитних масивних камених плоча,
док су подужне састављене од по две преклопљене плоче, дебљине и до 7 cm (Сл. 16/1-3).
Подница, на коју је положен покојник, начињена је од тањих шкриљастих плочица и само је
делимично очувана. Оквирне плоче прекривала је већа монолитна камена плоча – прекривач,
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Сл. 16 – Гуча, Рајића Брдо, централна
гробна конструкција (Дмитровић 2003).
Fig. 16 – Guča, the site of Rajića Brdo, central
grave structure (after Dmitrović 2003).
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by a bigger monolithic slab – covering, of dimensions
1.60 m x 1 m x 0.06 m. The whole structure was dug
into the sterile soil, up to the depth of 37 cm and placed
directly on the layer of intensive soot, 5–10 cm thick
(Fig. 16/1), while around it, on a radial surface of app.7-8
m in diameter was an area of grey soil with the soot
traces. The soot remains were the most intensive just
under the cist. Having in mind the different level of
sterile soil in the center and on the periphery, to which
uneven thickness of the gray layer with the soot was
directly connected, it can be supposed that the levelling was made by this layer forming the original base.
The mound embankment was recognized by the layer
of reddish-brown soil containing some chopped schist.
After removing the cist, under its northwestern longitudinal side, another structure was found. It consisted
of a line made of horizontally placed massive slabs,
1,52 m long, of average width of 23 cm and thickness
up to 8 cm (Fig. 16/4). Possibly, this structure could
have represented the cist foundation.
Although the cist was damaged, it was registered that the skeleton of the decased was placed in
the crouched position, on the right flank, with the
hands bended in the elbows and the hands in front
of the face (Fig. 16/2). In situ were only the bones of
the upper extremities, while the other parts of the
skeleton were scrambled. The following items were
found near the pelvis:
• A bowl, conical in shape, with a flattened bottom and a flattened, emphasized rim, slightly
profiled on the outer side. One plastic, tonguelike handle, slightly bent downwards, leaving
from the rim level. The colour is unequeal
brown-reddish and dark-grey with a thin polished coating. Dimensions – height: 4.2 cm;
rim diameter: 7.9 x 8.5 cm; bottom diameter:
5.5 cm (Fig. 18/2);
• The fragments of a vessel (beaker?), where it
is possible to single out the pieces of the longer
cylindrical neck with a small part of the flattened
rim, slightly everted on the outer side and one
smaller belly fragment with a partially preserved
ribbon-like handle. The vessel is insufficiently
baked, tempered with sand and with partially
preserved coating on the outer and the inner side.
The piece is of unequal brown and dark-brown
colour (Fig. 18/1).
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Sooted surface
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Сл. 17 - Гуча, Рајића Брдо, основа хумке (Дмитровић 2003).
Fig. 17 - Guča, the site of Rajića Brdo, mound base (after Дмитровић 2003).

Сл. 18 - Гуча, Рајића Брдо, налази из
централног гроба (2: Дмитровић 2003;
фото М. Бојовић).
Fig. 18 - Guča, the site of Rajića Brdo,
findings from the central grave (2: after
Дмитровић 2003; photo M. Bojović).

димензија 1,60 m x 1 m x 0,06 m. Цела конструкција је укопана у здравицу до дубине од 37 cm
и постављена директно на слој интензивног гара, дебљине 5–10 cm (Сл. 16/1), док се око ње,
на радијалној површини у пречнику од око 7–8 m, јавља земља сивкастог тона са траговима
гара. Остаци гарежи су најинтензивнији управо испод саме цисте. С обзиром на различит
ниво здравице у центру и периферији, са којим је у директној вези и неједнака дебљина
сивкастог слоја са гаром, претпоставља се да је овим слојем извршена незнатна нивелација
терена пре насипања, и на тај начин формирана првобитна основа. Насип хумке је чинио слој
црвенкасто-мрке земље који садржи иситњену шкриљасту стену. Након уклањања цисте,
откривена је још једна конструкција која је лежала испод северозападне подужне странице
гробне конструкције. Састојала се од једног низа хоризонтално поређаних масивних плоча
у дужини од 1,52 m, просечне ширине од 23 cm и дебљине и до 8 cm (Сл. 16/4). Могуће је да
је на овај начин фундирана једна страница цисте.
И поред затеченог оштећења у оквиру цисте, евидентирано је да је скелетно сахрањен
покојник положен у згрченом ставу, постављен на десни бок, са рукама савијеним у лактовима и шакама испред лица (Сл. 16/2). In situ су затечене само кости горњих екстремитета,
док су остали делови скелета испреметани. У висини карлице лежала је:
• Здела коничног облика, равног дна и заравњеног, наглашеног обода, незнатно профилисаног на спољну страну. Из равни обода полази једна пластично моделована
дршка, језичастог облика, благо повијена надоле. Боја је неуједначено мркоцрвенкасте и тамносиве боје са танком глачаном превлаком. Димензије – висина: 4,2 cm;
пречник обода: 7,9 x 8,5 cm; пречник дна: 5,5 cm (Сл. 18/2);
• Фрагменти посуде (пехар?), међу којима се издвајају делови дужег цилиндричног
врата са сасвим малим делом равног обода, благо извијеним на спољну страну и један
мањи део трбуха са делимично очуваном тракастом дршком. Посуда је недовољно
печена, са примесом песка и делимично очуваним глачаним премазом са спољне и
унутрашње стране. Неуједначене мрке и тамномрке боје (Сл. 18/1).
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DONJA KRAVARICA, THE SITE OF BABINJAK
On the border-line between the Dragačevo villages of Donja Kravarica and of Virovo, extending on the slope oriented southeast – northwest, lies the locality of Babinjak, registered also as
Babin Grob in the survey report from Donje Dragačevo (Ранковић, Икодиновић 1973: 167). Three
mounds were registered here, two of which were laid one after another, while the third one was on
app. 150 m away (Ранковић, Икодиновић ibid.). The archaeological excavations were conduced in
1972, organized by the Museum in Čačak and managed by Milena Ikodinović (Дмитровић 2004).

MOUND I had the largest dimensions – 17.4 х 17.2 m, with the height of 1 m, callote shaped,
made entirely of the earth (Fig. 21/1). The stratigraphy consisted of the following layers: under
the humus there was the embankment of yellow earth, which was laying on the thinner layer of
the earth with grayish tone (original humus, the mound base) which gradually transgressed into
the sterile soil (Fig. 20). Two grave units were investigated (Fig. 19).
Grave 1 consisted of a stone cist made of the monolithic stone slabs dug into the sterile
soil up to 0.98 m and 1.18 m, oriented northeast-southwest, lying in the mound center. The side
slabs were covered by a bigger slab, with dimensions of 1.33 х 0.75 m. Some soot lumps were
found near the northwest side slab. The cist filling consisted of pure earth, without physical
evidence of the deceased, determining it as a cenotaph (Fig. 21/2, 3) (Дмитровић 2004: 10–11,
with cited bibliography).
Grave 2 represents a recent grave unit (Веселичић 2008: 86). A quite damaged skeleton
of the deceased was found at 2 m to the southeast from the center. The deceased was lying on the
back, oriented east-west with the head on the west (Fig. 19).
To the east from the center, at 0.65 m of the relative depth, there was a surface of dimensions 2 х 2.3 m, characterizied by the presence of the reddish-yellow earth (possibly ocher) and
sparse soot, up to 20 cm thick in certain spots.

1m

Површина са окером
Surface with ochre

Централна камена
конструкција - гроб 1
Central stone structure
- Grave 1

42

Гроб 2 │ Grave 2

Сл. 19 – Доња Краварица, Бабињак,
хумка I (Дмитровић 2004)
Fig. 19 – Donja Kravarica, the site of
Babinjak, mound I (after Дмитровић 2004)

ДОЊА КРАВАРИЦА, ЛОКАЛИТЕТ БАБИЊАК
На граници драгачевских села Доња Краварица и Вирово, која се пружа косом оријентације југоисток–северозапад, налази се локалитет Бабињак, забележен и под називом Бабин
Гроб у извештају о рекогносцирањима Доњег Драгачева (Ранковић, Икодиновић 1973: 167).
Евидентиране су три хумке од којих су две биле једна уз другу, док се трећа налазила на
око 150 m западно (Ранковић, Икодиновић ibid.). Истраживања су обављена 1972. године у
организацији чачанског Музеја под руководством Милене Икодиновић (Дмитровић 2004).
ХУМКА I је имала највеће димензије – 17,4 х 17,2 m, висину 1 m, калотаст облик и
искључиво земљану конструкцију (Сл. 21/1). Стратиграфију хумке чинили су следећи
слојеви: испод хумусног слоја налазио се насип оличен у слоју жуте земље, који је лежао на
тањем слоју земље сивкастог тона (првобитни хумус, основа хумке) који прелази у здравицу
(Сл. 20). Истражене су две гробне целине (Сл. 19).
Гроб 1 чинила је камена конструкција у облику цисте од већих, монолитних камених
плоча укопаних у здравицу до 0,98 m и 1,18 m, оријентације североисток–југозапад, која
је лежала у самом центру хумке. Оквирне плоче прекривала је већа плоча димензија 1,33
х 0,75 m. Уз северозападну подужну плочу налазили су се трагови гарежи. Испуну цисте
чинила је чиста земља, без физичких трагова покојника, што ју је одредило као кенотаф
(Сл. 21/2, 3) (Дмитровић 2004: 10–11, са наведеном литературом).
Гроб 2 представља рецентну гробну целину (Веселичић 2008: 86). Доста оштећен
скелетно сахрањен покојник откривен је на 2 m југоисточно од центра. Покојник је положен
на леђа, оријентисан правцем исток–запад са главом на западу (Сл. 19).
Источно од центра тумула, на релативној дубини од 0,65 m, налазила се површина
димензија 2 х 2,3 m, коју карактерише присуство црвенкасто-жућкасте земље (могуће окер)
и ретки трагови гарежи, на појединим местима дебљине и до 20 cm.

1
2

Хумус
Humus

Слој жуте земље
Yellow soil

Слој сивкасте земље
Grey soil
Здравица
Sterile soil
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Сл. 20 – Доња Краварица, Бабињак, хумка I (Дмитровић 2004)
Fig. 20 - Donja Kravarica, the site of Babinjak, mound I (after Дмитровић 2004)
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MOUND II was situated next to mound I.
It was characterizied by mildly conical calotte, of
dimensions 11.7 х 10.6 m and the height slightly
under 1 m. Its stratigraphical picture is pretty
simple and identical with the previously described
mound I (Fig. 23/1). Four grave units were found
here, together with a pebbled surface measuring
app. 1 m2 on the southern periphery. The following
1
items were found in the embankment:
• A small bronze hoop with one damaged end.
Diameter: 3 cm.
Grave 1 was at app. 2 m to the east from the
center. It contained a skeleton, oriented east-west
with the head to the west, without any grave goods.
Although damaged, on the basis of the other preserved remains it was possible to conclude that the
arms were crossed on the stomach. According to the
positions and the orientation of the skeleton, it can
2
be considered as a recent grave unit (Дмитровић
2004: 12; Веселичић 2008: 86).
Grave 2 consisted of a skeleton of the
deceased, oriented east – west with the head on
the west, without grave goods. The right arm was
placed along the body, and the left on the pelvis. This
grave was dug out into the grave structure (grave
3) and was lying on the half of its height (Fig. 22/1).
Similarly to the previous grave, this grave belongs
to the recent burials too (Веселичић 2008: 86).
Grave 3 represents a primary burial. The
3
Сл. 21 – Доња Краварица, Бабињак,
grave structure is in a cist shape, similar to the one
хумка I: 2, 3 - гроб 1 (Дмитровић 2004)
previously described from mound I, badly preserved
Fig. 21 - Donja Kravarica, the site of Babinjak,
because of the damage caused by inhumation of the
mound I: 2, 3 - grave 1 (after Дмитровић 2004)
grave 2 as well as the disintegration of the porous
sandstone slabs it was made from (Fig. 22/2). The cist was filled with the reddish earth, where
several bone pieces were found, definitely determining it as a cenotaph, especially having in mind
the subsequent devastation.
Grave 4 was found within the fired surface of larger dimensions that was extended to a
surface at app.1 m from the center, characterizied by the red burnt earth, the traces of charred
wood and the ashes with the biggest thickness of 10 cm. The pieces of the soot and the baked
earth were found on a much wider surface, suggesting a possibility of dispersion through the
embankment or scrambling. Near the center there were some dislocated skull bones and teeth,
badly preserved. Lying lengthwise to the fired surface there was a piece of charred timber, with
dimensions of 0.15 х 1.12 m, and a longer bone beneath it. On the periphery of the fired surface,
next to the stone cist, there were poorly preserved ceramic sherds. Although its reconstruction
was not possible, on the basis of the typical fragments the vessel type was determined:
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ХУМКА II налазила се непосредно уз хумку I. Карактеришу је благо купаста калота
димензија 11,7 х 10,6 m и висина нешто мања од 1 m. Стратиграфска слика и ове хумке је
прилично једноставна и истоветна са претходно описаном хумком I (Сл. 23/1). Откривене
су четири гробне целине и површина од белутака на површини од око 1 m2 на јужној периферији. У насипу хумке пронађена је:
• Бронзана каричица са оштећеним једним крајем. Пречник: 3 cm.
Гроб 1 се налазио на око 2 m источно од центра. Чинио га је скелетно укопан покојник, оријентисан правцем исток–запад са главом на западу, без прилога. Иако је скелет
доста оштећен, на основу очуваних остатака могло се закључити да су руке прекрштене
на стомаку. Према положају и оријентацији скелета, сматра се за рецентну гробну целину
(Дмитровић 2004: 12; Веселичић 2008: 86).
Гроб 2 чини скелетно укопан покојник постављен у оси исток–запад са главом на
западу, без прилога. Десна рука је положена уз тело, а лева на карлицу. Укопан је у камену
гробну конструкцију (гроб 3) и лежао је на половини њене висине (Сл. 22/1). Слично претходном гробу, и ова целина припада рецентним укопима (Веселичић 2008: 86).
Гроб 3 представља примарну сахрану. Гробна конструкција је облика цисте, слична
описаној из претходне хумке, али у доста лошијем стању услед оштећења насталих укопавањем гроба 2 и распадањем порозних плоча од пешчара од којих је начињена (Сл. 22/2).
Испуну цисте чинила је земља црвенкастог тона, у којој је нађено неколико комадића костију,
тако да се ова целина не може дефинитивно одредити као кенотаф, поготову имајући у
виду накнадно девастирање.
Гроб 4 налази се у оквиру спалишта већих димензија које се простире на око 1 m од
постављеног центра, које карактерише горела земља црвене боје, те трагови угљенисаног
дрвета и пепела чија је највећа дебљина износила 10-ак cm. Комадићи гарежи и печене земље
налажени су на много већој површини, те се стиче утисак да су расути по насипу хумке или
су испреметани. Ближе центру хумке, откривене су дислоциране кости лобање и зуби, у
доста трошном стању. По дужини спалишта налазила се угљенисана греда димензија 0,15
х 1,12 m, испод које је лежала једна дужа кост. На самом ободу спалишта, у непосредној
близини камене цисте, откривени су фрагменти керамике у доста лошем стању. Иако није
била могућа реконструкција, на основу карактеристичних уломака утврђен је тип посуде:

1

2

Сл. 22 – Доња Краварица, Бабињак, хумка II: 1 - гроб 2; 2 - гроб 3 (Дмитровић 2004)
Fig. 22 - Donja Kravarica, the site of Babinjak, mound II: 1 - grave 2; 2 - grave 3 (after Дмитровић 2004)
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• A beaker with a low, globular belly, a high conical neck and a flattened rim. The bottom is
flattened and not emphasized. One ribbon-like handle was connecting the shoulder and the
neck immediately below the rim. It was not possible to determine the existence of the other
handle. Badly baken, of the lightbrown colour. Dimensions – height: 18 cm; rim diameter:
12 cm; bottom dimeter: 8 cm (Fig. 23/4).
On the fired surface periphery, at 0.85 m of the relative depth, a group of stone slabs was
discovered, without the possibility to determine any certain order or regularity because of its
badly preserved condition. Two ceramic vessels, extremely poorly preserved, were within this
unit. It was possible to establish that one of them had smaller dimensions with the ribbon-like
handle of a light-brown colour.

MOUND III was situated at 150 m to the west from the prevous one, with dimensions of
10.85 х 10 m and a height of 0.9 m, of a calotte shape and made of pure earth. The stratigraphy
is equal to the previous ones (Fig. 23/2, 3). The following items were found within this mound:
three graves with incinerated deceased placed into ceramic urns, the fragments of a vessel
that the most probably represented another urn, one bowl on the surface with the baked earth
and two fired surfaces (Fig. 24). One fired surface was found on the southwestern periphery
of the mound, at 0.62–0.72 cm of relative depth (measured from the top), with dimensions of
3.5 х 1 m, oriented northwest-southeast by the longer axis, with fired earth and bigger lumps
of charred woods in a 8–10 cm thick layer. There was no evidence of any finding. Another fired
surface was over the central part of the mound, partially elongated on the eastern direction,
dimensions 3.3 х 6.2 m. The earth was the hardest and intensively baken in the central part,
reaching thickness of 13 cm.
Grave 1 was lying under this unit. At 1.32 m to the northwest from the center, excavation
revealed a structure made of the pebbles and the sandstone, and around it, lying within a circle of
15 cm there was a surface of dark earth and traces of the charred bones. Just below this structure
was an urn with the incinerated bones of the deceased (Fig. 25/1):
• An amphora-shaped, S profiled urn, with a highly collocated shoulder, a narrowed foot and a
flattened bottom. The neck is wide, conical in shape, the rim is horizontally profiled. On the
1
2
3

Хумус
Humus

Слој жуте земље
Yellow soil

Здравица
Sterile soil

Слој сивкасте земље
Grey soil

Спалиште
Fired surface

4

Сл. 23 - Доња Краварица, Бабињак; 1 – профил хумке II; 2, 3 – профили хумке III; 4 – пехар из хумке II
(Дмитровић 2004)
Fig. 23 - Donja Kravarica, the site of Babinjak; 1 - mound II profile; 2, 3 – mound III profiles; 4 - beaker from
mound II (after Дмитровић 2004)
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• Пехар ниског, лоптастог трбуха, високог коничног врата и равног обода. Дно је равно
и ненаглашено. Једна тракаста дршка спајала је раме суда и врат непосредно испод
обода. На основу откривених фрагмената није се могло утврдити да ли је постојала
и друга дршка. Фактура добра, лошије печен, боја светломрка. Димензије – висина:
18 cm; пречник обода: 12 cm; пречник дна: 8 cm (Сл. 23/4).
На периферији спалишта, на релативној дубини од 0,85 m, откривена је група плочастог камена за који се, услед трошности, није могао установити одређен ред или правилност. У оквиру ове целине нађена су два керамичка суда која су била у изузетно лошем
стању. Једино се могло установити да је један од њих представљао суд мањих димензија са
тракастом дршком светломрке боје.
ХУМКА III је позиционирана на око 150 m западно од претходне групе, димензија 10,85 х 10 m и висине 0,9 m, калотастог облика, искључиво земљане конструкције.
Стратиграфија је једнака претходно описаним (Сл. 23/2,3). У оквиру ове хумке пронађена
су три гроба са спаљеним покојницима положеним у керамичке урне, фрагменти суда који
највероватније представљају још једну урну, једна здела нађена на површини са запеченом
земљом и два спалишта (Сл. 24). Једно спалиште пронађено је на југозападној периферији хумке, на релативнoј дубини од 0,62–0,72 cm (мерено од врха), димензија 3,5 х 1 m,
дужом осом оријентисано правцем северозапад–југоисток, са горелом земљом и већим
комадима угљенисаног дрвета у слоју дебљине 8–10 cm. Није било покретних налаза.
Друго се простирало преко централног дела хумке, делимично је било издужено у правцу
истока, димензија 3,3 х 6,2 m. У средишњем делу земља је била најтврђа и интензивно
печена, тако да је достизала дебљину до 13 cm.
Гроб 1 је лежао испод ове
целине. На 1,32 m северозападно
Фрагменти урне
од постављеног центра, истраUrn fragments
жена је конструкција од речног
облутка и пешчара, око које се
Гроб 3 │ Grave 3
у кругу од око 15-ак cm протезала површина тамне земље са
Гроб 1 │ Grave 1
траговима горелих костију. Тек
испод ове конструкције лежала
Спалиште
је урна са спаљеним костима
Fired surface
покојника (Сл. 25/1):
• Урна има облик амфоре
Површина са гаром
S профилације са високо
Surface with soot
постављеним раменом,
сужене стопе и равног
дна. Врат је широк, левкасто моделован, обод
С
Fi па л
re иш
хоризонтално профилиds т
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сан. На најширем делу
ce
трбуха симетрично су
Гроб 2 │ Grave 2
1m
постављене четири
мале тракасте дршке. На Сл. 24 – Доња Краварица, Бабињак, основа хумке III (Дмитровић 2004)
рамену, између дршки,
Fig. 24 - Donja Kravarica, the site of Babinjak, mound III base
навише су извучена
(after Дмитровић 2004)
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Сл. 25 – Доња Краварица, Бабињак, хумка III; 1 – урна 1; 2 – урна 3 (Дмитровић 2004)
Fig. 25 - Donja Kravarica, the site of Babinjak, mound III; 1 – urn 1; 2 – urn 3 (after Дмитровић 2004)

highest part of the belly there are four small ribbon-like handles, symmetrically arranged.
On the shoulder, between the handles, there are wart-like protuberaces with the cut top. In
the mid section of the neck, there is a bundle of four narrow, shallow channels. The transition
between the shoulder and the neck is emphasized by a wide, shallow channel. On the rounded
shoulder there are equally collocated short vertical, narrowly incised channels in the bundles,
each one made of seven channels in a line. Above them there is a double incised zigzag line. The
ornament of double incised zigzag line also appears as on the rim. A thin, polished coating is
on the outer surface. The artifact is of unequal grey-brown and brown colour, tempered with
sand. Dimensions – height: 22 cm; rim diameter: 16 cm; bottom diameter: 9 cm (Fig. 26/1).
Grave 2 was situated on the southern periphery of the mound, at the depth of 0.62 cm.
It consisted of an urn sherds (parts of the bottom and the belly, impossible to reconstruct) with
certain traces of burnt bones.
Grave 3 was discovered at 3.6 m to the east from center, at 0.45 m of relative depth. This unit
consisted of a fragmented urn (urn 3) with the damaged upper parts, containing bigger quantity
of the burnt bones. The earth around the urn was hard, reddish-yellow in colour, and it appeared
as it had been baked. Despite considerable damages, it was possible to reconstruct its shape and
to determine the type:
• An urn in the shape of an amphora, S-profiled, with a rounded belly, wider conical neck, a
narrowed conical foot and a flattened bottom. The rim is everted on the outer side. A ribbonlike handle base is preserved next to the rim. The decorations were made by incision and
channeling. Two bundles are on the neck, each one consisting of four shallow, imprecisely
made horizontal incisions, while on the upper part of belly there are dense channels, placed
slantwise. The colour is grey-brown, made of clay tempered with sand. Dimensions – height:
32 cm; bottom diameter 8 cm (Fig. 26/2).
To the east from the center, at 0.77 m of depth, an elongated surface was investigated,
having dimensions of 3.4 х 1.2 m, oriented east-west by its longer axis. On its eastern edge a
vessel was found, at app.1 m to the east from the urn 3, at a slightly lower level. It is shaped like
a bowl, collocated upside down on the mound base:
• A bowl, conical in shape, with a slightly everted rim and a flattened bottom. On the rounded
rim, on the outer side, pairs of the short ribbed vertical thickenings are equally arranged.
Good manufacturing, polished surface, of a brown colour. Dimensions – height: 7.5 cm; rim
diameter: 15 cm; bottom diameter: 8.5 cm (Fig. 26/3).
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Сл. 26 - Доња Краварица, Бабињак, хумка III; 1 – урна 1; 2 – урна 3; 3 - суд са ватришта
(Дмитровић 2004; фото М. Бојовић)
Fig. 26 - Donja Kravarica, the site of Babinjak, mound III; 1 - urn 1; 2 – urn 3; 3 – bowl
from the fired place (after Дмитровић 2004; photo M. Bojović)

брадавичаста испупчења са засеченим врхом. Средином врата је сноп од четири
узане плитке канелуре. Прелаз из рамена у врат наглашен је једном широм, плитком канелуром. По заобљеном рамену суда равномерно су распоређене краће
вертикалне, плитко урезане канелуре у сноповима од по седам у низу. Изнад њих
је хоризонтална двоструко урезана цикцак линија. Орнамент двоструко урезане
цикцак линије налази се и по ободу суда. Са спољне стране је танак, глачани премаз.
Боја неуједначена сивомрка и мрка, у фактури примеса песка. Димензије – висина:
22 cm; пречник обода: 16 cm; пречник дна: 9 cm (Сл. 26/1).
Гроб 2 се налазио на јужној периферији тумула на дубини од 0,62 cm. Чине га фрагменти урне (делови дна и трбуха суда чија реконструкција није била могућа) са незнатним
остацима горелих костију.
Гроб 3 је откривен на 3,6 m источно од центра, на релативној дубини од 0,45 m. Ову
целину је чинила фрагментована урна (урна 3) којој су оштећене горње партије и која је
садржавала већу количину спаљених костију покојника. Земља око урне је чврста, црвенкасто-жућкасте боје и чинило се да је печена. И поред знатних оштећења, било је могуће
реконструисати њен изглед и одредити тип:
• Урна облика амфоре, S профилације, заобљеног трбуха, ширег левкастог врата, сужене
коничне стопе и равног дна. Обод је извијен на спољну страну. Непосредно испод обода
очуван је корен тракасте дршке. Декорација је изведена урезивањем и канеловањем.
На врату су два снопа од по четири плитка, непрецизно изведена хоризонтална уреза,
док су на горњој половини трбуха густе, косо постављене канелуре. Боја сивомрка,
у фактури примеса песка. Димензије – висина: 32 cm; пречник дна 8 cm (Сл. 26/2).
Источно од центра хумке, на дубини од 0,77 m истражена је површина издуженог
облика, димензија 3,4 х 1,2 m, оријентисана дужом осом правцем исток–запад. На њеном
источном ободу откривен је суд, на око 1 m источно од урне 3, али на нешто нижем нивоу.
Ради се о здели која је била ободом постављена на основу хумке:
• Здела је коничног облика, благо увученог обода и равног дна. На заобљеном ободу,
са спољне стране, равномерно су распоређени парови кратких ребрастих вертикалних задебљања. Керамика боље фактуре, глачане површине, мрке боје. Димензије
– висина: 7,5 cm; пречник обода: 15 cm; пречник дна: 8,5 cm (Сл. 26/3).
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DUČALOVIĆI, THE SITE OF RUJA
The necropolis on the site of Ruja in Dučalovići lies next to the old path between Čačak and
Požega, which is today the border among the Negrišori and Dučalovići village area. During the
surveys of Dragačevo in 1955, 23 mounds were recorded here, while the geodesic mapping, two
decades later, revealed only 13 mounds, many of them damaged and with the flattened calotte. In
the opinion of the excavation director Milena Ikodinović, damage of the centers of many mounds,
are most probably the consequence of the excavation at the end of the XIX century, conduced by
the professor of the Gymnasium in Čačak, Sima Trojanović. During 1978 and 1979, five better
preserved barrows were excavated. The excavatons were organized by the National Museum
in Čačak and under same directorship (Fig. 28/1) (Дмитровић 2002, with cited bibliography).
MOUND IX was made of earth, pretty flattened and partially damaged by the passage of
the village road and by unprofessional digging (Fig. 27/1). The mound has a diameter of 9 х 8 m
and height of 1 m. The central part was devastated by later digging. The excavations of this area
revealed some burnt bones, traces of soot, atypical ceramic sherd, as well as a part of scattered
grave inventory lying at 0.80–0.86 m of depth:
• Fragments of a hair ring made of a bronze wire triangular in cross-section. Diameter:
1.1 cm (Fig. 28/2);
• Fragments of a saltaleone made of a narrow bronze band segmental in cross-section, bended
in a tubule 1.5 cm length, out of 6 densely collocated windings. Diameter: 0.35 cm (Fig. 28/3).

MOUND X was calotte shaped, made of earth, flattened and damaged on the periphery by
passage of the village road, with a diameter of 14.4 х 14 m and height of 1.2 m. Two graves were
found within this unit.
Grave 1 was at 2 m to the south from the center, in the embankment, lying at the depth
of 0.58 m. A structure made of monolithic stone slabs was uncovered here, oriented northwestsoutheast by the longer axis (Fig. 29/1). The side slabs were collocated vertically, 10-18 cm
deeper in relation to the paved bottom. Over the frame slabs there was a broken lid. The cist
frame dimensions: 110 х 60 cm; the lid: 150 х 70 cm. The interior was filled only with pure earth,

1

Хумка IX, профил З-И │ Mound IX, profile W-E

2

Хумка XI, профил J-C │ Mound XI, profile S-N
Хумус
Humus

Жућкасто-црвенкасти слој земље
Yellowish-red layer

Здравица
Sterile layer

Сиво-жућкасти слој
Grey-yellowish layer

Испуна јаме
Pit filling
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Запечена земља и гареж
Burnt ground and soot

Сл. 27 – Руја, Дучаловићи (Дмитровић 2002) │ Fig. 27 – Ruja, the site of Dučalovići (after Дмитровић 2002)
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ДУЧАЛОВИЋИ, ЛОКАЛИТЕТ РУЈА
Некропола на потесу Руја у селу Дучаловићи налази се уз стару трасу пута Чачак–
Пожега, која данас чини границу атара села Дучаловићи и Негришори. Рекогносцирањем
Драгачева 1955. године на овом месту евидентиране су 23 хумке, док је геодетским
снимањем, две деценије након тога, регистровано само 13 од којих су многе биле доста
оштећене и заравњене калоте. Оштећења многих хумки у централном делу, према
мишљењу руководиоца ископавања Милене Икодиновић, највероватније су последица
радова које је овде крајем XIX века вршио тадашњи професор чачанске гимназије Сима
Тројановић. Током 1978. и 1979. године, у организацији Народног музеја у Чачку, и под
истим руководством, истражено је пет боље очуваних хумки (Сл. 28/1) (Дмитровић 2002,
са старијом литературом).

ХУМКА IX је земљане конструкције, доста заравњена и делимично оштећена усецањем
сеоског пута и дивљим копањем (Сл. 27/1), пречника 9 х 8 m и висине 1 m. Централни део је
девастиран нестручним копањем. На том месту, на дубини 0,80–0,86 m, нађено је неколико
спаљених костију, трагови гарежи, атипични фрагменти грнчарије, као и део разбацаног
гробног инвентара:
• Фрагментован нопенринг од бронзане жице троугаоног пресека. Пречник: 1,1 cm
(Сл. 28/2);
• Фрагментован салталеоне од уске бронзане траке сегментног пресека, савијен у
цевчицу дужине 1,5 cm од 6 густо постављених намотаја. Пречник 0,35 cm (Сл. 28/3).
ХУМКА X је калотастог облика, земљана, заравњена
и оштећена на периферији засецањем међе и трасе сеоског
пута, пречника 14,4 х 14 m, висине 1,2 m. У оквиру ове
целине истражена су два гроба.
1

2
3

4

Сл. 28 - Руја, Дучаловићи; 1 – локалитет током ископавања;
2, 3 – налази из хумке IX; 4,5 – налази из хумке XI
(2-5: Дмитровић 2002; 4,5: фото М. Бојовић)
Fig. 28 – Ruja, the site of Dučalovići: 1 – site during excavation;
2, 3 – findings from mound IX; 4,5 – findings from mound XI
(2-5: after Дмитровић 2002; 4,5: photo M. Bojović)
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without any evidence of the decased. Beside
that, one smaller beaker was found:
• A ceramic beaker with a low globular belly,
a flattened bottom and a high, cylindrical
neck with one partially preserved ribbonlike handle. The colour is unequal, yellowbrown with the partially polished coating
and tempered with sand. Dimensions –
height: 13 cm; bottom diameter: 5.5 cm
(Fig. 29/2).
Grave 2 was situated at app. 0.5 m to the
northeast from the center, lying at the depth of
1.2 m, that represents the mound basis. It was
pretty damaged by unprofessional digging. This
unit consisted of a group of stones, irregulary
placed, so that based on the sporadic findings of the
burnt bones, the soot and a few atypical ceramic
sherds, it can be supposed that these are remains
of a destroyed grave structure (Fig. 29/3). Despite
the fact that it was earlier considered as a stone
structure of a low cone shape, with burnt remains
of the deceased below it (Дмитровић 2002: 10),
the documentation can not confirm it clearly, and
although the previous assertion remains a possibility, this question must remain open.
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MOUND XI had a calotte shape too, made
of earth, pretty damaged by unprofessional dig2
ging and the tree roots, of a preserved diameter
measuring 13.2 х 11 m and a height of 1.1 m (Fig.
27/2). At the base of the mound a ceramic sherd
decorated with cord impressions was found
2
1
(Fig. 28/4), which is a rare type of finding at
0
prehistorical sites in the Čačak region. Several
atypic ceramic fragments and a chipped blade
were found in the embankment. A beaker was Сл. 29 - Дучаловићи, Руја: хумка X: 1, 2 - гроб 1; 3 - гроб 2
(3: Дмитровић 2002; фото М. Бојовић)
discovered at app. 1.5 m from the center, at 0.53 m
Fig. 29 – Ruja, the site of Dučalovići, mound X: 1, 2 - grave
of depth, in the embankment:
1; 3 - grave 2 (3: after Дмитровић 2002; photo M. Bojović)
• A beaker with a biconical belly sharp in
join, a cylindrical neck and a slightly everted rim. The foot is conical, plastically emphasized,
the bottom concavely modeled. Four regulary placed wart-like protuberances are on the
cone join. Above them, on the join between the upper cone and the neck, two ribbon-like
oppositely collocated handles are preserved. Between them are two tongue-like handles
and a wart-like bulge connected by a plastically modeled, vertically collocated rib. A line of
circular dents connects the ribbon-like and the tongue-like handles. A shallow horizontal
channel is above the circular dents. The surface is uneven and washed out, of an orangebrown color, tempered with sand. The coating is polished, partially preserved. Dimensions
•
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Гроб 1 се налазио на око 2 m јужно од постављеног центра у слоју насипа, на дубини
од 0,58 m. Овде је откривена гробна конструкција од монолитних камених плоча у облику
цисте оријентисане дужим странама правцем северозапад–југоисток (Сл. 29/1). Оквирне
плоче постављене су насатично и спуштају се у дубину још 10–18 cm у односу на поплочано дно. Преко оквирних плоча положена је плоча – прекривач, распукнут у више делова.
Димензије оквира цисте износе 110 х 60 cm, а прекривача 150 х 70 cm. У унутрашњости се
налазила само чиста земља, без трагова покојника и један мањи пехар:
• Керамички пехар лоптастог, ниског трбуха, равног дна и високог, цилиндричног
врата са једном делимично очуваном тракастом дршком. Боја неуједначено окермрка са местимично очуваном глачаном превлаком и примесом песка у фактури.
Димензије – висина: 13 cm; пречник дна: 5,5 cm (Сл. 29/2).
Гроб 2 се налазио на око 0,5 m североисточно од центра, на дубини од 1,2 m, што
представља ниво основе хумке. Прилично је оштећен дивљим копањем у центру. Ову целину
чини група камења, неправилно распоређеног, тако да се на основу спорадичних налаза
калцинисаних костију, гарежи и неколико уломака атипичне грнчарије може претпоставити
да се ради о остацима уништене гробне конструкције (Сл. 29/3). Иако смо раније устврдили
да је ова конструкција имала облик ниске купе од слаганог камена под којом су остављани
спаљени остаци покојника (Дмитровић 2002: 10), документација коју смо потом консултовали то не потврђује, те можемо рећи да напред наведена тврдња представља само једну
од могућих интерпретација и да питање остаје отворено.
ХУМКА XI такође је облика калоте, земљана, доста оштећена дивљим копањем и
урастањем корења дрвећа, очуваног пречника 13,2 х 11 m, висине 1,1 m (Сл. 27/2). На основи
хумке откривен је фрагмент грнчарије украшен утискивањем орнамента налик врпци
(Сл. 28/4), што не представља чест налаз на праисторијским локалитетима регије Чачка.
У насипу је откривено више атипичних фрагмената керамике и један кремени ножић. На
око 1,5 m од постављеног центра, на дубини 0,53 m, такође у слоју насипа, откривен је пехар:
• Пехар биконичног трбуха оштријег прелома, цилиндричног врата и незнатно извијеног
обода. Стопа је конична, пластично наглашена, дно конкавно моделовано. На прелому
конуса налазе се четири правилно распоређена брадавичаста испупчења. Изнад
њих, на прелазу из горњег конуса у врат, очуване су у корену две тракасте дршке
наспрамно постављене. Између њих се налазе две језичасте дршке и брадавичасто
испупчење које спаја пластично моделовано, вертикално постављено ребро. Низ
кружних удубљења повезује тракасте и језичасте дршке. Изнад кружних удубљења
налази се плитка хоризонтална канелура. Површина суда је неравна и испрана, боја
наранџасто-мрка, у фактури примеса ситног песка. Делимично је очуван глачан премаз. Димензије – висина: 14 cm; пречник обода: 9 cm; пречник дна: 5 cm (Сл. 28/5).
У земљи поред суда није било никаквих промена које би указивале на гроб, што
говори да је гробна целина највероватније раније девастирана. У оквиру ове хумке, на 1,4 m
од центра, налазила се површина издуженог облика, димензија 3,5 х 1,8 m, на којој је пронађена печена земља и гареж дебљине до 7 cm, као и ситни фрагменти атипичне грнчарије.
Оваква површина највероватније упућује на место на којем су обављане одређене ритуалне
радње везане за погребне обичаје. На северној периферији хумке откривено је неколико
спорадичних белутака који можда представљају остатке венца хумке.
ХУМКА XII је искључиво земљане конструкције, пречника 10,5 х 9,5 m и висине 1,2 m.
У оквиру ове хумке истражене су две гробне целине (Сл. 30).
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Гроб 1 │ Grave 1

1m

Сл. 30 - Дучаловићи, Руја: хумка XII (Дмитровић 2002)
Fig. 30 – Ruja, the site of Dučalovići, mound XII
(after Дмитровић 2002)

– height: 14 cm; rim diameter: 9 cm; bottom
diameter: 5 cm (Fig. 28/5).
In the earth next to the vessel there
were no changes that might point to the
existence of the grave, indicating that the
grave unit was previously destroyed. Within
this mound, lying at 1.4 m from the center,
was an elongated surface, of dimensions
3.5 х 1.8 m, with the baked earth and the
soot up to 7 cm thick, as well as small atypical ceramic sherds. This kind of surface can
point to practicing of certain rituals related
to the funerary customs. On the northern
periphery some sporadical pebbles were
noticed that might have represented the
remains of the mound enclosure.

MOUND XII had exclusively earthen construction, of a dimater measuring 10.5 х 9.5 m and
the height of 1.2 m. Within this mound two grave units were investigated (Fig. 30).
Grave 1 represents a primary burial site, located in the center of the mound. The grave
structure is cist-shaped, made of bigger stone slabs, oriented east-west by the longitudinal sides,
placed on the layer of burnt earth. The front slabs as well as the lid were monolithic, while the
sides were made out of two overlapping slabs, slightly tilted outward. The lid, having dimensions of
156 х 91 cm, was covering the vertical slabs (Fig. 31/1). Inside the cist a skeleton of the deceased,
placed on right flank in a crouched position, was found (Fig. 31/2). The right arm was bended in
the elbow, with the hand next to the face, while the left hand was beside the ribs. Both legs were
sharply bended, so that the shins were tightly fitting the femurs. The skeleton length was 1.07 m.
One beaker was discovered next to the pelvis:
• A beaker with a globular belly, a flattened bottom, a high cylindrical neck and a slightly
everted rim. Two ribbon-like handles connect the shoulder and parts below the rim. Of
unequal colour - dark-grey and brown - and the preserved polished coating. Dimensions –
height: 12.7 cm; rim diameter: 7.5 cm; bottom diameter: 5.5 cm (Fig. 31/3).
Grave 2 was found in the southern part of the mound, at the distance of 2.5 m from the
center. In the embankment there were fragments of a ceramic vessel, possibly an urn, with two
handles and burnt bones (Fig. 31/4).
MOUND XIII, similary to the previous one, was made of pure earth, on the southern part
damaged by the village road, 11 m in diameter and with a height of 1m. Within this tumulus two
graves were discovered (Fig. 32/1).
Grave 1 was at the mound periphery, lying at 4.5 m from center, and at the depth of 0,55 m.
The grave structure was approximately oval in shape, made of smaller and larger pieces of limestone, partially damaged on the northeastern part, oriented north-south, and having dimension of
3.2 х 1.4 m. The deceased was lying directly on the layer of hard, yellow earth covered by a 20 cm
thick stone layer (Fig. 32/2). The skeleton of the deceased was lying on the right flank, slightly
crouched, oriented northwest-southeast The legs were slightly bended in knees, while the weak
traces of the arms define that the right one was stretched in front of the body and the left arm was
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Гроб 1 представља примарну сахрану
откривену у постављеном центру тумула.
Гробна конструкција је облика цисте, начињена
од већих камених плоча, оријентисана дужим
странама правцем исток–запад, постављена
на слој нагореле земље. Чеоне плоче, као и
прекривач су монолитни, док су бочне странице формиране од по две преклопљене плоче,
благо укошене на спољну страну. Прекривач
димензија 156 х 91 cm прекрива оквирне плоче
(Сл. 31/1). У унутрашњости цисте откривен је
скелет покојника положен на десни бок у згрченом положају (Сл. 31/2). Десна рука је савијена
у лакту, са шаком поред главе, док је шака леве
руке постављена испред грудног коша. Обе
ноге су јако савијене, тако да су потколенице
припијене уз бутне кости. Дужина скелета је
1,07 m. Уз карлицу је лежао пехар:
• Пехар лоптастог трбуха, равног дна, високог цилиндричног врата и благо разгрнутог обода. Две тракасте дршке полазе
непосредно испод обода и спајају раме
суда. Боја неуједначено мркосива и мрка,
очувана глачана превлака. Димензије –
висина: 12,7 cm; пречник обода: 7,5 cm;
пречник дна: 5,5 cm (Сл. 31/3).
Гроб 2 је откривен у југоисточном делу
хумке, на око 2,5 m од постављеног центра.
У слоју насипа откривени су на више места
фрагменти раздробљеног керамичког суда,
могуће урне, са две дршке и калцинисане
кости (Сл. 31/4).

ХУМКА XIII је, слично претходним,
искључиво земљане конструкције, на јужном
делу оштећена усецањем пута, пречника 11 m
и висине 1m. У оквиру ове хумке истражене су
две гробне целине (Сл. 32/1).
Гроб 1 је откривен на периферији
тумула, на око 4,5 m од центра, на дубини од
0,55 m. Гробна конструкција је приближно
овалне основе, начињена од ситнијег и крупнијег кречњака, делимично оштећена на североисточном делу, оријентације север–југ и
димензија 3,2 х 1,4 m. Покојник је постављен
директно на слој чврсте, жућкасте земље и
прекривен камењем у слоју дебљине 20 cm
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Сл. 31 - Дучаловићи, Руја: хумка XII
(Дмитровић 2002; 3: фото М. Бојовић)
Fig. 31 – Ruja, the site of Dučalovići, mound XII
(after Дмитровић 2002; 3: photo M. Bojović)
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bended in the elbow. The skeleton length was
152 cm. The following artefacts were found in
the clavucula region:
• A pincette made of a bronze sheet with
triangulary elongated ends, decorated by
the linear motifs in embossing technique,
along the sides and between them. Length:
8.5 cm (Fig. 33/1).
Grave 2 was discovered lying at 3.5 m to
the east from the center, at the depth of 0.8 m. The
grave structure consisted of an enclosure made of
smaller limestones, oval in shape, of dimensions
216 х 95 cm, framing the skeleton. The deceased
was in a very poor condition, placed in slightly
crouched position, oriented southwest-northeast.
No grave offerings were found.
In the tumulus embankment, at 0.9 m to
the north from the center, there was:
• A beaker with a low, rounded belly, a
flattened bottom, a high cylindrical neck
and a slightly everted rim. Two ribbonlike handles connect the part immediately below the rim with the shoulder.
Of unequal colour, light-brown to brown,
with the preserved partially polished coating, tempered with sand, poorly baked.
Dimensions – height: 13 cm; rim diameter:
9 cm; bottom diameter: 6 cm (Fig. 33/2).
If it did not belong to a destroyed grave,
this vessel could have represented some relique
of the ritual excecuted for the primary burial or
during the mound foundation.
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Сл. 32 - Дучаловићи, Руја, хумка XIII: 1 - основа
хумке; 2 - гроб 1 (Дмитровић 2002)
Fig. 32 – Ruja, the site of Dučalovići, mound XIII:
1 - mound base; 2 - grave 1 (after Дмитровић 2002)

(Сл. 32/2). Скелет покојника је лежао на десном боку у
благо згрченом положају, оријентисан правцем северозапад–југоисток. Ноге су благо савијене у коленима, док
1
се према незнатим остацима руку може одредити да је
десна била испружена испред тела, док је лева савијена
у лакту. Дужина скелета је 152 cm. У пределу кључне
кости, откривена је:
• Пинцета од бронзаног лима троугласто проширених крајева, украшених линеарним орнаментом
у техници искуцавања, дуж рубова и између њих.
Дужина: 8,5 cm (Сл. 33/1).
Гроб 2 је пронађен на око 3,5 m источно од
постављеног центра, на дубини од 0,8 m. Гробну конструкцију чини венац од ситнијег камена кречњака,
овалног облика, димензија 216 х 95 cm, који је уоквиривао
скелет покојника у веома трошном стању. Покојник је
положен у благо згрчен положај, оријентисан правцем
2
југозапад–североисток. У гробу није било прилога.
У насипу тумула, на 0,9 m северно од постављеног
центра, откривен је:
Сл. 33 - Дучаловићи, Руја: хумка XIII
(Дмитровић 2002; фото М. Бојовић)
• Пехар ниског заобљеног трбуха, равног дна, висоFig. 33 – Ruja, the site of Dučalovići,
ког цилиндричног врата и благо извијеног обода.
mound XIII (after Дмитровић 2002;
Две тракасте дршке полазе непосредно испод
photo M. Bojović)
обода и спајају раме суда. Боја неуједначена, светломрка до мрке, делимично очуван глачан премаз, у фактури примеса песка, слабије
печен. Димензије – висина: 13 cm; пречник обода: 9 cm; пречник дна: 6 cm (Сл. 33/2).
Уколико није припадао некој растуреној гробној целини, овај суд можда представља
реликвију ритуала обављеног уз примарну сахрану или приликом оснивања тумула.
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JANČIĆI, THE SITE OF VELIKO POLJE
The site of Veliko Polje is in the village of Jančići, on the northern slopes of the Kablar mountain, near to the triple border between villages of Jančići, Vrčani and Rošci. Along the mountain
range, oriented east-west, of the average elevation app. 850 m, based on the previous surveys, a
number of mounds in the smaller groups or individually positioned were registered, extending
to the tumuli complexes of Gornja Dobrinja and Ražana. On the site of Veliko Polje, three tumuli
were registered in 1956, out of which only one remained preserved until the excavation in 1979,
conduced by Milena Ikodinović (Никитовић 1996).
The mound had a calotte made of earth and stone, having a diameter of 13 m and the
height of 0.5 m calculated from the base level. On the southeastern periphery one part of the
stone enclosure made of a single layer of broken stone was preserved, reaching 1 m of average
width, with the inner side lying at the distance of 5.6 m from the center. Before the central grave
placing, the levelling was accomplished and formed the mound core, 6 m in diameter, consisting of dark, loose soil with the intensive soot and the lumps of red earth, possibly ochre, oval in
shape, oriented east-west. In the central part the thickness of this layer was app. 20 cm. Three
graves were discovered (Figs. 34; 35/1).
Grave 1 was situated on the southwestern part of the mound, at only 0.22 m of depth.
Based on the stretched position of the damaged skeleton, placed in direction east-west with
the head towards the west, it was classified as a recent burial. No structures or grave offerings were found.
Grave 2 represents a
primary grave, collocated in
the center. The deceased was
buried in the crouched position, placed into a damaged
stone structure – the cist,
1 m long. The grave structure was made of ordinary
stone typical of the local
mountains and poorly preЦентрални гроб (гроб 2)
served shale slabs. The skelCentral grave (grave 2)
eton was collocated on the
right flank, oriented eastГроб 1 │ Grave 1
west with the face towards
the south (Fig. 35/2). The
arms were bended in the
Животињске кости │ Аnimal bones
elbow, while the right one
was possibly under the chin.
Next to the deceased, in the
Гроб 3 (урна)
waist region, one ceramic
Grave 3 (Urn)
vessel was found:
• A smaller vessel with
1m
a rounded belly, a
flattened bottom, a
short unseparated
Сл. 34 – Јанчићи, Велико Поље (Никитовић 1996)
neck conical in shape
Fig. 34 – Jančići, the site of Veliko Polje (after Никитовић 1996)
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ЈАНЧИЋИ, ЛОКАЛИТЕТ ВЕЛИКО ПОЉЕ
Локалитет Велико Поље налази се у селу Јанчићи, на северним падинама планине
Каблар, ближе тромеђи села Јанчићи, Врнчани и Горња Добриња. На дугој планинској греди,
оријентације исток–запад, просечне надморске висине од око 850 m, ранијим рекогносцирањима забележен је већи број хумки које су се у мањим групама или појединачно пружале
ка комплексима тумула у Горњој Добрињи и Ражани. На локалитету Велико Поље, рекогносцирањима из 1956. године евидентирана су три тумула, од којих је до организовања
археолошких истраживања 1979. године остао очуван само један. Радовима је руководила
Милена Икодиновић (Никитовић 1996).
Хумка је имала калоту земљано-камене конструкције, пречника 13 m и релативне
висине од нивоа здравице 0,5 m. На југоисточној страни очуван је део каменог венца од
једног слоја ломљеног камена, просечне ширине 1 m, чија је унутрашња ивица била на
удаљености 5,6 m од постављеног центра. Пре полагања централног гроба, извршена је
нивелација и формирано језгро хумке, пречника око 6 m, којег је чинио мрки, растресити
слој земље са интензивним гаром и грумењем црвене земље, могуће окера, овалног облика,
оријентације исток–запад. У централном делу дебљина овог слоја износила је око 20 cm.
Откривене су три гробне целине (Сл. 34; 35/1).
Гроб 1 се налазио у југозападном делу хумке, на дубини од свега 0,22 m. На основу
положаја оштећеног скелета у опруженом ставу, постављеног у правцу исток–запад са главом
на западу, одређен је као рецентна сахрана. Није имао гробну конструкцију, нити прилоге.
Гроб 2 представља примарни гроб, постављен у центру тумула. Покојник је сахрањен
у згрченом ставу, положен у оштећену камену конструкцију – цисту, дужине 1 m. Гробна
конструкција је направљена од обичног планинског камена и трошних шкриљастих плоча.
Скелет је положен на десни бок, оријентације исток–запад са лицем према југу (Сл. 35/2).
Руке су савијене у лакту и могуће је да је десна рука била постављена испод браде. Поред
покојника, у пределу струка, откривен је један керамички суд:
• Мањи суд заобљеног трбуха, равног дна, кратког неиздвојеног коничног врата и оштећеног обода. На рамену су наспрамно постављене две мале тунеласте дршке. Боја мрка,
недовољно печен. Димензије – висина: 8 cm; пречник дна: 3 cm (Сл. 37/1).
У непосредној близини централног гроба, на око 30 cm од цисте, нађен је још један
доста фрагментован суд који је лежао у слоју интензивне гарежи:

1
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Сл. 35 – Јанчићи, Велико Поље │ Fig. 35 – Jančići, the site of Veliko Polje
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and a damaged rim. On the shoulder there are regularely placed two small tunnel-like handles. Of a dark
colour, insufficiently baked. Dimensions – height: 8 cm;
bottom diameter: 3 cm (Fig. 37/1).
In the vicinity of the central grave, at app. 30 cm distance from the cist, another fragmented vessel lying within
the intensive soot layer was found:
• A hemispherical vessel with an everted rim and a flattened bottom. On the rim runs engraved zigzag ornament,
framed with the wider incision. On the shoulder is the
line consisting of imprecisely made hanging triangles
with hatching. Of a dark- brown colour, unsufficiently
baken, tempered with sand. Dimensions – height: 9.5 cm;
rim diameter: 10 cm; bottom diameter: 11 cm (Fig. 36).
Grave 3 was found on the southern part of the mound,
next to the inner side of the periphery ring. It consisted of
an urn sherds and burnt bones, found on the surface measuring 0.35 х 0.65 m, indicating that the damage was most
Сл. 36 – Јанчићи, Велико Поље
probably caused by ploughing. The upper part of the urn (Никитовић
1996; фото М. Бојовић)
was quite damaged:
Fig. 36 – Jančići, the site of Veliko Polje
(after Никитовић 1996;
• An urn in the shape of an amphora, S profiled and
photo M. Bojović)
with a flattened bottom. On the widest part of the
belly a horizontal plastic rib is placed, while on the
join with the neck is a wide flute. Four wart-like protuberances framed with a flute
are on the shoulder, while two massive ribbon-like handles lie immediately below the
rounded cones join. The ceramics tempered with sand, unsufficiently baked, of uneven
gray and brown colour (Fig. 37/2).

JANČIĆI, THE SITE OF DUBAC

On the same mountain range as the site of Veliko Polje, there was also the site of Dubac, where
six mounds were registered. During 1984 and 1985 three tumuli (marked I–III) were excavated,
while the excavation were under the directorship of Milena Ikodinović (Никитовић 1999). After
additional surveys, four more mounds were registered and one on them was partially damaged by
the passage of the local road. The archaeological investigation were continued in 2013 and 2014,
under our managment, on the easternmost tumulus marked with number VII which was standing
out with a pretty well-shaped and high calotte, as well as on the smaller mound VIII damaged by
passage of the local road (Дмитровић 2013б).
MOUND I had a well-shaped calotte made of earth and very large stones, having dimensions
of 13.5 х 13 m and the height of 1 m, partially damaged on the northern periphery by the tree roots.
Nine skeletons and one grave with the incinerated deceased were discovered. The central grave
represents the primary burial, above which was a stone structure, while the other graves were in
the radial order, at a certain distance from the center (Figs. 38; 39). Two concentrical rings were
constructed on the mound periphery. The stone used for shaping the listed units very often had
very large dimesions, resembling cliffs or boulders. Burnt earth was noticed in three spots, while
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Сл. 37 – Јанчићи, Велико Поље (Никитовић 1996; 1: фото М. Бојовић)
Fig. 37 – Jančići, the site of Veliko Polje (after Никитовић 1996; 1: photo M. Bojović)

• Суд полулоптастог облика, увученог обода и равног дна. Линијом обода тече тракасто
изведен цикцак орнамент у дуборезној техници, уоквирен ширим урезима. На рамену
суда постављен је низ непрецизно изведених висећих троуглова са шрафуром. Боја
тамномрка, недовољно печен, у фактури примеса песка. Димензије – висина: 9,5 cm;
пречник обода: 10 cm; пречник дна: 11 cm (Сл. 36).
Гроб 3 је откривен у јужном делу хумке, непосредно уз унутрашњу ивицу периферног прстена. Чине га делови урне и калцинисане кости, налажене на површини димензија
0,35 х 0,65 m, што указује на оштећење ове целине највероватније обрадом земље. Посебно
су оштећени горњи делови урне:
• Урна облика амфоре, S профилације, заобљеног трбуха и равног дна. На најширем
делу трбуха постављено је хоризонтално пластично ребро, а на прелазу у врат једна
широка канелура. На рамену се налазе четири брадавичаста испупчења оивичена
широм канелуром, док две масивне тракасте дршке леже непосредно испод заобљеног споја конуса. Керамика са примесом песка, недовољно печена, неуједначене
сиве и мрке боје (Сл. 37/2).

ЈАНЧИЋИ, ЛОКАЛИТЕТ ДУБАЦ

На истој планинској греди где је налазиште Велико Поље, налази се и локалитет
Дубац на којем је евидентирана група од шест тумула. Током 1984. и 1985. године обављено
је истраживање три хумке (обележене бројевима I–III), а ископавањима је руководила
Милена Икодиновић (Никитовић 1999). Накнадним рекогносцирањима регистрована су
четири тумула од којих је један делимично оштећен усецањем локалног пута. Археолошка
истраживања су уследила током 2013. и 2014. године, под нашим руководством, на најисточнијем тумулу обележеном бројем VII, који се истицао прилично правилном и високом
калотом и на мањем тумулу VIII оштећеном усецањем сеоског пута (Дмитровић 2013б).

ХУМКА I имала је облик правилне калоте формиране од земље и веома крупног
камења, димензија 13,5 х 13 m и висине 1 m, мањим делом оштећена на северној периферији
урастањем корења дрвећа. Овде је испитано девет скелетних и један гроб са спаљеним
покојником. Централни гроб представља примарну инхумацију, над њим је постојала
камена конструкција, док су остали гробови укопани радијално, на извесној удаљености од центра (Сл. 38; 39). Постојала су и два концентрична камена венца постављена по

61

Неистражен део │ Unexplored

Гроб 3
Grave 3
Гроб 7
Grave 7

Гроб 1
Grave 1

Гроб 2
Grave
2

Гроб 8
Grave 8

Гроб 9
Grave 9

Спалиште
Fired
surface

Примарни гроб 6
Primary grave 6

Гроб 5
Grave 5

Гр
Gr об 1
av 0
e1 -у
0 - рн
ur а
n

Гроб 4
Grave 4

1m

Сл. 38 – Јанчићи, Дубац, хумка I (Никитовић 1999)
Fig. 38 – Jančići, the site of Dubac, mound I (after Никитовић 1999)

the largest elongated surface was in the northern part, having dimensions of 3 х 1.1 m, framed by
smaller stones on the east side. L. Nikitović thinks that this was a secondary unit, which damaged
graves 2 and 9. On the fired surface a smaller amount of burnt bones was found. In the mound
center another unit with burnt earth, of a diameter of 0.6 m, was investigated.
Grave 1 was on the northern periphery of the mound. It consisted of a skeleton of the
deceased, with a partially preserved skull next to which were:
• Two massive spectacle-shaped pendants made of a bronze wire circular in cross-section,
with a spirally coiled and vertically elevated join. Length: 10.4 and 10.5 cm (Fig. 40).
Grave 2 contained an upper part of a skeleton, oriented northwest-southeast, placed
directly on the ground, with a casually made stone frame. After the disposition of the skeleton
it was concluded that the collocation was on the left side with bended arms and hands next to
the face. The grave offerings consisted of:
• A torc, found in the neck region, circular in cross-section, with the damaged ends. On the
central part two ringlets made of bronze band are preserved. The ornament is not visible
because of the thick patina on the surface. Diameter: 12 cm (Fig. 41/1);
• On the skull were lying three fragmented tutuli, cone shaped, with the slightly elongated
base on which was a line of the embossed berries. Diameter: 3.5 cm (Fig. 41/2);
• A spectacle-shaped pendant made of a thinner bronze wire circular in cross-section with a
damaged, spirally twisted join collocated between spiral discs. Length: 4.3 cm (Fig. 41/3);
• The fragments of a hair ring made of a bronze wire triangular in cross-section. Diameter: 1.1 cm.
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Сл. 39 – Јанчићи, Дубац, хумка I │ Fig. 39 – Jančići, the site of Dubac, mound I

периферији хумке. Камен употребљен за формирање наведених целина често је био јако
великих димензија, у облику стена и громада. На три места је запажена печена земља,
а највећа површина била је у североисточном делу, издуженог облика, димензија 3 х 1,1 m, са
источне стране омеђена ситним камењем. Л. Никитовић сматра да је у питању секундарна
целина, чијим формирањем је дошло до оштећења гробова 2 и 9. На површини спалишта
откривена је мања количина спаљених костију. У постављеном центру хумке истражена
је још једна целина са запеченом земљом, пречника 0,6 m.
Гроб 1 се налазио на северној периферији хумке. Чини га оштећен скелетно сахрањен
покојник, са очуваним само мањим делом лобање поред које су лежала:
• Два масивна наочараста привеска од бронзане жице кружног пресека, са спирално
навијеном, вертикално издигнутом спојницом. Дужине: 10,4 и 10,5 cm (Сл. 40).
Гроб 2 садржи очувану горњу половину скелета покојника, оријентисаног правцем
северозапад–југоисток, постављеног директно на земљу, са немарно изведеним каменим
оквиром. Према затеченим костима скелета закључено је да је покојник положен на леви
бок са савијеним рукама и шакама поред лица. Гробне налазе чине:
• Торквес, који је откривен у пределу врата, кружног пресека, оштећених крајева. На
средишњем делу очувана су два увојка од бронзане траке. Орнамент није уочљив
услед дебеле патине по површини. Пречник: 12 cm (Сл. 41/1);
• На лобањи су лежала три фрагментована тутула, купастог облика, са благо проширеном основом по којој је један ред искуцаних бобица. Пречник: 3,5 cm (Сл. 41/2);

1

2

Сл. 40 – Јанчићи, Дубац, хумка I, гроб 1 (Никитовић 1996; фото М. Бојовић)
Fig. 40 – Jančići, the site of Dubac, mound I, grave 1 (Никитовић 1996; photo M. Bojović)
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• A fragmented saltaleone made of a narrow
bronze band. Length: 1.8 cm.
• A fragmented bracelet made of a narrow bronze
band segment in cross-section. It was found on
the hand (Fig. 41/4).
Grave 3 was in the northern part of the tumulus.
It consisted of the skeleton placed on the left flank, with
slightly bended legs, collocated into the structure with
the stone frame and covered by roughly piled stones,
oriented east-west (Fig. 42/1). The grave inventory
was represented by:
• A torc found in the neck region, made of a
1
bronze wire circular in cross-section, with
the elevated ends bended into the spiral discs.
Diameter: 9.7 cm (Fig. 42/2);
• A saltaleone made of a narrow bronze band
lying on the necklace opening. Length: 1.6 cm
(Fig. 42/3).
Grave 4 contained a poorly preserved skeleton
of the deceased, without any findings, discovered
2
on the southeastern part of the mound. Based on
the position of the fragmented arm bones and the
femur, it was supposed to have been placed in the leftsided position. The deceased was lying in the stone
structure, oval in shape, covered by stones, oriented
northeast-southwest.
Grave 5 was placed next to grave 4, and
3
according to L. Nikitović, it constituted one unit with
the previously described grave, because of which the
author considered it as a double grave (Fig. 43/1)
(Никитовић 1999: 9). A skeleton was discovered
here, placed on left side with the arms bended in the
elbows and the hands in front of the face. The left leg
was slightly bended, while the right one was placed
4
above it. The skeleton was covered with an elongated
stone structure oval in shape, having dimensions of
Сл. 41 - Јанчићи, Дубац, хумка I, гроб 2
2.4 х 1.3 m. Above the skeleton there was a layer of
(Никитовић 1996; 1: Vasić 2010)
cassualy piled stones 30–40 cm thick. The grave 4
Fig. 41 – Jančići, the site of Dubac, mound I, grave 2
(after Никитовић 1996; 1: Vasić 2010)
was lying in the upper part of this structure, oppositely directed. The grave inventory consisted of:
• One whole and 10 fragments of a hair ring made of a bronze band segment and triangular
in cross-section with an emphasized rib. Diameter: 1.1–1.2 cm (Fig. 44/1);
• Two hair rings (?) made of a spirally bended wire. Diameter: 2.1 cm (Fig. 44/2);
• A fragmented spectacle-shaped pendant made of a thin bronze wire rhomboid in crosssection, of which was preserved the spirally winded discs without the join. Disc diameter:
1.8 cm (Fig. 44/3);
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• Наочарасти привезак од тање бронзане
жице кружног пресека са оштећеном, спирално навијеном спојницом постављеном између спиралних дискова. Дужина:
4,3 cm (Сл. 41/3);
• Фрагменти нопенринга од бронзане жице
троугаоног пресека. Пречник: 1,1 cm.
• Фрагментован салталеоне од уске бронзане
траке. Дужина: 1,8 cm.
• Фрагментована наруквица од уске бронзане
траке сегментног пресека. Откривена је на
руци (Сл. 41/4).
Гроб 3 се налазио у северном делу хумке.
Чинио га је на левом боку скелетно сахрањен
покојник, са благо савијеним ногама, положен у
конструкцију са оквиром од камена и прекривен
грубо набацаним камењем, оријентације исток–
запад (Сл. 42/1). Гробни инвентар представља:
• Торквес од бронзане жице кружног пресека, са издигнутим крајевима савијеним у
спиралне дискове, нађен у пределу врата. 1
Пречник: 9,7 cm (Сл. 42/2);
• Салталеоне од уске бронзане траке који је
лежао на отвору огрлице. Дужина: 1,6 cm
(Сл. 42/3).
Гроб 4 садржи доста лоше очуван скелет
покојника, без налаза, откривен у југоисточном
делу хумке. На основу положаја фрагментованих
костију руку и фемура претпоставља се да је заузимао положај на левом боку. Покојник је лежао у
каменој конструкцији овалне основе, прекривен
камењем, оријентације североисток–југозапад.
2
3
Гроб 5 је постављен непосредно уз гроб 4,
и према Л. Никитовић, чинио је целину са претСл. 42 - Јанчићи, Дубац, хумка I, гроб 3
ходно обрађеним гробом, те ауторка сматра се
(2: Vasić 2010; 3: Никитовић 1999;
фото М. Бојовић)
да је у питању двојни гроб (Сл. 43/1) (Никитовић
Fig. 42 – Jančići, the site of Dubac, mound I,
1999: 9). Откривен је скелетно сахрањен покојник
grave 3 (after 2: Vasić 2010; 3: Никитовић
постављен на леви бок са рукама савијеним у лак1999; photo: М. Bojović)
товима и шакама испод лица. Лева нога је благо
савијена, док је десна положена преко ње. Скелет је прекривен каменом конструкцијом
издужено овалног облика, димензија 2,4 х 1,3 m. Преко скелета је слој немарно слаганог
камена дебљине 30–40 cm. У горњем делу исте конструкције лежао је гроб 4 у обрнутом
смеру. Гробни инвентар чине:
• Један цео и 10 фрагмената нопенринга од бронзане траке сегментног и троугаоног
пресека са наглашеним ребром. Пречник: 1,1–1,2 cm (Сл. 44/1);
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• A fragmented smaller ceramic vessel, with
a slightly profiled belly, a flattened rim and
a narrowed bottom. A plastic band with the
fingerprints was placed below the rim. Of a
lightbrown colour, tempered with the fine
sand, poorly baked. Dimensions – height:
9.4 cm; bottom diameter: 4 cm (Fig. 44/4).
Grave 6 represened a primary burial in
the tumulus center. The skeleton of the deceased
1
was positioned on the right flank in the slightly
crouched position, with bended arms and hands
in front of the face, without any grave goods.
Around the skeleton was the casually formed
stone enclosure (Fig. 43/2). The orientation was
northwest-southeast, with the head towards the
northwest. On the skull and the vertebrae were
noted some traces of the ochre.
Grave 7 was lying in the northwest section
of the mound. A poorly preserved skeleton was
2
collocated on the right side, directed northwestsoutheast. Over the grave there was a covering
made of smaller stones, having dimensions of
1.3 х 1.6 m. No other findings were uncovered.
Grave 8 was found next to grave 7. Similary
to the previous one, this skeleton was poorly
preserved. It was collocated on the right side
with the arms bended in the elbows, oriented
northeast-southwest. Neither here any grave
goods were found.
3
Grave 9 was placed to the northeast from
Сл. 43 - Јанчићи, Дубац, хумка I: 1 – гробови
the center, paralelly with the grave 2. The skel4 и 5; 2 – гроб 6; 3 – гроб 9 (Никитовић 1999)
eton of the deceased was disposed directly on
Fig. 43 – Jančići, the site of Dubac, mound I: 1
–
graves 4 and 5; 2 – grave 6; 3 – grave 9 (after
the ground, framed by random larger stones
Никитовић 1999)
(Fig. 43/3). Based on the arms position (the left
below the torax, the hands in front of the face which is turned on the left cheek) it is possible to
suppose that they were positioned on the belly. The shins were missing. Rich grave inventory
was discovered:
• A necklace – torc, found in the neck region, made of a bronze wire circular in cross-section,
with the elevated ends bended in the spiral discs. Diameter: 12.7 cm (Fig. 45/1);
• Two bronze opened bracelets, with enlarged endings, triangular in cross-section, found on
the wrists. One of them is decorated with the garland ornament set in the metope system
divided with transversal incisions, while the other one is with the metopes of the hatched
rhombs as well as the empty triangles. The ornament is shallow and partially destroyed.
Diameter: 5.7 and 6.3 cm (Fig. 45/2);
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• Два прстена – нопенринга (?) од спирално
увијене жице. Пречник: 2,1 cm (Сл. 44/2);
• Фрагментован наочарасти привезак од танке
2
бронзане жице ромбоидног пресека, од којег
1
су сачувани спирално навијени дискови без
спојнице. Пречник диска: 1,8 cm (Сл. 44/3);
• Фрагментован мањи керамички суд, благо
профилисаног трбуха, равног обода и
суженог дна. Испод обода постављена је
3
пластична трака са отисцима прста. Боја
светломрка, у фактури има ситнијег песка,
слабије печена. Димензије – висина: 9,4 cm;
пречник дна: 4 cm (Сл. 44/4).
Гроб 6 представља примарну сахрану у
центру тумула. Скелетно сахрањен покојник
положен је на десни бок у благо згрченом положају,
са савијеним рукама и шакама испред лица, без
прилога. Око скелета је формиран венац од камена
доста немарне израде (Сл. 43/2). Оријентација
скелета је северозапад–југоисток, са главом на
4
северозападу. На костима лобање и вратним
пршљеновима запажени су трагови окера.
Сл. 44 - Јанчићи, Дубац, хумка I, гроб 5
Гроб 7 лежао је у северозападном делу
(Никитовић 1999)
хумке. Слабо очуван скелетно сахрањен покојник
Fig. 44 – Jančići, the site of Dubac, mound I,
grave 5 (after Никитовић 1999)
постављен је на десни бок, правцем северозапад–
југоисток. Преко гроба је формиран прекривач од
ситног камена, димензија 1,3 х 1,6 m. У гробу није било других налаза.
Гроб 8 је откривен непосредно уз гроб 7. Слично претходном, и овде је скелет покојника слабо очуван. Положен је на десни бок са рукама савијеним у лактовима, оријентације
североисток–југозапад. Ни овде није било других покретних гробних налаза.
Гроб 9 се налазио североисточно од постављног центра, паралелно са гробом 2.
Скелет покојника постављен је директно на земљу, ограђен ретким крупнијим камењем
(Сл. 43/3). На основу положаја руку (лева рука испод грудног коша, а шаке постављене
испред лица окренутог на леви образ) претпоставља се положај на трбуху. Потколенице
недостају. У гробу 9 откривен је богат гробни инвентар:
• Огрлица – торквес, нађена у пределу врата, од бронзане жице кружног пресека са
издигнутим крајевима увијеним у спиралне дискове. Пречник: 12,7 cm (Сл. 45/1);
• Две бронзане отворене наруквице, са проширеним крајевима, троугаоног пресека,
нађене на зглобовима шаке. На једној је орнамент гирланде у систему метопских поља
издвојених попречним урезима, док је друга украшена такође метопама шрафираних
ромбова и празних троуглова. Орнамент је плитко изведен и делимично оштећен.
Пречник: 5,7 и 6,3 cm (Сл. 45/2);
• Шест нопенринга од бронзане жице троугаоног пресека. Пречник: 1,1–1,2 cm (Сл. 45/3);
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• Six hair rings made of a bronze wire triangular in cross-section. Diameter: 1.1–1.2 cm
(Fig. 45/3);
• Five fragmented tutuli, conical in shape,
with a wreath made of the embossed ber1
ries. Diameter: 3,6 cm;
Two fragments of a spectacle-shaped pendant
made of a bronze wire rhomboid in cross-section.
Grave 10 contained an urn with the incinerated bones of the deceased, buried into the layer of
the mixed earth without soot, on the northeastern
2
3
side of the stone structure that belonged to graves
4 and 5 (Fig. 45/4). Next to the urn rim there was
a stone slab that originally covered it. The grave
findings were placed into the urn opening, above
the incinerated bones (Никитовић 1999: 11). The
4
inventory of grave 10 consisted of:
• An urn in the shape of a beaker with a
biconical belly, a conical foot and a flattened
bottom. The neck is conical, the rim everted
and rhomb-like modeled. Two ribbon-like
handles, with the damaged summits, connected the rim with the shoulder of the
vessel. The handles are angulary bended,
so that the upper part had a triangular and
the lower part an oval cross-section. On
the neck there were horizontal shallow
Сл. 45 - Јанчићи, Дубац, хумка I: 1-3 – гроб 9;
flutes, while the join from the neck into
4 – гроб 10 (Никитовић 1999; 1;
upper cone was emphasized by one wider
фото М. Бојовић)
dent. Four bigger wart-like protuberances
Fig. 45 – Jančići, the site of Dubac, mound I:
were slightly bended downwars, sym1-3 – grave 9; 4 – grave 10 (after Никитовић
metrically placed on the widest part of
1999; photo M. Bojović)
the belly. Between them, on the shoulder,
there was an alternating arrangement of a smaller wart-like protuberance and the wide
and short vertical flutes. Of a brown colour, tempered with sand. Dimension – height:
21.5 cm; rim diameter: 12 cm; bottom diameter: 7 cm (Fig. 46/1).
The following findings were uncovered in the urn opening:
• A deformed torc made of a bronze rod circular in cross-section, with the hammered and
winded ends, possibly deliberately broken to be put in the urn opening. Diameter: app.
14 cm (Fig. 46/2);
• One whole and one fragmented spectacle-shaped pendant made of a thinner bronze wire
rhomboid in cross-section, with a spirally coiled join placed between the discs. Length: 6.8
and 7 cm (Fig. 46/3);
• Eight hair rings made of a bronze wire segment in cross-section. Diameter: 1.1–1.2 cm
(Fig. 48/1);
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• Пет фрагментованих тутула, коничног облика,
са венцем искуцаних бобица. Пречник: 3,6 cm;
• Два фрагмента наочарастог привеска од
бронзане жице ромбоидног пресека.
Гроб 10 чини урна са спаљеним костима покојника, укопана у слој мешане земље без трагова гара,
на североисточној страни камене конструкције гробова 4 и 5 (Сл. 45/4). Уз обод урне налазио се плочаст
камен који ју је вероватно прекривао. Гробни налази
положени су у сам отвор урне, преко спаљених костију
1
(Никитовић 1999: 11). Инвентар гроба 10 чине:
• Урна облика пехара биконичног трбуха,
коничне стопе и равног дна. Врат је коничан, обод извијен и ромбично моделован.
Две тракасте дршке, са оштећеним врхом,
повезују обод и раме суда. Дршке су угласто
преломљене, тако да је горња половина троугластог, а доња овалног пресека. По врату су
постављене хоризонталне плитке канелуре,
а прелаз из врата у горњи конус наглашен је
2
једним ширим удубљењем. Четири већа брадавичаста испупчења благо повијена надоле,
симетрично су распоређена по најширем делу
трбуха. Између њих, на рамену суда, налази
се по једно мање брадавичасто испупчење и
широке, кратке вертикалне канелуре. Боја
3
мрка, у фактури примеса песка. Димензије –
висина: 21,5 cm; пречник обода: 12 cm; пречник
дна: 7 cm (Сл. 46/1).
У отвору урне нађени су следећи налази:
• Деформисан торквес од бронзане шипке, кружСл. 46 - Јанчићи, Дубац, хумка I, гроб 10
ног пресека, са раскуцаним и увијеним краје(Никитовић 1999; 1: фото М. Бојовић)
вима, могуће намерно преломљен да би стао
Fig. 46 – Jančići, the site of Dubac, mound I,
у отвор урне. Пречник: око 14 cm (Сл. 46/2);
grave 10 (after Никитовић 1999; 1:
• Један цео и један фрагментован наочарасти
photo M. Bojović)
привезак од тање бронзане жице ромбоидног
пресека, са спирално навијеном спојницом постављеном између дискова. Дужине:
6,8 и 7 cm (Сл. 46/3);
• Осам нопенринга од бронзане жице сегментног пресека. Пречник: 1,1–1,2 cm
(Сл. 48/1);
• Осам купастих и 22 мања калотаста тутула од танког бронзаног лима са две наспрамне рупице. Пречник: 1,1–3 cm (Сл. 48/2, 3).
ХУМКА II формирана је од земље и камена, релативно правилног облика калоте,
пречника 10,5 m и висине 1,2 m. У овој хумци истражено је шест гробних целина, од којих су
у оквиру централне камене конструкције, елипсоидне основе и купастог облика, пречника
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• Eight cone and 22 smaller calotte tutuli made of a thin bronze sheet with two oppositely
placed small holes. Diameter: 1.1–3 cm (Fig. 48/2, 3).
MOUND II was made of earth and stone, with the callotte relatively regularely shaped,
having diameter of 10.5 m and height of 1.2 m. Six graves were excavated in this mound, three
of which were uncovered in the frames of the central stone structure, ellipsoid in base and cone
shaped, having a diameter of app. 2 m (a primary grave 4 and two graves of a later date, placed in
the eastern periphery – graves 1 and 2) (Fig. 47). On the eastern part of the mound a larger pyre
was investigated as well. Several bronze findings were found in the embankment which might
represent the inventory of some previously destroyed grave:
• A deformed torc made of a bronze rod circular in cross-section, with the damaged ends. Because
of the patina deposits it was impossible to recognize the ornaments. Diameter: 14 cm (Fig. 49/1);
• A bracelet segment in cross-section with the open and damaged ends. It was decorated by
the incised geometric motifs which are hardly visible because of the patina deposits on it.
In the central part were three vertical boundles made of paralel lines and around them,
next to the egdes, the lines of garlands. Diameter: 6 cm (Fig. 49/2).
Grave 1 consisted of an urn with the incinerated bones of the deceased (Fig. 49/3).
It was beneath the first layer of the stones, on the eastern periphery of the central stone
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Сл. 47 - Јанчићи, Дубац, хумка II (Никитовић 1999)
Fig. 47 – Jančići, the site of Dubac, mound II (after Никитовић 1999)

око 2 m – пронађена три гроба (примарни гроб 4 и
два накнадно укопана гроба, постављена у источној
половини – гробови 1 и 2) (Сл. 47). Испитана је и
већа ломача на источној половини хумке. Из насипа
потиче неколико бронзаних налаза, за које је могуће
претпоставити да представљају инвентар неког
1
2
уништеног гроба:
• Деформисан торквес од бронзане шипке
кружног пресека, оштећених крајева. Услед
наталожене патине није могуће распознати
орнамент. Пречник: 14 cm (Сл. 49/1);
• Наруквица сегментног пресека са отвореним и оштећеним крајевима. Декорација је
3
изведена урезивањем геометријских мотива
који се тешко распознају услед наталожене
Сл. 48 - Јанчићи, Дубац, хумка I, гроб 10
патине. У централном делу су три верти(Никитовић 1999)
кална снопа паралелних линија од којих се
Fig. 48 – Jančići, the site of Dubac, хумка I,
уз ивице пружају низови гирланди. Пречник:
grave 10 (after Никитовић 1999)
6 cm (Сл. 49/2).
Гроб 1 чини урна са спаљеним костима покојника (Сл. 49/3). Налазила се испод
првог слоја камена на источној периферији централне камене конструкције и представља
секундарну целину. Преко обода урне постављен је плочаст камен. Гробне налазе чине:
• Деформисана урна облика амфоре, благе S профилације, заобљеног трбуха, равног
дна и ширег левкастог врата. На најширем делу трбуха симетрично су распоређене
четири вертикалне тракасте дршке. Боја неуједначено наранџасто-мрка и светломрка.
Израда грубља, у фактури примеса песка, делимично очувана приглачана превлака.
Димензије – висина: 29 cm; пречник обода: 19 cm; пречник дна: 9,5 cm (Сл. 49/4);
• У урни се налазила шоља, благо биконичног трбуха, равног дна, широког и кратког
левкастог врата и овално моделованог обода. Оштећена масивна дршка ваљкастог
пресека, која надвисује обод, спаја обод и раме суда. На најширем делу трбуха симетрично су постављена четири брадавичаста испупчења међусобно спојена паралелним хоризонталним урезаним дужима. Прелаз из врата у раме суда наглашен
је дубљом урезаном линијом, испод које тече низ кратких вертикалних цртица.
Боја неуједначена – од светломрке до тамномрке. У фактури примеса песка, слабије
печена. Делимично очуван глачани премаз. Димензије – висина: 11 cm; пречник
обода: 12–13,8 cm; пречник дна: 7 cm (Сл. 49/5).
Гроб 2 је постављен непосредно уз гроб 1, тако да је обод урне 2 био у равни са дном
урне 1. Урна 2 је до врха била испуњена недовољно калцинисаним костима, прекривена
плочастим каменом, док је сам обод био окружен ситнијим каменом. Уз отвор урне се налазило дно урне са ломаче (гроб 3) (Сл. 50/1).
• Урна је облика пехара широког, заобљеног трбуха, цилиндричне стопе и равног дна.
Врат је коничан, обод благо извијен на спољну страну и ромбично развучен. Две
тракасте дршке спајају обод и раме и на највишем делу имају волутасте додатке
који прелазе висину обода. Дршке су декорисане на следећи начин: по средини је
постављено по једно пластично ребрасто задебљање са утиснутим краћим хоризонталним линијама, фланкирано са по две плитке вертикалне канелуре. Исти орнамент
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structure representing the secundary unit. Above the urn rim there was a stone slab. The
grave inventory consisted of:
• A deformed urn in the shape of an amphora, slightly S profiled, with a rounded belly, a
flattened bottom and a wider conical neck. On the widest part of the belly there were
symmetrically collocated four vertical ribbon-like handles, of an unequal orange-brown
and lightbrown colour. Roughly manufactured, tempered with sand and the partially
preserved polished coating. Dimensions – height: 29 cm; rim diameter: 19 cm; bottom
diameter: 9.5 cm (Fig. 49/4);
• In the urn there was a cup, with a slightly biconical belly, a flattened bottom, a wide and short
conical neck and an oval shaped rim. A damaged massive handle cylindrical in cross-section,
exceeding the rim, connects the rim and the shoulder of the vessel. On the widest part of
the belly are symmetrically collocated four wart-like protuberances mutually connected
with the parallel horizontal incised lines. The join between the neck and the shoulder is
emphasized by a deeper incised line, and beneath it a line of running vertical short dashes.
Of unequal colour – from the lightbrown to the darkbrown. Tempered with sand, poorly
baked. A partially preserved polished coating. Dimensions – height: 11 cm; rim diameter:
12–13.8 cm; bottom diameter: 7 cm (Fig. 49/5).
Grave 2 was placed next to grave 1, so that the rim of urn 2 was at the same level with the
bottom of urn 1. Urn 2 was completely filled out with the unsufficiently burned bones, covered by
a stone slab, while the rim opening was surrounded by smaller stones. Next to the rim opening
there was a bottom of the urn from the pyre (grave 3) (Fig. 50/1).
• An urn in the shape of a beaker, with a wide, rouded belly, a cylindrical foot and a flattened
bottom. The neck was conically shaped, the rim slightly outward everted and rhomb-like
modeled. Two ribbon-like handles connected the rim and the shoulder, on the highest part
had the volute-like appendix which exceeded the rim height. The handles were decorated on
the next manner: in the midst were placed one a time plastic thickening with the imprinted
short horizontal dashes, bordered with two shallow vertical flutes. The same ornament
can be followed on the volute endings. The neck is decorated with the horizontal channels.
The join between the neck and the shoulder was emphasized by a deeper dent. On the widest part of the belly were four regularely placed wart-like protuberances, slightly bended
downwards. The whole belly surface was decorated with the vertical, wider channels.
Of unequal brown-lightbrown colour, good manufacturing, preserved polished coating.
Dimensions – height: 26.5 cm; rim diameter: 11.5 cm; bottom diameter: 6.5 cm (Fig. 50/2).
A pyre from the eastern part had two levels. The lower one had the smaller dimensions
– 1.7 х 1 m, oriented northeast-southwest. Around the incinerated surface the larger pieces of
charcoal were found. In its southwestern part was discovered a cone-like dent, of diameter app.
20 cm, filled with the soot and the incinerated bones. This dent was 55 cm deep, up to the rocky
base and it can be considered as a remain of a bigger pillar (Никитовић 1999: 14).
Grave 3 was found within the pyre, on the layer with the baked earth app. 3 cm thick, where
were, beside the intensive ashes and the burned bones, the part of an urn and a hair ring:
• An urn in the shape of an amphora, slightly S profiled, with a rounded belly, a flattened,
unemphasized bottom, a short, conical neck and a flattened rim. Above the widest part of
the belly were oppositely placed two ribbon-like handles, and between them the wart-like
protuberances. Of an orange-brown and brown colour, poorly baked and the polished surface. Dimensions – height: 24 cm; rim diameter: 15 cm; bottom diameter: 8 cm (Fig. 51/1);
• The fragments of a hair ring made of a bronze wire segment in cross-section. Diameter: 1.2 cm.
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се прати и на волутастим завршецима. Врат је украшен хоризонталним канелурама.
Прелаз из врата у раме је наглашен јачим удубљењем. На најширем делу трбуха су
четири правилно распоређена брадавичаста испупчења, благо повијена надоле. Цела
површина трбуха декорисана је вертикалним, ширим канелурама. Боја неуједначено
мрка-светломрка, добра фактура, очувана глачана превлака. Димензије – висина:
26,5 cm; пречник обода: 11,5 cm; пречник дна: 6,5 cm (Сл. 50/2).
Ломача из источног дела хумке ималa је два
нивоа. Доњи ниво је мањих димензија – 1,7 х 1 m,
правца североисток–југозапад. У земљи око спалишта налажени су већи комади угљенисаног
дрвета. У југозападном делу издвајало се купасто удубљење пречника око 20 cm, испуњено
гаром и калцинисаним костима. Ово удубљење
се спуштало у дубину још 55 cm, до стеновите
подлоге терена и сматра се остацима већег стуба
(Никитовић 1999: 14).
1
Гроб 3 је откривен на површини између
обода ломаче и центра хумке, на слоју запечене
земље дебљине око 3 cm, где су, поред интензивног
пепела и спаљених костију, пронађени делови
2
урне и нопенринга:
• Урна је облика амфоре, благе S профилације,
заобљеног трбуха, равног, ненаглашеног
3
дна, кратког, коничног врата и равног обода.
Изнад најширег дела трбуха наспрамно су
постављене две тракасте дршке, а између
њих брадавичаста испупчења. Боја неуједначено наранџасто-мрка и мрка, слабије
печена, приглачане површине. Димензије
– висина: 24 cm; пречник обода: 15 cm;
пречник дна: 8 cm (Сл. 51/1);
• Делови нопенринга од бронзане жице сегментног пресека. Пречник: 1,2 cm.

Сл. 49 - Јанчићи, Дубац, хумка II:
1, 2 – из насипа хумке (1: Vasić 2010;
2 – Дмитровић 2009б); 3-5 – гроб 1
(Никитовић 1999; фото М. Бојовић)
Fig. 49 – Jančići, the site of Dubac, mound II:
1, 2 – from the embankment (after 1:Vasić
2010; 2 – Дмитровић 2009б); 3-5 – grave 1
(after Никитовић 1999; photo M. Bojović)
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Сл. 50 - Јанчићи, Дубац,
хумка II, гроб 2
(2: фото М. Бојовић)
Fig. 50 – Jančići, the site of
Dubac, mound II, grave 2
(2: photo M. Bojović)

Grave 3 was damaged by subsequent burial of graves 1 and 2, which can be confirmed by
the fact that the bottom of urn 3 was used as a lid for urn 1.
Two phases of the pyre was separated by a layer 10–15 cm thick. A younger level was
spreading on a larger surface than the previous one, having dimensions of 4 х 1.6 m. On this space
there were some pieces of baked earth, soot and a small amount of incinerated bones. Both levels
were only partially reaching the central stone structure. It can be supposed that on the older level
was incinerated a deceased whose bones were placed into urn 3, before leveling and formation
of another pyre. The stratigraphy can confirm that both levels, like grave 1 and 2, were younger
than the central structure (Никитовић 1999: 15).
Grave 4 consisted of a skeleton lying on the right side, with the arms rising towards the
skull, oriented northwest-southeast. It was near the center, partially covered by the central stone
structure. No grave goods were found.
Grave 5 was on app. 3 m to the northwest from the center, having the surface of dimensions 0.4 х 0.6 m, on which soot and burnt bones were found together with the grave inventory
that consisted of the next items (Fig. 51/2):
• A tutulus cone in shape with somewhat enlarged base, decorated with a wreath made of
embossed berries and with two, oppositely placed, holes. Diameter: 2.9 cm;
• Six small calotte shaped tutuli, made of a thin bronze sheet, with two holes each. Diameter:
0.8–1.1 cm;
• Two hair rings made of a bronze wire, slightly segment in cross-section. Diameter: 1.2 cm;
Near this finding, under the stone, there was a smaller amount of incinerated bones
and one incisor.
Grave 6 was situated on the southern mound periphery. A pretty damaged skeleton, oriented
west-east, was lying on the right side in a sligthtly crouched position, without any grave goods.
The shins were, in the foot region, very tight, so it can be assumed that they were tied.
MOUND III was, similary to the previously described ones, made of stone and earth, having
a diameter of 10 and the height of 1.2 m. The stone had large dimensions, resembling rocks and
boulders. According to the stone position in the eastern half of the mound, it can be considered as
a kind of a mantle, while on the western part they had a ring-like arrangement. Within the mound
five graves were found (Figs. 52, 53, 54,/1).
Grave 1 was near the center, just below the mound surface. It represented a secondary
grave unit. The skeleton was placed directly on the ground and covered with the smaller stones
disposed in two to three levels, forming an elongated structure oriented northwest-southeast,
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Сл. 51 - Јанчићи, Дубац, хумка II:
1 – урна 3 (фото М. Бојовић);
2 – гроб 5 (Никитовић 1999)
Fig. 51 – Jančići, the site of Dubac,
mound II: 1 – urn 3 (photo M. Bojović);
2 – grave 5 (after Никитовић 1999)

Гроб 3 је накнадно оштећен укопавањем гробова 1 и 2, на шта указује чињеница да
је дно урне 3 служило као поклопац за урну 1.
Две фазе ломаче раздвајао је слој дебљине 10–15 cm. Млађи ниво заузимао је већу
површину од претходног, димензија 4 х 1,6 m. На овој површини налазили су се комади
печене земље, гареж и незнатна количина ситних спаљених костију. Оба нивоа ломаче само
су додиривала централну камену конструкцију. Може се претпоставити да је на старијем
нивоу спаљен покојник чије су кости похрањене у урну 3, након чега је извршено нивелисање и образована друга ломача. Из стратиграфије се може закључити да су оба нивоа, као
и гробови 1 и 2, млађи од централне конструкције (Никитовић 1999: 15).
Гроб 4 чини скелетно сахрањен покојник положен на десни бок, са рукама подигнутим према лобањи, оријентације северозапад–југоисток. Укопан је близу постављеног
центра, тако да га је делимично прекривала централна камена конструкција. Гробних
налаза није било.
Гроб 5 се налазио на око 3 m северозападно од центра, на површини димензија
0,4 х 0,6 m, на којој се налазила гареж, спаљене кости и следећи гробни инвентар (Сл. 51/2):
• Тутул купастог облика са нешто проширеном основом, украшен једним венцем
искуцаних бобица и са две наспрамне рупице. Пречник: 2,9 cm;
• Шест малих калотастих тутула, од танког лима, са по две рупице. Пречник: 0,8–1,1 cm;
• Два нопенринга од бронзане жице благо сегментног пресека. Пречник: 1,2 cm;
У близини налаза овог накита, испод камена, пронађена је и мања количина спаљених костију и један секутић.
Гроб 6 се налазио на јужном периферном делу хумке. Доста оштећен скелет покојника, оријентације запад–исток, положен је на десни бок у благо згрченом положају, без
прилога. Потколенице су у пределу стопала биле јако припијене, тако да се претпоставља
да су биле везане.
ХУМКА III је, слично претходно описаним, формирана од земље и камена, пречника
10 m и висине 1,2 m. Употребљен камен био је великих димензија, у облику стена и громада.
Према положају камена у источној половини тумула може се говорити о некој врсти каменог
плашта, док је на западном делу постављен тако да одаје утисак прстена. У оквиру хумке
истражено је пет гробних целина (Сл. 52, 53, 54/1).
Гроб 1 се налазио у близини центра, готово испод саме површине тла. Он представља секундарну гробну целину. Скелет је положен директно на земљу, а преко њега је
набацан ситнији камен у два-три нивоа који формира издужену површину оријентације
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having dimensions of 2.2 х 1.2 m. The deceased was buried in the half-crouched position, on the
right side, with bended legs and the arms next to the skull (Fig. 54/2). The grave goods consisted of:
• 25 tutuli conical in shape with enlarged base, decorated with one of two lined wreaths made
of embossed berries and with two, oppositely placed holes for fastening. Diameter: 3.5–5.1 cm.
One example had very wide base. Another was emphasized by the embossed dotted decoration in the shape of the letter „V” running continuously on the cone surface. The enlarged base
was destroyed. Diameter: 2.9 cm. All tutuli were found around the skull (Fig. 54/3);
• 17 smaller callotte in shape tutuli made of a bronze sheet with two opposite holes. Diameter:
0.9–1.1 cm (Fig. 54/4);
• Three fragments of a hair ring made of a bronze wire with emphasized middle rib. Diameter:
1.1–1.2 cm (Fig. 54/5);
• A spectacle-shaped pendant made of a thinner bronze wire circular in cross-section, with
a spirally coiled join placed between the discs. Diameter: 8 cm (Fig. 54/6).

Запечена земља
Baked earth

Гроб 2 │ Grave 2

Гроб 1 │ Grave 1

Фрагменти лобање
Skull fragments
1m

Гроб 4 │ Grave 4
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Сл. 52 - Јанчићи, Дубац, хумка III (Никитовић 1999)
Fig. 52 – Jančići, the site of Dubac, mound III (after Никитовић 1999)

северозапад–југоисток, димензија 2,2 х 1,2 m. Покојник је сахрањен у полузгрченом
положају, на десном боку, са савијеним ногама и рукама поред лобање (Сл. 54/2). Гробне
налазе су чинили:
• 25 тутула купастог облика са проширеном основом украшеном једноредним или
дворедним венцем искуцаних бобица и са две наспрамне рупице за причвршћивање.
Пречник: 3,5–5,1 cm. Један примерак има јако проширену основу. Још један тутул се
издваја по искуцаној тачкастој орнаментици у облику слова „V” која теку у непрекинутом низу по површини конуса. Проширена основа је уништена. Пречник: 2,9 cm.
Сви тутули су пронађени око лобање (Сл. 54/3);
• 17 мањих калотастих тутула од бронзаног лима, са две наспрамне рупице. Пречник:
0,9–1,1 cm (Сл. 54/4);
• Три фрагментована нопенринга од бронзане жице са наглашеним средишњим ребром.
Пречник: 1,1–1,2 cm (Сл. 54/5);
• Наочарасти привезак од тање бронзане жице кружног пресека, са спирално навијеном спојницом постављеном између дискова. Пречник: 8 cm (Сл. 54/6).

Гроб 5 │ Grave 5

Гроб 3 │ Grave 3

1m

Сл. 53 - Јанчићи, Дубац, хумка III (Никитовић 1999)
Fig. 53 – Jančići, the site of Dubac, mound III (after Никитовић 1999)
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1

Сл. 54 - Јанчићи, Дубац, хумка III:
1 - хумка током ископавања; 2-6 – гроб
1 (Никитовић 1999)
Fig. 54 – Jančići, the site of Dubac, mound
III: 1 - mound during the excavation; 2-6
- grave 1 (after Никитовић 1999)
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Grave 2 consisted of a poorly preserved skeleton, oriented south-north, placed directly on
the ground in the eastern part of the mound. Around and above the skeleton bigger and smaller
stones were placed. The skeleton was disposed on the left side, in the crouched position. The grave
findings were not recorded.
Grave 3 was found on the tumulus base, in its southwestern part and it could belong to
the time when the barrow was established. The skeleton was lying on four stone slabs – two
transversal and two longitudinal – covering the surface of 1.97 х 0.76 m. Its base was framed
with bigger vertically placed stone slabs. The deceased was on the right side, in half-crouched
position with the arms bended towards the chin, oriented northwest-southeast (Fig. 55/1). The
only finding represents one chipped stone tool (Fig. 55/3).
Grave 4 consisted of a skeleton situated in southeastern part of the mound, placed directly
on the ground on its left side in the half-crouched position, with the legs slightly bended and the
arms toward the chin, oriented southwest-northeast. The skeleton was covered with the smaller
stones. The grave inventory represented:
• A small open bronze bracelet, segment in cross-section, with narrowed rubbing endings,
without any ornament. Diameter: 4.3 cm (Fig. 55/4).
Grave 5 occupied the central place within the mound. The skeleton was lying on the ground
in stretched position, oriented northwest-southeast (Fig. 55/2). A casually made stone structure,
representing a kind of a frame was around the skeleton. The arms were under the torax, so it can
be reconstructed the position on the stomach. The grave inventory consisted of:
• A massive bronze torc circular in cross-section with the hammered and hooped ends. It was
decorated with the incision and the puncturing techniques, but the ornament was visible here
and there. On the central part were four bands consisting of five parallel incisions; further
there were slantwise notches, probably organized in a hatched triangles system. The dotted
line can be followed in the midst of the outer edge. Diameter: 13,8 cm (Fig. 55/5);
• A hair ring made of a bronze wire, segment in cross-section. Diameter: 1.1 cm.
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Сл. 55 - Јанчићи, Дубац, хумка III: 1,3 - гроб 43; 2,5 – гроб 5;
4 - гроб 4 (Никитовић 1999; 4: фото М. Бојовић; 5: Vasić 2010)
Fig. 55 – Jančići, the site of Dubac, mound III: 1,3 – grave 3; 2,5 grave 5; 4- grave 4 (after Никитовић 1999; 4: photo M. Bojović;
5: Vasić 2010)

5
Гроб 2 чини доста лоше очуван скелет, оријентације
југ–север, положен директно на земљу између већих стена
у источном делу хумке. Око скелета и преко њега набацан
је крупнији и ситнији камен. Скелет је положен на леви бок,
у згрченом положају. Гробни налази нису евидентирани.
Гроб 3 се налазио на основи, у југозападном делу хумке и могао би припадати
времену оснивања тумула. Скелет покојника је лежао на четири плоче – две попречне и
две уздужне – покривајући површину 1,97 х 0,76 m. Подлогу су уоквиривале насатично
постављене веће камене плоче. Покојник је положен на десни бок у полузгрченом положају
са рукама савијеним према бради, оријентације северозапад–југоисток (Сл. 55/1). Једини
налаз представља један силекс (Сл. 55/3).
Гроб 4 чини скелетно сахрањен покојник у југоисточном делу тумула, положен
директно на земљу, на левом боку у полузгрченом положају, са благо савијеним коленима
и рукама према бради, оријентације југозапад–североисток. Преко скелета је постављен
ситан камен. Инвентар гроба представља:
• Мала бронзана наруквица отвореног типа, сегментног пресека, са суженим крајевима
који се додирују, без орнаментике. Пречник: 4,3 cm (Сл. 55/4).
Гроб 5 заузима централно место у хумци. Скелет је лежао директно на земљи у
опруженом положају, оријентације северозапад-југоисток (Сл. 55/2). Око скелета немарно
је изведена конструкција од крупнијег камена која представља неку врсту оквира. Руке
су се налазиле испод грудног коша, тако да се може реконструисати положај на стомаку.
Гробни инвентар су сачињавали:
• Масивни бронзани торквес кружног пресека са раскуцаним и увијеним крајевима.
Украшен је у техници урезивања и пунктирања, али се орнамент само местимично
распознаје. На централном делу постављене су четири траке од по пет паралелних
уреза, а даље следе коси зарези, вероватно у систему шрафираних троуглова. Низ
тачкастих убода прати се средином спољашњег руба. Пречник: 13,8 cm (Сл. 55/5);
• Нопенринг од бронзане жице, сегментог пресека. Пречник: 1,1 cm.
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MOUND VII was situated at the eastern periphery of the necropolis, on the oak
wood edge, not far from the local road. It
had a regularely shaped, and relatively high
callote, made of stone and earth, having a
diameter of 9 and height of 1.2 m. At the
mound summit was a huge stone, partially
digged into the calotte. The tumulus was
covered with a mantle, formed of smaller and
bigger stones, arranged in two to three layers,
while between them was dark, loose earth
(Fig. 56/1, 2). At the mantle level the atypical
prehistoric ceramics, some chipped stone
tools and smaller bone amount were registered. Apart from these findings, it is worth
noting the beaker sherds that probably served
1m
1
as an urn (grave 3), that can be confirmed by
several fragments of the burnt bones found together with the ceramics (Дмитровић 2013б). Below
the mantle there was a mound core, formed out of very large stones cone-like arranged, whose base
was narrower than the mantle one (Figs. 56/3; 57/1). Some of these stones had extremely large
dimensions. Three graves were investigated, and, although the anthropological analysis confirmed
that a number of the bones found in the mantle belonged to the humans too, this was interpreted
as a sign of a bigger number of the secondary burials.
Grave 1 was situated in the mound centre, placed on the layer of dark ground with the
stone layer, app. 20 cm thick. Typologically, it represents the primar burial (Figs. 57/2; 58). Lying
on the surface of dimensions 2 х 2.2 m, burnt remains of the deceased were found along with
the parts of the pyre (the charred wood and the soot), after which the tumulus core and a later
mantle were formed. The only finding was a stone tool. The bigger stones found around the grave
were not arranged in particular order, and it was quite possible that a particular structure never
existed. Grave 1 was lying directly on the layer of reddish-brown earth with stone, which in the
fact represented steril soil. The grave was found at 0.6 m of relative depth.
Grave 2 represented the next unit. It was discovered to the north from grave 1, lying at
the same level (Figs. 57/2). A smaller surface housed burnt bones covered with the intact large
stones belonging to the core and the mantle, indicating that graves 1 and 2 were simoultaneous.
No grave goods were found.

2
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Сл. 56 - Јанчићи, Дубац, хумка VII: 1, 2 – плашт; 3 – језгро хумке (Дмитровић 2013б)
Fig. 56 – Jančići, the site of Dubac, mound VII: 1,2 – mound mantle; 3 – core (after Дмитровић 2013б)

ХУМКА VII се налазила на источној периферији некрополе, на ободу младе церове
шуме, недалеко од макадамског пута. Имала је изразито правилну и релативно високу
калоту, формирану од камена и земље, пречника 9 и висине 1,2 m. При врху тумула налазио се један огроман камен, делимично укопан у калоту. Хумка је прекривена плаштом од
ситнијег и крупнијег камена слаганог у два-три реда, између којег се налазила тамномрка
растресита земља (Сл. 56/1, 2). На нивоу плашта регистрована је атипична праисторијска
керамика, пар окресаних алатки и мања количина костију. Међу овим налазима издвајају
се делови пехара који је највероватније имао фунцију урне (гроб 3), о чему сведочи неколико фрагмената спаљених костију нађених
међу уломцима (Дмитровић 2013б). Испод
1m
плашта налазило се језгро хумке, формирано од врло крупног камена наслаганог
у купу, чија је основа нешто ужа од основе
плашта (Сл. 56/3; 57/1). Неки од ових комада
били су врло великих димензија. Истражене
су три гробне целине, али је антрополошком анализом утврђено да једна количина
костију из плашта такође припада људским
индивидуама, што указује на већи број
накнадних сахрана.
Гроб 1 се налазио у самом центру
хумке, постављен на слој мрке земље са
1
каменом, дебљине око 20 cm. По типу представља примарну сахрану (Сл. 57/2; 58).
На површину димензија 2 х 2,2 m положени
су спаљени остаци покојника и делови
1m
ломаче (угљенисани комади дрвета и
гареж), након чега је формирано језгро
Гроб 2
Grave 2
хумке и потом плашт. Једини покретни
налаз чинио је један кремени одбитак.
Нешто веће камење положено око гроба
није откривено у организованом реду, тако
Гроб 1
да је сасвим могуће да нека посебна конGrave 1
струкција није ни постојала. Слој у којем
је откривен гроб 1 директно је лежао на
слоју црвенкасто-мрке земље са каменом,
која заправо представља здравицу. Гроб је
откривен на релативној дубини од 0,6 m.
Гроб 2 представља следећу гробну
2
целину. Откривен је северно од гроба 1, на
истом нивоу (Сл. 57/2; 58). На мањој површини пронађене су спаљене кости које је
Сл. 57 - Јанчићи, Дубац, хумка VII: 1 - језгро хумке;
прекривало интактно велико камење јез2 – основа хумке (Дмитровић 2013б)
гра и плашта, што указује на истовременост
Fig. 57 – Jančići, the site of Dubac, mound VII: 1– mound
гробова 1 и 2. Гробних налаза није било.
core; 2 – mound base (after Дмитровић 2013б)
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Brown earth

Плашт
Mantle

Језгро
Core

З│W

1.56

Црвенкасто-мрка земља
са ситним каменом
Reddish-brown earth with
small stones

1m

1.78

Ј│S

1m

Језгро
Core

Црвенкасто-мрка земља
Reddish-brown earth

Гроб 1 │ Grave 1

С│N

Плашт
Mantle

Мрка земља
Brown earth

Црвенкасто-мрка земља
Reddish-brown earth

Гроб 2 │ Grave 2

Сл. 58 - Јанчићи, Дубац, профили хумке VII (Дмитровић 2013б)
Fig. 58 – Jančići, the site of Dubac, mound VII profiles (after Дмитровић 2013б)

Grave 3 was the secondary unit, out of which were preserved parts of an urn and a smaller
amount of the burnt bones. They were discovered just below the thin humus layer, between the
mantle stones, indicating that the secondary burying of the grave with incinerated deceased (also
known from mounds 1 and 2 too) was very hard, having in mind the big amount of the very large and
densely arranged stones. The sherds preserved ensured sufficient elements for its reconstruction:
• An urn in the shape of a beaker with a wide, rounded belly, a cylindrical foot and a flat
bottom. The neck is conical, the rim slightly everted on the outer side. Two ribbon-like
handles triangular in cross-section connect the rim and the shoulder, and on their highest
part there are two, volute-like appendixes, exceeding the rim. The neck is decorated with
the horizontal channels. On the widest part of the belly there is a bigger elongated wart-like
protuberance, slightly everted downward. On the preserved belly surface some vertically
collocated channels are recognizable. Of uneven brown-lightbrown colour, good manucaturing and the polished coating preserved. Dimensions – height: approximately 23.6 cm;
bottom diameter: 6.7 cm (Fig. 59/2).
MOUND VIII was situated immediately next to the local road, at app. 20 m to the northwest
from the mound VII. It was distinguished by a special funerary ritual in regard to the previously
known ones. After a levelling of the surface with a thin layer of a brown soil without any findings,
was formed a larger surface circular in shape, made of larger stones, the most probably the core or
the bigger platform respectively, 8 m in diameter, on which the graves were placed (Figs. 60; 61/1, 2).
After the callote was poured, the most likely with the pure earth, which could have caused its poor
preservance. Below the level of the local the north periphery of the platform was left, of wideness
slightly bigger than 1 m. On very small depth four devastated grave units were found.
Grave 1 consisted of a surface, of dimension 1.8 х 0.8 m, completely near the center, where
were discovered a number of ceramic sherds and burned bones. The reconstruction of the vessels
was not possible because of the considerable fragmentation.
Grave 2 was at 2 m to the north from the center. Here is about a smaller surface too, placed
between the larger stones, where a smaller amount of burnt bones, several ceramic sherds and
two damaged bronze objects were found:
• Fragments of a spectacle-shaped pendant made of a thin bronze wire (Fig. 61/3);
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Сл. 59 - Јанчићи, Дубац, хумка VII: 1 – профил; 2 – урна из гроба 3 (Дмитровић 2013б)
Fig. 59 – Jančići, the site of Dubac, mound VII: 1 – profile; 2 – urn from the grave 3 (after Дмитровић 2013б)

Гроб 3 је секундарна целина, од које су сачувани делови урне и мања количина спаљених костију. Откривени су врло плитко, тик испод танког хумуса, међу камењем плашта,
што упућује на то да је накнадно укопавање гроба са спаљеним покојником (такође познато
из хумки 1 и 2) овде било тешко изводљиво услед велике количине веома крупног и густо
распоређеног камена плашта и језгра. Сачувани делови пружили су довољно елемената
за реконструкцију:
• Урна има форму пехара широког, заобљеног трбуха, цилиндричне стопе и равног дна.
Врат је коничан, обод благо извијен на спољну страну. Две тракасте дршке троугластог пресека спајају обод и раме и на највишем делу имају волутасте додатке који
прелазе висину обода. Врат је украшен хоризонталним канелурама. На најширем делу
трбуха налази се веће издужено брадавичасто испупчење, благо повијено надоле. По
сачуваној површини трбуха распознају се вертикално постављене плитке канелуре.
Боја је неуједначена, мрка-светломрка, добра фактура, очувана глачана превлака.
Димензије – висина: приближно 23,6 cm; пречник дна: 6,7 cm (Сл. 59/2).
ХУМКА VIII се налазила непосредно уз сеоски пут, на око 20 m северозападно од хумке
VII. Одликује је посебан сепулкрални ритуал у односу на претходно познате. Констатовано
је да је након нивелисања површине танким слојем мрке земље без налаза, формирана
већа површина кружног облика од крупнијег камења, највероватније језгро, односно већа
платформа, пречника 8 m, на коју су полагани гробови (Сл. 60; 61/1, 2). Након тога је насута
калота, највероватније од чисте земље, што је могао бити узрок њене веома слабе очуваности. Испод нивоа пута остао је неистражен северни обод платформе у ширини од нешто
већој од 1 m. На врло малој дубини пронађене су четири девастиране гробне целине.
Гроб 1 чинила је површина димензија 1,8 х 0,8 m, сасвим близу постављеног центра,
на којој је откривен већи број керамичких уломака и калцинисане кости. Реконструкција
судова није била могућа услед знатне фрагментованости.
Гроб 2 се налазио 2 m северно од центра. И овде се такође ради о мањој површини
међу крупнијим камењем, на којој је пронађена невелика количина спаљених костију,
неколико фрагмената керамике и два оштећена предмета од бронзе:
• Фрагменти наочарастог привеска од танке бронзане жице (Сл. 61/3);
• Два делимично деформисана нопенринга од уске бронзане траке, сегментног
пресека. Пречник: 1,2 cm (Сл. 61/4).
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Сеоски пут│ Local road

Гроб 2 │ Grave 2
Гроб 3 │ Grave 3

Гроб 1 │ Grave 1
Гроб 4 │ Grave 4
Површина ископа
Excavated surface
Основа камене конструкције
Stone structure base

1m

Сл. 60 - Јанчићи, Дубац, хумка VIII │ Fig.60 – Jančići, the site of Dubac, mound VIII

• Two partially deformed hair rings made of a narrow bronze band, segmental in cross-section.
Diameter: 1.2 cm (Fig. 61/4).
Grave 3 was found to the northwest from the center. It consisted of two fragments of
long bones and • One fragmented thin bronze wire circular in cross-section (Fig. 61/5).
Grave 4 was excavated on a smaller surface, at 1.5 m to the northeast from the center.
A smaller quantity of ceramic sherds and burnt bones was found between larger stones too.
Devastated grave units, found at the depth of only 20 cm, were most probably the consequence of the erosive processes and the agricultural works that obviously changed the appearance of the mound and reduced its callote. After the position of the findings, it seems that ceramic
urns, if they were not primarly placed on previously formed platform, might have been buried
afterwards up to that level.

JANČIĆI, THE SITE OF RAVNINE

Along the same mountain range on the Kablar, within the area of village of Jančići, not far
from the excavated sites of Veliko Polje and Dubac – lies the site of Ravnine as well, where three
barrows were previously registrated. The motivation for the archeological excavation was found
in the permament destroying of the mounds organized by the local inhabitants, in search of the
ancient findings, so that until the beginning of the excavation only one barrow remained, previously
marked with number III. These investigations were undertaken in 1957 and belonged to the first
field archeological works organized by recently founded Museum in Čačak, under the directorship
of Aleksandra Jurišić (the Institute for protection and scientific studies of cultural heritage of PR
Serbia) and Milena Ikodinović (Никитовић, Васић 2002).

84

1

2
3

4

5

Сл. 61 - Јанчићи, Дубац, хумка VIII: 1 – профил; 2 – део платформе; 3-5 – гробни налази
Fig.61 – Jančići, the site of Dubac, mound VIII: 1 – profile; 2 – part of the platform; 3-5 – grave findings

Гроб 3 је откривен северозападно од центра. Чинила су га два фрагмента дужих
костију и –
• Један фрагмент танке бронзане жице кружног пресека (Сл. 61/5).
Гроб 4 је истражен на мањој површини, 1,5 m североисточно од центра. Међу крупним
камењем и овде је пронађена мања количина фрагмената керамике и спаљених костију.
Девастиране гробне целине, откривене на свега 20-ак cm дубине, највероватније су
последица ерозивних процеса и пољопривредних радова којима је изглед хумке прилично
измењен и чиме је скоро у потпуности испран део калоте хумке. Према позицији налаза,
чини се да су керамичке урне, уколико нису примарно постављене на претходно формирану
платформу, можда и накнадно укопане до тог нивоа.

ЈАНЧИЋИ, ЛОКАЛИТЕТ РАВНИНЕ

Дуж истог планинског венца на Каблару, у атару села Јанчићи, недалеко од истраживаних локалитета Велико Поље и Дубац – налази се и локалитет Равнине, на којем су
раније забележене три хумке. Повод за археолошка истраживања било је континуирано
уништавање хумки дивљим ископавањима које су организовали мештани у потрази за
налазима, тако да је до почетка радова на локалитету остао очуван само један тумул,
раније обележен бројем III. Ова истраживања су обављена 1957. године и убрајају се међу
прве теренске археолошке радове новооснованог чачанског Музеја, под руководством
Александре Јуришић из Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР
Србије и Милене Икодиновић (Никитовић, Васић 2002).
ХУМКА III је искључиво земљане конструкције, делимично оштећена у западном делу,
димензија 18 х 13 m и висине 1,6 m (Сл. 62/1). У центру је запажено постојање језгра хумке
од црвене земље, а спорадично су уочене мрље и прослојци пепела. Овај тумул се издваја
одсуством централног гроба и јединственим погребним ритуалом. У границама хумке истражена су три спалишта, три урне и три празна гробна места са конструкцијама формираним
од камена (Сл. 62/2). Називи свих целина су у потпуности преузети и објављеног текста
Л. Никитовић и Р. Васића (Никитовић, Васић 2002).
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MOUND III had an exclusively earthen structure, partially damaged in the western part,
having dimensions of 18 х 13 m and height of 1.6 m (Fig. 62/1). The core made of red soil was
noticed in the centre, and sporadically some stains and thin layers of ashes. This mound should
have been singled out by the lack of the central grave and the unique grave ritual. The following
features were found within the mound: three fired surfaces, three urns and three empty graves
with the structure made of stone (Fig. 62/2). The names of these units were completely taken
from the papers published by L. Nikitović and R. Vasić (Никитовић, Васић 2002).
Fired surface 1 was situated at the southeastern part of the mound, at 1.2 m of relative
depth. It consisted of a surface, having the dimensions of 0.7 х 0.4 m, lined by the stone slabs
on the northwestern side, with the remains of soot and ashes, on which the bronze jewellery
was placed (Fig. 63/1):
• A torc with the hammered and coiled ends, with the sides circular in cross - section
which is gradually changed in the
pentagonal intersection in the
central part. Richly decorated
with the motifs of the fir branches,
zigzag lines, stings and the hemispherical incisions collocated into
the metopes. Diameter: 13.5 cm
(Fig. 63/2);
• A pair of open ended bracelets
with enlarged endings, triangular
in cross-section, decorated with 1
incised ornaments placed into the
metopes. In the central part there
were the hatched triangles, while
Гроб 3 │ Grave 3
on the edge the hanging garlands.
Along the rib there was a dotted
line. On the ends were elongated
triangles. Diameter: 6.6 and 6.9 cm
(Fig. 63/3);
Спалиште 3
Fired surface 3
• The fragments of two spectacleshaped pendants, out of which are
preserved parts of the spiral discs
Гроб 1
Гроб 2
made of a thin bronze wire circular
Урна 3 │ Urn 3
Grave 1
Grave 2
in cross-section. Discs diameter:
0.6–1.6 cm (Fig. 63/4);
Урна 2 │ Urn 2
• A spectacle-shaped pendant that
Урна 1 │ Urn 1
consisted of the spiral discs parts
made of a bronze wire rhomboidal
in cross-section, while the partially
Спалиште 2
Спалиште 1
Fired surface 2
Fired surface 1
preserved join was circular in crosssection. Disc diameter: 2.5 cm (Fig.
1m
63/5);
• Two damaged conically shaped 2
tutuli with one line of the embossed
Сл. 62 - Јанчићи, Равнине (2: Никитовић, Васић 2002)
dots dispersed on the periphery.
Fig. 62 – Jančići, the site of Ravnine (2: after Никитовић,
Васић 2002)
Diameter: 2.5 cm (Fig. 63/6);
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Спалиште 1 се налазило на југоисточном делу хумке, на релативној дубини од 1,2 m.
Чинила га је површина димензија 0,7 х 0,4 m,
оивичена плочастим камењем са северозападне
стране, са остацима гарежи и пепела, на коју је
положен бронзани накит (Сл. 63/1):
• Торквес са раскуцаним и увијеним
крајевима са бочним странама кружног пресека који постепено прелази у
петострани у централном делу. Богато
1
је украшен мотивима јелове гранчице,
цикцак линије, убодима и полукружним
урезима распоређеним у метопска поља.
Пречник: 13,5 cm (Сл. 63/2);
• Пар отворених наруквица проширених
крајева троугаоног пресека украшених
урезаним орнаментима распоређеним у
метопе. У централном делу су шрафирани
троуглови, по ободу висеће гирланде, а
гребеном тече низ тачкастих убода. На
крајевима се налазе издужени троуглови.
Пречник: 6,6 и 6,9 cm (Сл. 63/3);
• Фрагменти два наочараста привеска,
од којих су очувани делови спиралних
дискова од танке жице кружног пресека.
2
Пречник дискова: 0,6–1,6 cm (Сл. 63/4);
• Наочарасти привезак којег чине делови
спиралних дискова од бронзане жице
ромбоидног пресека, док је део очуване
спојнице кружног пресека. Пречник
диска: 2,5 cm (Сл. 63/5);
3
• Два оштећена купаста тутула са једним
редом искуцаних бобица по периферији.
Пречник: 2,5 cm (Сл. 63/6);
• Фрагментован срцолики привезак.
5
Димензије: 2,3 х 2,4 cm (Сл. 63/7).
4
Спалиште 2 је откривено у јужном делу
хумке, недалеко од спалишта 1, на релативној
дубини од 1,37 cm. Са северне стране га ограђују
6
7
два плочаста камена, насатично постављена.
Сл. 63 - Јанчићи, Равнине, спалиште 1 (2-7:
Спалиште 2 се простирало по површини дименНикитовић, Васић 2002)
зија 1,1 х 0,7 m, неправилно издуженог облика,
Fig.
63
–
Jančići,
the site of Ravnine, fired surface 1
на којој су откривени незнатни остаци спаљеног
(2-7: after Никитовић, Васић 2002)
покојника и неколико комада накита од бронзе:
• Торквес са раскуцаним и увијеним крајевима, кружног пресека. Орнаментисан је урезивањем по систему метопских поља. Мотиви
су симетрично распоређени од средине према крајевима, а састоје се од паралелних
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• The fragments of a heart-shaped pendant. Dimensions:
2.3 х 2.4 cm (Fig. 63/7).
Fired surface 2 was found in the southern part of the
mound, not far from the fired surface 1, lying at 1.37 cm of
relative depth. There were two stone slabs on the northern
side, vertically placed. Fired surface 2 occupied a surface of
dimensions 1.1 х 0.7 m, irregularely elongated in shape, on
which some traces of the burnt deceased and several bronze
jewellery items were found:
1
• A torc with the hammered and coiled ends, circular
in cross-section. It is decorated with the incisions in
the metope system. The motifs are symmetrically
collocated from the midst towards the endings, and
they consist of parallel lines with the spirally shaped
endings, elongated isosceles triangles made of dotted
stings and the incised hatched triangles. Diameter:
14 cm (Fig. 64/1);
• A pair of the bracelet with the open ends triangular
in cross-section with the elongated endings. In the
central part is decorated with the bundles of vertically
placed lines, the slantwise notches and semicircles
2
between them. Along the edge are running hanging
garlands, while beside the rib was a fish bladder motif
made of dotted stings. Toward the ends are elongated
triangles. One bracelet was fragmented. Diameter:
6.4 cm (Fig. 64/2);
• A fragmented amber bead, perforated by shorter axis.
Dimensions: 1.2 х 1.4 cm (Fig. 64/3);
3
4
5
• Eight fragments of hair rings made of a bronze wire
segmental in cross-section (Fig. 64/4);
Сл. 64 - Јанчићи, Равнине, налази са
• Five fragments of a saltaleon made of a bended thin спалишта 2 (Никитовић, Васић 2002)
Fig. 64 – Jančići, the site of Ravnine,
bronze wire. On two fragments is observed trapezoifindings from fired surface 2 (after
dal cross-section. Length: 0.8–2.5 cm (Fig. 64/5).
Никитовић, Васић 2002)
Fired surface 3 was situated in the northeastern
part of the mound, at 1,43 cm of relative depth. It looked as
a larger elongated surface with intensive traces of soot and ashes, that were lying on a specially
formed base made of the shale slabs. There were not any findings. A little further, at the same level,
a smaller, similar surface was uncovered, on which the following items were found:
• One whole hair ring made of a bronze wire triangular in cross-section and four fragments.
Diameter: 1.1–1.2 cm.
Urn 1 was placed directly on the ground in the southeastern part of the tumulus, lying at
1.09 m of relative depth. In the urn there were only burned bones of the deceased. The urn has
mostly fell to pieces, the most probably because of poor manufacturing and baking, so that it was
possible to reconstruct only some characteristic parts:
• It is possible to distinguish a lower cone with a slightly emphasized foot and a widely
modeled neck conical in shape. The join between the neck and the shoulder is mild and
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линија које се спирално завршавају, издужених
равнокраких троуглова изведених тачкастим
убодима и урезаних шрафираних троуглова.
Пречник: 14 cm (Сл. 64/1);
• Пар отворених наруквица троугаоног пресека
са проширеним крајевима. У централном делу
украшене су сноповима вертикално постављених линија између којих су коси зарези и полукругови. Уз ивицу тече низ висећих гирланди,
а уз гребен је мотив рибљег мехура изведен
тачкастим убодима. Према крајевима су урезани
1
издужени троуглови. Једна гривна је фрагментована. Пречник: 6,4 cm (Сл. 64/2);
• Фрагментована ћилибарска перла, перфорирана
краћом осом. Димензија: 1,2 х 1,4 cm (Сл. 64/3);
• Осам фрагмената нопенринга од бронзане жице
сегментног пресека (Сл. 64/4);
• Пет фрагмената салталеонеа од танке бронзане
увијене жице. На два фрагмента запажа се трапезаст пресек. Дужине: 0,8–2,5 cm (Сл. 64/5).
Спалиште 3 се налазило у североисточном делу
тумула, на релативној дубини од 1,43 cm. Имало је
облик веће површине издуженог облика са интензивним остацима гара и пепела, која је лежала на посебно
2
формираној подлози од шкриљастих плочица. Налаза
није било. Нешто даље, на истој нивелети, откривена
је мања, слична површина, на којој је нађен:
• Један цео нопенринг од бронзане жице троугаоног пресека и четири фрагмента. Пречник:
1,1–1,2 cm.
3
Урна 1 постављена је директно на земљу у југоисточном делу тумула, на релативној дубини од 1,09 m.
Сл. 65 - Јанчићи, Равнине: 1 – урна 1;
У урни су се налазиле једино спаљене кости покојника.
2 – урна 2; 3 – урна 3 (фото М. Бојовић)
Сама урна се највећим делом распала највероватније
– Jančići, the site of Ravnine: 1 – urn 1;
услед лоше фактуре и печења, тако да је постојала Fig.265- urn
2; 3 – urn 3 (photo M. Bojović)
могућност реконструкције само појединих њених
карактеристичних делова:
• Издвајају се доњи конус са благо издвојеном стопом и широко моделован врат левкастог облика. Прелаз из врата у раме је благ и ненаглашен. На рамену су брадавичаста
испупчења. Очувана је и једна мања тракаста дршка. У фактури примеса крупнијег
песка, боја мрка. Димензије – пречник обода: 19,5 cm; пречник дна: 7,5 cm (Сл. 65/1).
Урна 2 је откривена на западном делу хумке, на релативној дубини од 0,86 m. Око
урне је постојала конструкција од шкриљастих плоча у облику мање цисте. Отвор урне је
затварала мања плоча неправилно кружног облика (Сл. 66/1). Садржавала је само спаљене
кости покојника. Иако је и ова посуда услед лоше фактуре и печења нађена у доста фрагментованом стању, откривени делови пружили су могућност реконструкције суда:
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Сл. 66 - Јанчићи, Равнине: 1 – урна 2; 2 – гроб 3 │ Fig. 66 – Jančići, the site of Ravnine: 1 – urn 2; 2 – grave 3

unstressed. On the shoulder are wart-like protuberances. One smaller ribbon-like handle
is preserved as well. Clay tempered with larger sand, of a brown colour. Dimensions – rim
diameter: 19.5 cm; bottom diameter: 7.5 cm (Fig. 65/1).
Urn 2 was found at the western part of the mound, lying at 0.86 m of relative depth. Around
the urn was a structure made of shale slabs forming a smaller cist. The urn mouth was closed with
a slab irregularely circular in shape (Fig. 66/1). It contained only burned bones of the deceased.
Although this vessel, due to the poor manufacturing and baking, was pretty fragmented, discovered
sherds enabled the possibility of its reconstruction:
• The urn 2 has a shape of an amphora, S-like profiled, with a finely rounded belly, a short,
cylindrical foot and a flat bottom. The neck is conically shaped and gradually transgressed
into the everted, horizontally profiled rim. Two smaller ribbon-like handles are oppositely
placed on the widest part of the belly. The decoration is presented by channeling. On the neck
is a boundle that consisted of 6 parallel horizontal channels. The join between the neck and
the shoulder is emphasized by three horizontal channels, while on the shoulder surface are
regularly placed sets of two short vertical channels. On the rim are the slantwise notches,
that consisted of three lines in each group. Clay tempered with sand, of a yellowish-brown
colour. Dimensions – height: 32 cm; rim diameter: 18 cm; bottom diameter: 9 cm (Fig. 65/2).
Urn 3 was uncovered on the western periphery of the mound, not far from the urn 2, at
0.76 m of relative depth. Between the poorly preserved sherds there were only incinerated bones
of the deceased. There was possible to reconstruct:
• A lower part of a belly conical in shape with one wart-like protuberance placed on a partially preserved rounded join. The bottom is flat. Clay tempered with larger sand, of uneven
reddish-brown and brown colour. Bottom diameter: 8 cm (Fig. 65/3).
Grave 1 was situated in the eastern part of the barrow, having dimensions of 2.6 х 1 m,
oriented north-south. This unit consisted of a structure – the frame made of larger stones and
shale slabs forming a rectangular space, slightly arched on the northern part. There were not any
findings or burned bones of the deceased.
Grave 2 was immediately next to grave 1. It looked as an elongated surface paved with the
shale slabs and pebbles, 2.2 х 0.4 m in dimension. Within this structure was a larger amount of
ashes, a burnt tooth crown, as well as:
• A fragmented spectacle-shaped pendant with the spirally coiled join placed between the discs
made of a thin bronze wire circular in cross-section. Discs diameter: 1.9 and 2.1 cm (Fig. 67/1).
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Сл. 67 - Јанчићи, Равнине: 1 - налаз из гроба 2; 2 - налаз из насипа; 3 - наруквица из растурене хумке
(1, 3 - Никитовић, Васић 2002; 2 - фото М. Бојовић)
Fig. 67 - Jančići, the site of Ravnine: 1 - finding from grave 2; 2 - finding from the embankment; 3 - bracelet from
a scattered mound (1, 3 - after Никитовић, Васић 2002; 2 - photo M. Bojović)

• Урна 2 има облик веће амфоре, S профилације, фино заобљеног трбуха, кратке,
цилиндричне стопе и равног дна. Врат је левкастог облика и постепено прелази у
разгрнути, хоризонтално профилисани обод. На најширем делу трбуха наспрамно
су постављене две мање тракасте дршке. Украс је изведен канеловањем. На врату
је сноп од 6 паралелних хоризонталних канелура. Прелаз из врата у раме наглашен
је трима хоризонталним канелурама, док су по површини рамена суда правилно
постављени снопови од по две краће вертикалне канелуре. По ободу су коси зарези
од по три линије у групи. Израђена са примесом песка, боја окер-мрка. Димензије –
висина: 32 cm; пречник обода: 18 cm; пречник дна: 9 cm (Сл. 65/2).
Урна 3 је такође откривена на западној периферији хумке, недалеко од урне 2, на
релативној дубини од 0,76 m. Међу доста лоше очуваним деловима урне налазиле су се
спаљене кости покојника. Од урне је било могуће реконструисати:
• Доњи део трбуха суда коничног облика са једним брадавичастим испупчењем на делимично очуваном заобљеном прелому. Дно је равно. Суд је израђен са примесом крупнијег песка, боја неуједначено црвенкасто-мрка и мрка. Пречник дна: 8 cm (Сл. 65/3).
Гроб 1 налазио се у источном делу хумке, димензија 2,6 х 1 m и оријентације север–
југ. Ову целину чини конструкција – оквир од крупнијег камена и шкриљастих плоча које
су затварале правоугаони простор, на северној страни благо лучног облика. Покретних
налаза, укључујући и кости покојника, није било.
Гроб 2 је откривен непосредно уз гроб 1. Има изглед издужене површине фундиране шкриљастим плочама и облуцима, димензија 2,2 х 0,4 m. У оквиру ове конструкције
пронађена је већа количина пепела, круница нагорелог зуба, као и:
• Фрагментован наочарасти привезак са спирално навијеном спојницом постављеном између дискова од танке бронзане жице кружног пресека. Пречник дискова:
1,9 и 2,1 cm (Сл. 67/1).
Гроб 3 се налазио на северној периферији хумке, димензија 1,2 х 0,6 m, оријентације
исток–запад. Чини га конструкција од камена, приближно правоугаоног облика, са лучно
обликованом источном страном, прекривена шкриљастим плочама (Сл. 66/2). Нису откривени остаци покојника нити прилози.
Приликом ископавања насипа хумке, у сегменту Д пронађен је:
• Фрагмент наочарастог привеска – диска од масивније бронзане жице ромбоидног
пресека. Пречник: 3,2 cm (Сл. 67/2).
За Музеј у Чачку накнадно је набављена наруквица од бронзе из раније уништене хумке IV:
• Отворена бронзана наруквица са проширеним крајевима, троугаоног пресека, украшена урезивањем спиралних мотива распоређених између снопова вертикалних
линија. У централном делу пружају се низови шрафираних троуглова који се додирују
у темену. Пречник: 5,8 cm (Сл. 67/3).
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Сл. 68 – Јанчићи – Горња Добриња, Шиљковица, налази из растурене хумке
(Икодиновић 1985; фото М. Бојовић)
Fig. 68 – Jančići - Gornja Dobrinja, the site of Šiljkovica, findings from a scattered tumulus
(after Икодиновић 1985; photo M. Bojović)

Grave 3 was at the northern periphery of the mound, having dimensions of 1.2 х 0.6 m,
oriented east-west. It consisted of a stone structure, approximately rectangular in shape, with
arch-like eastern part, covered with the shale slabs (Fig. 66/2). There was no evidence of a
deceased or any grave goods.

During the excavations of the embankment of the barrow, the following items were found
in segment D:
• A fragment of a spectacle-shaped pendant – a disc made of a more massive bronze wire
rhomboid in cross-section. Diameter: 3.2 cm (Fig. 67/2).
For the Museum in Čačak there was purchased afterwards a bracelet that belonged to the
previously destroyed mound IV:
• An open bracelet with the elongated endings, triangular in cross-section, decorated by
incisioning of the spiral motifs disposed between the sets of the vertical lines. In the central part are the series of the hatched triangles that are ribbing by the vertex. Diameter:
5.8 cm (Fig. 67/3).

JANČIĆI – GORNJA DOBRINJA, THE SITE OF ŠILJKOVICA

Not far from the mound on the site of Ravnine, along the same mountain range of Kablar, at
the location of Šiljkovica which is on the very border-line between the village area of Jančići and
Gornja Dobrinja, three object made of bronze were found in a flattened barrow:
• A pair of bracelets made of a double bended bronze wire circular in cross-section, whose
one ending is elevated forming a cone disc by spiral coiling of the wire. The opposite ending
is slightly bended on the outer side. Diameter: 5.6 cm; disc diameter: 3.4 cm. (Икодиновић
1985: кат. 20) (Fig. 68/1);
• A rounded tablet, formed out of a thin bronze sheet with one cone-like, vertically elevated
thorn in the central part. The surface of the tablet is profiled by the concentric ribs. The
egdes are damaged. Diameter: 4.3 cm (Икодиновић 1985: кат. 21) (Fig. 68/2).
During a recent survey of the site, the owner of the estate informed us that in the course
of the flattening of the mound several more bronze objects were found, as weel as bones and a
stone unit – which do not exist any more. The inhabitants named this site as „Mongolsko groblje“
(Mongolian graveyard litterally). On the other side of the local road, on the locality known as
Devojačko (Svatovsko) groblje, there were registered three more barrows with the pronouncedly
conical shape and height of app. 2 m.
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ЈАНЧИЋИ – ГОРЊА ДОБРИЊА, ЛОКАЛИТЕТ ШИЉКОВИЦА
Недалеко од хумке на локалитету Равнине, дуж истог планинског венца на Каблару,
на потесу Шиљковица који се налази са самој граници атара села Јанчићи и Горња Добриња,
у једној заравњеној хумци откривена су три предмета од бронзе:
• Пар наруквица од двоструко савијене бронзане жице кружног пресека, чији је један
крај издигнут и формиран у купасти диск спиралним навијањем жице. Супротни
крај је незнатно савијен на спољну страну. Пречник: 5,6 cm; пречник диска: 3,4 cm.
(Икодиновић 1985: кат. 20) (Сл. 68/1);
• Кружна плочица, формирана од танког бронзаног лима са једним купастим, вертикално издигнутим трном у централном делу. Површина плочице је профилисана
концентричним ребрима. Ивице су оштећене. Пречник: 4,3 cm (Икодиновић 1985:
кат. 21) (Сл. 68/2).
Приликом недавног обиласка локалитета од власника имања добили смо информацију да је приликом заравњења хумке било још предмета од бронзе, костију, као и
целина од камена – којe данас више не постоје. Мештани називају овај локалитет и
Монголско гробље. Са друге стране локалног пута, на потесу познатом међу мештанима
као Девојачко (Сватовско) гробље, евидентиране су још три хумке изразито купастог
облика и висине од око 2 m.

КОТРАЖА

На месту данашње цркве у Котражи постојао
је праисторијски тумул уништен каснијим грађевинским радовима, о чему сведоче налази из
црквене порте:
• Бронзана игла оштећеног врха, кружног
пресека. На благо проширеном и раскуцаном
делу налази се издужен отвор шестостраног
облика. Дужина 12,5 cm; пречник: 0,3 cm
(Икодиновић 1985: кат. бр. 33) (Сл. 69/1);
• Фрагмент наочарастог привеска од којег
је очуван један диск од спирално навијене
жице, ромбоидног пресека. Пречник диска:
3,8 cm (Сл. 69/2).
На локалитету Мађарско гробље, који је
евидентиран још крајем XIX века, откривен је:
• Бронзани торквес кружног пресека, са увијеним крајевима, без орнамента. На торквесу
су очувани један цео и један фрагментован
привезак од бронзане жице у облику спиралног диска. Пречник: 12, 8 cm (Валтровић
1890) (Сл. 69/3).
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Сл. 69 – Котража, налази из
растурене хумке
(2: Валтровић 1890; 3: Vasić
2003; 1, 3: фото М. Бојовић)
Fig. 69 – Kotraža, findings from
a scattered tumulus (2: after
Валтровић 1890; 3: Vasić 2003;
1, 3: photo M. Bojović)
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KOTRAŽA
A prehistoric mound destroyed by later construction works existed at the place of the
present-day churh in Kotraža, which is confirmed by several findings from the churchyard:
• A bronze pin with a damaged summit, circular in cross-section. On a slightly expanded and
hammered part there is an enlarged opening hexagonal in shape. Length: 12.5 cm; diameter:
0.3 cm (Икодиновић 1985: кат. бр. 33) (Fig. 69/1);
• A fragment of a spectacle-shaped pendant out of which is preserved one disc made of a
spirally coiled wire, rhomboid in cross-section. Diameter of the disc: 3.8 cm (Fig. 69/2).
The following item was discovered at the site of Mađarsko groblje, which was registered
at the end of XIX century:
• A bronze torc circular in cross-section, with twisted endings, without ornaments. On the
torc are preserved one whole and one fragmented pendant made of a bronze wire in the
shape of a spiral disc. Diameter: 12. 8 cm (Валтровић 1890) (Fig. 69/3).

KRSTAC, THE SITE OF IVKOVO BRDO

On the Krstac mountain, in the village bearing the same name, on the site of Ivkovo Brdo that
is situated on a longer mountain range oriented northwest-southeast – a smaller mound necropolis
was registered (Nikitović 2003; with cited bibliography). The excavations were conduced during 1975
and 1976, organized by National Museum in Čačak and under the directorship of Milena Ikodinović.
On that occasion five better preserved tumuli, disposed along a local road, were uncovered.

MOUND I had a regularely shaped calotte made of earth mixed with stones and small shale
slabs, having dimensions of 10 х 12 m. Several atypical ceramic sherds were discovered in the
embankment, while in the central part, on the mound base, a few fragments with ancient decorative
patterns were found (Fig. 70/3). In the center, immediately under the humus layer, the stones were
placed in a circular order, without any other findings. Beneath it was a cist formed out of larger
stone slabs, having dimensions of 1.3 х 0.7 х 0.4 m, oriented northwest-southeast (Fig. 70/1, 2).
The side slabs were digged out app. 30 cm at the sterile soil and grooved for a better stability of
the structure. The bottom and the covering were made of monolith slabs. In the soil of dark-brown
colour, inside the cist, the burnt bones of the deceased were found; between them was a small flint
arrow without any burning marks:
• An arrow made of a whitish stone, triangular in shape, with concavely shaped base and
retouched sides. Length: 2.8 cm, width 1.3 cm (Fig. 70/4).
A surface irregulary oval in shape, of dimensions 3.2 х 2.1 m, extended to the southeast from
the cist. Only some soot and burnt earth without osteological findings were registered.

MOUND II had a pretty flattened calotte, 12 m in diameter. A pyre was in the center, of
dimensions 2.8 х 2.4 m, where the layer of baked earth measured 5–8 cm. After cremation, the
burned bones were left on the pyre and covered with earth. There were not any grave offerings.

MOUND III had exclusively earthen structure, 15 m in diameter and height of 1 m. Aside
the central grave with a cremated deceased placed into an urn (grave 2), another four grave units
belonging to the same burial type were uncovered (Fig. 71/1). A special unit represented a surface
with baked earth and soot, framed with a stone enclosure, arch-like formed around the central
grave, 1.2 m in diameter. Within this unit, graves 1, 3 and 4 were found, that were, according to
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КРСТАЦ, ЛОКАЛИТЕТ ИВКОВО БРДО
На планини Крстац, у истоименом драгачевском селу, на локацији Ивково Брдо која
се налази на дужој планинској греди оријентације северозапад-југоисток – евидентирана
је мања некропола под хумкама (Nikitović 2003; са старијом литературом). Ископавања су
обављена током 1975. и 1976. године у организацији Народног музеја у Чачку под руководством тадашњег кустоса Милене Икодиновић. Том приликом истражено је пет боље
очуваних тумула, распоређених у низу, дуж сеоског пута.
ХУМКА I имала је правилно обликовану калоту од земље помешане са каменом и
шкриљастим плочицама, димензија 10 х 12 m.
У насипу су откривени атипични фрагменти
праисторијске грнчарије, док је у централном
делу на основи тумула пронађено неколико
уломака на којима се препознају старији декоративни обрасци (Сл. 70/3). У центру хумке,
непосредно испод хумусног слоја, пронађен
је камен прстенасто распоређен, без других
налаза. Испод њега лежала је циста формирана од
већих камених плоча, димензија 1,3 х 0,7 х 0,4 m,
оријентације северозапад-југоисток (Сл. 70/1, 2).
Оквирне плоче су укопане око 30 cm у здравицу
и жљебљене ради стабилније конструкције. Дно
и прекривач су од монолитних плоча. У земљи
тамномрке боје, унутар цисте, откривене су
спаљене кости покојника, међу којима је била
и једна камена стрелица без трагова горења:
• Врх стреле од беличастог камена, троугаоног облика, са конкавно удубљеном
базом и ретушираним странама. Дужина
2,8 cm, ширина 1,3 cm (Сл. 70/4).
Југоисточно од цисте простирала се површина неправилно овалног облика, димензија
3,2 х 2,1 m, на којој су откривени само трагови
гарежи и печене земље без остеолошких налаза.
ХУМКА II имала је прилично заравњену
калоту, пречника 12 m. У центру се налазила
ломача димензија 2,8 х 2,4 m, у чијем је средишњем делу слој печене земље износио 5-8 cm.
Након обављене кремације, спаљене кости су
остављене на ломачи и засуте земљом. Прилога
није било.
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Сл. 70 – Крстац, Ивково Брдо, хумка I
(Nikitović 2003; 3: фото М. Бојовић)
Fig. 70 – Krstac, the site of Ivkovo Brdo, mound I
(after Nikitović 2003; 3: photo M. Bojović)

ХУМКА III је била искључиво земљане конструкције, пречника 15 m и висине 1 m.
У овом тумулу су, поред централног гроба са спаљеним покојником положеним у урну (гроб 2),
откривене још четири гробне целине које припадају истом типу (Сл. 71/1). Посебну целину
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the stratigraphy, synchronous
with the central one (Nikitović
2003: 13). Grave 5 was buried
afterwards, damaging the urn 1
(Nikitović 2003: 14).
Grave 1 contained an urn
beneath the oval stone surface,
having dimensions of 2 х 1.2 m,
Гроб 1
in the northwestern part of the
Grave 1
Гроб 5
mound. The urn was placed
Grave 5
directly on the ground and framed
Гроб 4
Grave 5
with a structure rectangular in
Гроб 2
shape made of stone slabs. Below
Печена земља Grave 2
Baked earth
this structure was a layer with
evidences of firing, indicating
on the ritual performed before
the urn collocation (Nikitović
Плоча изнад гроба 3
2003: 13).
Slab above grave 3
2m
• Preserved parts consist
1
of a rounded belly with
two ribbon-like handles
Сл. 71 - Крстац, Ивково Брдо: 1 - хумка III; 2-6 – хумка III, налази
из гроба 1 (Nikitović 2003; фото М. Бојовић)
oppositely placed, just
Fig.
71
Krstac,
the site of Ivkovo Brdo: 1 - mound III; 2-6 – mound III,
below the widest part of
findings from grave 1 (after Nikitović 2003; photo M. Bojović)
the belly. The rim is narrowed, bottom concavely
modeled. The vessel of rough manufacture, thick
walls and a darkbrown-reddish colour, tempered
with fine sand. Dimensions – preserved height: 17.5
cm; rim diameter: 7.6 cm (Fig. 71/2).
The following items were found in the urn:
• A spectacle-shaped pendant made of a bronze wire
rhomboidal in cross-section with a spirally twisted,
2
vertically raised joint. Length: 7.5 cm (Fig. 71/3);
• A fragmented torc made of a bronze rod circular in
cross-section with damaged endings. The surface
5
is damaged by firing and the decoration can not be
noticed. Diameter: 10.8 cm (Fig. 71/4);
6
3
• A fragment of a disc made of a spirally coiled wire
rhomboidal in cross-section. Diameter: 1.8 х 1.5 cm
(Fig. 71/5);
• A hair ring made of a bronze wire segmental in crosssection. Diameter: 1.1 cm (Fig. 71/6).
Grave 2 (primary grave) was in the mound center,
in the layer with the fired soil, with diameter of 0.8 m.
The urn was protected with a structure made of stones
4
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чини површина са запеченом земљом и гаром,
оивичена каменим венцем, лучно формирана око
централног гроба, пречника 1,2 m. У оквиру ове
површине откривени су гробови 1, 3 и 4, који се
према стратиграфским запажањима могу сматрати
једновременим са централним гробом (гроб 2)
(Nikitović 2003: 13). Гроб 5 је накнадно укопан,
1
што показује оштећење урне 1 до којег је дошло
укопавањем овог гроба (Nikitović 2003: 14).
Гроб 1 чинила је урна која се налазила испод
овалне површине камена, димензија 2 х 1,2 m, у
северозападном делу хумке. Урна је постављена
директно на земљу и уоквирена правоугаоном
конструкцијом од плочастог камена. Испод ње се
налазио слој са траговима ватре, што упућује на
ритуал обављен пре постављања урне (Nikitović 2
2003: 13).
• Од урне је очуван заобљен трбух са две
тракасте дршке наспрамно постављене
одмах изнад најширег дела трбуха. Стопа
је сужена, дно конкавно моделовано. Суд је
грубље израде, дебљих зидова, боја мркоцрвенкаста, у фактури присутан ситнији песак.
Димензије – очувана висина: 17,5 cm; пречник 3
дна: 7,6 cm (Сл. 71/2).
У урни су откривени следећи предмети:
• Наочарасти привезак од бронзане жице
ромбоидног пресека са спирално навијеном,
вертикално издигнутом спојницом. Дужина:
7,5 cm (Сл. 71/3);
• Фрагментован торквес од бронзане шипке
кружног пресека, оштећених крајева.
Површина је оштећена горењем, тако да се
4
не уочавају трагови декорације. Пречник:
10,8 cm (Сл. 71/4);
Сл. 72 - Крстац, Ивково Брдо, хумка III:
• Фрагмент диска од спирално увијене жице
1, 2, 4 - гроб 2; 3 – гроб 3 (3: Nikitović
ромбоидног пресека. Пречник: 1,8 х 1,5 cm
2003; 4: фото М. Бојовић)
(Сл. 71/5);
Fig. 72 - Krstac, the site of Ivkovo Brdo,
mound III: 1,2,4 – grave 2; 3 – grave 3 (3:
• Нопенринг од бронзане жице сегментног
after Nikitović 2003; 4: photo M. Bojović)
пресека. Пречник: 1,1 cm (Сл. 71/6).
Гроб 2 (примарни гроб) налазио се у центру тумула, у слоју нагореле земље, пречника
0,8 m. Урна је била заштићена каменом конструкцијом коју је чинило камење постављено
око ње, док је отвор урне прекривен већом каменом плочом (Сл. 72/1, 2). У урни су се једино
налазиле спаљене кости покојника.
• Урна има облик пехара широког заобљеног трбуха, постепено сужене стопе која се
завршавала равним дном. Врат је конично моделован, обод је благо извијен, ромбично
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Сл. 73 - Крстац, Ивково Брдо, хумка III: 1 – урна 3; 2 – урна 5 (Nikitović 2003; фото М. Бојовић)
Fig. 73 - Krstac, the site of Ivkovo Brdo, mound III: 1 – urn 3; 2 – urn 5 (after Nikitović 2003; photo M. Bojović)

placed around it, while the urn opening was covered with a larger stone slab (Fig. 72/1, 2). Only
cremated bones of the deceased were found in the urn.
• An urn in the shape of a beaker with a wide, rounded belly, a gradually narrowed foot and a
flattened bottom. The neck is conically shaped, the rim mildly everted and rhomb-like modeled. Two oppositely placed handles with partially preserved horn-like endings on its highest
part connect the vessel’s rim and shoulder. The handles are angulary bended, on the upper
part triangular and on the lower oval in cross-section. Four bigger wart-like protuberances
slightly everted downward are symmetrically disposed on the widest part of the belly. Four
double wart-like protuberances are above them. The join between the neck and the shoulder
is emphasized by a dent. It is decorated by grooving – a set of four parallel horizontal grooves
is placed on the vessels’s neck, while the upper part of the belly has wide vertical grooved
ornaments. The vessel of a grey-brown colour, tempered with sand, with a partially preserved
polished coating. Dimensions – height: 31.5 cm; rim diameter: 9 cm (Fig. 72/4).
Grave 3 was actually a double grave, buryied in the southwestern mound sector, at app. 4 m
from the center (Fig. 72/3). Two urns were under a massive stone slab, measuring 0.7 х 0.4 m,
both placed into not large structure made of shale slabs, resembling small stone cist. Only the
burnt human bones were found in the urns.
One urn was completely crushed, so that only one vessel from this unit was possible
to reconstruct:
• An urn in the shape of an amphora with a highly placed rounded shoulder, a narrowed foot
and a wide, conical neck that gradually transgress to a horizontally profiled rim. Four wartlike protuberances are symmetrically placed on the lower part of the neck. Four smaller
ribbon-like handles are arranged just above the widest part of the belly. The neck is decorated with three wide horizontal grooves emphasizing the transition to the shoulder. The
sets of shorter vertical grooves are on the shoulder surface. The vessel of an orange-brown
colour, better manufactured, of a better refined clay, poorly baked. Dimensions – height:
28.5 cm; rim diameter: 20 cm; bottom diameter: 10 cm (Fig. 73/1).
Grave 4 was in the western part of the mound, 3 m far from the center. It consisted of an
urn placed directly on the ground. Above and around the rim were placed stone slabs forming an
oval surface, having dimensions of 1.4 х 0.9 m (Fig. 74/1). Below this structure was a layer with
incinerated earth and soot, app. 5 cm thick. The slabs belonging to this structure were carefully
arranged above the urn’s rim, while the rim itself was covered with a larger stone slab.
• An urn in the shape of an amphora, slightly S profiled, with a rounded belly which gradually narrows towards the flat, unstressed bottom. The neck is wide, cylindrically shaped,
the rim is horizontally profiled. Four ribbon-like symmetrical handles, vertically placed,
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Сл. 74 - Крстац, Ивково Брдо, хумка III: 1, 2 – гроб 4 (Nikitović 2003; фото М. Бојовић)
Fig. 74 - Krstac, the site of Ivkovo Brdo, mound III: 1, 2 – grave 4 (3: after Nikitović 2003; photo M. Bojović)

развучен. Две наспрамно постављене дршке са делимично очуваним рожастим завршецима на највишем делу спајају обод и раме суда. Дршке су угласто преломљене, тако
да им је на горњем делу пресек троугласт, а од прелома прелази у овалан. На најширем
делу трбуха симетрично су распоређена четири већа брадавичаста испупчења благо
повијена надоле. Изнад њих су четири двојна брадавичаста испупчења. Прелаз из
врата у раме суда наглашен је благим удубљењем. Украс је изведен канеловањем –
сноп од четири паралелне хоризонталне канелуре постављен је на врату посуде, док је
горња површина трбуха украшена ширим вертикалним канелурама. Боја сиво-мрка,
у фактури присутан песак различите гранулације, делимично је очувана глачана
превлака. Димензије – висина: 31,5 cm; пречник дна: 9 cm (Сл. 72/4).
Гроб 3 је заправо двојни гроб, постављен у југозападном делу хумке, на око 4 m од
центра (Сл. 72/3). Две урне су се налазиле испод веће масивне плоче димензија 0,7 х 0,4 m,
а свака од њих је била смештена у невелике конструкције од шкриљастих плоча, налик на
мање камене цисте. У урнама су пронађене само спаљене људске кости. Једна урна је била
потпуно здробљена, тако да је била могућа реконструкција само једног суда из ове целине:
• Урна облика амфоре са високо постављеним заобљеним раменом, сужене стопе,
коничног широког врата који постепено прелази у хоризонтално профилисан обод.
На доњем делу врата симетрично су распоређена четири брадавичаста испупчења.
Тик изнад најширег дела трбуха постављене су четири мање тракасте дршке. Врат
је украшен са три шире хоризонталне канелуре од којих једна наглашава прелаз у
раме. По површини рамена, између дршки, распоређени су снопови краћих вертикалних канелура. Боја наранџасто-мрка, од боље пречишћене земље, лоше печена.
Димензије – висина: 28,5 cm; пречник обода: 20 cm; пречник дна: 10 cm (Сл. 73/1).
Гроб 4 се налазио у западном делу хумке, на 3 m удаљености од постављеног центра. Чинила га је урна директно постављена на земљу. Преко и око обода суда постављен
је плочаст камен који формира овалну површину димензија 1,4 х 0,9 m (Сл. 74/1). Испод
ове конструкције лежао је слој нагореле земље и гарежи дебљине око 5 cm. Плоче ове конструкције су врло брижљиво ређане на месту изнад обода урне, а сам обод је прекривала
једна већа камена плоча.
• Урна је облика амфоре, блаже S профилације, заобљеног трбуха који се постепено
сужава према равном, ненаглашеном дну. Врат је широк, цилиндрично обликован, обод
хоризонтално профилисан. На најширем делу трбуха налазе се четири симетрично
распоређене тракасте дршке, вертикално постављене. Изнад њих, на рамену суда
моделована су четири мања брадавичаста испупчења. По површини обода урезана
је двострука цикцак линија. Боја сиво-мрка, у фактури присутан песак различите
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are on the widest part of the belly. Above them, on the vessel’s shoulder, four smaller wartlike protuberances are modeled. On the rim is an incised double zigzag line. The vessel of
a grey-brown colour, tempered with sand, slightly deformed. Dimensions – height: 30 cm;
rim diameter: 20.5 cm; bottom diameter: 10 cm (Fig. 74/2).
Grave 5 was found at app. 2.4 m from the center. Digging of this grave damaged the urn 1,
testyfing of a certain chronological distance among these graves. Only several fragments of the
burnt bones were in the urn.
• An urn in the shape of an amphora, with a biconical belly and a sharper cone join, a high
cylindrical foot and a flat bottom. The neck is wide, conically modeled, the rim horizontally
profiled. Four larger wart-like protuberances, slightly everted downward, are symmetrically placed on the widest part of the belly. Two ribbon-like handles and three pairs of the
wart-like protuberances are on both sides of the upper cone. Four horizontal grooves are on
the neck, while between them there is a triple line of deeper zigzag incisions. A boundle of
horizontal parallel grooves are on the foot, while on the rim run double zigzag incisions. The
vessels of a brown colour, with trace of a polished coating, rough manufacture. Dimensions
– height: 17.5 cm; rim diameter: 9.5 cm; bottom diameter: 7 cm (Fig. 73/2).

MOUND IV, 10 m in diameter, was damaged in the central part so that a pyre or a central
grave were not distrurbed. A pyre measurings 2 х 1.5 m was formed on the leveled surface at the
center, where the deceased was incinerated (Figs. 75; 76/1). Baked earth in the central part was
up to 30 cm thick. After cremation, the bones were collected and covered with the stone slabs
forming a low cone. Stones were placed over a still hot pyre, causing deep impressions in burnt
mass. Only one item was found:
• A damaged object made of yellow sandstone, the most probably a whetstone, oval in shape,
with a rounded base and a slightly narrowed, rounded summit. Dimensions – height:
8.6 cm; width: 6 cm; thickness:
4 cm (Fig. 76/2).
MOUND V was registered during
the earlier surveys, until the beginning
of the excavation became completely
flattened and therefore not excavated.
MOUND VI had the earthen structure, of diameter 14.5 х 15.5 m. Three
graves were discovered (Figs. 77/1; 78/1).
Similary to the other mounds, some evidences of soot were found on the leveled
base. Two urns – graves 1 and 2 were in
the center, placed into the clumsily made
stone structures (Figs. 77/2, 3). Both urns
fell apart because of poor manufacturing.
Into the urn 1 was:
• A smaller beaker with a rounded
belly, sharply narrowed towards
the conical foot. The bottom is
flattened. The neck is conically
shaped, the rim is flat and oval.
Four wart-like protuberances
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Сл. 75 - Крстац, Ивково Брдо, хумка IV (Nikitović 2003)
Fig. 75 - Krstac, the site of Ivkovo Brdo, mound IV
(after Nikitović 2003)

гранулације, благо деформисана. Димензије – висина: 30 cm; пречник обода: 20,5 cm;
пречник дна: 10 cm (Сл. 74/2).
Гроб 5 је откривен на око 2,4 m од постављеног центра. Укопавањем овог гроба
оштећена је урна уз гроба 1, што говори о одређеној временској дистанци између ове две
целине. У урни је нађено само неколико фрагмената калцинисаних костију.
• Урна је облика амфоре, биконичног трбуха, оштријег прелома, високе цилиндричне
стопе и равног дна. Врат је широк, левкасто моделован, обод хоризонтално профилисан. На најширем делу трбуха симетрично су постављена четири већа брадавичаста
испупчења, благо повијена надоле. На горњем конусу су две тракасте дршке и по
три пара брадавичастих испупчења са обе стране. На врату се налази сноп од четири
хоризонталне канелуре, између којих је постављен хоризонтални низ троструких
дубљих цикцак уреза. На стопи је сноп хоризонталних паралелних канелура, а по ободу
двоструки цикцак урези. Боја мрка, са траговима глачане превлаке, грубља фактура.
Димензије – висина: 17,5 cm; пречник обода: 9,5 cm; пречник дна: 7 cm (Сл. 73/2).

ХУМКА IV, пречника 10 m, оштећена је у централном делу, али том приликом ни ломача
ни централни гроб нису поремећени. На нивелисаној основи у централном делу хумке формирано је спалиште димензија 2 х 1,5 m на којем је обављено спаљивање покојника (Сл. 75; 76/1).
Дебљина запечене земље у средишњем делу је износила и до 30 cm. Након обављене кремације, кости су прикупљене на гомилу и прекривене каменим плочама наслаганим у облику
ниске купе. Камен је постављен на још врућу ломачу, јер се у спаљеној маси запажају његови
дубоки отисци. Гробни прилог чинио је само један налаз:
• Оштећен предмет од жутог пешчара, највероватније брус, јајоликог облика, заобљене базе и благо суженог, облог врха. Димензије – висина: 8,6 cm; ширина: 6 cm;
дебљина: 4 cm (Сл. 76/2).
ХУМКА V, евидентирана током ранијих рекогносцирања, до почетка ископавања
била је потпуно заравњена и због тога није ни истраживана.

ХУМКА VI је земљане конструкције, пречника 14,5 х 15,5 m. У оквиру ове хумке
истражене су три гробне целине (Сл. 77/1; 78/1). Као и код осталих истражених тумула,
на нивелисаној основи налажени су комадићи гарежи. У центру су се налазиле две урне –
гробови 1 и 2, смештене у невешто изведене конструкције од камена (Сл. 77/2, 3). Обе урне
су се услед лоше фактуре распале.
У урни 1 се налазио:
• Мањи пехар заобљеног
трбуха који се оштрије
сужава према коничној
стопи. Дно је равно. Врат
је конично обликован,
обод раван, овално моделован. На најширем делу
трбуха симетрично су
постављенa четири већа 1
2
брадавичаста испупчења,
Сл. 76 - Крстац, Ивково Брдо, хумка IV (2: Nikitović 2003;
повијена надоле. Две трафото М. Бојовић)
касте дршке са рожастим
Fig. 76 - Krstac, the site of Ivkovo Brdo, mound IV (2: after Nikitović
завршецима спајају обод
2003; photo M. Bojović)
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everted downward are symmetrically placed
on the widest part of the belly. Two ribbon-like
handles with the horn-like appendix connect the
rim with the shoulder. Between the handles, above
the wart-like protuberances, two smaller wart-like
protuberances are oppositely arranged. The vessel
of a lightbrown – brown colour, tempered with
sand. Dimensions – height: 7.5 cm; rim diameter:
3.2 cm; bottom diameter: 2.5 cm (Fig. 77/4).
From the urn 2 was:
• A fragmented smaller beaker with a spherical belly,
a low cylindrical foot and a flattened bottom. The
neck is wide, cylindrical in shape, the rim slightly
everted on the outer side. The larger parts of the
rim, neck and handle are missing. Manufactured
of a clay tempered with sand, of a brown colour.
Dimensions – height: 6.5 cm; bottom diamater:
2.5 cm (Fig. 77/5).
Grave 3 was found on the southwestern part of
the mound. It consisted of a rectangular structure, made
of vertically placed shale slabs and paved base, having
dimensions of 2 х 1 m, oriented southeast-northwest
(Fig. 78/1, 2). The following bronze jewellery was found
in a thin layer of loose dark soil and some disintegrated
material in the central part:
• A pair of bronze bracelets with the open, enlarged
ends, triangular in cross-section. Decoration is
incised. Hatched triangles framed with the sets
of vertical lines placed into the metopes are in the
central part, while two lines of dotted stings are
on the ridge. The garland motif is along the egde
endings with the elongated hatched triangles
and the sets of vertical lines. Diameter: 5.6 and
5.8 cm (Fig. 78/3);
• A torc with damaged ends, circular in crosssection. The ornaments are hardly visible because
of a thick patina. Some sets of vertically incised
lines placed on certain distance are recognizable.
Diameter: 11.4 cm (Fig. 78/4);
• A fragmented spectacle-shaped pendant made of
a bronze wire circular in cross-section with the
spirally raised join placed between the discs. Disc
diameter: 2.1 cm (Fig. 78/5);
• A part of a hair ring made of a bronze wire triangular in cross-section (78/6).
Because of total lack of the deceased, this unit
can be considered as a cenotaph (Nikitov ić 2003: 19).
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Гробови 1 и 2
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Сл. 77 - Крстац, Ивково Брдо, хумка VI
(2: Nikitović 2003; фото М. Бојовић)
Fig. 77 - Krstac, the site of Ivkovo Brdo,
mound VI (2: after Nikitović 2003;
photo M. Bojović)
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и раме суда. Између дршки, а изнад брадавичастих испупчења, наспрамно су постављене
још по две мање брадавице. Боја окер-мрка, у
фактури примеса песка. Димензије – висина:
7,5 cm; пречник обода: 3,2 cm; пречник дна:
2,5 cm (Сл. 77/4).
Из урне 2 потиче:
• Фрагментован мањи пехар лоптастог трбуха,
ниске цилиндричне стопе и равног дна. Врат
је широк, цилиндричан, обод благо извијен на
спољну страну. Недостају највећи део обода,
врата и дршке. Израђен је од земље са примесом песка, боја мрка. Димензије – висина:
6,5 cm; пречник дна: 2,5 cm (Сл. 77/5).
Гроб 3 је откривен у југозападном делу
хумке. Чини га конструкција правоугаоног облика,
од насатично постављених шкриљастих плоча и
поплочане подлоге, димензија 2 х 1 m, оријентације
југоисток–северозапад (Сл. 78/1, 2). У централном
делу, у танком слоју растресите тамне земље и
неке распаднуте органске материје, налазио се
бронзани накит:
• Пар бронзаних гривни са отвореним и проширеним крајевима, троугаоног пресека.
Украс је изведен урезивањем. У средишњем
делу налазе се шрафирани троуглови оивичени вертикалним линијама распоређеним у
метопе, док гребеном теку два низа тачкастих
убода. По ивицама је гирланд мотив, а на
крајевима издужени шрафирани троуглови
и снопови вертикалних линија. Пречник:
5,6 и 5,8 cm (Сл. 78/3);
• Торквес оштећених крајева, кружног пресека.
Због јаке патине орнамент је једва уочљив.
Распознају се снопови вертикално урезаних
линија постављени на одређеном растојању.
Пречник: 11,4 cm (Сл. 78/4);
• Фрагментован наочарасти привезак од танке
бронзане жице кружног пресека, са спирално
навијеном спојницом постављеном између
дискова. Пречник диска: 2,1 cm (Сл. 78/5);
• Део нопенринга од бронзане жице троугаоног
пресека (Сл. 78/6).
С обзиром на то да није откривен покојник,
ова целина се сматра за кенотаф (Nikitović 2003: 19).
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Сл. 78 - Крстац, Ивково Брдо, хумка VI
(Nikitović 2003; фото М. Бојовић)
Fig. 78 - Krstac, the site of Ivkovo Brdo,
mound VI (after Nikitović 2003;
photo: M. Bojović)
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LUČANI, THE SITE OF KRUŠEVLJE
The site of Kruševlje (Nova Kolonija) was situated in the town of Lučani, on an elongated
periphery of the mountain Ovčar slope oriented east-west, (known as Ruja), known for a huge
number of praehistoric barrows. Excavated mound on the site of Kruševlje belonged to a larger
necropolis, destroyed by construction works (Икодиновић 1969). Rescue excavation on the last
one mound was organized during 1964, under the directorship of Milena Ikodinović.
The mound was made of
earth and stone, relatively regularely calotte shaped, slightly
deformed by inclined terrain,
having diameter of 20 m and
height of 1.55 m (Fig. 80/1, 2).
It was damaged by additional
Наруквице
diggings in the southeastern and
Bracelets
eastern section, as near to the
center. The stratigraphy con0
sisted of following layers: under
Пећ
the thin humus layer was, around
Гроб 4 (?)
Oven
Grave 4
the center, a yellowish-brown soil
Гроб 1 - ломача
Grave 1 - pyre
of a compact structure, gradually
changed in the gray colour. This
Гроб 3
Grave 3
layer was directly on the sterile
Ватриштее
soil charaterizied by yellow clay,
Гроб 2
Fired surface
Grave 2
indicating on leveling before the
mound pouring. Several atypical ceramic sherds and two
flint scrapers were found in the
1m
embankment, while a smaller
amount of iron slag and an iron
arrow were in the periphery
Сл. 79 – Лучани, Крушевље, основа хумке (Икодиновић 1969)
surface soil. Three graves were
Fig. 79 – Lučani, the site of Kruševlje, mound base
found, while the grave marked
(after Икодиновић 1969)
as grave 4 was just conditionally
determined (Fig. 79).
Grave 1 was in the central part of the mound representing a primary burial. It was a pyre
circular in shape, having total diameter of 3 m, lying at the mound base, at depth of 1.14–1.37 m.
The pyre was formed of larger river pebbles, 1.9 m in diameter, damaged on southeastern part by
later diggings (Fig. 81/1). The intensive layer of baked earth of a brown-red colour, up to 20 cm
thick, was spreading just above the paved base. The largest amount of burnt bones was lying on
the base as well in an urn, the most probably placed on the damaged pyre periphery. A ring-like
structure was made around the pyre, having width of 0.7–0.8 m, filled with soot, ashes and larger
pieces of charcoal. The objects representing a part of the grave inventory were found on the pyre:
• In the central part a vessel was found – a beaker with a biconical belly, a flat bottom and
a higher neck, conically modeled. The rim is everted on the outer side, slightly ellipsoid in
shape, with a longer diameter between the handles. The rim and the shoulder are connected
with two ribbon-like handles. The join between the neck and the shoulder is stressed with
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ЛУЧАНИ, ЛОКАЛИТЕТ КРУШЕВЉЕ
Локалитет Крушевље (или Нова Колонија) налази се у месту Лучани, на једној издуженој коси оријентације исток–запад, која заправо представља периферни огранак овчарске
косе Рује, одавно познате по великом броју праисторијских тумула. Истраживана хумка
на локалитету Крушевље чинила је део веће некрополе готово у потпуности уништене
проширењем насеља (Икодиновић 1969). Заштитна археолошка истраживања последње
очуване хумке обављена су 1964. године под руководством Милене Икодиновић.
Хумка је земљано-камене конструкције, релативно правилног облика калоте, незнатно
деформисана услед нагиба терена, пречника око 20 m и висине 1,55 m (Сл. 80/1, 2). Оштећена
је у југоисточном и источном делу, ближе центру, накнадним укопавањем. Стратиграфију
хумке чине следећи слојеви: испод танког хумусног слоја налази се жућкасто-мрки слој
компактније структуре око центра, где постепено мења боју у сиву. Овај слој лежи директно
на здравици коју карактерише жута глина, што указује на нивелацију терена пре подизања
хумке. У насипу је пронађено неколико атипичних фрагмената праисторијске грнчарије,
два кремена ножића, а по периферији, у површинском слоју, мањи комади гвоздене згуре
и једна гвоздена стрелица. Откривена су три гроба, док је је целина означена као гроб 4
условно опредељена на тај начин (Сл. 79).
Гроб 1 се налазио у централном делу хумке и представља примарну сахрану. Овде
се заправо ради о спалишту кружног облика, укупног пречника око 3 m, које је лежало
на нивоу основе хумке на дубини 1,14–1,37 m. Ломача је формирана од крупнијег речног
белутка, пречника 1,9 m, оштећена на југоисточној страни каснијим укопавањем (Сл. 81/1).
Интензивни слој печене земље мркоцрвене боје, дебљине и до 20 cm, простирао се само
изнад камене подлоге. Највећа количина калцинисаних костију лежала је на подлози, али и
у урни, која је највероватније била постављена на периферном делу ломаче где је постојало
оштећење. Око ломаче је формирана прстенаста површина, ширине 0,7–0,8 m, испуњена
гаром, пепелом и већим комадима угљенисаног дрвета. На ломачи су пронађени предмети
који су чинили део гробног инвентара:
• На централном делу спалишта откривен је суд – пехар биконичног трбуха, равног
дна и вишег, конично обликованог врата. Обод је извијен на спољну страну, благо
елипсоидно моделован, са дужим пречником у линији дршки. Обод и раме суда
спајају две тракасте дршке. Прелаз из врата у раме наглашен је благим удубљењем.

1

2

Сл. 80 – Лучани, Крушевље (Икодиновић 1969)
Fig. 80 – Lučani, the site of Kruševlje (after Икодиновић 1969)
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Сл. 81 – Лучани, Кру
шевљ е: 1 - цент рални
гроб; 2-4 - налази из цен
тралног гроба;5- суд са
ватришта (Икодиновић
1969;фото М. Бојовић)
Fig. 81 – Lučani, the site
of Kruševlje: 1 – central
grave; 2-4 - findings from
the central grave; 5 - cup
from fired place (after
Икодиновић 1969; photo
M. Bojović)

1

2

a mild dent. The vessel of a good manufacture, of uneven yellowish-brown colour, polished
surface. Dimensions – height: 9.5 cm; rim diameter: 10 х 10.5 cm; bottom diameter 6.5 cm
(Fig. 81/2);
• Fragments of a vessel were lying in a layer of baken earth, which reconstruction revealed a
pot conical in shape, with a cylindrical neck, a flat bottom and a rim with the fingerprints.
Two ribbon-like handles connect the rim with the shoulder. A horizontal line made of round
dents runs on the widest part of the belly connecting the handles. The vessel of a grey-brown
colour, rough manufacture, deformed. Dimensions - height: 14 cm; rim diameter: 15 cm;
bottom diameter: 9 cm (Fig. 81/3);
• A slightly deformed pot that served as an urn, with a conical belly, a slightly rounded
and highly placed shoulder, a short conical neck, flat rim and a flat bottom. Two vertical
ribbon-like handles are placed immediately under the rim. It is decorated with two plastic
bands with the nailprints, placed between the handles. The vessel of rough manufacture,
insufficiently baken, of a yellowish-brown colour. Dimensions – height: 28 cm; rim diameter: 19 cm; bottom diameter: 8.5 cm (Fig. 81/4).
Grave 2 contained a fragmented urn with remains of incinerated deceased, found in the
southwestern part of the mound, at relative depth of 1.38 m, in the yellowish-brown soil:
• The urn did not have enough elements for its reconstruction, but according to the characteristic elements it can be noted that the lower part is arch-like profiled with an emphasized
narrowing near the foot. The neck in conicaly shaped. It is decorated with shallow, horizontal
channels. The rim is missing. Two preserved ribbon-like handles were probably placed on
the belly. The vessel of rough manufacture, thick walls and brown colour.
Grave 3 represented a secondary unit in the southwestern periphery of tumulus. Grave
structure was rectangular in shape consisting of a base and a frame made of pebbles. The base
was made of gravel, 7–10 cm thick. Above it, at the distance of app. 15 cm, was a band made of
smaller river pebbles, app. 40 cm wide. Framed surface had dimensions of 1.9 х 0.5 m, coinciding
with the base. Because of total lack of the deceased it was possible to consider it as a cenotaph
(Икодиновић 1969: 7). Several fragments of atypical prehistoric ceramics were in the soil with
burnt earth.
Grave 4 was just conditionally defined as a grave. This unit consisted of a surface oval in
shape, having dimensions of 1.2 х 0.3 m, with evidence of charred wood, ashes, burnt bones and
ceramic sherds. There were no indications of incineration. The fragments of ceramic belonged
to a vessel of rough manufacture, of brown-red and yellowish colour, very similar to the urn
from the grave 1.
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Суд је добре фактуре, неуједначене жућкасто-мрке боје, глачане површине. Димензије
– висина: 19,5 cm; пречник обода: 10 х 10,5 cm; пречник дна: 6,5 cm (Сл. 81/2);
• У слоју печене земље лежали су фрагменти посуде чијом се реконструкцијом добио
лонац коничног облика, цилиндричног врата, равног дна и обода по којем је изведено
утискивање врхом прста. Две тракасте дршке спајају обод и раме суда. Хоризонтални
низ кружних удубљења тече по најширем делу трбуха и спаја дршке. Боја сиво-мрка,
груба израда, деформисан. Димензије – висина: 14 cm; пречник обода: 15 cm; пречник
дна: 9 cm (Сл. 81/3);
• Благо деформисан лонац који је овде био у функцији урне, коничног тела, благо заобљеног и високо постављеног рамена, кратког коничног врата и равног обода, наглашене стопе и равног дна. Две вертикалне тракасте дршке постављене су непосредно
испод обода. Орнамент је изведен у две пластичне траке постављене између дршки
на којима је мотив отиска нокта. Груба фактура, недовољно печен, боја жућкастомрка. Димензије – висина: 28 cm; пречник обода: 19 cm; пречник дна: 8,5 cm (Сл. 81/4).
Гроб 2 је чинила фрагментована урна са остацима спаљеног покојника откривена
у југозападном делу хумке, на релативној дубини од 1,38 m, у слоју жућкасто-мрке земље:
• Урна није имала елемената за реконструкцију, али се на основу карактеристичних
фрагмената запажа да је доњи део лучно профилисан, са наглашеним сужењем при
стопи. Врат је левкастог облика. Украшена је плитким, хоризонталним канелурама.
Обод недостаје. Очуване две тракасте дршке вероватно су биле постављене на трбуху
суда. Суд је грубе фактуре, дебелих зидова, мрке боје.
Гроб 3 се налазио на југозападној периферији тумула и представља секундарну
целину. Гробна конструкција је правоугаоног облика и састојала се од подлоге и оквира
од белутка. Подлога је од ситног туцаника, дебљине 7–10 cm. Над њом, на растојању од
15-ак cm, постављена је трака од ситнијег речног белутка, ширине око 40 cm. Уоквирен
простор је обухватао површину 1,9 х 0,5 m која се углавном поклапала са подлогом. Остаци
покојника нису откривени, те је могуће да се ради о кенотафу (Икодиновић 1969: 7). Једино
се у слоју гореле земље, између оквира и подлоге, налазило неколико уломака атипичне
праисторијске грнчарије.
Гроб 4 је само условно опредељен као гроб. Ову целину заправо чини површина овалног облика, димензија 1,2 х 0,3 m са остацима угљенисаног дрвета, пепела, калцинисаних
костију и фрагмената керамике. Нема индиција да је овде вршено спаљивање. Керамички
уломци припадају већем суду грубље фактуре, мркоцрвене и жућкасте боје, веома слични
урни из гроба 1.
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A fired surface was uncovered in
the southern part, at the tumulus base. It
had an irregularely elongared shape, of
dimensions 3.9 х 1.6 m, directed northwest – southeast. There were found the
intensive leftovers of fire: burnt earth,
ashes and charred wood. A lot of small
ceramic fragments belonging to various
vessels of smaller dimensions were found
in a burnt soil, 10 cm thick. It was possible
to reconstruct one of them:
• A cup with a flat bottom, a conical
lower part, and cylindrical and
Сл. 82 – Лучани, Крушевље, пећ
wide upper one. A ribbon-like
Fig. 82 – Lučani, the site of Kruševlje, oven
handle is preserved. The vessel
of a good manufacture, yellow-brown colour, insufficiently baken. Dimensions - height:
6.5 cm; rim diameter: 6 cm; bottom diameter: 3 cm (Fig. 81/5).
A pair of bronze bracelets was uncovered to the northeast from the center, in the yellow
soil, at the depth of 0.69 m. The earth of a dark colour around them was very thin, possibly a
residue of some organic material on which the bracelets were originally placed (lether, wood,
textile?) (Икодиновић 1969: 8).
• Both bracelets are almost identical, of an open type with the enlarged ends, triangular
in cross-section. The ornament, quite damaged by patina, consists of a system with horizontally incised lines, semicircles and the fish bladder motif followed with dotted stings.
Dimensions – diameter: 5.5 cm, width: 1.3 cm (Fig. 83).
Certain amount of ceramic fragments was found in the upper parts, on the whole mound
surface, while a bigger quantity of sherds belonging to a massive vessel with the ribbon-like handles
was in the northwestern part.
An oven calotte in shape was discovered in the eastern section, at the pyre level, directed
east-west with the opening toward the periphery of the mound. Its backside was touching the
ring-like surface stretching around the pyre (Fig. 82). The bigger part of calotte was destroyed
under the pressure of earth or by consequent digging. The oven was horseshoe-shaped, having dimensions of 2.05 х 1.85 m, with slightly indrawn and narrowed opening, of app. 0.4 m in
diameter. The pavement had a coating made of pure clay, up to 1 cm thick. A layer of baken earth
beneath the oven was 5–7 cm thick, while in the central part it was up to 10 cm. The imprints on the
inner side of calotte indicated on wooden armature. The preserved calotte had a height of 0.55 m
and thickness of 10 cm. Several larger stones with the fragments of calotte were inside the oven.
Fragment of a Roman brick was found in this layer, immediately above the base, without any other
findings. Some larger stones with a lot remains of soot, ashes and burnt earth were in front of
the oven, which were, as well, up to the periphery of the mound. Stratigraphically, the oven correspond with the central grave - pyre. However, the excavation director considered that the oven
appeared afterwards, i.e. that it was digged out consequentely and belonged to the later period
(Икодиновић 1969: 9–10).
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Сл. 83 – Лучани, Крушевље,
пар бронзаних нару квица
(Икодиновић 1969)
Fig. 83 – Lučani, the site of
Kruševlje, pair of bronze bracelets
(after Икодиновић 1969)

У јужном делу хумке истражено је ватриште на нивоу основе хумке. Ватриште је
неправилно издуженог облика, димензија 3,9 х 1,6 m, са правцем пружања северозапад–
југоисток. По површини су констатовани интензивни трагови ватре: печена земља, пепео и
угљенисано дрво. У слоју печене земље дебљине 10 cm нађено је доста ситних фрагмената
керамике који припадају мањим судовима, од којих је реконструисана једна:
• Шоља коју карактерише конични доњи и цилиндрични, широк горњи део, равно дно
и једна очувана тракаста дршка. Добре фактуре, жуто-мрке боје, недовољно печена.
Димензије – висина: 6,5 cm; пречник обода: 6 cm; пречник дна: 3 cm (Сл. 81/5).
Пар бронзаних наруквица откривен је североисточно од центра, у слоју жуте земље,
на дубини 0,69 m. Земља око самих гривни била је површина тамне боје, у сасвим танком
слоју, тако да је могуће да се ради о остацима органске материје на коју су наруквице биле
положене (кожа, дрво, тканина?) (Икодиновић 1969: 8).
• Обе наруквице су скоро идентичне, отвореног типа са проширеним крајевима,
троугаоног пресека. Орнамент, прилично оштећен патином, састоји се од система
попречно урезаних линија, полукругова, гирланди и мотива рибљег мехура праћеног
тачкастим убодима. Димензије – пречник: 5,5 cm, ширина: 1,3 cm (Сл. 83).
У горњим слојевима, по целој површини хумке, нађена је извесна количина керамичких фрагмената, док је у северозападном делу откривена већа количина уломака масивног
суда са тракастим дршкама.
Калотаста пећ се налазила у источном делу хумке, на нивоу основе ломаче, постављена
у оси исток-запад са отвором према периферији, док је задњи део додиривао обрисе прстенасте површине око ломаче (Сл. 82). Већи део калоте уништен је под притиском земље или
накнадним укопавањем. Пећ је у основи потковичастог облика, димензија 2,05 х 1,85 m,
са незнатно увученим и суженим отвором распона око 0,4 m. Под је имао премаз од чисте
глине дебљине до 1 cm. Слој печене земље испод пећи износио је 5-7 cm, а у централном
делу и до 10 cm. Отисци с унутрашње стране калоте указују на арматуру од дрвета. Висина
очуване калоте је 0,55 m, а дебљина 10 cm. У пећи се налазило неколико већих каменова
са остацима обрушене калоте. У овом слоју, непосредно изнад пода, пронађен је фрагмент
римске опеке, док других налаза није било. Испред пећи је такође било нешто крупнијег
камења са доста остатака гарежи, пепела и гореле земље, који су се могли пратити до периферије хумке. Стратиграфски, настанак пећи би одговарао времену настанка централног
гроба – ломаче. Међутим, руководилац истраживања сматра да је пећ настала секундарно,
тј. да је накнадно укопана и да припада доста каснијем периоду (Икодиновић 1969: 9–10).
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LUČANI, THE SITE OF SUVA ČESMA
The site of Suva Česma is situated within the area of Lučani, on the western slope of
the Ruja, known for the large number of tumuli. During surveys, a necropolis was registered,
that consisted of eight barrows placed at a slope, with a small distance between them, so that
some were touching each other in the base. Many barrows were already damaged by additional
diggings and flattened by agricultural works, while the local inhabitants revealed that during
the digging of the central part in the one of them, on the base, a grave framed and covered
with the stone slabs of larger dimensions was found, app. 0.8 m long (Ранковић, Икодиновић
1973: 168).
It was supposed that a number of occasional findings consisting of bronze jewellery,
purchased before 1941, now kept in the National Museum in Belgrade, originate exactly from
this necropolis (Гарашанин 1954: 14; T. VI/6–8). This collection consisted of following items:
• A fragmented torc with the hammered and twisted endings. Ornament was made by
incised short dashes arranged into the metopes. Diameter: 7.5 cm (Fig. 85/1);
• A bronze bracelet triangular in cross-section with open and enlarged endings. Diameter:
5 cm (Fig. 85/2);
• Partially fragmented bronze
tutuli, conical in shape, with
two oppositely placed holes
on the base. Diameter: 1.7–
1.5 cm (Fig. 85/3).
After finished preparation for
the excavation, only one mound
remained visible, earlier marked
with the number VII.
MOUND VII was situated
at the ending of a plateau, damaged at the eastern periphery by a
local road. Callote was regularely
shaped, mostly made of earth,
having diameter of 11.7 х 15.2 m
and preserved height of 1.3 m.
Partially preserved stone mantle,
that originally covered the whole
callote, was lying beneath thin
humus layer (Figs. 84; 87). The
mantle was made of imprecisely
arranged stones of various dimensions. Larger stones were placed
near the center that probably had
a certain constructive role. The
central part was damaged by a
recently formed oven for limestone
baking (Дмитровић 2005).
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Сл. 84 – Лучани, Сува Чесма, основа хумке (Дмитровић 2005)
Fig. 84 – Lučani, the site of Suva Česma, mound base
(after Дмитровић 2005)

ЛУЧАНИ, ЛОКАЛИТЕТ СУВА ЧЕСМА
Локалитет Сува Чесма налази се у атару Лучана, на западним падинама Рује, познате
по великом броју тумула. На овом потесу је приликом рекогносцирања евидентирана
некропола коју је чинило осам тумула распоређених по благој коси на незнатном међусобном растојању, тако да су се неки и додиривали у основи. Већ тада су многе хумке биле
оштећене раскопавањем и заравњене обрадом земљишта, а према прикупљеним подацима
од мештана, забележено је да је током копања једне од њих у централном делу на основи
пронађен гроб уоквирен плочама и покривен једном већом плочом, дужине око 0,8 m
(Ранковић, Икодиновић 1973: 168).
Претпоставља се да управо са ове некрополе потиче неколико случајних налаза
бронзаног накита, набављених откупом пре 1941. године, који се данас чувају у Народном
музеју у Београду (Гарашанин 1954: 14; T. VI/6–8). Тај ансамбл се састојао од следећих
предмета:
• Фрагментован торквес са раскуцаним и увијеним крајевима. Орнамент је изведен
урезаним краћим линијама распоређеним у метопе. Пречник: 7,5 cm (Сл. 85/1);
• Бронзана гривна троугаоног пресека са отвореним и проширеним крајевима.
Пречник: 5 cm (Сл. 85/2);
• Бронзани тутули делом фрагментовани, коничног облика, са по две наспрамне
рупице по ободу. Пречник: 1,5-1,7 cm (Сл. 85/3).
Пошто су обезбеђени услови за истраживање ове некрополе, остала је уочљива само
једна хумка, раније обележена бројем VII.

ХУМКА VII се налазила на самом крају једне заравни, оштећена на источном периферном делу усецањем сеоског пута. Калота је правилног облика, углавном земљане
конструкције, пречника 11,7 х 15,2 m и очуване висине 1,3 m. Испод танког хумусног слоја
откривен је делимично оштећен камени плашт који се првобитно простирао преко целе
површине калоте (Сл. 84; 87). Плашт је формиран од непрецизно поређаног камена различитих димензија. Ближе периферији тумула постављано је крупније камење једно преко
другог, што је највероватније имало одређену конструктивну улогу. Постојало је и оштећење
у централном делу, где је направљен укоп у којем је формирана рецентна пећ за печење креча (Дмитровић 2005).
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Сл. 85 – Лучани, Сува Чесма, случајни налази (1:Vasić 2010; 2-3: Гарашанин 1954)
Fig. 85 – Lučani, the site of Suva Česma, occasional findings (after 1:Vasić 2010; 2-3: Гарашанин 1954)
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The following stratigraphy was confirmed: beneath
humus layer was a partially preserved mantle, and
under it, the embankment. The core consisted of a firmly
compacted earth of a grayish colour, directly lying on
a steril soil. A grave was found in the northeastern
sector, with the base at the depth of 1.65, and 20 cm
inclinated toward the periphery, following the natural
terrain inclination (Fig. 86/1). Grave structure had
irregulary circularly-oval shape, having base dimensions of 2.5 х 1.8 m, directed southeast-northwest by
longer axis, made of stones unequal in dimensions
(Fig. 86/2-4). Evidences of fire – soot and baken earth,
0.2 – 0.3 m width, were found in the earth spreading
around this structure, along its northeastern and northwestern side. The most intensive traces were along the
eastern side, where was found:
• A hammer made of stone with flattened endings,
well polished surface, rectangular in cross-section.
Dimensions – 12.7 х 6 х 5.6 cm (Fig. 88/1).
The base of the grave structure consisted of a row
made of carefully arranged stones. Larger rouded stones,
of approximate dimensions, were along the edge. Next
line was similarly constructed, slightly indrawn to the
inner side (Fig. 86/3, 4). The interior of this structure
(a core) was filled with the stones and earth mixture,
along with the burnt bones and fragments of ritually
broken ceramic vessels. The biggest amount of these
sherds was at the southern part of the structure, on
different levels, that could have confirmed a hypothesis
of deliberately vessels breaking and their collocation
during grave structuring. Incineration of the deceased
was done outside the mound. The grave base was digged
into a soil of pure clay, while around the structure, on
the base level, was spreading the soot, 0.3–0.6 m width.
Intensively burnt earth was spreading only along the
southeast side, having an elongated oval surface of
dimensions 2.2 х 0.6 m (with a stone hammer).
Four vessels were reconstructed:
• A deformed beaker with a biconical belly, a rounded
cones join, a flattened bottom, a cylindrical neck,
a slightly everted rim and two ribbon-like handles
connecting the shoulder with the rim, not exceeding its height. Made of a refined clay, of unequal
grey and darkbrown-reddish colour. Dimensions
– height: 19 cm; rim diameter: 8 cm; bottom diameter: 9 cm (Fig. 88/2);
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Камена гробна конструкција
Grave stone structure
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Сл. 86 – Лучани, Сува Чесма, централна
гробна конструкција (Дмитровић 2005)
Fig. 86 – Lučani, the site of Suva Česma,
central grave structure(after Дмитровић
2005)

Установљена је следећа
стратиграфска слика хумке:
испод хумусног слоја простирао
се делимично очуван камени
плашт под којим је лежао
насип. Језгро је чинила чврсто набијена земља сивкасте
боје која је директно лежала на
здравици. Откривена је једна
гробна целина која се налазила
у северозападном делу, чија је
основа лежала на дубини од
1,65 m под нагибом од 20 cm
према периферији, што прати
Сл. 87 – Лучани, Сува Чесма, очувани делови каменог плашта
природни пад терена (Сл. 86/1).
Fig. 87 – Lučani, the site of Suva Česma, preserved stone mantle
Гробна конструкција имала је
неправилан кружно-овални
облик, димензија у основи 2,5 х 1,8 m, оријентисана дужом осом правцем југоисток–северозапад и начињена од наслаганог камења неједнаке величине (Сл. 86/2-4). У земљи око
основе ове конструкције, уз њену североисточну и северозападну страну, налазили су се
трагови ватре – гареж и печена земља, у ширини од 0,2–0,3 m. Најинтензивнији трагови
били су уз источну ивицу, где је откривен:
• Камени бат од ситнозрног камена са равно засеченим крајевима, добро глачане
површине, четвороугаоног пресека, димензија 12,7 х 6 х 5,6 cm (Сл. 88/1).
Основу гробне конструкције чинио је један ред камења врло пажљиво слаганог.
Уз саму ивицу поређано је крупније камење заобљених ивица, приближих димензија. И наредни
ред је слично конструисан, само што је незнатно увучен на унутрашњу страну (Сл. 86/3, 4).
Читаву унутрашњост (језгро) ове целине испуњавала је мешавина камења и земље, међу
којима су налажени комадићи спаљених костију и фрагменти ритуално разбијених керамичких судова. Највећи број уломака пронађен је на јужном делу конструкције, на различитим нивоима, што може потврдити претпоставку о намерном разбијању судова и њиховом
полагању током подизања гробне конструкције. Спаљивање је обављено ван хумке. Пошто
је подигнута основа гроба, установљено је да је укопана у слој чисте земље, док се гареж
простирала око саме конструкције, у нивоу њене основе, у ширини од 0,3–0,6 m. Интензивно
горела земља простирала се само уз југоисточну страну, захватајући издужену овалну
површину димензија 2,2 х 0,6 m (површина на којој је нађен камени бат).
Од пронађених фрагмената грнчарије реконструисана су четири суда:
• Деформисан пехар биконичног трбуха са заобљеним спојем конуса, равног дна,
цилиндричног врата, благо извијеног обода и две тракасте дршке које спајају раме
са ободом не прелазећи његову висину. Израђен је од добро пречишћене земље,
глачане површине, неуједначене сиве и мркоцрвенкасте боје. Димензије – висина:
19 cm; пречник обода: 8 cm; пречник дна: 9 cm (Сл. 88/2);
• Здела коничног облика, благо разгрнутог, наглашеног обода и равног дна. Испод обода
је постављено хоризонтално ребрасто задебљање, очуване дужине 3,8 cm, незнатно
оштећено. У фактури има ситног песка, неуједначене сивкасте и мркоцрвенкасте
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• A bowl conical in shape, with a
slightly everted and emphasized
rim and a flat bottom. A horizontal thickening, of preserved
length of 3.8 cm, slightly damaged, is under the rim. The vessel
tempered with sand, of unequal
greyish and darkbrown-reddish
colour. Partially preserved polished coating. Dimensions –
1
2
height: 4.8 cm; rim diameter:
10.3 cm; bottom diameter: 4 cm
(Fig. 88/3);
• A bigger vessel of an amphora type, with irregularely profiled belly and a flat bottom. The
neck is unseparated, conical, the rim is damaged. Under the shoulder, two massive ribbonlike handles, slightly bended downward, are oppositely arranged. Of a lightbrown colour,
tempered with sand, sufficiently baken. The surface of the upper cone is polished, while on
the lower one is roughen in pseudobarbotin technique, quite damaged by firing. Dimensions
- height: 37.5 cm; rim diameter: 11 cm (Fig. 88/5);
• A fragmented vessel with a rounded belly and a slightly everted rim. A smaller ribbon-like
handle is placed immediately under the rim. The vessel tempered with smashed stone,
of unequal lightbrown and darkbrown colour, polished surface (Fig. 88/4).

MARKOVICA - NEGRIŠORI

Among the pioneer investigations of the praehistoric sites in Serbia belong the excavations
organized by Gymnasium professor from Čačak Sima Trojanović, conduced in the Dragačevo
villages of Markovica and Negrišori. Compairing to the modern methodology, these excavations
were quite unadequate, because their goal was research of the central place, eventually uncovering some other findings. Beside that fact, excavations results on the site of Markovica-Negrišori
were published in the archaeological journal of “Starinar” (Тројановић 1890; Тројановић
1892) and for a long time remained the only reference related to the West Serbian tumuli and
as a base in creation the Bronze Age cultural development in the Central Balkans (Гарашанин
1973; Garašanin 1983а-h). After the village names, where the excavations took place, the whole
tumuli complex in the Dragačevo region was named. Trojanović described a large number of
mounds, even several hundreds of them, especially in the area of the Ruja and its surroundings
(Тројановић 1890: 108). Their largest number was just in the neighboring villages of Markovica
and Negrišori, extending on the slope, along the road towards Lučani, Arilje and Požega. The
mounds were registered in the nearby villages of Turica and Lisice, while their number is much
smaller in the region of the Upper Dragačevo (Тројановић 1892: 4).
Mounds in the area of Markovica – Negrišori, collocated along the slope declining
from Dučalovići to Lučani, even today represent a border line between these villages. More
than 15 mound of high callote, were registered there recently. Many damages in the center
were considered as the consequence of the excavation done by Sima Trojanović (Ранковић,
Икодиновић 1973: 169).
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Сл. 88 – Лучани, Сува Чесма, налази из централне гробне конструкције (Дмитровић 2005; фото М. Бојовић)
Fig. 88 – Lučani, the site of Suva Česma, findings from the central grave structure (after Дмитровић 2005;
photo M. Bojović)

боје. Делимично очуван глачани премаз. Димензије – висина: 4,8 cm; пречник обода:
10,3 cm; пречник дна: 4 cm (Сл. 88/3);
• Већи суд типа амфоре, неправилно профилисаног трбуха и равног дна. Врат је неиздвојен, коничан, обод оштећен. Испод рамена наспрамно су постављене две масивне
тракасте дршке, благо повијене надоле. Боја светломрка, у фактури примеса песка,
добро печен. На горњем конусу површина је приглачана, док је на доњем огрубљена у
тзв. псеудобарботин техници, доста оштећена горењем. Димензије – висина: 37,5 cm;
пречник дна: 11 cm (Сл. 88/5);
• Фрагментован суд, заобљеног трбуха и благо извијеног обода. Мања тракаста дршка
постављена је непосредно испод обода. У фактури примеса измрвљеног камена, боја
неуједначена, светломрка до мрке, приглачане површине (Сл. 88/4).

МАРКОВИЦА – НЕГРИШОРИ

Међу пионирска истраживања праисторијских локалитета у Србији убрајају се и
радови које је организовао професор чачанске Гимназије Сима Тројановић у драгачевским
селима Марковица и Негришори. Према данашњим мерилима методологија тих ископавања
је прилично неадекватна, јер је најчешће имала за циљ ископавање централног места и
евентуално откривање других налаза. И поред те чињенице, публиковање резултата истраживања на потесу Марковица–Негришори у стручном археолошком часопису „Старинар“
(Тројановић 1890; Тројановић 1892) учинило је да су дуги низ година ови радови словили
као једина референца за тумуле бронзаног доба у овом делу западне Србије и, између осталог, послужили као основа других синтетских радова о бронзаном добу (Гарашанин 1973;
Garašanin 1983а, b, e, h). Према називима села где су вршена истраживања читав комплекс
драгачевских тумула је у стручној литератури добио име. Тројановић описује велики број
хумки, посебно на потесу Руја и њеној околини, наводећи више стотина објеката ове врсте
(Тројановић 1890: 108). Највећи број је пронађен управо у суседним селима Марковица и
Негришори, одакле се пружају линијом косе којом и данас иде пут према Лучанима и даље
према Ариљу и Пожеги. Тумули су евидентирани и у оближњим селима Турица и Лисице,
док их је у Горњем Драгачеву прилично мање (Тројановић 1892: 4).
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MOUND I had a stretched callote, app. 6 m in diameter and the height of 2 m. In the mound
midst, at only 20 cm below the surface was lying:
• An urn in the form of a beaker with a low, spherical belly, a high, cylindrical neck and a
flat bottom. Two handles leave immediately below the rim connecting the shoulder. Its
shape is similar with the vessel from the mound VI. The vessel of a rough manufacture,
black colour. Dimensions - height: 12 cm; rim diameter: 8–9 cm; bottom diameter: 3 cm.
A lot of burnt bones were found at the urn bottom. A deceased was lying in the embankment, at the depth of 110 cm, without any grave structure, at app. 1 m above the mound base,
placed on the back with the hands next to body, without any finding. Soot and ashes evidence
were in the ground around the skeleton.

MOUND II had the dimensions of 11 х 10. 5 m. In the center, just below the surface, a
destroyed urn with the burnt bones was uncovered. The skeleton of the deceased was lying at
the depth of app. 0.5 m. A structure, a kind of a frame, was made of stone arranged in a sigle
row. A smaller ceramic vessel, without the closer description, could have belonged to the grave
inventory (Тројановић 1892: 7).
Just below the surface in the MOUND III central section, some urn sherds and burnt bones
of the deceased were found. Poorly preserved traces of a human skeleton were lying at app. 50 cm
below the urn.
The same situation repeated in the MOUND IV. In the central part of the tumulus, immediately below its surface, damaged urn sherds and the burnt bones were found. A skeleton of
deceased, directed east-west, was at app. 55 cm below the urn. A stone hammer ax, having a
function of a grave good, described by Aleksa Stanojević, was at the distance of 1.2 m from
deceased (Станојевић 1890) (Fig. 89). The papers brought the description of an iron item, rod
in shape, badly preserved, of 90 cm long and over 2 cm width, found next to skeleton.
MOUND V had the same characteristics as the previously described one.

MOUND VI had a well preserved callote, of app. 59 m in perimeter and height of 2.02 m.
Its significance was emphasized with the central position within the necropolis, in relation
with the other mounds, which were lying at a certain distance in concentric disposition. In the
embankment was found a stone cist, at the depth of 47 cm from the base (Fig. 90). The height
of the cist, together with the lid, was 75 cm, while the upper level of the lid was at the relative
depth of 80 cm. The cist was formed out of six sandstone slabs – two lateral, two frontal, a bottom and a lid. The lid was rectangular in shape, having next dimensions: length – 1.85 m, width
– 0.9 m and thickness - 10 cm. The lateral sides were 1.13 m long and 0.75 m heigh. Front slab
beside the skull of the skeleton, 53 cm width, was considerably narrower than a bottom one,
of 7 cm in width. The cist bottom was a thin slab, having thickness of 3–4 cm, cracked under
the weight. In the cist was a skeleton of the deceased, placed on the right side in crouched position, with the face toward the east, a male in Sima Trojanović’s opinion (Тројановић 1892: 9).
Legs were bended in the knees, arm in the elbows with the hand next to face. The skeleton length
was 180 cm. Next to knees there was:
• A ceramic beaker of the same shape as the example from the mound I, filled with earth. Of
a black colour, polished surface, made of better refined clay. Dimensions – height: 10.9 cm;
rim diameter: 6.5 cm.
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Хумке на потесу Марковица–Негришори, распоређене дуж косе која се спушта од
Дучаловића до Лучана, представљају и данас границу између ова два села. Недавним обиласком локалитета забележено је више од 15 хумки, високих калота, најчешће оштећених
у центру, које се одраније сматрају местом где је Сима Тројановић обавио ископавања
(Ранковић, Икодиновић 1973: 169).

ХУМКА I имала је развучену калоту пречника око 6 m и висине 2 m. У средини тумула,
на само 20 cm испод површине земље лежала је:
• Урна форме пехара ниског лоптастог трбуха, високог, цилиндричног врата и равног
дна. Две дршке полазиле су непосредно испод обода и спајале раме суда. Облик је
сличан суду из хумке VI. Урна је грубе израде, црне боје. Димензије – висина: 12 cm;
пречник обода: 8–9 cm; пречник дна: 3 cm.
На дну урне било је доста горелих костију. Слободно укопан покојник лежао је у
насипу тумула, на дубини од 110 cm. Сахрањен без икакве гробне конструкције, на око
метар изнад основе хумке, положен на леђа са рукама поред тела, без прилога. У земљи
око скелета било је трагова гари и пепела.
ХУМКА II је имала димензије 11 х 10, 5 m. У центру, испод саме површине земље, налазила се уништена урна са спаљеним костима. Скелет покојника је пронађен на дубини од
око пола метра. Око покојника начињена је конструкција од слаганог камена у једном слоју,
чинећи неку врсту оквира. Гробном инвентару је могао припадати један мањи керамички
суд, без ближег описа (Тројановић 1892: 7).

И у ХУМЦИ III су, испод саме површине у централном делу, откривени фрагменти
урне са спаљеним костима покојника. На око 50 cm испод урне лежали су трошни остаци
људског скелета.

Иста ситуација се поновила и у ХУМЦИ IV. Непосредно испод површинског слоја, у
централном делу тумула, откривени су сасвим трошни уломци урне и спаљених костију.
На око 55 cm испод урне лежао је скелет покојника положен у правцу исток–запад. На 1,2 m
од покојника налазила се камена секира – чекић, у функцији прилога, коју је описао Алекса
Станојевић (Станојевић 1890) (Сл. 89). У тексту се помиње да је уз скелет пронађен и гвоздени
предмет облика шипке, дужине 90 cm и ширине преко 2 cm, у сасвим трошном стању.
ХУМКА V има исте одлике као и претходно описана хумка.

ХУМКА VI је добро очуваног калотастог облика,
обима око 59 m и висине 2,02 m. Централни положај у
односу на остале хумке, које су лежале на извесној удаљености у концентричном распореду, одређивао је њен
значај. У хумци је откривена камена циста постављена у
насип тумула, на 47 cm од основе (Сл. 90). Висина цисте
са поклопцем износила је 75 cm, а горња кота поклопца
откривена је на релативној дубини од 80 cm. Циста је
формирана од укупно 6 плоча од пешчара – две бочне,
две чеоне, дна и поклопца. Поклопац је правоугаоног
облика, следећих димензија: дужина 1,85 m, ширина
0,9 m, дебљина 10 cm. Дужина бочних плоча износила

Сл. 89 – Камена секира из Марковице
(Станојевић 1890)
Fig. 89 – Stone ax from Markovica (after
Станојевић 1890)

117

A stone mantle was made
above the stone cist, and after that
poured another layer of earth, app.
20 cm thick. In the central part of
the mantle, a hole in diameter of app.
75 cm was noticed, without mantle
stones on it. On that place was found
the urn with the burned bones.

MOUND VII had an oval
callote, 40 m in perimeter and
a height of 1.8 m. A paved surface circular in shape, having
diameter of 2 m, was lying in
the embankment, at app. 35 cm
from the mound base (Fig. 90). This
Сл. 90 – Марковица – Негришори, хумкe VII и VI
unit consisted of two layers: the first
(Тројановић 1892)
Fig. 90 – Markovica – Negrišori, mounds VII and VI
one was made of pebbles, while the
(after Тројановић 1892)
second one of limestone. On that
surface were found soot and a layer
of ashes, app.15 cm thick, indicating on pyre (Тројановић 1892: 12). Stone mantle was formed
above the pyre, covered with earth, app. 30 cm thick. In the layer of ashes and soot was found a
big amount of smaller bones which belonged to the smaller mammals, why Trojanovic considered
it for an altar (Тројановић 1892: 12). A ceramic beaker was in the middle of the pyre, which
was similar to the previously described items from the mounds I and VI.

Beside these researches in the area of Markovica-Negrišori, S. Trojanović previously has
excavated a smaller tumulus, 80 steps in diameter and 2 m heigh. Soot and the ashes appeared
in the embankment. A badly preserved human skeleton was found at 0.5 m above the mound
base. The following grave goods were preserved:
• Seven conically shaped tutuli with the enlarged base and two oppositely placed holes for
fastening. Diameter: 2.6–3.9 cm (Fig. 91/1);
• Three hair rings, 0.8 cm in diameter (Fig. 91/2).
According to the opinion of the researcher, tutuli were found under the jaw, one inside
the other and connected with a spirally coiled bronze wire (Тројановић 1890: 102). An iron
spear badly preserved was found next to skeleton. Large, rough stones, of app. 1.5 m in diameter,
were on the monud base.
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је 1,13 m, а висина 0,75 m. Чеона плоча уз узглавље,
ширине 53 cm, била је знатно ужа од плоче на дну,
чија је ширина износила 67 cm. Дно ковчега било
1
је од танке плоче, дебљине 3–4 cm, тако да је под
теретом осталих плоча и земље испуцало на више
2
места. У цисту је положен скелетно сахрањен
покојник, према убеђењу Симе Тројановића мушког
пола (Тројановић 1892: 9), положен на десни бок
Сл. 91 – Налази из хумки у Марковици
у згрченом положају, окренут лицем на источну
(Тројановић 1890)
Fig.
91
–
Findings from the mound in
страну. Ноге су биле савијене у коленима, руке у
Markovica
(after Тројановић 1890)
лактовима, са шакама уз лице. Дужина скелета
износила је 180 cm. Уз колена је лежао:
• Керамички пехар истог облика као примерак из хумке I, испуњен само земљом. Боја
црна, глачане површине, израђен од боље пречишћене земље. Димензије – висина:
10,9 cm; пречник обода: 6,5 cm.
Над цистом је начињен камени плашт, након чега је насут још један слој земље дебљине
од око 20 cm. У централном делу плашта, у кругу од око 75 cm, није уочено постојање каменог плашта, а управо је на том месту откривена урна са спаљеним костима.

ХУМКА VII је овално развучене калоте, обима 40 m и висине 1,8 m. У насипу хумке,
на око 35 cm од њене основе, лежала је поплочана површина кружног облика, пречника
нешто више од 2 m (Сл. 90). Ову целину чинила су два слоја: први је начињен од белутка,
а наредни од кречњака. На тој површини откривен је 15-ак cm дебео слој пепела и гарежи
што указује на ломачу (Тројановић 1892: 12). Над ломачом је формиран камени свод и
прекривен слојем земље у дебљини од око 30 cm. У слоју пепела и гарежи откривена је
велика количина мањих костију за које је утврђено да припадају ситнијим сисарима, те
је Тројановић ову целину сматрао за жртвеник (Тројановић 1892: 12). У средини ломаче
налазио се керамички пехар сличан већ описаним примерцима из хумки I и VI.
Поред описаних ископавања на потесу Марковица–Негришори, у селу Марковица
С. Тројановић је претходно био истражио и један тумул пречника 80 корака и висине 2 m.
У насипу целе хумке местимично су се појављивали пепео и гареж. На око пола метра над
основом тумула откривен је доста трошан људски скелет. Од прилога је очувано:
• Седам купастих тутула са проширеном основом и две наспрамне рупице за причвршћивање. Пречник: 2,6–3,9 cm (Сл. 91/1);
• Три нопенринга пречника 0,8 cm (Сл. 91/2).
Тутули су се према наводима истраживача налазили испод вилице покојника и били
увучени један у други и спојени спирално навијеном танком бронзаном жицом (Тројановић
1890: 102). Уз скелет је било и гвоздено копље, у тренутку откривања у веома трошном
стању. На основи тумула лежало је и по 1,5 m велико, неотесано камење.
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MOJSINJE, THE SITE OF LUGOVI - BENT
The site of Lugovi-Bent is situated in the village of Mojsinje, in the West Morava valley, app.
2.5 km far from the left river bank. This necropolis consisted of five barrows, collocated on unequal
mutual distance (Fig. 92). The researches were conduced in period between 1997 and 2000, organized by National Museum in Čačak and Institute of Archaelogy in Belgrade, in collaboration of Lidija
Nikitović, Milorad Stojić and Rastko Vasić. The mounds had the hardly visible callote, deformed by
intensive agricultural works, formed exclusively of pure earth. It was determined that necropolis
was established during the Bronze Age, confirmed by a smaller number of incinerated graves and
consequently used for burying during the Early Iron Age (Никитовић, Стојић, Васић 2002). The
Bronze Age graves, characterizied by incineration of the deceased and the burnt bones collocation into the ceramic urns, were uncovered in the mounds I, II and V. These units were damaged
by afterwards diggings.
MOUND I had callote made of earth, 22 m in diameter and height of 0.7 m. To the Bronze
Age horizon belong graves 4, 8, 11 and 13 (Fig. 93) (Никитовић, Стојић, Васић 2002: 31).
Grave 4 was found at app. 3.5 m to the southeast from the center. It was damaged by digging of skeleton grave 4а. Burned bones were found in the ceramic urn, out of which the lower
cone was preserved. The following items belonged to the grave inventory:
• A beaker with a wide, rounded belly, a separated foot and a flat bottom, discovered in the
urn. The neck is conical, the rim horizontally profiled, decorated with double incised zigzag
lines. Two smaller, horizontally perforated handles connect the lower part of the neck with
the shoulder. On the rim, at the handles level, there are two holes oppositely placed. The
neck is decorated with incised lines and short dashes. The join between the neck and the
shoulder is plastically emphasized and decorated with stings. Four symmetrically placed
wart-like protuberances of bigger dimensions are on the widest part of the belly. The upper
belly surface was decorated with slanting channels. Ceramics of thick walls, average manufacture, of a darkbrown colour. Dimensions – height: 15 cm; rim diameter: 8 cm; bottom
diameter: 6.5 cm (Fig. 94/1);
• A beaker with two handles, of thin walls, very fine manufacture and blackpolished surface.
The rim is slightly everted. The horn-like endings are on the handles top. The neck is cone
in shape, on the upper part decorated with four horizontally incised dents and sporadic
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Сл. 92 – Мојсиње, Лугови – Бент: 1 – ситуациони план; 2 – изглед хумке I током ископавања
ископавања (1: Никитовић, Стојић, Васић 2002)
Fig. 92 – Mojsinje, the site of Lugovi – Bent: 1 – ground plan of the necropolis; 2 – mound I during excavation
(1: after Никитовић, Стојић, Васић 2002)

120

МОЈСИЊЕ, ЛОКАЛИТЕТ ЛУГОВИ – БЕНТ
Локалитет Лугови – Бент налази се у селу Мојсиње у долини Западне Мораве, на око
2,5 km удаљености од леве речне обале. Ову некрополу чинило је пет тумула на неједнаком међусобном растојању (Сл. 92). Истраживања су обављена у периоду од 1997. до 2000.
године у организацији Народног музеја у Чачку и Археолошког института у Београду,
кроз сарадњу Лидије Никитовић, Милорада Стојића и Растка Васића. Сви тумули су имали
једва приметну калоту доста деформисану интензивним орањем, формирану искључиво
насипањем земље. Утврђено је да је некропола настала током бронзаног доба, о чему
сведочи мањи број спаљених гробова и да је накнадно коришћена за инхумације током
старијег гвозденог доба (Никитовић, Стојић, Васић 2002). Гробове из бронзаног доба
откривене у хумкама I, II и V карактерише искључиво спаљивање покојника и полагање
спаљених остатака у керамичке урне. Ове целине често су оштећене накнадним укопима.
ХУМКА I је искључиво земљане калоте, пречника 22 m и висине 0,7 m. Хоризонту са
спаљеним покојницима из бронзаног доба припадају гробови 4, 8, 11 и 13 (Сл. 93) (Никитовић,
Стојић, Васић 2002: 31).
Гроб 4 је откривен на око 3,5 m југоисточно од постављеног центра. Он је био оштећен
укопавањем скелетног гроба 4а. Спаљене кости су пронађене у фрагментованој урни од које
је сачуван само доњи део. Инвентар овог гроба су чинили:
• Пехар, широког заобљеног
трбуха, издвојене стопе и равног дна, откривен у урни. Врат
је конусан, обод хоризонтално
8
профилисан, украшен двоструко
урезаним цикцак линијама. Две
мање, хоризонтално бушене
дршке спајају доњи део врата
и раме суда. На ободу, у линији
11
дршки, наспрамно су отворене
по две кружне рупице. Врат је
декорисан урезаним линијама и
Пећ
13
4
Oven
кратким цртицама. Прелаз врата
у раме пластично је наглашен
Група керамике
Group of pottery
и украшен убодима. На најистуренијем делу трбуха налазе
Гробови са скелетима
Skeleton graves
се четири симетрично постав
Гробови са урнама
Urn graves
љена већа брадавичаста испупНеодређени
чења. Горња површина трбуха
Undefined
украшена је искошеним канеПовршина под облутком
Pebbled surface
0
1 2m
лурама. Керамика је дебљих
Спаљена земља
Burnt earth
зидова, средње фактуре, мрке
боје. Димензије – висина: 15 cm;
пречник обода: 8 cm; пречник
Сл. 93 – Мојсиње, Лугови – Бент, основа хумке I
дна: 6,5 cm (Сл. 94/1);
(Никитовић, Стојић, Васић 2002)
• Пехар са две дршке, танких
Fig. 93 – Mojsinje, the site of Lugovi – Bent, mound I base
(after Никитовић, Стојић, Васић 2002)
зидова изразито фине фактуре
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horizontal notches above them. The belly is decorated with a line of horizontal notches
and with vertically incised lines. Four regularely arranged wart-like protuberances are on
the lower part. Dimensions – height: 11cm; rim diameter: 6 cm; bottom diameter: 3.5 cm.
• A beaker of a finely rounded belly with a separated smaller conical foot. The neck is wide,
conical in shape, the rim is slightly everted and rhomb-like modeled. Two handles connecting
the rim and the shoulder, semicircular in cross-section, are decorated by short horizontal
incisions set in a band and with a plastic wart-like ornament on the summit. A wart-like
protuberance, bented downward, is near the handle base. Three horizontal dents with
short slatwise incisions above and under it are placed on the neck. The join between the
neck and the shoulder is plastically emphasized with short vertical notches. Four larger
wart-like protuberances are arranged on the widest part of the belly. On both handle sides
are three horizontal channels with the ornaments consisting of two vertically incised lines
between them. The vessel of thinner walls, of fine manufacture and of a darkbrown colour.
Dimensions – height: 13 cm; rim diameter: 7 cm; bottom diameter: 4 cm (Fig. 94/2);
• A pendant (?) made of stone, irregularly oval in shape, with a hole placed on the upper part.
Dimensions - height: 3 cm; width: 1.9 cm (Fig. 94/3);
• A bowl with a rounded belly, a short conical unseparated neck and a horizontally profiled
rim. The foot is emphasized, the bottom is flat. Four regularely arranged wart-like protuberances, everted downward, are on the lower part of the belly. Two horizontally pierced
handles are on the lower part of the neck. The vessel of thin walls, average manufacture
and of a darkbrown colour. Dimensions – height: 9 cm; rim diameter: 8.5 cm; bottom
diameter: 4 cm (Fig. 94/4).
Grave 8 consisted of a partially preserved urn with the burnt bones of the deceased, found
at the northeastern periphery of the mound. There were not any grave findings.
Grave 11 was at app. 4 m to the northeast from the mound center. An urn with the
burnt bones and the grave goods, covered with a millstone, was at the fired place (Fig. 94/5).
Calcinated bones were found into the urn and partially around it. Following items represent
the inventory of grave 11:
• A big amphora having the urn function, with rounded belly, gradually narrowed toward
the flat and unemphasized bottom. The neck is conical in shape, the rim horizontally
profiled. The ornament made by incising of double zigzag line, is arranged on the rim.
Three horizontal, parallel, shallow channels with a narrow band made of short, vertical
dashes below it, is placed on the neck, under the rim. The join between the neck and the
shoulder is emphasized with two horizontal incised lines. Six bigger cone-like protuberances, framed by a circle made of short dashes, are on the shoulder. Two plastical ribs,
connecting four symmetrically arranged ribbon-like handles in the base level, are below
the rounded shoulder. Two oppositely placed ribbon-like handles of smaller dimensions
are on the shoulder. The vessel of thick walls, of fine manufacture with preserved polished
coating, of a darkbrown and black colour. Dimensions - height: 41 cm; rim diameter: 18.5 cm;
bottom diameter: 10.5 cm (Fig. 94/6).
• A beaker of a low, rounded belly, conical neck, a slightly everted and ellipsoid rim and with
the arch-like widening on each ending. The foot is hollow, cylindrically modeled, the bottom
is flat. Four regularely arranged wart-like protuberances, of bigger dimensions, slightly
bended downward, are on the widest part of the belly. Two ribbon-like handles connect the
rim with the shoulder. A volute-like plastical ornament is on the upper part of the handles,
and one each line along the edge. The upper part of the neck and the shoulder are decorated
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и црнополиране површине. Обод је благо разгрнут. На горњем делу дршки налазе се
рожаста испупчења. Врат је конусно моделован, на горњем делу украшен са четири
хоризонтално урезана жљеба и спорадичним хоризонталним зарезима изнад њих.
Трбух је украшен низом хоризонталних зареза и вертикалним урезаним линијама.
На доњем делу налазе се четири правилно распоређена брадавичаста испупчења.
Димензије – висина: 11cm; пречник обода: 6 cm; пречник дна: 3,5 cm.
• Пехар фино заобљеног трбуха, издвојене мање коничне стопе. Врат је широк, левкаст,
обод благо разгрнут и ромбоидно моделован. Две дршке, полукружног пресека, украшене кратким хоризонталним урезима груписаним у траку и пластичним дугмастим
украсом на врху, спајају обод и раме суда. Ближе доњем корену налази се брадавичасти украс повијен надоле. На врату су три хоризонтална жљеба, изнад и испод
којих су кратки вертикални урези. Прелаз из врата у раме пластично је наглашен и
украшен кратким вертикалним зарезима. На најширем делу трбуха равномерно су
распоређена четири већа брадавичаста испупчења. Са обе стране ових дршки изведена су по три водоравна жљеба између којих је украс од по две вертикално урезане
линије. Керамика тањих зидова, фине фактуре, мрке боје. Димензије – висина:13 cm;
пречник обода: 7 cm; пречник дна: 4 cm (Сл. 94/2);
• Привезак (?) од камена неправилно овалног облика и отвора постављеног на горњој
половини. Димензије – висина: 3 cm; ширина: 1,9 cm (Сл. 94/3);
• Здела заобљеног трбуха, кратког левкастог неиздвојеног врата и хоризонтално
профилисаног обода. Стопа је издвојена, а дно равно. На доњем делу трбуха налазе
се четири правилно распоређена брадавичаста испупчења повијена надоле. Доњи
део врата и раме повезују две мање хоризонтално бушене дршке. Керамика тањих
зидова, средње фактуре, мрке боје. Димензије – висина: 9 cm; пречник обода: 8,5 cm;
пречник дна: 4 cm (Сл. 94/4).
Гроб 8 чинила је делимично очувана урна са спаљеним костима покојника, откривена
на североисточном периферном делу хумке. Других гробних налаза није билo.
Гроб 11 се налазио на око 4 m североисточно од постављеног центра хумке.
На спалишту је лежала урна покривена жрвњем (Сл. 94/5), у коју су били положени и
гробни прилози. Калцинисане кости нађене су у урни и делимично поред ње. Инвентар
гроба 11 чине следећи налази:
• Велика амфора која је имала функцију урне, заобљеног трбуха, постепено сужена према
равном и ненаглашеном дну. Врат је левкастог облика, обод хоризонтално профилисан.
По површини обода украс је изведен двоструком цикцак линијом. Испод обода, на
врату су три хоризонталне, паралелне плитке канелуре испод којих је уска трака од
кратких вертикалних зареза. Прелаз врата у раме је наглашен двема хоризонтално
урезаним линијама. На рамену се налази шест великих купастих испупчења оивичених кругом састављеним од кратких цртица. Испод заобљеног рамена постављена су
два пластична ребра која повезују у нивоу корена четири симетрично распоређене
тракасте дршке. На рамену су још две наспрамно постављене мање тракасте дршке.
Керамика дебљих зидова, фине фактуре, очувана глачана превлака, мрке и црне боје.
Димензије – висина: 41 cm; пречник обода: 18,5 cm; пречник дна: 10,5 cm (Сл. 94/6).
• Пехар ниског, заобљеног трбуха, конусног врата, благо разгрнутог и елипсоидно
моделованог обода на чијим се крајевима налази по једно лучно проширење. Стопа
је шупља, цилиндрично обликована, дно равно. На најширем делу трбуха налазе се
четири правилно распоређена већа брадавичаста испупчења, благо повијена надоле.
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Сл. 94 - Мојсиње, Лугови – Бент, хумка I: 1- 4 - гроб 4; 5-10 – гроб 11 (1-4; 6-10: Никитовић, Стојић, Васић
2002; фото М. Бојовић)
Fig. 94 - Mojsinje, the site of Lugovi – Bent, mound I: 1-4 – grave 4; 5-10 – grave 11 (1-4; 6-10: after Никитовић,
Стојић, Васић 2002; photo M. Bojović)
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Сл. 95 - Мојсиње, Лугови – Бент, хумка I, гроб 13 (Никитовић, Стојић, Васић 2002; фото М. Бојовић)
Fig. 95 - Mojsinje, the site of Lugovi – Bent, mound I, grave 13 (after Никитовић, Стојић, Васић 2002;
photo M. Bojović)
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with boundles consisting of four horizontal flutes. Eight pairs of vertical bands containing
a row of incised lines are on the belly. The vessel of thin walls, very fine manufacture and
blackpolished surface. Dimensions – height: 11 cm; rim diameter: 6 cm; bottom diameter:
3.5 cm (Fig. 94/7);
• A beaker with rounded belly, cylindrical neck and horizontally profiled rim. The foot in
cylindrically modeled, the bottom is flat. Four wart-like protuberances, slightly bended
downward, are regularely arranged on the widest belly section. Two small horizontally
pierced handles are on the shoulder. The rim surface is decorated with double zigzag
line and hatched triangles. A decoration made of stings grouped in a linear row is on the
upper part of the neck. The join between the neck and the belly is emphasized with two
hоrizontally incised lines with another linear row made of dotted stings above it. Wide,
vertical channels are on the belly surface. The vessel of thin walls, rough manufacture,
and of a darkbrown colour. Dimensions – height: 7.5 cm; rim diameter: 5 cm; bottom
diameter: 3 cm (Fig. 94/8);
• A ceramic spindle whorl with a wide, conical lower part and a short, conical in shape upper
section, vertically perforated. Of a betted manufacture, polished surface. Dimensions –
height: 2.5 cm; the biggest diameter: 3 cm (Fig. 94/9);
• A hair ring made of twisted bronze band segment in cross-section. Diameter: 1.7 cm
(Fig. 94/10).
Grave 13 was discovered next to grave 4. Actually, this unit represented a double grave,
where incinerated bones of the deceased were placed into two urns along with other grave goods
(Fig. 95/1, 2). The urns were placed in the middle of the fired surface. A wooden structure was
made above the urns and after that the earth was poured. The incinerated bones of the deceased
were into two urns and in a beaker of bigger dimensions, so that authors considered this as a possibility of a triple burial (Никитовић, Стојић, Васић 2002: 34). A bronze pin, a whetstone and a
pendant were in the bigger urn, while in the smaller one was a bronze knife. The beaker contained
a triangular arrow. Grave goods consisted as well of five beakers, three bowls and an arrow on the
fireplace. The grave inventory from grave 13 is represented by following items:
• A bigger amphora having the urn function, S profiled, with a rouded belly, a conical neck
and a horizontally profiled rim. The bottom is narrowed, slightly emphasized. Four bigger
conical protuberances, with over 20 regular dimples around it, are on the shoulder. Lower
part of the neck and the shoulder are connected with two smaller horizontally perforated
handles, which are decorated with dimples on the upper section and incised lines along the
outer sides. Four regularely arranged ribbon-like handles are connected in the base line by
two parallel plastic ribs. The double zigzag line is on the rim. The join between the neck and
shoulder is emphasized with two dents followed by a double zigzag line. The vessel of thick
walls, fine manufacture, polished surface, lightbrown colour. Dimensions – height: 40 cm;
rim diameter: 19.5 cm; bottom diameter: 10.5 cm (Fig. 95/3);
• An amphora used as an urn as well, with a rounded belly, a cylindrical neck and a horizontally
profiled rim. The bottom is flat, unemphasized. Two smaller ribbon-like handles connect
the lower part of the neck and shoulder. The double wart-like protuberances are arranged
between them. The neck is decorated with a boundle of horizontal channels. Under the widest part of the belly is a plastic band which connects four symmetrically placed ribbon-like
handles in the base line. Whole upper section of the belly is decorated with mild vertical
grooves. The vessel of thin walls, fine manufacture, darkbrown and black colour. Dimensions
– height: 22 cm; rim diameter: 9 cm; bottom diameter: 7.5 cm (Fig. 95/4);
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Две тракасте дршке повезују обод и раме суда. На горњем делу дршки је по један
волутаст пластични украс, а уз ивице је урезана по једна линија. Горњи део врата
и раме украшени су сноповима од по четири хоризонталне канелуре. По трбуху
је распоређено осам парова вертикалних трака које се састоје од низа урезаних
линија. Керамика танких зидова, изразито фине фактуре и црнополиране површине.
Димензије – висина: 11 cm; пречник обода: 6 cm; пречник дна: 3,5 cm (Сл. 94/7);
• Пехар заобљеног трбуха, цилиндричног врата и хоризонтално профилисаног обода.
Стопа је цилиндрично моделована, дно равно. На најширем делу трбуха правилно
су распоређена четири брадавичаста испупчења, благо повијена надоле. На рамену
су две мале хоризонтално бушене дршке. Површина обода је декорисана удвојеном
цикцак линијом и шрафираним троугловима. На горњем делу врата украс је изведен убодима груписаним у праволинијски низ. Прелаз врата у трбух наглашен је
двема хоризонтално урезаним линијама изнад којих је још један праволинијски
низ састављен од тачкастих убода. По трбуху су постављене широке вертикалне
канелуре. Керамика тањих зидова, грубе фактуре, мрке боје. Димензије – висина:
7,5 cm; пречник обода: 5 cm; пречник дна: 3 cm (Сл. 94/8);
• Керамички пршљенак ширег коничног доњег дела и краће левкасто моделоване
горње половине, вертикално бушен. Боље фактуре, светломрке боје, глачане површине. Димензије – висина: 2,5 cm; највећи пречник: 3 cm (Сл. 94/9);
• Нопенринг од два завоја бронзане траке сегментног пресека. Пречник: 1,7 cm
(Сл. 94/10).
Гроб 13 је откривен у непосредној близини гроба 4. Ова целина заправо представља
двојни гроб, где су спаљени покојници положени у одвојене урне са осталим гробним даровима
(Сл. 95/1, 2). Урне су постављене у средини спалишта. Преко њих је начињена конструкција
од наслаганих облица и након тога обављено насипање земље. Спаљене кости покојника
нађене су у две урне и у једном већем пехару, тако да руководиоци истраживања сматрају
да постоји могућност и троструке сахране (Никитовић, Стојић, Васић 2002: 34). У већој урни
нађена је бронзана игла, камени брус и привезак, док је у мањој прилог чинио бронзани
нож. У пехару је откривена троугаона кремена стрелица. Од гробних дарова нађено је још
пет пехара и три зделе и још једна троугаона кремена стрелица на спалишту. Налазе из
гроба 13 чинили су следећи предмети:
• Велика амфора која је била у функцији урне, S профилације, заобљеног трбуха,
коничног врата и хоризонтално профилисаног обода. Дно је сужено, сасвим благо
наглашено. На рамену се налазе четири већа купаста испупчења око којих је у кругу
преко 20 правилних јамичастих удубљења. Доњи део врата и раме повезују две
мање хоризонтално бушене дршке које су на горњој страни украшене јамичастим
удубљењима, а уз спољне ивице урезаним линијама. Испод заобљеног рамена налазе
се два паралелна пластична ребра која повезују у линији корена четири равномерно
распоређене тракасте дршке. По ободу је украс изведен двоструком цикцак линијом.
Прелаз врата у раме наглашен је са два жљеба уз које је изведена двострука цикцак
линија. Керамика дебљих зидова, фине фактуре, углачане површине, светломрке боје.
Димензије – висина: 40 cm; пречник обода: 19,5 cm; пречник дна: 10,5 cm (Сл. 95/3);
• Амфора, која је такође служила као урна, заобљеног трбуха, цилиндричног врата,
хоризонтално профилисаног обода. Дно равно, ненаглашено. Две мање тракасте дршке
повезују доњи део врата и раме. Између њих су постављена удвојена брадавичаста
испупчења. Врат је декорисан снопом хоризонталних канелура. Испод најширег дела

127

128

• A beaker with a rounded belly, a conical neck and a slightly everted rim. The foot is narrowed,
conically modeled, the bottom is flat. Two ribbon-like handles with horn-like endings on
the highest part connect the rim with the shoulder. A line of dimples is on the handle ridge.
Four regularely placed wart-like protuberances, bented downward, are under the rounded
belly. On the neck are horizontal, while on the shoulder are vertical, mild grooves. The vessel of thin walls, fine manufacture, blackpolished surface. Dimensions – height: 11 cm; rim
diameter: 6 cm; bottom diameter: 4 cm (Fig. 95/5);
• A beaker with a rounded belly, a conical neck, a slightly everted and ellipsoid rim. The
arch-like widenings in a form of circular cut-outs are on the elongated ends of the rim. The
foot is narrowed and slightly emphasized. Two ribbon-like handles with horn-like endings
on the summit connect the rim with shoulder. Four regularely placed wart-like protuberances, slightly bended downward, are under the widest part of the belly. Three horizontal
grooves are on the neck, while some narrow and imprecisely made vertical grooves, placed
in the metopes, are on the shoulder, between the handles. The vessel of thin walls, average
manufacture, lightbrown colour. Dimensions – height: 11 cm; rim diameter: 5.5 cm; bottom
diameter: 4.5 cm (Fig. 95/6);
• A beaker with a quite rounded belly, a conical neck, a slightly everted and ellipsoid rim.
The foot is cylindrical, the bottom is concave. Two handles, ellipsoid in cross-section, with
conical protuberances on the highest part (ansa cornuta) connect the rim and shoulder.
A plastic rib is along the handle, while along the outer edges there are double incised lines.
Four bigger wart-like protuberances are under the widest part of the belly, slightly bended
downward. The upper section of the neck is decorated with the horizontal dents, while in the
lower is rosette motif (a dent surrounded with dotted stings). The belly is mildly grooved.
The vessel of thin walls, average manufacture, darkbrown colour, polished outer surface.
Dimensions – height: 14 cm; rim diameter: 7.5 cm; bottom diameter: 5.5 cm (Fig. 95/7);
• A smaller, irregularely modeled beaker, with a slightly profiled belly, a conical neck and
a slightly everted rim. The foot is narrow, conical in shape, the bottom is flat. Two ribbonlike handles with horn-like endings on the top (ansa cornuta) connect the rim and shoulder.
A plastic rib is along the handles. Four regularely arranged wart-like protuberances, slightly
bended downward, are under the rounded belly. The vessel of thin walls, good manufacture,
darkbrown colour and polished surface. Dimensions – height: 8 cm; rim diameter: 3 cm;
bottom diameter: 3 cm (Fig. 95/8);
• A beaker with rounded belly, a conical neck and an everted rim. The foot is narrowed,
the bottom concave in shape. Two ribbon-like handles with cone-like appendix on the top
connect the rim and shoulder. Four regularely arranged wart-like protuberances are on
the widerst part of the belly. Decoration that consists of irregularely incised horizontal
lines is on the neck surface, while the vertical grooves are on the belly. The vessel of
thin walls, good manufacture, blackpolished surface. Dimensions – height: 11.6 cm; rim
diameter: 8 cm; bottom diameter: 4.3 cm (Fig. 95/9);
• A bowl with a wide, rounded belly, a short, conical neck and a horizontally profiled rim.
The bottom is gradually narrowed and flat. Two smaller ribbon-like handles, oppositely
placed, are on the shoulder. Four symmetrically arranged wart-like protuberances, bended
downward, are immediately under the widest part of the belly. Decoration that consisted
of a double incised zigzag line is on the rim. The join between the neck and the shoulder is
accentuated by two parallel, horizontally incised lines with a line of dotted stings between
them. The rounded belly is decorated with narrow, vertical grooves. The vessel of thin walls,
average manufacture, darkbrown colour. Exposed to high temperature. Dimensions – height:
8 cm; rim diameter: 10 cm; bottom diameter: 5 cm (Fig. 95/10);

трбуха аплицирана је пластична трака која повезује четири симетрично распоређене
тракасте дршке у нивоу доњег корена. Цела горња половина трбуха украшена је благим вертикалним канелурама. Керамика тањих зидова, фине фактуре, мрке и црне
боје. Димензије – висина: 22 cm; пречник обода: 9 cm; пречник дна: 7,5 cm (Сл. 95/4);
• Пехар заобљеног трбуха, коничног врата и благо разгрнутог обода. Стопа је сужена,
конично моделована, дно равно. Две тракасте дршке, са рожастим додацима на највишем делу, повезују обод и раме суда. По гребену дршки изведен је низ јамичастих
удубљења. Испод заобљеног трбуха налазе се четири правилно распоређена брадавичаста испупчења повијена надоле. На врату су постављене хоризонталне, док
су по рамену вертикалне, благе канелуре. Керамика танких зидова, фине фактуре,
црнополиране површине. Димензије – висина:11 cm; пречник обода: 6 cm; пречник
дна: 4 cm (Сл. 95/5);
• Пехар заобљеног трбуха, коничног врата, благо разгрнутог и елипсоидно моделованог обода. На развученим крајевима обода налазе се лучна проширења у облику
кружног одсечка. Стопа је сужена и благо наглашена. Две тракасте дршке са рожастим додацима на највишем делу повезују обод и раме суда. Нешто испод најширег
дела трбуха постављена су четири правилно распоређена брадавичаста испупчења,
благо повијена надоле. На врату су три хоризонталне канелуре, а на рамену, између
дршки, узане и непрецизно изведене вертикалне канелуре распоређене у метопе.
Керамика је тањих зидова, средње фактуре, светломрке боје. Димензије – висина:
11 cm; пречник обода: 5,5 cm; пречник дна: 4,5 cm (Сл. 95/6);
• Пехар прилично заобљеног трбуха, левкастог врата, благо разгрнутог и елипсоидно
моделованог обода. Стопа је цилиндрична, дно конкавно. Две дршке елипсоидног
пресека, са купастим испупчењима на највишем делу (ansa cornuta) повезују обод
и раме суда. Целом дужином дршке постављено је пластично ребро, а уз спољне
ивице урезане су по две линије. Испод најширег дела трбуха налазе се четири већа
брадавичаста испупчења, благо повијена надоле. Врат је у горњем делу украшен
хоризонталним жљебовима, а у доњем мотивом розете (око јамичастог удубљења
изведени су тачкасти убоди). Трбух је декорисан широким, благим канелурама.
Керамика тањих зидова, средње фактуре, мрке боје, полиране спољне површине.
Димензије – висина: 14 cm; пречник обода: 7,5 cm; пречник дна: 5,5 cm (Сл. 95/7);
• Мањи, неправилно обликован пехар, благо профилисаног трбуха, конусног врата и
незнатно разгрнутог обода. Стопа сужена, конично моделована, дно равно. Две тракасте дршке са рожастим додацима на врху (ansa cornuta) повезују обод и раме суда.
Дуж дршки изведено је по једно пластично ребро. Испод заобљеног трбуха налазе
се четири правилно распоређена брадавичаста испупчења, благо повијена надоле.
Керамика тањих зидова, финије фактуре, мрке боје и углачане површине. Димензије
– висина: 8 cm; пречник обода: 3 cm; пречник дна: 3 cm (Сл. 95/8);
• Пехар заобљеног трбуха, левкастог врата и разгрнутог обода. Стопа је сужена, цилиндричног облика, дно конкавно извијено. Две тракасте дршке са купастим додацима на
врху повезују обод и раме суда. На најширем делу трбуха налазе се четири правилно
распоређена брадавичаста испупчења. На врату је украс изведен неправилно урезаним хоризонталним линијама, а на трбуху шире вертикалне канелуре. Керамика
тањих зидова, фине фактуре, црнополиране површине. Димензије – висина: 11,6 cm;
пречник обода: 8 cm; пречник дна: 4,3 cm (Сл. 95/9);
• Здела широког, заобљеног трбуха, кратког коничног врата и хоризонтално
профилисаног обода. Дно је постепено сужено и равно. На рамену се налазе две
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• A bowl with a slightly
rounded belly, a wide,
conical neck and a horizontally profiled rim.
The bottom is gradually
narrowed and flat. Two
ribbon-like handles connect the middle part of
1
2
the neck and shoulder.
The rim is decorated
Сл. 96 - Мојсиње, Лугови – Бент, хумка I, гроб 13 (Никитовић,
with a double zigzag line.
Стојић, Васић 2002; фото М. Бојовић)
Fig. 96 - Mojsinje, the site of Lugovi – Bent, mound I, grave 13
Four regularely arranged
(after Никитовић, Стојић, Васић 2002; photo M. Bojović)
wart-like protuberances,
bended downward, are
on the widest part of the belly. The join between the neck and shoulder is emphasized by a
row containing short notches. Rounded belly is grooved. The vessel of thin walls, average
manufacture, darkbrown colour. Dimensions – height: 10.3 cm; rim diameter: 10.5 cm: bottom diameter: 5 cm (Fig. 96/1);
• A bigger bowl with a rounded belly, a conical neck and a horizontally profiled rim, that
served as a lid for the urn 2. Wide, ribbon-like handles connect the neck and shoulder. Sets
consisting of three connected wart-like protuberances are on the cospicious parts of the
belly. The shoulder is decorated with vertical channels. The vessel of thick walls, average
manufacture, black colour, poorly baken. Dimensions – height: 20 cm; rim diameter: 21.5 cm;
bottom diameter: 8.5 cm (Fig. 96/2).
Following items were in the urn:
• A damaged bone amulet semicircular in shape with a small circular opening on the upper,
arch-like modeled part. Length: 2.3 cm (Fig. 97/2);
• A bronze pin with a husk-shaped head made of a rod rectangular in cross-section. Length:
13 cm (Fig. 97/5);
• An elongated whetstone, oval in shape, with circular openings on the opposite sides. Length:
8.6 cm (Fig. 97/1).
In the urn 2 was found:
• A bronze knife triangular in shape, with three rivets on the elongated part. The summit is
missing. The length of preserved part: 7.5 cm (Fig. 97/4).
In the beaker was:
• A flint arrow triangular in shape, where the narrower side is concavely shaped, retouched
on both sides. Length: 2.5 cm (Fig. 97/3).
On the fired place was uncovered
• A damaged flint arrow triangular in shape. Preserved length: 2.2 cm.
MOUND II was made of earth as well, with sporadic finds of pebbles and gravel, measuring 17 m in diameter and 0.5 m of height (Fig. 98/1). Only grave 1 belonged to the Bronze Age
(Никитовић, Стојић, Васић 2002: 36).
Grave 1 was uncovered at the northwestern tumulus periphery. Burnt bones of the deceased
were lying in a quite damaged urn, while the grave inventory was represented by a beaker:

130

наспрамно постављене мање тракасте
дршке. Непосредно испод најширег дела
трбуха симетрично су постављена четири
брадавичаста испупчења повијена надоле.
1
По ободу је декорација изведена урезаном
двоструком цикцак линијом. Прелаз врата
у раме наглашен је двема паралелним,
хоризонтално урезаним линијама између
којих је низ тачкастих убода. Заобљен трбух
украшен је узаним вертикалним канелу2
рама. Керамика тањих зидова, средње фактуре, мрке боје. Била је изложена високој
температури. Димензије – висина: 8 cm;
пречник обода: 10 cm; пречник дна: 5 cm
(Сл. 95/10);
• Здела блаже заобљеног трбуха, широког
левкастог врата и хоризонтално профи3
лисаног обода. Дно је постепено сужено и
равно. Две тракасте дршке повезују средину
врата и раме. Обод је декорисан двоструком цикцак линијом. На најширем делу
трбуха налазе се четири правилно распоређена брадавичаста испупчења повијена
надоле. Прелаз из врата у раме наглашен
4
5
је низом кратких зареза. Заобљен трбух
је декорисан благим вертикалним канелурама. Керамика тањих зидова, средње
Сл. 97 - Мојсиње, Лугови – Бент,
хумка
I, гроб 13 (Никитовић, Стојић,
фактуре, мрке боје. Димензије – висина:
Васић 2002; фото М. Бојовић)
10,3 cm; пречник обода: 10,5 cm: пречник
Fig. 97 - Mojsinje, the site of Lugovi
дна: 5 cm (Сл. 96/1);
– Bent, mound I, grave 13 (after
Никитовић, Стојић, Васић 2002;
• Велика здела заобљеног трбуха, левкастог
photo M. Bojović)
врата и хоризонтално профилисаног обода,
откривена у функцији поклопца урне 2. Врат
и раме повезују широке тракасте дршке. На истуреним деловима трбуха налазе се
наспрамно постављена по три спојена брадавичаста испупчења. Раме је украшено
благим вертикалним канелурама. Керамика дебљих зидова, средње фактуре, лоше
печена, црне боје. Димензије – висина: 20 cm; пречник обода: 21,5 cm; пречник дна:
8,5 cm (Сл. 96/2).
У урни 1 су се налазили:
• Оштећен коштани амулет полукружног облика са малим кружним отвором на горњем
лучно издвојеном делу. Дужина: 2,3 cm (Сл. 97/2);
• Бронзана игла махунастог типа са стаблом правоугаоног пресека. Дужина: 13 cm
(Сл. 97/5);
• Камени брус издуженог, овалног облика, са кружним отворима на наспрамним
странама. Дужина: 8,6 cm (Сл. 97/1).
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Сонда А
Sondage A

Гроб 1
Grave 1

Фрагменти костију
Bone fragments urn
Гроб 5
Grave 5

Фрагменти костију
Bone fragments

Гроб 4
Grave 4

Спалиште
Fired surface

Гроб 3
Grave 3

1

Гроб 2
Grave 2
Југозападно проширење
Southwestern extension

Површина
под облутком
Pebbled surface

0

1

2m

2

Сл. 98 - Мојсиње, Лугови – Бент, хумка II:
1 – основа хумке; 2 – пехар из гроба 1 (Никитовић,
Стојић, Васић 2002; фото М. Бојовић)
Fig. 98 - Mojsinje, the site of Lugovi – Bent,
mound II: 1 – mound base; 2 – beaker from the
grave 1 (after Никитовић, Стојић, Васић 2002;
photo M. Bojović)

• A beaker with a low, rounded belly, a cylindrical neck, a slightly everted and ellipsoid rim.
The bottom is narrow and flat. Two oppositely arranged handles connect the rim and
shoulder. The handles are ellipsoid in cross-section, with a horn-like appendix on the top.
The join between the belly and neck is accentuated with a boundle made of three horizontal
grooves, framed with the short notches. Four regularely placed wart-like protuberances are
on the most conspicuous part of the belly. The belly is decorated with the vertical grooves.
The vessel of thin walls, average manufacture, darkbrown colour. Dimensions – height:
12.5 cm; rim diameter: 7.5 cm; bottom diameter: 5.5 cm (Fig. 98/2).

MOUND V was, because of dense vegetation on it, excavated by a central sondage directed
east-west, subsequently enlarged towards the south and north in order to cover the whole tumulus.
Here only grave 1 belonged to the Bronze Age. Incinerated bones of the deceased were placed into
an urn out of which only the lower part remained preserved. The inventory consisted of:
• A lower half of the urn with a flat bottom. The vessel of better manufacture, darkbrown
colour. Dimensions – preserved height: 7.5 cm; bottom diameter: 7 cm (Fig. 99/1);
• A bronze knife triangular in shape. Three rivet holes for handle fastening are on the enlarged
head, while the forth one, with a preserved rivet, was placed next to spine. Dimensions –
length: 9.2 cm; width by the handle: 3.3 cm (Fig. 99/2);
• A bronze pin, bended and breaked into six fragments. Pin’s head is biconical in shape, the
neck is enlarged and horizontally pierced. Body is rectangular in cross-section. Length:
over 20 cm (Fig. 99/3).
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Из урне 2 потиче:
• Бронзани нож троугаоног облика са три нитне
на проширеном делу. Врх недостаје. Дужина
очуваног дела: 7,5 cm (Сл. 97/4).
У пехару је остављена:
• Троугаона кремена стрелица са конкавном ужом
страницом, ретуширана са обе дуже стране.
Дужина: 2,5 cm (Сл. 97/3).
На спалишту је откривена:
• Оштећена троугаона кремена стрелица. Очувана
дужина: 2,2 cm.

1

ХУМКА II је такође земљане калоте са спора2
дичним налазима облутака и шљунка, пречника 17 m
и висине 0,5 m (Сл. 98/1). Бронзаном добу припада само
гроб 1 (Никитовић, Стојић, Васић 2002: 36).
Гроб 1 је откривен на северозападној периферији
хумке. Калцинисане кости покојника су положене у
доста оштећену урну, док је прилог чинио један пехар:
• Пехар ниског, заобљеног трбуха, цилиндричног
3
врата, благо разгрнутог и елипсоидно моделованог обода. Дно је сужено, равно. Две наспрамно Сл. 99 - Мојсиње, Лугови – Бент, хумка V,
постављене дршке спајају обод и раме суда. налази из гроба 2 (Никитовић, Стојић,
Васић 2002; фото М. Бојовић)
Дршке су елипсоидног пресека, на горњем делу
Fig.
99
- Mojsinje, the site of Lugovi –
са по једним рожастим испупчењем. Прелаз
Bent, mound V, findings from grave 2
врата у трбух наглашен је снопом од три хори- (after Никитовић, Стојић, Васић 2002;
зонталне канелуре оивичене кратким зарезима.
photo M. Bojović)
На најистуренијем делу трбуха налазе се четири
правилно распоређена брадавичаста испупчења. Трбух је украшен узаним вертикалним канелурама. Керамика тањих зидова, средње фактуре, мрке боје. Димензије
– висина: 12,5 cm; пречник обода: 7,5 cm; пречник дна: 5,5 cm (Сл. 98/2).

ХУМКА V је због густе вегетације истраживана централном сондом правца исток–
запад, која је затим проширена ка југу и северу како би се обухватио цео габарит хумке.
Од истражених целина, само доста оштећен гроб 2 припада бронзаном добу. Спаљене кости
покојника положене су у урну од које је очуван само доњи део. Инвентар гроба су чинили:
• Доња половина урне са равним дном. Керамика боље фактуре, мрке боје. Димензије
– очувана висина: 7,5 cm; пречник дна: 7 cm (Сл. 99/1);
• Бронзани нож троугаоног облика. Три отвора од нитни за причвршћивање дршке
налазе се на проширеној глави, док је четврти, са очуваном нитном, постављен уз
сам хрбат. Димензије – дужина: 9,2 cm; ширина код дршке: 3,3 cm (Сл. 99/2);
• Бронзана игла, савијена и изломљена у шест делова. Глава игле је биконична, врат
проширен и хоризонтално пробушен. Пресек стабла је четвртаст. Дужина: преко
20 cm (Сл. 99/3).
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MRČAJEVCI, THE SITE OF GUŠAVAC
At approximately one kilometer from the left bank of the river West Morava, on a high,
floodsafe river terrace, within the area of the village of Mrčajevci, a necropolis that consisted of five
barrows of larger dimensions with preserved stone monuments on their surfaces, was registered.
After completing all conditions needed for excavations, only three mounds remained preserved,
where one of them (mound III) was very hard to recognize. Excavations were conduced in several
campaigns – in 1970, 1974 and 1975
under the directorship of Milena
Ikodinović (Fig. 100). It was established that the original prehistoric
units were almost completely
destroyed by later foundation of a
huge medieval necropolis, consisted
of almost 200 graves (Радичевић
2000). While working on the prehistoric material, the most intensive
attention was paid on the Iron Age
items, which really represented the
largest amount between prehistoric
findings (Стојић 1997). However,
beside them, a number of ceramic
sherds and one reconstructed vessels
Сл. 100 – Мрчајевци, Гушавац
from mound II (Икодиновић 1985:
Fig. 100 – Mrčajevci, the site of Gušavac
кат. бр. 6) originated from the Early
Bronze Age:
• A vessel sharply profiled, with a quite indrawn rim and a flat bottom. Along the rim runs
a band made of three parallel incisions with a row of hanging triangles below it. The
hanging triangles and the other row of triangles with the summits upwards, decorated
with slatwise lines, are separated by a narrow band. The vessel of a good manufacture,
grey-darkbrown colour. Dimensions – height 8 cm; rim diameter: 9.5 cm; bottom diameter: 9.5 cm (Fig. 101).

PRIJEVOR, THE SITE OF ADE

A mound on the site of Ade in the village of Prijevor was not far from the group of mounds
at Vidova-Prijevor cemetery which all together probably were making a bigger necropolis. Similar
to previously described mounds from the West Morava valley, this necropolis was founded on the
floodsafe river terrace as well, above the Kamenica and the West Morava confluence, app. 500 m
far from the left river bank. It was excavated in 1996 in collaboration of National Museum in Čačak
and Archaeological Institute in Belgrade, while the excavating team consisted of Lidija Nikitović,
Milorad Stojić and Rastko Vasić (Stojić, Nikitović 1996; Никитовић 2000).
The mound at the site of Ade is charaterizied by a hardly visible callote, having diameter of
15 m and height of 0.85 m. On its periphery was a ring made of pebbles, densely arranged in two to
three rows, with the inner side very solidly made, having the average width of 1.2 m and diameter
of 14 m (Fig. 102). Traces of charred wood and ceramic sherds were between the pebbles, which,
according to the opinion of the team members, the most probably belonged to the urn from the grave
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МРЧАЈЕВЦИ, ЛОКАЛИТЕТ ГУШАВАЦ
На око километар удаљености од леве обале Западне Мораве, на високој, безбедној
речној тераси у атару села Мрчајевци, евидентирана је некропола од пет тумула, већих
димензија, на којима су били видљиви необрађени камени споменици – рипе. Кад су се
стекли услови за теренска истраживања, остала су очувана три тумула из претходне групе,
од којих је један (хумка III) био врло тешко уочљив. Истраживања су обављена у више
кампања – 1970, 1974. и 1975. године под руководством
Милене Икодиновић (Сл. 100). Установљено је да су
оригиналне целине из праисторије скоро у потпуности
уништене каснијим укопавањем велике средњовековне
некрополе коју је чинило близу 200 гробова (Радичевић
2000). Приликом обраде праисторијског материјала,
највећа пажња је посвећена предметима из гвозденог
доба, који су заиста чинили највећи број налаза (Стојић
1997). Међутим, поред предмета из гвозденог доба, на
време оснивања некрополе указује и један број керамичких уломака и један реконструисан суд из хумке
II (Икодиновић 1985: кат. бр. 6) који потичу из раног
бронзаног доба:
• Суд оштре профилације, јако увученог обода
и равног дна. Дуж линије обода тече трака од
три паралелна уреза, испод које је постављен
низ висећих троуглова унутар којих је урезан
троструки „V” мотив. Овај низ висећих троуглова
раздвојен је ужом неорнаментисаном траком
Сл. 101 – Мрчајевци, Гушавац, реконструисан суд из хумке II
од низа троуглова са врхом навише, унутар
(Икодиновић 1985)
којих је урезан орнамент у виду косих линија.
Fig.
101
–
Mrčajevci, the site of Gušavac,
Добра фактура, боја сиво-мрка. Димензије –
reconstructed vessel from mound II
висина 8 cm; пречник обода: 9,5 cm; пречник дна:
(after Икодиновић 1985)
9,5 cm (Сл. 101).

ПРИЈЕВОР, ЛОКАЛИТЕТ АДЕ

Хумка на локалитету Аде у селу Пријевор налази се на неколико десетина метара
удаљености од групе хумки на Видовско-пријеворском гробљу, са којима је вероватно сачињавала већу некрополу. Слично претходно описаним хумкама из долине Западне Мораве, и ова
некропола је формирана на безбедној речној тераси, изнад ушћа реке Каменице у Западну
Мораву, на око пола километра од леве речне обале. Истраживана је 1996. године у сарадњи
Народног музеја у Чачку и Археолошког института у Београду, а истраживачку екипу су чинили
Лидија Никитовић, Милорад Стојић и Растко Васић (Stojić, Nikitović 1996; Никитовић 2000).
Хумку на локалитету Аде карактерише слабије уочљива калота, пречника 15 m и
висине 0,85 m. По ободу је имала прстен од речног облутка, густо слаган у два-три реда,
просечне ширине од 1,2 m, пречника 14 m, чија је унутрашња ивица солидно израђена
(Сл. 102). Међу облуцима местимично су налажени комади угљенисаног дрвета и фрагменти керамике, који су, према руководиоцима истраживања, највероватније припадали
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2 (Никитовић 2000: 6, with footnote 4). On the southern part of
Група керамике
Group of ceramics
the ring was a damaged surface
measuring 2.5 х 1.5 m. A primary
grave from the Early Bronze Age
and a secondary from the Middle
Bronze Age, a central group of ves0
1 2m
sels, a surface with ceramics at the
outer side of the ring and a fired
place were found.
Централни налаз
Гроб 1
Central finding
Grave 1
Central group consisted
of four vessels vertically placed in
a line, directed east-west. These
objects, badly preserved, were represented by:
• A beaker conical in shape
with the ribbon-like handles. Its shape was conГроб 2 │ Grave 2
Спалиште │ Fired surface
firmed by several characteristic fragments, insufСл. 102 – Пријевор, Аде, основа хумке (Stojić, Nikitović 1996 )
ficient for reconstruction. Fig. 102 – Prijevor, the site of Ade, mound base (after Stojić, Nikitović
The vessel of a lightbrown
1996)
and darkbrown colour,
rough manufacture, poorly baken;
• A beaker conical in shape, with a flat bottom and a rim, which surface is decorated with the
fingerprints. Two oppositely placed handles leave the rim, while between them are larger
wart-like protuberances. The vessel of a lightbrown colour, rough manufacture, polished
surface, poorly baken. Dimensions – height: 10 cm; rim diameter: 13 cm; bottom diameter:
7 cm (Fig. 103/1);
• Into the previously described beaker was a small beaker with a rounded belly, a short conical neck and a slightly everted rim. The bottom is flat and not accentuated. The rim and the
belly are connected by two oppositely placed ribbon-like handles, slightly exceeding the rim
height. The vessel of a dark-grey colour, tempered with sand, poorly baken. Dimensions –
height: 6.5 cm; rim diameter: 6.8 cm; bottom diameter: 3 cm (Fig. 103/2);
• A fragmented beaker conical in shape, with accentuated rim and a flat bottom. There is
preserved a ribbon-like handle leaving the rim and not exceeding its height. Of a rough
manufacture, thick walls unevenly modeled, orange-darkbrown and darkbrown colour,
poorly baken. Dimensions – height: 12 cm; bottom diameter: 6 cm (Fig. 103/3);
• A fragmented beaker with a rounded biconical belly and a wider conical, unseparated neck.
The bottom is flat, unemphasized.
There is a preserved part of the ribbonlike handle leaving from the cones
join. The vessel of a darkbrown colour,
polished surface, tempered with sand.
Dimensions – height: 12 cm; bottom
diameter: 7 cm (Fig. 103/4).
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1

2

урни из гроба 2 (Никитовић 2000: 6, са напоменом 4). У јужном делу прстена, на површини
димензија 2,5 х 1,5 m, постојало је оштећење. Поред каменог прстена, откривени су примарани гроб из раног и један секундарни из средњег бронзаног доба, централна група
керамичких судова, површина са керамиком са спољне стране прстена и једно спалиште.
Централна група судова састојала се од четири посуде постављене у низу, у вертикалном положају, правцем исток–запад. Предмете из ове целине, откривене у доста лошем
стању, чинили су:
• Пехар коничног облика са тракастим дршкама. Облик је утврђен на основу карактеристичних фрагмената којих није било довољно за комплетну реконструкцију. Боја
светломрка и мрка, груба фактура, лоше печен;
• Пехар коничног облика, равног дна и обода, по чијој је површини изведено утискивање врхом прста. Од обода полазе две наспрамно постављене тракасте дршке,
између којих су већа брадавичаста испупчења. Боја светломрка, груба фактура,
грубо глачана површина, лоше печен. Димензије – висина: 10 cm; пречник обода:
13 cm; пречник дна: 7 cm (Сл. 103/1);
• У претходно описаном пехару налазио се мали пехар заобљеног трбуха, кратког
левкастог врата и благо извијеног обода. Дно је равно и ненаглашено. Обод и трбух
спајају две наспрамно постављене тракасте дршке, које сасвим благо прелазе висину
обода. Боја мрко-сива, у фактури примеса песка, лоше печен. Димензије – висина:
6,5 cm; пречник обода: 6,8 cm; пречник дна: 3 cm (Сл. 103/2);
• Фрагментован пехар коничног облика, наглашеног обода и равног дна. Очувана је
једна тракаста дршка која полази од обода и не прелази његову висину. Груба фактура,
лоше печен, зидови дебљи и неравно моделовани. Боја неуједначена наранџасто-мрка
и мрка. Димензије – висина: 12 cm; пречник дна: 6 cm (Сл. 103/3);
• Фрагментован пехар заобљеног биконичног трбуха и ширег коничног неиздвојеног
врата. Дно је равно, ненаглашено. Очуван је део тракасте дршке која полази од споја
конуса. Боја мрка, приглачана површина, у фактури примеса песка. Димензије –
висина: 12 cm; пречник дна: 7 cm (Сл. 103/4).
Гроб 1 представља примарну гробну целину. Налазио се у западном делу хумке,
удаљен 3,75 m од првобитног центра тумула тј. од централне групе судова. Ову целину
чини плитко укопана јама пречника 1 m, у којој су положене спаљене кости, комади угљенисаног дрвета и местимично црвена нагорела земља, а у њеном средишњем делу лежала
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Сл. 103 – Пријевор, Аде: 1-4 - судови из центра хумке; 5 – пехар из гроба 2 (Stojić, Nikitović 1996;
фото М. Бојовић)
Fig. 103 – Prijevor, the site of Ade: 1-4 – vessels from mound center; 5 – beaker from grave 2
(after Stojić, Nikitović 1996; photo M. Bojović)
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Grave 1 represented a primary burial. It was situated at the western part of the mound,
3.75 m far from the primary center, i.e. central group of vessels. This unit consisted of a shallow
pit, 1 m in diameter, where some burnt bones, charred wood and here and there red burnt earth
were placed, while in the central part were two whole and one fragmented pebble. The incineration
was out the mound and the pyre content has been brought into the prepared pit. Four groups of
ceramic sherds, found at the western part of the mound, by the outer line of the ring, indicate to the
time of the mound foundation. These units could have represented a trace indicating the ancient
ritual spots or, on the other hand, fragmented vessels were the consequence of deeper ploughing.
Grave 2 was found at the southwestern mound sector, just below the surface. The ring was
damaged by digging the grave 2, while several pebbles were used for grave framing. One beaker
each was placed next to urn belly, having a function of the grave inventory, out of which one was
reconstructed:
• A deformed beaker with a rounded belly, a narrow conical foot and a concave bottom. The
neck is conical, the rim is slightly everted on the outer side. Two oppositely placed handles,
pentagonal in cross-section, connect the rim and shoulder. On the handle’s top are small
horn-like endings. Four wart-like protuberances, slightly bended downward, are symmetrically placed on the widest part of the belly. Three parallel wide and shallow grooves are on
the neck. The vessel of grey-darkbrown colour, temperd with sand. Dimensions – height:
12 cm; rim diameter: 5.5 cm; bottom diameter: 3 cm (Fig. 103/5);
• Characteristic parts of the other beaker are a narrow, plastically modeled bottom, parts of
a conical neck with shallow horizontal grooves, a rounded belly with a ribbon-like handle.
Shallow vertical grooves are on the belly surface, while the handles have horn-like endings.
Near urn was a fired place ellipsoid in shape, having dimansions of 1.6 х 1.2 m and depth of
0.3 m, formed out in a pit conical in cross-section and with a flat bottom. A soil of red burnt earth
was especially intensive by the north side, measuring 0.25 m. There were not any human bones.

TURICA, THE SITE OF OŠLJEVAC

At the distance of 500 m from the mound on the site of Rajića Brdo, on the same mountain
range, there was a mound belonging the the village of Turica. This mound was damaged at the
southern part by a local road, and for that reason had the dimension of 12 х 15 m, and the height
measured from the base level of 1.62 m. The excavation was organized in 1989 under the directorship of Milena Ikodinović.
Archaeological excavation revealed a more complex stratigraphy in comparison to many
other tumuli in the wider area (Fig. 104) (Никитовић 1994). On the level of original humus, the
terrain was firstly leveled, and from that point a pit was digged into a sterile soil (Fig. 105/2). The
pit was rectangular in shape, with slightly rounded edges, measuring 1.6 х 1.1 m, and depth of 0.4 m,
directed northeast – southwest by longer sides. The pit filling consisted of dark mixed earth with
pieces of soot, red greasy earth lumps (probably ochre) and an atypical ceramic fragment. Around
this pit streched a layer having the same qualities, app. 10 cm thick, having diameter of 5.5 m. Above
this layer, postponed to the south from the central pit, a surface with red baked earth was lying,
2 m in diameter. Unequal intensity of baken soil indicated that it was brought and dispersed here
(Никитовић 1994: 31). A layer of grey-darkbrown soil with the lumps of soot was above the layer
of baken earth. On its upper level, in the primary mound center, a construction made of stone slabs
was found, resembling and open cist (grave 3), of inner dimensions 0.8 х 0.5 m, directed northeast
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су два цела и један фрагментован облутак. Спаљивање је обављено ван хумке, након чега
је садржај са ломаче пренет у припремљену гробну јаму. На време настанка тумула могу
указивати и четири групе уломака грнчарије, на западном делу тумула, уз спољну ивицу
прстена. Ове целине могу представљати траг који упућује на древна ритуална места или
је, пак, фрагментованост судова била последица дубљег орања.
Гроб 2 је откривен у југозападном делу хумке, готово испод саме површине.
Постављањем урне 2 оштећен је прстен, а неколико облутака послужило је за ограђивање
гробног места. Уз обе стране трбуха урне остављен је по један пехар истог типа, у функцији
прилога, од којих је један реконструисан:
• Деформисан пехар заобљеног трбуха, сужене коничне стопе и конкавно извијеног дна.
Врат је коничан, обод благо извијен на спољну страну. Две наспрамно постављене
дршке петоугаоног пресека, благо угласто преломљене, повезују обод и раме суда.
На највишем делу дршке имају мале рожасте завршетке. На најширем делу трбуха
симетрично су постављена четири брадавичаста испупчења, благо повијена надоле.
По врату се налазе три паралелне хоризонталне плитке канелуре. Боја сиво-мрка, са
доста крупнијег песка у фактури. Димензије – висина: 12 cm; пречник обода: 5,5 cm;
пречник дна: 3 cm (Сл. 103/5);
• Од карактеристичних делова другог пехара издвајају се сужено, пластично моделовано дно, делови коничног врата са плитким хоризонталним канелурама, те заобљен
трбух са тракастом дршком. По површини трбуха постављене су плитке вертикалне
канелуре, док дршке имају рожаст завршетак.
У близини урне налазило се спалиште елипсоидног облика, димензија 1,6 х 1,2 m и
дубине 0,3 m, формирано у јами коничних страна и равног дна. Посебно је интензиван слој
црвено печене земље уз северну ивицу, дебљине 0,25 m. Људских костију није било.

ТУРИЦА, ЛОКАЛИТЕТ ОШЉЕВАЦ

На удаљености од око 500 m од тумула на локалитету Рајића Брдо, на истој планинској
греди, налазила се хумка која припада атару села Турица. Хумка је за трећину оштећена
на јужној страни просецањем сеоског пута, тако да су димензије износиле 12 х 15 m, а
висина од нивоа здравице 1,62 m. Археолошка ископавања организована су 1989. године
под руководством Милене Икодиновић.
Археолошким истраживањима утврђена је нешто сложенија стратиграфија него код
већине тумула у широј околини (Сл. 104) (Никитовић 1994). На нивоу првобитног хумуса
прво је извршено нивелисање терена и са те нивелете укопана је јама у здравицу (Сл. 105/2).
Јама је правоугаоног облика, благо заобљених ивица, димензија 1,6 х 1,1 m, дубине 0,4 m,
оријентисана дужим странама правцем североисток–југозапад. Испуну је чинила тамна
мешана земља са комадићима гара и грумењем масне црвене земље (вероватно окера) и
само један фрагмент атипичне керамике. На земљи око овог укопа простирао се слој истог
квалитета, дебљине 10-ак cm, у пречнику 5,5 m. Над овим слојем, померено у односу на
централни укоп према југу, лежала је површина црвено печене земље, пречника око 2 m.
На основу неједнаког интензитета печења земље, дошло се до закључка да је она пребачена
са стране и расута (Никитовић 1994: 31). Над слојем печене, насут је слој сиво-мрке земље,
у којој је било и грумења гара. На његовој горњој нивелети, у првобитном центру тумула,
постављена је конструкција од камених плоча у облику отворене цисте (гроб 3), унутрашњих
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- southwest (Fig. 105/1). Lower
edge of the vertical slabs was at
the depth of 1.1 m measured from
the mound summit. Cist was filled
exclusively with earth by quality
Гроб 2 │ Grave 2
equal with the surrounding one.
Гроб 1
The only finding represented a
Grave 1
Пехар
Beaker
ceramic vessel:
• A beaker with a long, cylindrical neck with a handle
connecting the rim and
shoulder. Because of poor
Гроб 3
Grave 3
manufacture the vessel fell
1m
apart during the excavation 1
(Fig. 105/1).
On the same level with
the grave structure, at the north
mound sector, a vessel of smaller
dimensions, probably left during
Печена земља │ Baked earth
the pouring of the embankment,
was found:
• A beaker with a spherical
belly, a flat, not accentuated
Мрка земља │ Dark soil
bottom and a high, cylindriПрвобитни хумус │ Original humus
Црвена земља │ Red soil
Мрко-сива са гаром │ Dark-grey with soot
cal neck. The rim is slightly
Тамно-мрка са гаром │ Dark-brown with soot
1m
everted. The vessel probably
Црвена масна земља │ Red oily soil
2
had a handle, not preserved.
Of a darkbrown colour,
Сл. 104 – Турица, Ошљевац, основа и профили хумке
(Никитовић 1994)
badly baken, tempered with
Fig. 104 – Turica, the site of Ošljevac, mound base and profiles
sand. Dimensions - height:
(after Никитовић 1994)
10 cm; rim diameter: 5.5
cm; bottom diameter: 4.5
cm (Fig. 106/1).
Grave 1 was at the northen part of the mound as well, 1.8 m far from the center. This unit
consisted of an oval surface with pieces of soot and a smaller quantity of insufficiently burnt
bones, measuring 0.6 х 0.5 m. The following items represented the grave inventory:
• A torc of circular cross-section with hammered and twisted ends, out which one is damaged. Geometrical incised decoration is hardly visible because of thick patina. Diameter:
14.6 cm (Fig. 106/2);
• A fragmented spectacle-shaped pendant made of a bronze wire with a spirally coiled joint
placed between the discs (Fig. 106/4);
• A damaged bronze knife triangular in shape, with a slightly enlarged head and two
partially preserved perforations for rivets. Dimensions – length: 9.3 cm; biggest width:
2.6 cm (Fig. 106/3);
• A small fragmented hair ring made of a double coiled bronze wire, segmental in crosssection (Fig. 106/5).
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Сл. 105 – Турица, Ошљевац: 1 – камена циста; 2 – централни укоп (Никитовић 1994)
Fig. 105 – Turica, the site of Ošljevac: 1 – stone cist; 2 - central pit (after Никитовић 1994)

димензија 0,8 х 0,5 m, оријентисана правцем североисток–југозапад (Сл. 105/1). Доња ивица
насатично постављених плоча налазила се на дубини од 1,1 m од постављеног врха. Циста
је била испуњена искључиво земљом која по квалитету одговара околној. Једини налаз
чинио је керамички суд:
• Пехар лоптастог трбуха и дугачког, цилиндричног врата, са дршком која спаја обод
и раме суда. Суд се због лоше фактуре распао приликом откривања (Сл. 105/1).
На истој нивелети са гробном конструкцијом, у северном делу хумке, откривен је
још један суд истог типа, мањих димензија, вероватно остављен у току насипања хумке:
• Пехар лоптастог трбуха, равног, ненаглашеног дна и високог, цилиндричног врата.
Обод је сасвим благо разгрнут. Суд је највероватније имао једну дршку која није очувана. Боја мрка, лоше печен, у фактури примеса ситног песка. Димензије – висина:
10 cm; пречник обода: 5,5 cm; пречник дна: 4,5 cm (Сл. 106/1).
Гроб 1 се налазио такође у северном делу хумке, на удаљености 1,8 m од постављеног центра. Ову целину чини овална површина, са комадићима гара и мањом количином
недовољно горелих костију, димензија 0,6 х 0,5 m. Гробни инвентар су чинили:
• Торквес кружног пресека са раскуцаним и увијеним крајевима, од којих је један
оштећен. Услед јаке патине само местимично се распознаје геометријска урезана
декорација. Пречник: 14,6 cm (Сл. 106/2);
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Сл. 106 – Турица, Ошљевац: 1 – пехар из насипа; 2-5 – налази из гроба 1 (Никитовић 1994; фото М. Бојовић)
Fig. 106 – Turica, the site of Ošljevac: 1 – beaker from the embankment; 2-5 – findings from grave 1
(after Никитовић 1994; photo M. Bojović)
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Сл. 107 – Турица, Ошљевац, нож из гроба 2 (Никитовић 1994; фото М. Бојовић)
Fig. 107 – Turica, the site of Ošljevac, knife from grave 2 (after Никитовић 1994; photo M. Bojović)

Below the torc was a dark stain that might have indicated to the residue of some organic
material, eventually a textile or a leather in which was wrapped.
Grave 2 was uncovered at the northern mound section, 2.1 m far from the center. This was
a surface measuring 1.5 х 0.5 m that consisted of a thin soil with soot, app. 1 cm thick, directed
east-west, without any trace of the deceased, determining it as a cenotaph (Никитовић 1994: 32).
On the sooted surface a pronouncedly dark stain, oval in shape stood out, possibly the remains
of an organic material on which the bronze knife was lying:
• A knife with a flat, damaged cutting edge, a slightly arched spine and a narrow implant
on which are preserved two holes for fastening. Dimensions – length: 12.8 cm; width:
2.4 cm (Fig. 107).

ČAČAK, THE SITE OF BELJINA

Albeit the prehistorical items are qute rare on the territory of the modern town, a damaged grave partially changes this picture. It was discovered in the suburb of Beljina, which is
very well known as a large antique site (Тројановић 1892), confirmed by new archaeological
excavations. During earthworks at the Street Nr. 318, at the infild of Milošević family, in a layer
of darkbrown earth, a damaged urn bottom with burnt bones and several bronze items damaged by firing, were found:
• Out of urn a lower part with a flat, not accentuated bottom was preserved. A vessel of a
rough manufacture, thick walls, reddish-darkbrown colour. Height preserved: 16.2 cm;
bottom diameter: 10 cm (Fig. 108/1);
• A fragmented hair ring of larger dimensions, lunular in shape, „V” in cross-section. Diameter:
2.4 cm (Fig. 108/2);
• A hair ring made of a narrow bronze band, segmental in cross-section (Fig. 108/3).
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Сл. 108 – Чачак, Бељина, случајни налази │ Fig. 108 – Čačak, the site of Beljina, occasional findings

• Фрагментован наочарасти привезак од танке бронзане жице са спирално навијеном
спојницом постављеном између дискова (Сл. 106/4);
• Оштећен бронзани нож троугаоног облика, са нешто проширеном главом и са две
делимично очуване перфорације за нитне. Димензије – дужина: 9,3 cm; највећа
ширина: 2,6 cm (Сл. 106/3);
• Мали фрагментован бронзани нопенринг од два завоја жице, сегментног пресека
(Сл. 106/5).
Испод торквеса налазила се тамна мрља која би можда указивала на остатке неке
органске материје, евентуално тканине или коже у коју је предмет био умотан приликом
полагања.
Гроб 2 је откривен у северној половини хумке, удаљен 2,1 m од постављеног центра.
У овом случају ради се о површини димензија 1,5 х 0,5 m, коју чини танак слој гара, дебљине
око 1 cm, правца пружања исток–запад, без трагова покојника, што и ову целину опредељује
као кенотаф (Никитовић 1994: 32). По површини гара се издвајала изразитије тамна овална
мрља, могуће остаци органске материје на којој је лежао бронзани нож:
• Нож равне, оштећене сечице, благо лучног хрпта и суженог усадника на којем су
очуване две рупице за причвршћивање. Димензије – дужина: 12,8 cm; ширина:
2,4 cm (Сл. 107).

ЧАЧАК, ЛОКАЛИТЕТ БЕЉИНА

Иако су на територији савременог града ретко посведочени налази из праисторије,
један оштећен гроб делимично мења ову слику. Откривен је у чачанском предграђу Бељина,
које је иначе одавно препознато као велико античко налазиште (Тројановић 1892), што
стално потврђују и нова археолошка ископавања. Приликом земљаних радова у улици
бр. 318, на окућници породице Милошевић, у слоју тамномрке земље, откривено је дно
урне са доста калцинисаних костију и неколико бронзаних налаза, оштећених горењем:
• Од урне је очуван доњи део са равним, ненаглашеним дном. Суд је грубе фактуре,
дебелих зидова, боја црвенкасто-мрка. Очувана висина: 16,2 cm; пречник дна: 10 cm
(Сл. 108/1);
• Фрагментован нопенринг већих димензија, лунуластог облика, „V” пресека. Пречник:
2,4 cm (Сл. 108/2);
• Нопенринг од уске бронзане траке, сегментног пресека (Сл. 108/3).
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STYLISTIC AND TYPOLOGICAL ANALYSIS OF FINDS

CERAMICS
THE EARLY BRONZE AGE
The Early Bronze Age pottery corpus from the necropolises of the Čačak region principally
demonstrates its variety, as well as inconsistency of forms and decorations. Manufacture of pottery is mostly based on the production of local workshops working according to typical models
from larger cultural centres.
In order to provide a better organized overview of ceramic pottery, we have created a
classification scheme with the shape of vessels as the main criterion, while decoration and other
particularities have been treated separately.

■■Bowls

Conic bowls are represented by two relatively similar examples – one of which is from Rajića
Brdo in Guča, with a short tongue-shaped handle, while the example from Suva Česma in Lučani has
a thickened rim under which there is a shorter ribbed thickening (Fig. 109/1). An almost identical
example of a bowl with a tongue-shaped handle has been found in a stone grave structure from
the mound 15 at the site of Šumar in Belotić (Гарашанин, Гарашанин 1962: 61; сл. 13). Milutin
Garašanin describes this example as an early phenomenon from the beginning of the Metal Age
and associates it with certain forms following the Vučedol group in Slovakia and being contemporary with the Nagyrév group (Garašanin 1983e: 713; T. XCIX/1), which can also be confirmed by
relatively similar vessels from the ceramic opus of the Nagyrév complex (Schreiber-Kalicz 1984:
T. XXXVI/15; T. XLIII/14). Draga Garašanin associates this type of bowls with typical forms of the
Kosihy – Čaka group (Garašanin 1997: 249).
Examples from a tumulus in Mrčajevci, the central grave at Veliko Polje in Jančići and the
mound III from Donja Kravarica (Fig. 109/2-4) belong to the type of bowls with in-turned rim.
Besides their direct analogies with the vessels from the mound 15 at the site of Šumar in Belotić
(Гарашанин, Гарашанин 1962: 55, 61; сл. 13), the bowls from Mrčajevci and Jančići have parallels
with similar vessels from graves under tumuli in Eastern Slovakia, where they have been often
found together with pottery decorated with cord ornaments, considered as very early examples by
Draga and Milutin Garašanin (Гарашанин, Гарашанин 1962: 61). They are more closely related
to the post Vučedol circle and shapes of the Kosihy – Čaka group (Гарашанин, Гарашанин 1962:
55, 61; Garašanin 1983е: 713; Garašanin 1997: 247–248). Vessels of similar shape decorated by a
cord impressions (Schnur) are known from a wider area of Central and Southern Europe, starting from Greece and Thrace and spreading across Eastern Romania until Adriatic hinterland and
Slovakia (Čović 1991: 51, 54; Roman et al. 1992; Bulatović 2014). Borivoj Čović dates them to the
later phase of the appearance of the corded ware decorations and connects them with the spreading of the Černavoda III complex (Čović 1991: 57). The closest parallel for the engraving decoration of the bowl from Jančići is represented by a beaker from Stapari (Zotović 1985: 34), while the
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СТИЛСКО-ТИПОЛОШКА АНАЛИЗА ГРАЂЕ

КЕРАМИКА
РАНО БРОНЗАНО ДОБА
Корпус керамичких судова раног бронзаног доба из некропола чачанске регије
првенствено показује разноврсност, неуједначеност форми и декорације. Производња
керамике је углавном заснована на раду локалних радионица по препознатљивим узорима
из већих културних центара.
У циљу прегледнијег сагледавања керамичких посуда, начињена је оквирна типологија
којој је као основни критеријум послужио облик посуде, док су декорација и остале особености
појединачно обрађиване.

■■Зделе

Коничне зделе презентују два релативно слична комада – један из Рајића Брда у
Гучи са краћом језичастом дршком, док примерак из Суве Чесме у Лучанима карактерише
задебљан обод и краће ребрасто задебљање испод њега (Сл. 109/1). Скоро у потпуности
идентичан примерак зделе са језичастом дршком пронађен је у каменој гробној конструкцији из хумке 15 на локалитету Шумар у Белотићу (Гарашанин, Гарашанин 1962: 61; сл. 13).
Милутин Гарашанин је карактерише као рану појаву с почетка металног доба и повезује
са одређеним формама које у Словачкој следе вучедолску групу и које су истовремене са
Нађрев (Nagyrév) групом (Garašanin 1983e: 713; T. XCIX/1), што могу да потврде и релативно
сличне посуде из керамичког опуса Нађрев комплекса (Schreiber-Kalicz 1984: T. XXXVI/15;
T. XLIII/14). Зделе овог типа Драга Гарашанин повезује са типичним формама Косихи – Чака
(Kosihy – Čaka) групе (Garašanin 1997: 249).
Зделама са увученим ободом припадају примерци из хумке у Мрчајевцима, централног гроба на Великом Пољу у Јанчићима и из хумке III из Доње Краварице (Сл. 109/2-4).
Поред директних аналогија са судовима из хумке 15 са локалитета Шумар у Белотићу
(Гарашанин, Гарашанин 1962: 55, 61; сл. 13), зделе из Мрчајеваца и Јанчића имају паралеле
са сличним посудама из гробова под хумкама у Источној Словачкој, где су често налажене
заједно са врпчасто украшеном керамиком, које Драга и Милутин Гарашанин (Гарашанин,
Гарашанин 1962: 61) сматрају врло раним примерцима. Уже се везују за поствучедолски
круг и облике групе Косихи – Чака (Гарашанин, Гарашанин 1962: 55, 61; Garašanin 1983е:
713; Garašanin 1997: 247–248). Посуде сличног облика декорисане отиском врпце (Schnur)
познате су са широког простора централне и јужне Европе, од Грчке и Тракије преко источне
Румуније до јадранског залеђа и Словачке (Čović 1991: 51, 54; Roman et al. 1992; Bulatović
2014). Боривој Човић их опредељује у млађу фазу појаве врпчасто украшене керамике и
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origins of the technique and motifs are to be looked for in decoration patterns on vessels from the
Vučedol culture, which has been confirmed by the pottery from the late classic and late phase of
the Vučedol culture – levels B2 and C (Dimitrijević 1979: 278, 293–294, 306; T. XXXIII/2, 3, 4, 8;
T. XXXV/7). According to the location of finds, a small beaker with two tunnel-shaped handles from
Veliko Polje in Jančići, very similar to the shape of a beaker (urn) from the grave 14 in Stapari, is
also contemporary with this horizon.

■■Beakers

Beakers represent a more abundant form and, according to the details related to the manufacture of handles, can be divided into two groups – beakers with two band-shaped or cylindrical
handles and beakers with two tunnel-shaped handles.
А. Beakers with two band-shaped or cylindrical handles

Round belly beaker, with a high cylindrical neck, usually with two long opposite handles starting
slightly under the rim (Fig. 109/5) represent a relatively frequent pottery type from the Early Bronze
Age. Until now, there are 6 examples originating from the site of Ruja in Dučalovići (3 beakers), Rajića
Brdo in Guča, Ošljevac in Turica and Babinjak in Donja Kravarica, and poor manufacture is the most
usually the reason for their disintegration or bad condition at the moment of discovery. Identical vessels from the excavations conducted by Sima Trojanović, which have not been preserved and included
in the present corpus, also belong to this group. Similar analogies exist at the site of Bandera in Bela
Crkva, tumulus I, grave 24 and among shapes from the group of vessels I (Гарашанин, Гарашанин
1958: 27, 28; сл. 7a, c, d), and one of its variants is also represented by an accidental find from the
surroundings of Priboj on the Lim (Korošec 1942: 52, сл. 2). There are also some well-known parallels found in tumuli from the valley of the river Poblaćnica, among which the primary grave from
the tumulus VI at the site of Oborište is an especially distinguished example with several beakers of
this type provided with one or two handles, which confirms their concurrence (Зотовић 1991: 81).
Mihailo Zotović connects these beakers with the development of the Belotić – Bela Crkva group, by
dating them, according to other small finds, principally bronze daggers, to the very beginning of
the Early Bronze Age Br A1 (Зотовић 1991: 82). Milutin Garašanin also includes them in the group
Belotić – Bela Crkva, where they represent a basic form in skeleton graves (Garašanin 1983e: 714).
The author considers the beakers from Dragačevo, known from the drawings published by S. Trojanović,
to be more developed forms especially typical for the phase III of the Mokrin necropolis and, therefore, dates them to a later development phase of the Early Bronze Age where the basic criterion was
the influence of the Vinkovci culture (Garašanin 1983e: 706, 714). A similar opinion is supported by
Nikola Tasić who considers these beakers to be local products created under the influence of the style
Vinkovci – Somogvár spreading across the Sava and towards the south (Tasić 1974: 190; Тасић 1983:
48–49). It is important to underline that the previously mentioned form of beaker represented typical grave goods with burials in stone cists in the area of Dragačevo. A contemporary phenomenon is
represented by a small conical bowl with a short tongue-shaped handle from the site of Rajića Brdo
near Guča, which has been confirmed by a common find within a closed complex.
There are also certain variations based on the shape of handles that can be distinguished
within this group.
1) A beaker from Suva Česma in Lučani (Fig. 109/6) differs by its more rounded and shorter
handles and represents a close parallel with the inventory from the tumulus II from Županovići
in Podrinje (Kosorić 1976: 23; T. XVI/1). Besides a basic parallel with the material from
Vinkovci, there are analogies among the forms of the Somogvár group and Keteres variant
of Nagyrév (Tasić 1974: 192–164);
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повезује са ширењем Чернавода III комплекса (Čović 1991: 57). За дуборезну декорацију зделе
из Јанчића, најближу паралелу представља пехар из Стапара (Zotović 1985: 34), а порекло
технике и мотива треба тражити у декоративним обрасцима посуђа вучедолске културе,
што потврђује керамика каснокласичне и касне фазе вучедолске културе – ступњеви B2 и
C (Dimitrijević 1979: 278, 293–294, 306; T. XXXIII/2, 3, 4, 8; T. XXXV/7). Према месту налаза, са
овим хоризонтом једновремен је и мали пехар са две тунеласте дршке из Великог Поља у
Јанчићима, веома сличан облику пехара (урне) из гроба 14 у Стапарима.

■■Пехари

Пехари представљају заступљенију форму и на основу детаља израде дршки могу
се разврстати у две групе – пехари са две тракасте или ваљкасте дршке и пехари са две
тунеласте дршке.
А. Пехари са две тракасте или ваљкасте дршке

Релативно чест керамички тип током раног бронзаног доба је пехар лоптастог трбуха,
високог цилиндричног врата, обично са две дуге наспрамно постављене дршке које полазе
нешто испод обода (Сл. 109/5). До сада је познато 6 примерака који потичу са локалитета
Руја у Дучаловићима (3 пехара), Рајића Брдо у Гучи, Ошљевац у Турици и Бабињак у Доњој
Краварици, а лоша фактура је најчешћи разлог њиховог распадања или лошег стања приликом
откривања. Овој групи припадају и идентични судови са ископавања Симе Тројановића који
нису сачувани и нису уврштени у садашњи збир. Блиске аналогије постоје на локалитету
Бандера у Белој Цркви, хумка I, гроб 24 и међу облицима из групе судова I (Гарашанин,
Гарашанин 1958: 27, 28; сл. 7a, c, d), а једну његову варијанту представља и случајни налаз из
околине Прибоја на Лиму (Korošec 1942: 52, сл. 2). Паралеле су познате из хумки из долине
реке Поблаћнице, где се посебно издваја примарни гроб из хумке VI на локалитету Обориште
са више пехара овог типа са једном или две дршке, што потврђује њихову истовременост
(Зотовић 1991: 81). Михаило Зотовић ове пехаре везује за развој групе Белотић – Бела Црква,
датирајући их према осталом покретном материјалу, првенствено бронзаним бодежима – на
сам почетак раног бронзаног доба Br A1 (Зотовић 1991: 82). Милутин Гарашанин их такође
одређује у групу Белотић – Бела Црква, где представљају основну форму у гробовима са
скелетима (Garašanin 1983e: 714). Пехаре из Драгачева, познате са цртежа које је објавио
С. Тројановић, аутор сматра развијенијим формама нарочито типичним за III фазу мокринске
некрополе, те их из тог разлога опредељује у каснију развојну фазу раног бронзаног доба
при чему је основни критеријум представљао винковачки утицај (Garašanin 1983e: 706, 714).
Сличан став заступа и Никола Тасић, сматрајући ове пехаре за локалне производе настале
под утицајем ширења Винковци – Шомођвар стила преко Саве према југу (Tasić 1974: 190;
Тасић 1983: 48–49). Важно је истаћи да је наведена форма пехара чинила типичне прилоге
уз сахране у каменим цистама на подручју Драгачева. Истовремену појаву представља мања
конична здела са кратком језичастом дршком са локалитета Рајића Брдо код Гуче, што је
потврђено заједничким налазом у затвореној целини.
У оквиру ове групе могу се издвојити и одређене варијације условљене обликом дршки.
1) Пехар из Суве Чесме у Лучанима (Сл. 109/6) разликује се по нешто заобљенијим
и краћим дршкама, за који блиску паралелу налазимо у инвентару из хумке II
из Жупановића у Подрињу (Kosorić 1976: 23; T. XVI/1). Поред основне паралеле са
винковачким материјалом, аналогије постоје и међу формама Шомођвар (Somogvár)
групе и Кетереш (Keteres) варијанте Нађрева (Nagyrév) (Tasić 1974: 192–164);
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Сл. 109 – Типови посуда раног бронзаног доба из регије Чачка
Fig. 109 – The Early Bronze Age types of vessels from the Čačak region

2) Пехар из Крушевља у Лучанима (Сл. 109/7), нешто оштрије профилације трбуха,
прилично је сличан са пехаром из скелетног гроба са винковачке некрополе Градац
у Белегишу (Tasić 1968: 23–24; abb. 5; Tasić 1974: сл. 126). М. Гарашанин га сматра за
старији облик од бројнијих пехара са цилиндричним вратом и две дуге дршке, које
датира у касну фазу раног бронзаног доба (Garašanin 1983е: 714). Међутим, имајући у
виду паралеле из Чоке, Кисапоста и Белегиша, М. Икодиновић (1969: 11) и М. Зотовић
(Zotović 1985: 48) ипак сматрају овај пехар нешто млађим типом, с краја раног и
почетка средњег бронзаног доба.
Централни налаз судова из Пријевора чине релативно слични пехари са по две
наспрамне тракасте дршке које не прелазе висину обода (Сл. 109/8). Врло блиске аналогије
налазимо са пехарима из Ражане, Пилатовића, Радоиње и Врањана (Garašanin, Garašanin
1958; Ђурић 1993: кат. 96–98; Zotović 1985: T. V/2, 3). У основи, њихова форма је врло блиска
типичним пехарима групе Бубањ – Хум III (Garašanin 1983f: 721), што потврђује читав низ
паралела из средњег и јужног Поморавља (Гарашанин, Ђурић 1983: кат. бр. 157, 160, 163;
Stojić, Nikitović 1996: 211–212; Булатовић, Станковски 2012: 239–241; Таб. 3).
Б. Пехари са две тунеласте дршке

Пехарима са две тунеласте дршке на рамену припада један мањи примерак из Великог
Поља у Јанчићима (Сл. 109/9), који формално има врло блиску паралелу са декорисаним
пехаром (урном) истог облика из гроба 14 и једним без декорације и дршки из гроба 13
у Стапарима (Zotović 1985: T. III/8; Ђурић 2013). Констатовано је да је декорација урне из
гроба 14 у Стапарима (слична здели из хумке на Великом Пољу) веома блиска мотивима
и техникама керамике вучедолског круга (Dimitrijević 1979: 278, 293–294, 306; T. XXXIII/2,
3, 4, 8; T. XXXV/7) и датирана на сам почетак раног бронзаног доба (Zotović 1985: 34). У ово
датирање уклапа се и форма пехара са две тунеласте дршке (Dimitrijević 1979: 309; T. XXXVII 8).

■■Амфоре и лонци

На подручју регије Чачка релативно су ретке посуде које формално припадају
огњишњој или складишној грнчарији, која је у погребној пракси можда и секундарно
коришћена. Судови који припадају овој групи се на основу форме могу оделити у амфоре и
лонце. Обично су већих димензија (20 до 40 cm висине), дебљих зидова, са доста примеса
у фактури, лошије печени.
За амфору са локалитета Сува Чесма у Лучанима (Сл. 109/10) најближу паралелу
налазимо у примерку са спалишта хумке I у Ражани (Дмитровић 2015: прилог 18/5).
Нађене су у каменим конструкцијама са спаљеним покојницима, али без сигурних доказа
да су имали функцију урне. Обе амфоре су сличних карактеристика, с тим што примерку
из Суве Чесме недостаје део врата и обод, а и доњи део је огрубљен у тзв. псеудобарботин
техници. Аналогије поново налазимо међу инвентаром винковачке групе (Tasić 1974: 193;
sl. 103), о чему сведочи и материјал из Илока (Tasić 1984: Taf. I/5; II/11), на којем је препознат
нађревски манир огрубљивања доњег дела посуде. На простору јужно од Саве и Дунава
сматрају се млађим од оних на матичном подручју (Tasić 1974: 195).
Лонце представља једна посуда која је служила као урна у централном гробу на
локалитету Крушевље у Лучанима (Сл. 109/11). Паралеле су познате са локалитета Градац и
Стојића Гумно (гроб 78) у Белегишу и из Омољице (Тасић 1966: 18-19; Икодиновић 1969: 11).
Хронолошки, овај лонац би могао бити истовремен или нешто млађи у односу на њих.
Будући да је форма лонаца обично диктирана практичним разлозима и остала непромењена
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2) A beaker from Kruševlje in Lučani (Fig. 109/7), with a slightly sharper belly profile, is
quite similar to a beaker from a skeleton grave from the Vinkovci necropolis of Gradac
in Belegiš (Tasić 1968: 23–24; abb. 5; Tasić 1974: сл. 126). М. Garašanin considers it to be
an older shape comparing to more numerous beakers with cylindrical neck and two long
handles dated to the late phase of the Early Bronze Age (Garašanin 1983е: 714). However,
having in mind the parallels from Čoka, Kisapost and Belegiš, М. Ikodinović (1969: 11)
and М. Zotović (1985: 48) consider this beaker to be a later type, from the end of the Early
and beginning of the Middle Bronze Age.
The central finding among vessels from Prijevor consists of relatively similar beakers
with two opposite ribbon-shaped handles which do not exceed the height of the rim (Fig. 109/8).
There are very close analogies with the beakers from Ražana, Pilatovići, Radoinja and Vranjani
(Garašanin, Garašanin 1958, Ђурић 1993: кат. 96–98; Zotović 1985: T. V/2, 3). Basically, their
form is very similar to that of the beakers from the group of Bubanj – Hum III (Garašanin 1983f:
721), which has been confirmed by a number of parallels from the middle and south Pomoravlje
(Гарашанин, Ђурић 1983: кат. бр. 157, 160, 163; Stojić, Nikitović 1996: 211–212; Булатовић,
Станковски 2012: 239–241; Таб. 3).
B. Beakers with two tunnel handles

Beakers with two tunnel handles on the shoulder include a smaller example from Veliko
Polje in Jančići (Fig. 109/9), which is formally very closely related to a decorated beaker (urn) having the same shape from the grave 14 and another one without decorations and handles from the
grave 13 in Stapari (Zotović 1985: T. III/8; Ђурић 2013). It has been affirmed that the decoration
of the urn from the grave 14 in Stapari (similar to a bowl from a tumulus at Veliko Polje) is very
close to the cultural circle of Vučedol regarding its motives and pottery techniques (Dimitrijević
1979: 278, 293–294, 306; T. XXXIII/2, 3, 4, 8; T. XXXV/7) and it has been dated to the very beginning of the Early Bronze Age (Zotović 1985: 34). The form of the beaker with two tunnel handles
also fits in with this dating (Dimitrijević 1979: 309; T. XXXVII 8).

■■Amphorae and Pots

In the Čačak region, the examples of vessels formally belonging to cooking or storage
pottery, which might have even been used as secondary objects in burial practice, are relatively
rare. According to their form, vessels belonging to this group can be divided into amphorae and
pots. They usually have larger dimensions (20 to 40 cm high), thicker walls, highly tempered
clay and they are poorly fired.
The closest parallel for an amphora from the site of Suva Česma in Lučani (Fig. 109/10) has
been found in an example from the fired surface of the tumulus I in Ražana (Дмитровић 2015:
прилог 10). They have both been found in stone structures with burnt deceased, but without reliable
proofs that they were used as urns. Both amphorae have similar characteristics, except that the example
from Suva Česma misses a part of the neck and the rim and its lower part has been made rough by the
so called pseudo-barbotine technique. Analogies have been found again among the inventory of the
Vinkovci group (Tasić 1974: 193; sl. 103), which is testified by the material from Ilok (Tasić 1984: Taf.
I/5; II/11), with the lower part of the vessel roughen in Nagyrév style. In the territory south of the Sava
and Danube they are considered to be later than those found in their home region (Tasić 1974: 195).
Pots are represented by a vessel which served as urn in the central grave at the site of Kruševlje
in Lučani (Fig. 109/11). There are parallels found at the site of Gradac and Stojića Gumno (grave 78)
in Belegiš and from Omoljica (Тасић 1966: 18-19; Икодиновић 1969: 11). Chronologically, this
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дуже време, за прецизније опредељење служе други налази из истих целина, тако да
наведено датирање може да потврди претходно описани пехар са две високе дршке. Лонац
са локалитета Стојића Гумно у Белегишу (Вранић 2002: 175) разликује се по остацима
„крилаца“ карактеристичних за саџаке, која на примерку из Крушевља нису запажена,
што се евентуално може објаснити и као последица фрагментованости и недовољне
очуваности. Обичај коришћења ове керамичке врсте забележен је и током каснијих фаза
средњег бронзаног доба на другим локалитетима у ширем окружењу – Давидовића Чаир
у Ариљу (Zotović 1985: 43; T. XV; Дмитровић 2015: прилог 5/5), Пауље код Лознице (Мадас
1990: 11; сл. 3) или у Буковцу код Ваљева (Филиповић 2008: сл. 44, 45, 66), али и у гробовима
12, 23, 78, 131 у Белегишу (Вранић 2002: 56, 175). Међутим, постојање калотастих пећи у
хумкама у Ариљу и Крушевљу у релацији са налазима огњишне керамике, отвара многа
занимљива питања везана за ритуална правила и њихову симболику.
Описана грнчарија се генерално уклапа у керамографију групе Белотић – Бела Црква
(Гарашанин 1973). Треба нагласити да је на овом подручју карактеристична изразито локална
продукција – чије особине представљају грубља фактура, недовољно печење, примитивнија
форма и декорација – у односу на области северно од Саве, са којима се одвијала интензивна
културна интеракција. Још увек немамо податке да ли је иста керамика на овом подручју
паралелно коришћена и у насељима, или је прoизведена искључиво за погребне сврхе. Да су
постојала одређена погребна правила сведочи и већи број пехара кугластог трбуха и дугог
цилиндричног врата са једном или две дуге дршке, који су најчешћи пратиоци сахрана
у каменим цистама, док су остали облици за сада појединачни комади за које се не могу
одредити чвршће правилности.

СРЕДЊЕ БРОНЗАНО ДОБА
Репертоар керамичких облика из средњег бронзаног доба уједначенији је него
током раног бронзаног доба, а керамичке форме и декорација најчешће представљају
локалне имитације по узорима из истовремених култура са простора средњег Подунавља.
Керамички судови биће груписани по формалном принципу, а такође ће бити одређене и
њихове функционалне карактеристике.

■■Зделе

Зделе не представљају чест облик керамичких посуда у гробовима из регије Чачка и
по правилу су коришћене као прилози у гробовима са спаљеним покојницима. Поред једног
фрагмента који је омогућио реконструкцију целог суда са локалитета Гротница у Гучи,
ови судови претежно су пронађени још само у хумкама из Мојсиња (Сл. 110/1, 2). Најближе
паралеле имамо са зделама из Добраче (Garašanin, Garašanin 1958) и једним полулоптастим
примерком из гроба 9 у Стапарима (Zotović 1985: T. X/1).
Зделе су најчешће кратког заобљеног или коничног трбуха, са високо постављеним
заобљеним раменом, кратког левкастог врата и равног, благо издвојеног дна. Дршке су
обично кратке, вертикално постављене на рамену суда, али су познати и примери само са
већим брадавичастим испупчењима на најширем делу трбуха. Сличне зделе познате су са
подручја ватинске културе – Феудвар (Hänsel, Medović 1991), Гомолава (Петровић 1986),
али и у инвентару насеља Милића Градина у Љуљацима (Богдановић 1986), што и у овом
домену отвара нека занимљива питања односа ватинске и западносрпске групе средњег

151

pot could be contemporary or a bit later than the above mentioned finds. Having in mind that the
form of pots is usually due to practical reasons and that it stayed unchanged for a longer period of
time, a more precise dating has been provided by other finds from the same units. Consequently,
the above mentioned dating can be confirmed by the previously described beaker with two high
handles. A pot from the site of Stojića Gumno in Belegiš (Вранић 2002: 175) differs by the remains
of „wings“ characteristic for trivets, which have not been found on the example from Kruševlje,
probably due to fragmentation and insufficient preservation. The practice of use of this type of
pottery has also been noted during the later phases of the Middle Bronze Age at other sites in the
wider surroundings – Davidovića Čair in Arilje (Zotović 1985: 43; T. XV; Дмитровић 2015: прилог
5/5), Paulje near Loznica (Мадас 1990: 11; сл. 3) or in Bukovac near Valjevo (Филиповић 2008:
сл. 44, 45, 66), but also in the graves 12, 23, 78, 131 in Belegiš (Вранић 2002: 56, 175). However,
the existence of calotte-shaped ovens in tumuli in Arilje and Kruševlje, in connexion with fireplace
pottery finds, opens many interesting questions related to ritual rules and their symbolic meaning.
The above described pottery generally fits in with the ceramography of the Belotić – Bela
Crkva group (Гарашанин 1973). It shall be underlined that this area is characteristic for a distinctive local production – whose features are represented by a rather coarse-grained clay body, insufficient baking, quite primitive form and decoration – comparing to the regions north from the Sava
with which it had an intensive cultural interaction. There are still no data to confirm whether the
same pottery found in this area was used in settlements at the same time or it was manufactured
exclusively for burial purposes. There is an important number of round belly beakers with long
cylindrical neck and one or two long handles, which are the most frequent objects accompanying
burials in stone cists, testifying about certain burial rules, while other forms are, for the moment,
represented only by individual pieces and therefore cannot be fit into stricter regularities.

THE MIDDLE BRONZE AGE
The collection of ceramic forms from the Middle Bronze Age is more uniform than the one
from the Early Bronze Age, whereas pottery shapes and decorations usually represent local imitations manufactured according to the models from other cultures from the area of the middle
Danube basin dating from the same time. Ceramic vessels will be classified according to a formal
principle, including the determination of their functional characteristics.

■■Bowls

Bowls do not represent a frequent form of pottery in graves from the Čačak region and
they were generally used as grave goods in graves with burnt deceased. Besides a fragment that
has enabled the reconstruction of an entire vessel from the site of Grotnica in Guča, these vessels
have mostly been found in mounds from Mojsinje (Fig. 110/1, 2). The closest parallels are those
with bowls from Dobrača (Garašanin, Garašanin 1958) and a hemispherical example from the
grave 9 in Stapari (Zotović 1985: T. X/1).
Bowls usually have short round or conical belly, with a highly placed round shoulder, short
funnel neck and flat, slightly emphasized bottom. Handles are usually short, vertically placed on the
shoulder of a vessel, but there are also some examples having only larger knobs on the widest part
of the belly. Similar bowls are known from the area of the Vatin culture – Feudvar (Hänsel, Medović
1991), Gomoglava (Петровић 1986), but also from the inventory of the settlement of Milića Gradina
in Ljuljaci (Богдановић 1986), which opens some new interesting questions on the relationship
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Сл. 110 – Типови посуда средњег бронзаног доба из регије Чачка
Fig. 110 – The Middle Bronze Age types of vessels from the Čačak region
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between the Vatin and Western Serbian group from the Middle Bronze Age in this area. Relatively
similar bowls within the Belegiš culture have been classified into the type 3b by S. Vranić (Вранић
2002: 101–104). The above described bowls are characterized by different variations from their
model, generally by poor manufacture, careless surface finishing and a variety of forms, decorations
and dimensions – which definitively indicates that they are products of local manufacture created,
as in previous cases, under strong influences from Southern Pannonia.

■■Beakers

Beakers represent a more abundant category of finds. They are principally distinguished by
a pronounced round belly, the most usually decorated by grooves carved linear motifs, a shorter
conic neck and two opposite handles. The handles can be:
1) ribbon-shaped or cylindrical with hornlike or vaulted extensions on the top (Jančići, Dubac,
Mojsinje) (Fig. 110/4) and
2) tunnel-shaped (Mojsinje) (Fig. 110/5).
Some of the examples have pronounced cylindrical feet (Jančići (Dubac), Mojsinje,
Krstac) (110/6).
Besides the shape of their handles and feet, beakers differ from each other by the shape of
their belly, among which stands out a rather sharply profiled beaker with an extremely pronounced
belly from Krstac (Fig. 110/6). This particularity indicates a distinct local characteristic and work of
local workshops where different ceramic forms were manufactured under the influences from the
north. The beakers included in this group were used as containers for burnt bones of the deceased,
that is, as urns, and they generally have larger dimensions (Dubac), while smaller beakers were
used as grave goods in graves with burnt deceased (Mojsinje, Krstac).
The beakers of this type represent characteristic finds in the graves of the Belegiš culture
and they have been classified in types 2а and 2b according to the classification of Svetlana Vranić
(Вранић 2002: 97–99). Analogue finds from the graves 44 and 73 at the site of Kaluđerske Livade
belong to the phase of Kaluđerske Livade Ia dated to Br C (Петровић 2006: 174). This form is
frequently found in graves under mounds in Western Serbia (Donja Kravarica, Krstac, Roćevići,
Bukovačko Polje and Golubačko Polje near Valjevo, etc). In the near surrounding, similar forms are
known from Pilatovići, Kriva Reka and Arilje (Zotović 1985: 24, sl. 2a; T. VII/5; IX/7) and Dobrača
(Garašanin, Garašanin 1958). Within a more detailed analysis of the Belegiš culture, N. Tasić has
defined the features of material culture in this area as consequence of the influence coming from
its home region across the Sava and Danube, and not as a consequence of physical presence of their
representatives (Тасић 2002: 172). However, Rastko Vasić finds that the beakers with two handles are the main characteristic of the Vatin style, among which he considers the examples from
Western Serbia to be later than those from Vojvodina (Vasić 2006: 451). This type of beaker has
been dated to the beginning of the Early Bronze Age, while during the Middle Bronze Age, enriched
with varied decorations, it became very popular and present in many smaller groups within the
wider area of Central Balkans (Vasić 2006: 452; Fig. I).

■■Amphorae

Amphora shaped vessels were usually used as urns. They are characterized by their round
belly, short conical neck and flat bottom, while the belly is provided with two of four short vertically placed ribbon handles. Such amphorae are known from the sites of Dubac and Ravnine in
Jančići, Babinjak in Donja Kravarica and Ivkovo Brdo in Krstac (Fig. 110/7-8).
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бронзаног доба. У оквиру Белегиш културе релативно сличне зделе С. Вранић опредељује
у тип 3б (Вранић 2002: 101–104). Описане зделе карактерише различито одступање од
узора, уопштено гледано лошија израда, немарнија обрада површина и шароликост облика,
декорације и димензија – што дефинитивно показује локалну израду насталу, као и у
претходним случајевима, под јаким утицајима из јужне Паноније

■■Пехари

Пехари чине бројнију категорију налаза. Првенствено их карактерише наглашен,
заобљен трбух, најчешће декорисан канеловањем или урезивањем линеaраних мотива,
краћи конични врат и две наспрамно постављене дршке. Дршке могу бити:
1) тракасте или ваљкасте са рожастим или волутастим додацима на врху (Јанчићи,
Дубац, Мојсиње) (Сл. 110/4) и
2) тунеласте (Мојсиње) (Сл. 110/5).
На појединим примерцима налазе се наглашене цилиндричне стопе (Јанчићи (Дубац),
Мојсиње, Крстац) (Сл. 110/6).
Поред облика дршки и стопе, пехари се међусобно разликују и према облику
трбуха, где се издваја пехар јако наглашеног трбуха оштрије профилације из Крстаца
(Сл. 110/6). Ова особеност упућује на изразито локалну карактеристику и рад домаћих
радионица у којима су израђиване поједине керамичке форме под утицајима који су
долазили са севера. Пехари опредељени у ову групу коришћени су као реципијенти за
спаљене кости покојника тј. као урне и то су по правилу посуде нешто већих димензија
(Дубац), док су пехари мањих димензија имали функцију прилога у гробовима са
спаљеним покојницима (Мојсиње, Крстац).
Пехари овог типа представљају карактеристичне налазе у гробовима Белегиш културе
и разврстани су у типове 2а и 2б према класификацији Светлане Вранић (Вранић 2002: 97–99).
На локалитету Калуђерске Ливаде аналогни налази из гробова 44 и 73 припадају фази
Калуђерске Ливаде Ia датираној у Br C (Петровић 2006: 174). Они су честа форма у гробовима
под хумкама у западној Србији (Доња Краварица, Крстац, Роћевићи, Буковачко и Голубачко
Поље код Ваљева и др.). У ближем окружењу, слични облици познати су из Пилатовића,
Криве Реке и Ариља (Zotović 1985: 24, sl. 2a; T. VII/5; IX/7) и Добраче (Garašanin, Garašanin
1958). Н. Тасић је приликом детаљније обраде развоја Белегиш културе дефинисао одлике
материјалне културе на овим просторима као последицу утицаја са матичног подручја
преко Саве и Дунава, а не као последицу физичког присуства њихових носилаца (Тасић
2002: 172). Међутим, пехаре са две дршке Растко Васић види као главну одлику ватинског
стила, где примерке из западне Србије сматра млађим од оних из Војводине (Vasić 2006: 451).
Овај тип пехара датира на почетак раног бронзаног доба, док су током средњег, обогаћени
разноврсном декорацијом, постали веома популарни и присутни у многим мањим групама
на ширем простору централног Балкана (Vasić 2006: 452; Fig. I).

■■Амфоре

Судови облика амфоре обично су имали функцију урне. Карактерише их заобљен
трбух, краћи левкасти врат и равно дно, док су на трбуху две или четири кратке тракасте
дршке вертикално постављене. Овакве амфоре познате су са локалитета Дубац и Равнине
у Јанчићима, Бабињак у Доњој Краварици и Ивково Брдо у Крстацу (Сл. 110/7-8).
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Like beakers, the above described amphorae also have direct parallels within the Belegiš
culture and they are classified into the type I of amphorae without decoration at the site of Stojića
Gumno in Belegiš (Вранић 2002: 70–72). Nikola Tasić (2002: 177–178, 183–184) classifies this type
of amphorae in the phase Belegiš Ia and dates it to Br C, which is confirmed by a great number of
bronze finds from the same units (cf. Никитовић, Васић 2002; Vasić 2003; Vasić 2010), although
there are some examples dated to a slightly later horizon, designated as Belegiš Ib – Br C/D (Тасић
2002: 181–182, 184). This type of amphora can be completely undecorated (Dubac in Jančići) or
with certain ornaments realized by carving geometrical motifs or by shallow grooving (Babinjak,
Ravnine). Decoration is generally more careless and fully realized under the influence from the
home region of the Belegiš culture (cf. Вранић 2002). Very similar forms are also found in Kriva
Reka near Čajetina, Arilje and Vranjani (Zotović 1985: T. VII/1; T. XI/6).
A relative-chronological relationship between amphorae with two and four ribbon handles
can be reconstructed on the basis of the situation from the tumulus II at the site of Dubac in Jančići,
where an urn bottom from the grave 3 (with two handles) have been found next to the opening
of a subsequently buried urn from the grave 1 (with four handles), which could indicate a certain
time priority of two handled amphorae.
Within this group of vessels there are amphorae whose shape is generally very similar to the
above described form and differs in details related to the position of handles that are now placed
under the widest part of the belly and connected by plastic ribbons or, in certain cases, on the shoulder of the vessel. This group includes examples from Mojsinje and its closest parallels are known
from Kriva Reka and from the cist A in Dobrača (Zotović 1985: T. VII/1; Garašanin, Garašanin 1958)
(Fig. 110/9). The above mentioned characteristics indicate a strong influence of the Tumulus culture
on the Belegiš culture, spreading through it to the shapes of material culture in the concurrent groups
of Western Serbia, which, in the Drina basin and the surroundings of Čačak N. Tasić dates to the end
of the Middle and the beginning of the Late Bronze Age. (Тасић 2002: 171, 172). The authors of a
monograph on a necropolis in Mojsinje believe that the form and decoration of these urns belong to
the horizon of Mojsinje – Dobrača, Paraćin group and Tumulus culture, while, regarding a smaller
urn from the grave 13 they mention an urn from the necropolis of Cȋrna in Romania (Никитовић,
Стојић, Васић 2002: 49, with cited literature) as direct its analogy.

■■Cups

The only example of cups originates from the site of Dubac in Jančići (Fig. 110/3). A close parallel is found in an example from Arilje, which M. Zotović considers to be a typical form of a later phase
of the Vatin culture by mentioning certain analogies among the material from Belotić and Dobrača
(Zotović 1985: 43, 49). A confirmation of this thesis is found at Židovar (Ljuština 2012: prilog 82/4),
in Omoljica and Pančevo (Vulić, Grbić 1937), in Ljuljaci (Богдановић 1986: сл. 186), but also in a cup
from Dubovac from an earlier phase of the Dubovac culture (Тасић 1983: 82; T. XVI, 8; T. XVIII, 1).

Once again, ceramic forms of the Middle Bronze Age show very strong connections with the
home regions of cultures north from the Sava river, which are especially dominated by the Belegiš
culture and, therefore, by the Tumulus culture. There are some regularities related to the number
of ceramic grave goods, which appear in a very small number in necropolises under tumuli in the
mountain area, while they are more abundant in the mounds from the Čačak basin. The described
characteristics and analysis confirm that ceramic production of the Middle Bronze Age in the Čačak
region belongs to the Western Serbian group of the Middle Bronze Age (cf. Garašanin 1983h).
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Слично пехарима, описане амфоре такође имају директне паралеле у оквиру Белегиш
културе и одређене су у тип I неорнаментисаних амфора на локалитету Стојића Гумно у
Белегишу (Вранић 2002: 70–72). Никола Тасић (2002: 177–178, 183–184) овај тип амфора
опредељује у фазу Белегиш Iа и датира у Br C, што потврђују и бројни бронзани налази из
истих целина (упор. Никитовић, Васић 2002; Vasić 2003; Vasić 2010), мада има и примера
где су датирани у нешто млађи хоризонт, означен као Белегиш Ib – Br C/D (Тасић 2002:
181–182, 184). Амфоре овог типа могу бити потпуно неукрашене (Дубац у Јанчићима) или
са одређеном орнаментиком изведеном урезивањем геометријских мотива или плитким
канеловањем (Бабињак, Равнине). Декорација је у основи немарнија, сумарно изведена под
утицајем са матичног подручја Белегиш културе (упор. Вранић 2002). Веома сличне форме
налазимо и у Кривој Реци код Чајетине, Ариљу и Врањанима (Zotović 1985: T. VII/1; T. XI/6).
Релативно-хронолошки однос између амфора са две и четири тракасте дршке могуће је
реконструисати на основу ситуације из хумке II на локалитету Дубац у Јанчићима, где је дно
урне из гроба 3 (са две дршке) нађено уз отвор накнадно укопане урне из гроба 1 (са четири
дршке), што би могло да укаже на одређен временски приоритет амфоре са две дршке.
У оквиру ове групе посуђа присутне су и амфоре чија је форма у основи веома слична
претходно описаној, са разликом у детаљима везаним за положај дршки које су сада
постављене испод најширег дела трбуха и повезане пластичним тракама, а у појединим
случајевима су и на рамену суда. Овој групи припадају примерци из Мојсиња, а најближе
паралеле познате су из Криве Реке и из цисте А у Добрачи (Zotović 1985: T. VII/1; Garašanin,
Garašanin 1958) (Сл. 110/9). Наведене особине упућују на јак утицај Културе гробних хумки
на Белегиш културу, преко које се шири и на облике материјалне културе у истовременим
групама западне Србије, који се у Подрињу и околини Чачка, према Н. Тасићу, датира на
крај средњег и почетак касног бронзаног доба (Тасић 2002: 171, 172). Аутори монографије о
некрополи у Мојсињу налазе да форма и декорација ових урни припада хоризонту Мојсиње
– Добрача, параћинској групи и Култури гробних хумки, док за мању урну из гроба 13 као
директну аналогију наводе једну урну са некрополе Крна (Cȋrna) у Румунији (Никитовић,
Стојић, Васић 2002: 49, са наведеном литературом).

■■Шоље

Једини примерак шоље потиче са локалитета Дубац у Јанчићима (Сл. 110/3). Блиску
паралелу налазимо са примерком из Ариља, који М. Зотовић сматра типичним обликом
касније фазе ватинске културе, наводећи одређене аналогије у материјалу из Белотића
и Добраче (Zotović 1985: 43, 49). Потврду за ову тезу налазимо на Жидовару (Ljuština
2012: prilog 82/4), Омољици и Панчеву (Vulić, Grbić 1937), у Љуљацима (Богдановић 1986:
сл. 186), али и у једној шољи из Дубовца из старије фазе дубовачке културе (Тасић 1983:
82; T. XVI, 8; T. XVIII, 1).
Керамичке форме средњег бронзаног доба поново показују веома јаке везе са матичним
подручјима култура северно од Саве, где посебно доминира Белегиш култура и преко ње
Култура гробних хумки. Приметне су правилности везане за број прилога од керамике,
будући да је у некрополама под хумкама у планинском делу присутан веома мали број
посуда у функцији прилога, у односу на њихов већи број у хумкама из чачанске котлине.
Описане карактеристике и анализа потврђују културно опредељење керамичке продукције
средњег бронзаног доба у регији Чачка у западносрпску групу средњег бронзаног доба
(упор. Garašanin 1983h).
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THE LATE BRONZE AGE
Although there are few graves from the late development phase of the Bronze Age, seven
ceramic vessels from Preljinska Baluga near Čačak allow us to provide a general overview of the
development of forms and decorations of the ceramic production in this era.
According to their form, vessels from Baluga can be divided into several types: bowls,
beakers and amphorae.

■■Bowls

Conic bowl with horizontal facets on the rounded rim (Figs. 7; 111/1) has parallels with
the finds from the necropolis of Vojlovica II (Bukvić 2000: T. 13, 2; T. 32, 2), while a similar piece
has been found in the urn 108 at the necropolis on Karaburma in Belgrade (Todorović 1977: 22).
Aleksandar Bulatović classifies them in the type Ia (Булатовић 2009: 90; Табела 1) and believes
that they spread over Central Balkans by migrations from the north, as well as that they represent
one of very frequent forms from the period Ha A1 / Ha A2 (Булатовић 2009: 104).

■■Beakers

Beakers form the largest group of a total of four examples (Figs. 8; 9; 111/2, 3).
Three examples are characterized by a slightly smother belly moulding, flat bottom and
ovally modelled rim surmounted by two opposite handles. Two beakers from this group, without
hornlike protuberances on the top of the handles, have direct analogies with the beaker found
in the grave 1962–2 in the necropolis of Gloždak in Paraćin, from the later phase of the Paraćin
group (Garašanin 1983g: 733; T. CI/5). Mirko Peković classifies these beakers into the type Ia of the
Paraćin group (Peković 2007: 40; T. VIII/Ia). Examples with a slightly more rounded profile, with
hornlike extensions on handles, appear in the necropolises of Western Serbia (Krstac, Mojsinje,
etc) and they have been dated to the end of the developed Bronze Age. If there is really a group
finding in Baluga, the beaker with hornlike extensions shall be dated to the same time period as
the other finds, which indicates a longer presence of older ceramic forms.
As for the beaker with a damaged foot, sharp biconical profile and carved and grooved
ornaments, parallels are found in Eastern Slavonia where it represents a relatively frequent
example, which Stašo Forenbaher considers to be a specific form for that territory and associates to the Belegiš II group (Forenbaher 1991: 61).

■■Amphorae

A large vessel (possibly an urn) from Baluga (Fig. 111/4) represents a local imitation of urns
known from the necropolises belonging to the Belegiš culture, which have been classified as type
4 of amphorae decorated by grooving (Вранић 2002: 89; кат. 133 и 173). Similar forms are also
known from a necropolis on
Karaburma (Тodorović 1977:
9–10, 12, 26). According to
N. Tasić, they belong to the
latest phase of the Belegiš
1
2
3
culture – phase IIc, dated to
Сл. 111 – Типови посуда касног бронзаног доба из регије Чачка
Ha B (Тасић 2002: 182–184).
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Fig. 111 – The Late Bronze Age types of vessels from the Čačak region

2

КАСНО БРОНЗАНО ДОБА
И поред малог броја гробова из касне фазе развоја бронзаног доба, седам керамичких
посуда из Прељинске Балуге код Чачка омогућава да се оквирно сагледа слика развоја
форми и декорације керамичке продукције овог раздобља.
Према облику, посуде из Балуге се могу разврстати у неколико типова: зделе,
пехари и амфоре.

■■Зделе

Конична здела са хоризонталним фасетама на заобљеном ободу (Сл. 7; 111/1) има
паралеле на некрополи Војловица II (Bukvić 2000: T. 13, 2; T. 32, 2), док је на некрополи
на Карабурми у Београду пронађен сличан комад у урни 108 (Todorović 1977: 22).
Александар Булатовић их разврстава у тип Ia (Булатовић 2009: 90; Табела 1) и сматра
да се на централни Балкан шире миграцијама са севера, као и да представљају једну
од веома честих форми из периода Ha A1 / Ha A2 (Булатовић 2009: 104).

■■Пехари

Пехари чине највећу групу од укупно четири примерка (Сл. 8; 9; 111/2, 3).
Три примерка карактерише нешто блажа профилација трбуха, равно дно, овално
моделован обод и две наспрамно постављене дршке које га надвисују. Два пехара из ове
групе, без рожастог додатка на врху дршки, имају директне аналогије са пехаром из гроба
1962–2 са некрополе Глождак у Параћину, из млађе фазе параћинске групе (Garašanin 1983g:
733; T. CI/5). Мирко Пековић ове пехаре разврстава у тип Ia параћинске групе (Peković
2007: 40; T. VIII/Ia). Примерци нешто заобљеније профилације, са рожастим додацима на
дршкама, јављају се у некрополама западне Србије (Крстац, Мојсиње и др.) и датирани су
у крај развијеног бронзаног доба. Уколико је у Балузи заиста у питању групни налаз, тада
би се пехар са рожастим додацима датирао синхроно са осталим налазима, што говори
о дужем трајању старијих керамичких форми.
За пехар са оштећеном стопом оштре биконичне профилације и урезаним и
канеловним орнаментом, паралеле постоје у источној Славонији где представља
релативно чест примерак, а којег Сташо Форенбахер сматра формом специфичном за
тај простор и везује за Белегиш II групу (Forenbaher 1991: 61).

· Амфоре

4

Већа посуда (могуће урна) из Балуге (Сл. 111/4)
представља локалну имитацију урни познатих са некропола
Белегиш културе, које су уврштене у тип 4 амфора украшених
канелуром (Вранић 2002: 89; кат. 133 и 173). Сличне форме
познате су и са некрополе на Карабурми (Тodorović 1977: 9–10,
12, 26). Према Н. Тасићу припадају најмлађој фази Белегиш
културе – фази Белегиш IIc, коју опредељује у Ha B (Тасић
2002: 182–184).
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BRONZE OBJECTS
In the graves belonging to the Middle Bronze Age from the Čačak region objects made
of bronze represent an important novelty, which appears in our territory starting from the
middle of the developed Bronze Age - Br B2-C (Васић 1997: 44-46). The above mentioned objects
usually represent pieces of jewellery. Basically, they have been divided into categories, including types and their variants. They have been chronologically defined by a stylistic-typology
analysis, and, at the same time, we examined the possibilities of their manufacture in local
workshops, as well as importation routes.

■■Torcs

Forms of torcs (Halsringe) from the Čačak region basically follow the development of this
type of necklaces in Central Europe, where from they spread to our territories too. In Central
Europe, smooth undecorated torcs appear in the Early Bronze Age, then they disappear from use
during the following phase to be back again in the Late Bronze Age well-known for smooth, decorated and spirally twisted examples (Никитовић, Васић 2002: 29–30).
There are 17 torcs from the Čačak region which used to be a part of the inventory of both
skeleton and burnt graves. Having in mind the number and types of jewellery from the Bronze Age
in this territory, it can be noted that torcs represent relatively frequent finds. In skeleton graves
they were generally found around the necks of the dead, which shows the way they were used.
According to the results of an anthropological analysis from a predominantly skeleton necropolis
at the site of Dubac in Jančići, it is supposed that torcs used to be worn by female persons (Ljuština,
Dmitrović 2013).
According to their shape and manufacturing details, our torcs have been classified into
the following types:
Type I - Undecorated torcs, with circular cross-section and hooked endings (Fig. 112/1).
This type is characterized by an undecorated, smooth body made of circular cross-section rods,
with hooked endings. The endings of the examples with a thicker rod cross-section were hammered
and folded back, while thinning was not necessary for those with thinner cross-section allowing
the endings to be easily folded (Vasić 2010: 9). It is considered that in our territory these types
of torcs with thicker rod cross-section (0.7–1.2 cm) represent older examples from the Early and
Middle Bronze Age, while those with thinner cross-section (0.2– 0.5 cm) are later and belong to
the Late Bronze or Early Iron Age. Although most of the examples fit in with this rule, there are
some exceptions (Vasić 2010: 14).
Type I includes a torc from Kotraža with a partially damaged spectacle-shaped pendant,
which has been dated, due to its massiveness, to Br B or the beginning of Br C by Rastko Vasić
(Vasić 2010: 15). The closest analogies are found at the sites of Gubin Do, Pilatovići, Vranjani and
Stapari. Torcs from Pilatovići and Vranjani have been discovered together with buttons with small
loops under a calotte, which are reliably dated to Koszider horizon, while an example from Stapari,
with a smaller cross-section rod belongs to the Late Bronze Age (Vasić 2010: 15).
Due to patina and mechanical damages, the surface of torcs does not allow to confirm the
existence of ornaments on the examples from the sites of Ivkovo Brdo in Krstac (mound III, grave 1),
Ravnine in Jančići, Dubac in Jančići (mound I, graves 2 and 10 and from the embankment of the
mound II) had ornaments. Therefore, other finds from the same grave units play an important role
in their chronological classification (Fig. 112/2).
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ПРЕДМЕТИ ОД БРОНЗЕ
У гробовима средњег бронзаног доба из регије Чачка значајну новину представљају
предмети израђени од бронзе, који се код нас појављују од средине развијеног бронзаног
доба Br B2-C (Васић 1997: 44-46). Описани предмети углавном представљају комаде накита.
Првенствено су издвојени по врстама, а у оквиру њих су разрађени типови и њихове
варијанте. Стилско-типолошком анализом су хронолошки опредељени, а истовремено су
разматране могућности њихове израде у домаћим радионицама, као и путеви импорта.

■■Торквеси

Облици торквеса (Halsringe) из регије Чачка у основи следе развој ове врсте огрлица
у средњој Европи, одакле су се проширили и на наше крајеве. У средњој Европи глатки
неукрашени торквеси јављају се у рано бронзано доба, током наредне фазе нестају из употребе, да би се поново појавили у касно бронзаног доба када су познати глатки, украшени
и тордирани примерци (Никитовић, Васић 2002: 29–30).
Из регије Чачка познато је 17 торквеса који су чинили део инвентара скелетних и
спаљених гробова. Имајући у виду број и врсте накита из бронзаног доба на овом простору, запажа се да торквеси чине релативно чест налаз. У скелетним гробовима су по
правилу проналажени око врата покојника, што дефинише начин на који су коришћени.
Према резултатима антрополошке анализе са претежно скелетне некрополе на локалитету Дубац у Јанчићима, претпоставља се да су торквесе носиле припаднице женског
пола (Ljuština, Dmitrović 2013).
На основу облика и детаља израде, наши торквеси разврстани су у следеће типове:

Тип I - Неукрашени торквеси кружног пресека са увијеним крајевима (Сл. 112/1).
Овај тип карактерише неукрашено, глатко тело од шипке кружног пресека, са увијеним
крајевима. Код примерака са дебљим пресеком шипке крајеви су растањени и увијени,
док код оних тањег пресека растањивање није било потребно, већ су слободно савијани
(Vasić 2010: 9). Сматра се да на нашем подручју торквеси овог типа са дебљим пресеком
шипке (0,7–1,2 cm) представљају старије примерке из раног и средњег бронзаног доба, док
су они са тањим пресеком (0,2– 0,5 cm) млађи и припадају касном бронзаном или раном
гвозденом добу. И поред тога што се већина примерака уклапа у ово правило, постоје и
изузеци (Vasić 2010: 14).
Типу I припада торквес из Котраже, на који је окачен делимично оштећен наочарасти
привесак, који Растко Васић на основу масивности датира у Br B или на почетак Br C (Vasić
2010: 15). Најближе аналогије налазимо на локалитетима Губин До, Пилатовићи, Врањани и
Стапари. Торквеси из Пилатовића и Врањана откривени су заједно са дугмадима са петљицама испод калоте, које се са сигурношћу опредељују у Косидер (Koszider) хоризонт, док
примерак из Стапара тањег пресека шипке припада касном бронзаном добу (Vasić 2010: 15).
Услед наталожене патине и механичких оштећења по површини торквеса немогуће
је утврдити постојање орнамента на примерцима са локалитета Ивково Брдо у Крстацу
(хумка III, гроб 1), Равнине у Јанчићима, Дубац у Јанчићима (хумка I, гробови 2 и 10 и из
насипа хумке II). За њихово хронолошко опредељење важну улогу имају остали налази из
истих гробних целина (Сл. 112/2).
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Type II - Decorated torcs with circular in cross-section and folded terminals (Fig. 112/3).
Decorated torcs represent a particularity of Western Serbia and the most usually belong to the
later phases of the Middle Bronze Age Br C1–C2 (Vasić 2010: 28). Basically, they have the same
characteristics as the previous type, whereas there is an important difference consisting of incised
ornaments on free surfaces, especially in the central part. They were usually found together with
bracelets and hair decorations, but also with spectacle-shaped pendants, which used to be, as we
suppose, a part of certain decorative sets (Vasić 2010: 26). Decoration patterns have very close
parallels with ornamentation of contemporary bracelets from the same region, which could have
influenced the beginning of decoration of torcs (Vasić 2010: 22). For the moment, classification
according different decorative patterns is not possible, since the combinations are usually unique,
the most frequently repeated only twice (David 2002а; Vasić 2010: 22). Ornamental patterns are
very diverse and they include combinations of dotted lines, triangles, angles made of double lines
filled with dashes, garlands, fish bladder motifs and spiral scrolls. It is considered that they were
probably created under the influence from the north, Central Europe and the Carpathian hinterland, with the motifs of Hajdúsámson – Apa style (Vasić 2010: 27, 28).
Torcs from Lučani, Turica, Grotnica in Guča (three pieces from scattered mounds) and Jančići
(Ravnine and Dubac) belong to this type.
A torc with pentagonal cross-section in the central part, discovered at the fired surface
1 of the site of Ravnine in Jančići (Fig. 112/4) can be distinguished as a special variant. It is
quite possible that the pentagonal cross-section was made to increase the surface intended for
decoration. This example can be considered as a slightly later phenomenon within the Middle
Bronze Age (Vasić 2010: 27).
A torc with spiral ornament from the fired surface 2 from Ravnine has been found together
with open bracelets with expanded endings, typical for the Middle Bronze Age, which indicates
their concurrence. Torcs from Ravnine are dated to the middle of the Middle Bronze Age (Br B2–C1),
while the origins of ornaments are found in the Hajdúsámson – Apa style, especially regarding the
spiral motif which represents one of the preferred elements of this decorative style (Никитовић,
Васић 2002: 29–31; David 2002а). Borivoj Čović considers that spiral decorated torcs found at
Glasinac represent a local variant of Eastern Bosnia and, according to their ornamentation, he
classifies them into the phase IIIа, which chronologically corresponds to Br D (Čović 1981: 115).
His opinion is shared by M. Garašanin (Garašanin 1983h: 747–748).
Vasić classifies torcs from Grotnica, with a slightly simpler ornamentation, into later
phases of the Middle Bronze Age (Никитовић, Васић 2005: 135). According to the stratigraphic
position of graves within the mound I in Dubac, the torc from the grave 2 would represent a bit
older example than the torc from the grave 10.
Type III - Torcs made of bronze
wire with elevated and spirally coiled
endings in form of discs (Fig. 112/5). They
are characterized by a thin cross-section of
the wire whose endings are spirally coiled
and elevated. They represent extremely
rare pieces, especially characteristic for
necropolises under mounds of the West
Morava basin where three examples originate from (Dubac in Jančići and Skakavci

162

1

2

Тип II - Украшени торквеси кружног пресека са увијеним крајевима (Сл. 112/3).
Украшени торквеси представљају особеност западне Србије и најчешће припадају каснијим
фазама средњег бронзаног доба Br C1–C2 (Vasić 2010: 28). У основи имају исте особине као
и претходни тип, док важну разлику представља урезана орнаментика по слободним
површинама, нарочито у централном делу. Обично су налажени заједно са наруквицама и
украсима за косу, али и са наочарастим привесцима, што је, претпостављамо, чинило део
одређене украсне гарнитуре (Vasić 2010: 26). Декоративна решења имају веома блиске паралеле са орнаментиком истовремених наруквица из исте регије, које су могле утицати на
почетак украшавања торквеса (Vasić 2010: 22). Подела на основу различитих декоративних
образаца за сада није била могућа, будући да су обично присутне уникатне комбинације,
најчешће двапут поновљене (David 2002а; Vasić 2010: 22). Орнаментална решења су веома
разнолика и чине их комбинације тачкастих линија, троуглова, углова од двоструких линија
испуњених цртицама, гирланди, рибљег мехура, спиралне витице. Сматра се да су настала
највероватније под утицајем са севера, из средње Европе и карпатског залеђа, са мотивима
Хајдушамшон – Апа (Hajdúsámson – Apa) стила (Vasić 2010: 27, 28).
Овом типу припадају торквеси из Лучана, Турице, Крстаца, Гротнице у Гучи (три
комада из растурених хумки) и Јанчића (Равнине и Дубац).
Као посебна варијанта издваја се торквес петостраног пресека у централном делу,
откривен на спалишту 1 локалитета Равнине у Јанчићима (Сл. 112/4). Врло је могуће да
је петострани пресек начињен ради повећавања површине намењене за декорацију. Овај
примерак може се сматрати нешто каснијом појавом у оквиру средњег бронзаног доба
(Vasić 2010: 27).
Торквес са спиралним орнаментом са спалишта 2 из Равнина нађен је заједно са
отвореним наруквицама са проширеним крајевима, типичним за средње бронзано доба,
што указује на њихову истовременост. Торквеси из Равнина опредељују се у средину средње
бронзе (Br B2–C1), док се порекло орнамента налази у Хајдушамшон – Апа стилу, посебно
када је у питању мотив спирале који представља један од омиљених елемената овог декоративног стила (Никитовић, Васић 2002: 29–31; David 2002а). На Гласинцу Боривој Човић
торквесе декорисане спиралом сматра локалном варијантом источне Босне и на основу
орнаментике их опредељује у фазу IIIа, што одговара времену Br D (Čović 1981: 115). Истог
мишљења је и М. Гарашанин (Garašanin 1983h: 747–748).
Торквесе из Гротнице, са нешто упрошћенијом орнаментиком, Васић сврстава у
касније фазе средњег бронзаног доба (Никитовић, Васић 2005: 135). Према стратиграфском положају гробова у оквиру хумке I у Дупцу, торквес из гроба 2 представљао би нешто
старији примерак од торквеса из гроба 10.

3

4

5

Сл. 112 – Типови торквеса из регије Чачка │ Fig. 112 – Types of torcs from the Čačak region
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near Kosjerić), while a broken example has been discovered in Medoševac near Niš (Vasić 2010:
19). According to the position of this type of jewellery at the moment of their discovery – near the
neck, in skeleton graves at the site of Dubac in Jančići, as well as according to the carved presentation on the idol from Kličevac – they can reliably be defined as necklaces (Vasić 2010: 19), and
not diadems, as Mihailo Zotović used to consider (Zotović 1985: 61–62). They are very close to
bracelets made out of one piece of wire, with spirally coiled endings placed on one or both sides of
the ring, which also appear here at the same time (Vasić 2010: 19). Examples from Dubac belong
to the Middle Bronze Age (Br C1–C2), which is confirmed by other grave goods typical for this
period of time (Vasić 2010: 20–21).
As indicated previously, torcs represent a frequent finding in the Bronze Age graves in the
Čačak Region. Their decoration consisting of incised geometrical motifs represent a special characteristic of the Čačak and Užice region, inspired by decoration of the contemporary bracelets.
Unique pieces of this jewellery – torcs made of thin bronze wire with spirally coiled and elevated
endings, as well as a torc from Ravnine with pentagonal cross-section in the central part, which is
so far unique, also testify about a developed local manufacture. It shall be underlined that a large
number of torcs from the Čačak region originates from the mounds of Kablar (six from Dubac and
three from Ravnine), which leads us to assume that they were part of an apparel or, that they even
represented a prestigious piece of jewellery within a prehistoric community that used to be buried
on Kablar. This sort of jewellery has not yet been found downstream from Ovčar-Kablar Gorge,
which is also the case of many other forms of material and spiritual culture of this time period.
Representations of torcs on anthropomorphic figurines (finds from Kličevac, Dupljaja,
Žuto Brdo, etc) attract a special attention. Hyperbolized representations of torcs with extremely
emphasized spirally coiled endings can indicate that this type of jewellery used to be worn at
special occasions and that it was reserved only to notable personalities. On the other hand, it is
also possible that the craftsmen themselves over emphasized spirally coiled endings in order to
make the decoration look richer.

■■Bracelets

Bracelets represent one of very frequent grave finds both in burnt and skeleton graves.
The most usually, they were found together with other pieces of jewellery – torcs, hair rings,
pins and different pendants.
25 bracelets, among which 7 pairs, have been discovered in necropolises from the Čačak
region. Their number and diversity show that it is the case of a very popular decorative element,
part of apparel or certain status symbol (Ljuštinа, Dmitrović 2013). In our territories, they were
usually discovered on arms (around a wrist, on a forearm or an upper arm), but according to the
examples from Belotić (Гарашанин, Гарашанин 1962: 62) or from Central Europe (Wels-Weyrauch
1994: 63), there are reliable proofs that they were also found on legs. Sorting out of different characteristics allowed them to be classified into several types and their variants.

Type I - Bracelets with open and expanded endings – represent the most abundant
category (Fig. 113/1-4). The most usually they have a triangular and more rarely segmented crosssection. They are characteristic for the Middle Bronze Age of Central Europe (Willvonseder 1937),
where they first appear at the very beginning of the Middle Bronze Age Br B1, they become very
frequent in the middle of its development and stay in use during the later phases (Никитовић,
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Тип III - Торквеси од бронзане жице са издигнутим и спирално увијеним крајевима у облику дискова (Сл. 112/5). Карактерише их танак пресек жице чији су крајеви
спирално увијени и издигнути. Представљају врло ретке комаде, посебно особене за некрополе под хумкама западног Поморавља, одакле потичу три примерка (Дубац у Јанчићима
и Скакавци код Косјерића), док је један поломљени примерак откривен у Медошевцу код
Ниша (Vasić 2010: 19). Према месту налаза накита овог типа – у пределу врата, у скелетним
гробовима на локалитету Дубац у Јанчићима, као и урезаног приказа на Кличевачком
идолу – могу се са сигурношћу определити као огрлице (Vasić 2010: 19), а не дијадеме, како
је раније сматрао Михаило Зотовић (Zotović 1985: 61–62). Веома су блиски наруквицама од
једног комада жице, са спирално увијеним крајевима распоређеним са једне или обе стране
обруча, које се такође овде јављају у исто време (Vasić 2010: 19). Примерци из Дупца припадају средњем бронзаном добу (Br C1–C2), што потврђују и остали гробни прилози типични
за ово раздобље (Vasić 2010: 20–21).

Како је већ наведено, торквеси представљају чест налаз у гробовима бронзаног доба у
регији Чачка. Њихово украшавање урезивањем геометријских мотива представља посебну
особеност чачанске и ужичке регије, инспирисану украшавањем истовремених гривни.
У прилог развијеној локалној производњи говоре и јединствени комади овог накита –
торквеси од танке бронзане жице са спирално увијеним и издигнутим крајевима као и
торквес из Равнина са петостраним пресеком у централном делу, који је за сада уникатан.
Треба нагласити да приличан број торквеса из регије Чачка долази из кабларских хумки
(из Дупца шест и из Равнина три), што наводи на претпоставку да су они чинили део ношње
или, чак, престижни комад накита у оквиру праисторијске заједнице која се сахрањивала
на Каблару. Ова врста накита још увек није забележена низводно од Овчарско-кабларске
клисуре, што важи и за многе друге облике материјалне и духовне културе овог времена.
Посебну пажњу привлаче представе торквеса на бронзанодобним антропоморфним
фигуринама (налази из Кличевца, Дупљаје, Жутог Брда итд.). Хиперболисане представе
торквеса са јако истакнутим спирално увијеним крајевима могу указивати на то да је овај
тип накита ношен у посебним приликама и да је био резервисан само за истакнуте личности. С друге стране, могуће је и да су саме занатлије пренаглашавале спирално увијене
крајеве у циљу повећања богатства декорације.

■■Наруквице

Наруквице представљају један од веома честих гробних налаза и у спаљеним и у
скелетним гробовима. Налажене су најчешће заједно са другим комадима накита – торквесима, нопенринзима, иглама и различитим привесцима.
У некрополама из регије Чачка откривено је 25 наруквица међу којима је 7 парова.
Њихов број и разноврсност указују да се ради о врло популарном декоративном елементу,
делу ношње или одређеном статусном обележју (Ljuštinа, Dmitrović 2013). Код нас су обично
откривене на рукама (око ручног зглоба, подлактици, надлактици), али према примерима
из Белотића (Гарашанин, Гарашанин 1962: 62) или из средње Европе (Wels-Weyrauch 1994:
63), поуздано се зна да су налажене и на ногама. Издвајањем појединих карактеристика
омогућено је њихово разврставање у више типова и њихових варијанти.

Тип I - Наруквице отворених и проширених крајева – представљају најбројнију
категорију (Сл. 113/1-4). Најчешће су троугаоног, ређе сегментног пресека. Карактеристичне

165

Васић 2002: 28; Garašanin 1983h: 747). In a great number of cases they were found in pairs, which
show how they were commonly used. They were almost regularly decorated by incision of different
decorative motifs, where the most common were garlands, semi-circles, dotted incisions, sets of
parallel lines, triangles, diamonds, ovals or fish bladder motifs (Fischblastenmustern) and spiral
ornament. Decoration has been realized in different manners but it sticks to the basic principle
of disposition of different elements within metopes separated by sets of vertically incised lines.
According to a criterion based on distinction of different sorts of decorative solutions and their
disposition, M. Garašanin has defined basic ornamental variants of these bracelets (Garašanin
1983h: 747). However, according to the present number of finds and preserved ornamental models,
it seems that, the most usually, they represent individual cases, even unique solutions, since identical combinations are very rare. Therefore, the system proposed by M. Garašanin shall be corrected
based on a wider classification including important distinctive decorative patterns and allowing
smaller mutual differences.
The greatest number of bracelets of this type has been discovered in the surroundings of
Užice and Čačak, while the rare ones are from the territory of North-Western Serbia. They are
a bit more frequent in the lower Drina basin and they belong to different decorative variants,
among which there are examples decorated by geometrical ornament dated to Br B2–C, while the
bracelets with spiral motifs have been dated to the phase Br D (Косорић, Крстић 1988). The same
chronological framework applies to bracelets originating from the territory of Western Serbia
(Никитовић, Васић 2002: 28; Garašanin 1983h: 747).
Based on the type of decorative motifs, bracelets belonging to this type have been divided
into four basic variants:
I-A - Bracelets decorated by garland ornaments distributed along the edges, among which,
on the ridge, there is usually a series of dotted stabs forming a straight line or oval forms (fish
bladder motif). The metope on the central part of the bracelet – bordered by sets of vertical
lines – was decorated in different manners: chess board motif, hatched triangles, semi-circular
lines, etc. Hatched or empty elongated triangles or rhombs are usually placed laterally from
the series of garlands. Bracelets with such decorations are known from the beginning of the
Middle Bronze Age in Central Europe (Willvonseder 1937: 124; Pittioni 1954: 359; Abb. 256, 2;
Hänsel 1968: Taf. 30, 13; Taf. 32, 10).
According to the decoration of the central metope and shape of lines along the ridge, it is
possible to distinguish two groups:
I-А1 - The first one of them includes bracelets with rows of semi-circular lines on the central
metope, while a fish bladder motif is placed between the garlands (Fig. 113/1). This group
includes pairs of bracelets from Ravnine (fired surface 2) in Jančići and from Kruševlje in
Lučani. Close parallels are found among pairs of bracelets from the central grave of the
tumulus I in Vranjani, from Pilatovići and Gubin Do (Zotović 1985: T. IX/1, 3; Дмитровић
2015: прилог 12/2, 3; 16/2, 3). Analogies are also found in Roćevići in the Drina basin,
where they have been dated to Br B2–C (Косорић, Крстић 1988: 44–45; Т. XI/2, 3), and
there is an example from Štrpci, mound VIII from the phase Glasinac IIa (Benac, Čović 1956:
100–101; T. VII/9, 11, 11a). At Glasinac, bracelets with open thickened endings decorated
by incised motifs of garland and fish bladder are distinctive representatives of the phase
IIa, while they completely disappear in the following phase IIb (Benac, Čović 1956: 26–27).
While revising Glasinac chronology, Borivoj Čović pointed out the possibility that certain
finds from the phase Glasinac IIa, including, among others, Štrpci, besides their presence
during Br B with a special accent on Br B2, can also extend to Br C (Čović 1981: 101).
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су за средње бронзаног доба средње Европе (Willvonseder 1937), где се најраније појављују
на самом почетку средњег бронзаног доба Br B1, бивају веома честе средином његовог
развоја и остају у употреби и у каснијим фазама (Никитовић, Васић 2002: 28; Garašanin
1983h: 747). У великом броју случајева налажене су у пару, што говори о уобичајеном начину
њиховог коришћења. Скоро по правилу декорисане су урезивањем различитих декоративних мотива, где су најчешће гирланде, полукругови, тачкасти убоди, снопови паралелних
линија, троуглови, ромбови, овали или мотив рибљег мехура (Fischblastenmustern) и
спирални орнамент. Декорација је изведена на различите начине, али се држи основног
принципа распоређивања различитих елемената у оквиру метопских поља раздвојених
сноповима вертикално урезаних линија. На основу критеријума утемељеног на издвајању
појединих врста декоративних решења и њиховом распореду, М. Гарашанин је дефинисао
основне орнаменталне варијанте ових наруквица (Garašanin 1983h: 747). Међутим, према
данашњем броју налаза и очуваних орнаменталних модела, чини се да се најчешће ради
о појединачним случајевима, чак и о уникатним решењима, јер су веома ретко присутне
идентичне комбинације. Стога би се систем који је предложио М. Гарашанин могао кориговати на основу шире постављеног груписања важнијих карактеристичних декоративних
решења, уз допуштање мањих међусобних разлика.
Највећи број гривни овог типа откривен је у околини Ужица и Чачка, док су са простора северозападне Србије оне ретке. У доњем Подрињу нешто су чешће и припадају различитим декоративним варијантама, међу којима су примерци украшени геометријским
орнаментом датирани у Br B2–C, док су оне наруквице са мотивом спирале опредељене у
фазу Br D (Косорић, Крстић 1988). Исти хронолошки оквир важи и за гривне које потичу са
простора западне Србије (Никитовић, Васић 2002: 28; Garašanin 1983h: 747).
На основу врсте декоративних мотива, наруквице овог типа подељене су у четири
основне варијанте:

I-A - Наруквице украшене орнаментом гирланди распоређених дуж ивица, између
којих је, на гребену, обично низ тачкастих убода у правој линији или овалног облика
(мотив рибљег мехура). Mетопа на централном делу наруквице – оивичена сноповима
вертикалних линија – декорисана је на различите начине: шах-поље, шрафирани троуглови, полукружне линије и друго. Бочно од низова гирланди обично се налазе шрафирани или празни издужени троуглови или ромбови. Наруквице украшене на овај начин
познате су с почетка средњег бронзаног доба у средњој Европи (Willvonseder 1937: 124;
Pittioni 1954: 359; Abb. 256, 2; Hänsel 1968: Taf. 30, 13; Taf. 32, 10).
Према декорацији централне метопе и облика линија уз гребен, могуће је издвојити
две групе:
I-А1 - Првој припадају наруквице које у централној метопи имају редове полукружних линија, док је између гирланди, постављен мотив рибљег мехура (Сл. 113/1).
Овој групи припадају парови наруквица из Равнина (спалиште 2) у Јанчићима и
Крушевља у Лучанима. Блиске паралеле налазимо и међу паровима наруквица из
централног гроба хумке I у Врањанима, из Пилатовића и Губин Дола (Zotović 1985:
T. IX/1, 3; Дмитровић 2015: прилог 12/2, 3; 16/2, 3). Аналогије налазимо и у Роћевићима
у Подрињу, где су опредељене у Br B2–C (Косорић, Крстић 1988: 44–45; Т. XI/2, 3), а
познат је и примерак из Штрбаца, хумка VIII из фазе Гласинац IIa (Benac, Čović 1956:
100–101; T. VII/9, 11, 11a). На Гласинцу, гривне са отвореним задебљаним крајевима
декорисане урезаним мотивом гирланде и рибљег мехура изразит су представник
фазе IIa, док у наредној фази IIb потпуно нестају (Benac, Čović 1956: 26–27). Приликом
ревидирања гласиначке хронологије Боривој Човић је указао на могућност да се
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I-А2 - The second group consists of pieces from Ravnine (fired surface 1), from the tumulus
VI in Krstac, and, at a certain extent, bracelets from Dubac in Jančići, characterized by a
central metope decorated by chess board motif, while the lines among garlands are straight
and spread along the ridge (Fig. 113/2). Very close parallels are again found in Roćevići,
where they have been dated to Br B2–C (Косорић, Крстић 1988: 44–45; Т. XII/4а–ц;
Т.XIV/1–2; Т. XIV/6–7).

I-B - Bracelets decorated by spiral ornament are for the moment very rare, which is
confirmed by a lonely example of bracelet from the damaged tumulus IV at Ravnine in Jančići
(Fig. 113/3). They are not frequent in the wider surroundings either, which is confirmed by the
unique example from Bela Crkva (Гарашанин, Гарашанин 1967: 22–23, сл. 14), while they are
slightly more abundant in the tumuli of lower Drina basin (Косорић, Крстић 1988: 30–31, 46;
Т. II/2–4; Т. XV/5–6). Regarding the running spiral motif (Spiralrankmotiv), similar to the motif
on a torc found at the fired surface II at Ravnine, R. Vasić supposes that it appeared before
the end of the Middle Bronze Age under the influence of the rich Hajdúsámson – Apa style
(Никитовић, Васић 2002: 29, with cited bibliography). Having in mind that there are still no
direct parallels in the north, the same author makes a hypothesis about their local manufacture
in the territory of the Drina basin (Никитовић, Васић 2002: 29).
I-C - Bracelets decorated by hatched, elongated triangles or broken stripes separated by
vertical sets of straight lines again do not represent a numerous group and, for the moment,
there is only one example from Grotnica (Fig. 113/4). The example from Grotnica is considered
to be an older find comparing to more massive bracelets with narrowed endings, which
are closed to the Late Bronze Age, and their indented ornamentation can indicate a slightly
later variant comparing to the pieces belonging to the first variant, which is abundantly
decorated by garlands (Никитовић, Васић 2005: 137). The previous statement can also be
confirmed by the bracelets from Sjeverskо, which are, according to the mentioned parallels
from Central Europe, dated from Br C to Ha A1 (Čović 1981: 102, with cited bibliography). The
closest parallel of the bracelet from Grotnica is found among the material from Svračkovo
near Arilje (Zotović 1985: T. X/14, 15).
I-D - Group of undecorated bracelets shall be observed with caution, having in mind very
frequent presence and destruction action of wild patina on the surface, which sometimes
almost completely prevents the definition of the original finishing. On the other hand, the
existence of undecorated torcs certainly announces the possibility of the existence of similar
bracelets. This could include bracelets from the tumulus III at Dubac. Analogies exist in
Belotić (Гарашанин, Гарашанин 1958: 21; сл. 3а), Drenova near Priboj (Zotović 1985: 41;
Т. X/2), as well as on Glasinac (Benac, Čović 1956: T. VI/11; T. XV/1, 2) and Trnjaci near Arilje
(Дмитровић 2015: прилог 7/2–5).
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Сл. 113 – Типови наруквица из регије Чачка │ Fig. 113 – Types of bracelets from the Čačak region

одређени налази из фазе Гласинац IIa, где између осталог припадају и Штрпци, поред
трајања током Br B са посебним акцентом на Br B2, могу продужити и у време Br C
(Čović 1981: 101).
I-А2 - Другу групу формирају комади из Равнина (спалиште 1), из хумке VI у Крстацу,
а донекле и гривне из Дупца у Јанчићима, које карактерише централна метопа украшена у систему шах-поља, док су линије између гирланди праве и пружају се дуж
гребена (Сл. 113/2). Веома блиске паралеле поново налазимо у Роћевићима, где су
датиране у Br B2–C (Косорић, Крстић 1988: 44–45; Т. XII/4а–ц; Т.XIV/1–2; Т. XIV/6–7).

I-Б - Наруквице декорисане спиралним орнаментом за сада су врло ретке,
што потврђује усамљена гривна из оштећене хумке IV на Равнинама у Јанчићима
(Сл. 113/3). Нису честе ни у ширем окружењу, што потврђује само један примерак из
Беле Цркве (Гарашанин, Гарашанин 1967: 22–23, сл. 14), док су у хумкама доњег Подриња
нешто заступљеније (Косорић, Крстић 1988: 30–31, 46; Т. II/2–4; Т. XV/5–6). За мотив
текуће спирале (Spiralrankmotiv), сличан мотиву са торквеса нађеном на спалишту 2 на
Равнинама, Р. Васић претпоставља да се сигурно појавио пре краја средњег бронзаног
доба под утицајем богатог Хајдушамшон – Апа стила (Никитовић, Васић 2002: 29, са
наведеном литературом). Будући да још увек нема директних паралела на северу, исти
аутор износи и претпоставку о њиховој локалној производњи на подручју Подриња
(Никитовић, Васић 2002: 29).

I-В - Наруквице декорисане шрафираним, издуженим троугловима или изломљеним тракама раздвојених вертикалним сноповима правих линија, поново не чине обимнију групу и за сада их представља само примерак из Гротнице (Сл. 113/4). Примерак
из Гротнице сматра се нешто старијим налазом у односу на масивније наруквице са
суженим крајевима, које су ближе касном бронзаном добу, а разуђеност орнаментике
може указивати на то да се ради о нешто млађој варијанти у односу на богато декорисане комаде прве варијанте украшене орнаменом гирланди (Никитовић, Васић 2005:
137). Последњу констатацију могу да потврде и наруквице из Сјеверског, које се, према
изнетим паралелама из средње Европе, датирају од Br C до Ha A1 (Čović 1981: 102, са
наведеном литературом). Најближу паралелу наруквици из Гротнице налазимо међу
материјалом из Сврачкова код Ариља (Zotović 1985: T. X/14, 15).

I-Г - Групу неорнаментисаних наруквица треба посматрати са извесним опрезом, имајући у виду веома често присуство и разарајуће дејство дивље патине
по површини, због које је некада готово немогуће утврдити изворну обраду.
С друге стране, постојање неорнаментисаних торквеса сасвим извесно повлачи и могућност постојања истоветних наруквица. У ову групу би се могле издвојити наруквице
из хумке III на Дупцу. Аналогије постоје у Белотићу (Гарашанин, Гарашанин 1958: 21;
сл. 3а), Дренови код Прибоја (Zotović 1985: 41; Т. X/2), као и на Гласинцу (Benac, Čović 1956:
T. VI/11; T. XV/1, 2) и Трњацима код Ариља (Дмитровић 2015: прилог 7/2–5).
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Type II - Bracelets with open and narrowed or hammered endings – they are characterized
by circular cross-section body and incised decoration with slightly larger spacings. Regarding the
examples from the Čačak region, this group includes only pieces from Grotnica in Guča (Fig. 113/5).
Comparing to the previous type, these bracelets are scarce and the closest analogies are
found at the sites of Davidovića Čair in Arilje and Đurđevića Brdo in Pilatovići (Дмитровић 2015:
прилог 6/3, 15/1). In the territory of Northwestern Serbia, they have been discovered in Belotić
and Brezjak (Гарашанин, Гарашанин 1962: 57, 62–63; сл. 17а–б; Цанић-Тешановић, Глигорић
2001: 14–15, 38–39; кат. бр. 48, 49, 50), as well as at the sites of the lower Drina basin (Косорић,
Крстић 1988: Т. III/4; Т. V/1–3; Косорић 1992: 266; Т. II).
Although the surface of the existing examples is damaged, it can be observed that their
decoration is compact and rare, realized by uniformly disposed sets of vertical lines, sometimes
with series of dotted stabs separated by short dashes. According to the rare finds, bracelets with
hammered endings were not used in pairs, but individually. The position of bracelets discovered
in Belotić, which are said to be lying on the legs of a skeleton (Гарашанин, Гарашанин 1962: 57,
62–63), proves that they used to be worn as anklets, which is also suggested by their larger dimensions. A bracelet from Grotnica, found on the forearm of a skeleton, shows that they were also used
as arm decorations (Никитовић, Васић 2005: 127).
The earliest dated example is a similar bracelet from Gornji Katun, Br B2–C (Вукмановић,
Радојчић 1995: кат. 38). The bracelets form the Drina basin are dated to the end of Br C (Косорић,
Крстић 1988: 34, 49), similar to an example of Smreka near Sokolac from the phase Glasinac
IIb (Drechsler-Bižić 1983: 262; XXXIX/1) and to the finds from Belotić, which are dated to the
late phase of Western Serbian variant of Br C–D by M. Garašanin (Garašanin 1983h: 738, 747).
Examples from Brezjak are even dated to a later period, to Br D (Глигорић, Цанић-Тешановић
2010: кат. 38–40), while two similar bracelets from the National Museum in Belgrade are dated
to Ha A – Ha B (Вукмановић, Радојчић 1995: кат. 46, 50). Based on their shape and decoration,
R. Vasić considers that this type of bracelets with narrowed endings is closer to the Late Bronze
Age (Никитовић, Васић 2005: 137).
Type III - Bracelets made of bronze wire – they can be divided into two groups
(Fig. 113/6-8):
III-А - The first group includes bracelets made of one or more windings of bronze wire with
spirally coiled endings forming flat or conical discs. According to the shape and disposition of
discs, we can distinguish three variants:

III-А1 - Bracelets with opposite flat discs – they are represented by an example from
Grotnica in Guča (Fig. 113/6), while, in our territory, they do not represent frequent
examples of jewelry.
The closest analogies are found among the examples from Pilatovići and Visibaba near
Požega (Зотовић 1976: кат. 24; Ђурић, Кековић 1989: кат. 23–25). In the hoard of Lovas, besides
this type of bracelets, there are, among other things, an important number of identical finger rings
(Vinski 1958: 8–9; Т. II/2, 3; T. III/1, 2), which are especially frequent in the graves of the Tumulus
culture (Mozsolicz 1967: 81). A somewhat similar piece was also found in Roćevići (Косорић,
Крстић 1988: 44–45; Т. XIV/3). This shape is relatively abundant at the sites of Central Europe
and Carpathian region (Mozsolicz 1967: Taf. 30/4, 6; Lücke 1997: 183; Blajer 2001: 40–50; David
2002а: Taf. 113/2, 3; Taf. 187/8c). It is characteristic for a longer time period, from the Middle to the
Late Bronze Age and, therefore, cannot be precisely defined without other, chronologically more
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Тип II - Наруквице отворених и сужених или стањених крајева – одликује их
кружни пресек тела и нешто разуђенија урезана декорација. Из регије Чачка овој групи
припадају само комади из Гротнице у Гучи (Сл. 113/5).
У односу на предходни тип, ове наруквице су ређе, а најближе аналогије налазимо на
локалитетима Давидовића Чаир у Ариљу и Ђурђевића Брдо у Пилатовићима (Дмитровић
2015: прилог 6/3, 15/1). На подручју северозападне Србије откривене су у Белотићу и
Брезјаку (Гарашанин, Гарашанин 1962: 57, 62–63; сл. 17а–б; Цанић-Тешановић, Глигорић
2001: 14–15, 38–39; кат. бр. 48, 49, 50), као и на локалитетима доњег Подриња (Косорић,
Крстић 1988: Т. III/4; Т. V/1–3; Косорић 1992: 266; Т. II).
Запажа се да је на постојећим примерцима, и поред оштећења површине, декорација
сумарна и ретка, изведена равномерно распоређеним сноповима вертикалних линија
између којих може бити низ тачкастих убода и кратких цртица. Судећи према усамљеним
налазима, гривне са стањеним крајевима нису коришћене у пару, већ појединачно. Положај
гривни откривених у Белотићу, за које се наводи да су лежале на ногама скелета (Гарашанин,
Гарашанин 1962: 57, 62–63), доказује да су ношене и као наногице, чему говоре у прилог и
њихове веће димензије. Гривна из Гротнице, нађена на подлактици скелета, сведочи да су
истовремено служиле и за украшавање руку (Никитовић, Васић 2005: 127).
Најраније је датирана једна слична наруквица из Горњег Катуна, Br B2–C (Вукмановић,
Радојчић 1995: кат. 38). У Подрињу се опредељују у крај Br C (Косорић, Крстић 1988: 34, 49),
слично примерку Смрека код Соколца из фазе Гласинац IIb (Drechsler-Bižić 1983: 262;
XXXIX/1) и налазима из Белотића, које М. Гарашанин смешта у касну фазу западносрпске
варијанте Br C–D (Garašanin 1983h: 738, 747). Још касније, у Br D датирани су примерци из
Брезјака (Глигорић, Цанић-Тешановић 2010: кат. 38–40), а у Ha A – Ha B две сличне гривне
из Народног музеја у Београду (Вукмановић, Радојчић 1995: кат. 46, 50). На основу облика и
декорације Р. Васић тип наруквица са суженим крајевима сматра типовима ближим млађем
бронзаном добу (Никитовић, Васић 2005: 137).
Тип III - Наруквице од бронзане жице – могу се оделити на две групе (Сл. 113/6-8):

III-А - Прву групу чине наруквице од једног или више намотаја бронзане жице чији су
крајеви спирално увијени и формирају равне или купасте дискове. Према облику и
распореду дискова, можемо издвојити три варијанте:

III-А1 - Наруквице са наспрамно постављеним равним дисковима – које презентује примерак из Гротнице у Гучи (Сл. 113/6), код нас не представљају честе
примерке накита.
Најближе аналогије налазимо са примерцима из Пилатовића и Висибабе код Пожеге
(Зотовић 1976: кат. 24; Ђурић, Кековић 1989: кат. 23–25). Поред наруквица овог типа у остави
Ловас присутан је, између осталог, и већи број истоветног прстења (Vinski 1958: 8–9; Т. II/2, 3;
T. III/1, 2), које је нарочито често у гробовима Културе гробних хумки (Mozsolicz 1967: 81).
Донекле сличан комад пронађен је и у Роћевићима (Косорић, Крстић 1988: 44–45; Т. XIV/3).
Овај облик је релативно заступљен на налазиштима средње Европе и Закарпатја (Mozsolicz
1967: Taf. 30/4, 6; Lücke 1997: 183; Blajer 2001: 40–50; David 2002а: Taf. 113/2, 3; Taf. 187/8c).
Особен је за дужи временски период, од средњег до касног бронзаног доба, тако да се без
другог, хронолошки осетљивијег материјала не могу самостално прецизније одредити.
Сматра се да наши комади припадају средини и каснијим фазама развоја средњег бронзаног
доба (Zotović 1985: 50; Никитовић, Васић 2005: 137).
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sensitive, material. It is considered that our pieces belong to the middle and later development
phases of the Middle Bronze Age (Zotović 1985: 50; Никитовић, Васић 2005: 137).
III-А2 - A pair of bracelets from Grotnica with two conical discs placed on the same side
of the ring made of double bronze wire – for the moment, there are no closer analogies
in the wider surroundings (Fig. 113/7). In the absence of direct analogies from the north,
we might take into account the existence of local workshops which, as it has already been
indicated, manufactured original forms of bronze jewelry and, among other things, unique
examples of torcs with elevated spirally coiled endings (Dubac in Jančići, Skakavci near
Kosjerić), possibly forming jewelry sets together with these bracelets.

III-А3 - Bracelets made of bronze wire with one conically coiled disc – from Gornja
Dobrinja (Fig. 113/8). So far, they have been observed as a pair (Икодиновић 1985;
Дмитровић 2009б), but it could be supposed, according to the compact shape of endings,
as well as to analogies with the material from Central Europe, that these two bracelets
originally represented one object which was later broken and remodeled.
In order to confirm the previous statement, we would like to mention similar bracelets made
of several windings of bronze wire (even up to 20 in a row), with both endings spirally coiled in
form of discs, found in hoards from Hungary to Western Romania (Dunaújváros – Kosziderpadlás,
Ócsa, Mezöberény, Săpȋnța etc) (David 2002а: Taf. 148/5; Taf. 152/28; Taf. 158/1; Taf. 166/1, 2),
which belong to the period of the Middle Bronze Age Br B (David 2002а: 16, 412). A certain time
distance shall be taken into account regarding the above mentioned hoards, thus, the bracelets
form Gornja Dobrinja could be dated to the period following Br B, the most probably starting from
the middle development of the Middle Bronze Age. A very similar form is known from Brezjak and
it is dated to the phase Br C–D (Глигорић, Цанић-Тешановић 2010: 9, 24; кат. бр. 54, 55). Since
they represent rare pieces of jewelry in our territory, it is quite possible that they were imported.
III-B - The second group consists of simpler pieces made of spirally wound bronze wire. They
represent a much simpler and rarer form than the previously described ones. They were made
of several windings of a bronze wire, or thinner band, with circular or segmented cross-section.
An example from Dubac in Jančići was decorated by a series of short cuts.
The bracelets made of spirally wound wire were very common in Central Europe, where
they appeared as early as in the Early Bronze Age and they were used almost throughout the whole
period of the Bronze Age, until the time of the Urnfield culture (Vinski 1958: 8; David 2002а: Taf.
233/1; Taf. 262/6, 7; Taf. 289/12, 13 etc). They are not very frequent in our territory and the closest parallels are found with the pieces from Arilje and Stapari (Дмитровић 2015: прилог 5/1;
23/3, 6). In the wider surroundings, there are examples known from Belotić, Brezjak and from
the hoard of Lovas, dated from Br B2–C to Br D (Vinski 1958: 8; Гарашанин, Гарашанин 1967:
19, сл. 4а–д; Глигорић, Цанић-Тешановић 2010: 9, 24; кат. бр. 56), but also from Rutevac near
Aleksinac (Тодоровић, Симовић 1959). In certain graves of the Drina basin they were found in
pairs (Kosorić, Krstić 1972: 15; Косорић, Крстић 1988: 42, 49; Т. XI/4–5; Т. XVIII/2).
Since they were in use for a long period of time, they are dated according to the accompanying finds and, thus, our examples are dated to the later phases of the Middle Bronze Age. They were
often combined with other forms of bracelets, which is confirmed by the examples from Grotnica
and Brezjak, where they were found together with bracelets with narrowed endings.
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III-А2 - Пар наруквица из Гротнице са два купаста диска постављена са исте
стране обруча од удвостручене бронзане жице – за сада немају ближе аналогије
у ширем окружењу (Сл. 113/7). У недостатку директних аналогија са севера чини
се да се и овде може размишљати о постојању локалних радионица за које је већ
показано да су производиле оригиналне форме накита од бронзе, између осталог
јединствене примерке торквеса са издигнутим спирално навијеним крајевима (Дубац
у Јанчићима, Скакавци код Косјерића), са којима су ове наруквице, могуће, чиниле
део комплета накита.

III-А3 - Наруквице од бронзане жице са једним купасто навијеним диском –
из Горње Добриње (Сл. 113/8). До сада су разматране као пар (Икодиновић 1985;
Дмитровић 2009б), али је могуће претпоставити, на основу облика сумарно обрађених крајева жице, али и аналогија са материјалом из средње Европе, да су ове две
наруквице првобитно представљале један предмет, који је касније преломљен и
преправљен.
У прилог томе бисмо навели сличне наруквице од више намотаја бронзане жице
(чак и до 20 у низу), чија су оба краја савијена у спиралне дискове, пронађене у оставама
од западне Мађарске до западне Румуније (Dunaújváros – Kosziderpadlás, Ócsa, Mezöberény,
Săpȋnța и друге) (David 2002а: Taf. 148/5; Taf. 152/28; Taf. 158/1; Taf. 166/1, 2) које припадају времену средњег бронзаног доба Br B (David 2002а: 16, 412). Овде треба рачунати са
одређеном временском дистанцом у односу на наведене депое, тако да би се наруквице из
Горње Добриње могле определити у време након Br B, највероватније од средине развоја
средњег бронзаног доба. Веома слична форма позната је из Брезјака, датирана у фазу
Br C–D (Глигорић, Цанић-Тешановић 2010: 9, 24; кат. бр. 54, 55). Будући да представљају
ретке комаде накита код нас, врло је могуће да је у питању импорт.

III-Б - Другу групу представљају једноставнији комади од спирално савијене бронзане
жице. Оне су знатно једноставнији и ређи облик од претходно описаних. Израђиване
су од више намотаја бронзане жице, или тање траке, кружног или сегментног пресека.
Примерак из Дупца у Јанчићима декорисан је низом кратких зареза.
Наруквице од спирално увијене жице биле су веома раширене у средњој Европи, где
су се појавиле већ у раном бронзаном добу и биле у употреби готово током целог трајања
бронзаног доба, све до времена Културе поља са урнама (Vinski 1958: 8; David 2002а: Taf.
233/1; Taf. 262/6, 7; Taf. 289/12, 13 и др.). Код нас нису претерано честе, а најближе паралеле
налазимо са комадима из Ариља и Стапара (Дмитровић 2015: прилог 5/1; 23/3, 6). У ширем
окружењу познати су примерци из Белотића, Брезјака и оставе Ловас, датиране од Br B2–C
до Br D (Vinski 1958: 8; Гарашанин, Гарашанин 1967: 19, сл. 4а–д; Глигорић, Цанић-Тешановић
2010: 9, 24; кат. бр. 56), али и из Рутевца код Алексинца (Тодоровић, Симовић 1959). У појединим гробовима у Подрињу налажене су у пару (Kosorić, Krstić 1972: 15; Косорић, Крстић
1988: 42, 49; Т. XI/4–5; Т. XVIII/2).
Будући да су дуго времена биле у употреби датирају се на основу пратећих налаза,
тако да се наши примерци опредељују у касније фазе средњег бронзаног доба. Често су
комбиноване са другим облицима наруквица, што потврђују примерци из Гротнице и
Брезјака, где су нађене заједно са гривнама са суженим крајевима.
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■■Pins
Comparing to the other finds, pins do not represent a frequent finding in the graves of the
Čačak region and they are typologically inconsistent. Four pins have been found so far, of which
those from Kotraža and Grotnica in Guča represent accidental finds from scattered mounds.
In Central Balkans, pins became more abundant as late as in the developed phase of the
Middle Bronze Age (Br B2–C1) and they principally consisted of different variants of pins with
perforated neck and pins with seal or wedge shaped head (Васић 1997: 45). During this period of
time they were especially frequent in Vojvodina, Western Serbia and Kosovo. They appeared during the Middle Bronze Age under the influence of the Tumulus culture, especially when it spread
along the course of the river Drina towards the interior of the Balkans (Vasić 2003: 6). According
to the opinion of Rastko Vasić, a large number of pins in the graves of Eastern Bosnia and Western
Serbia show that they used to form an important part of the apparel (Vasić 2003: 134).
The previously described pins from the Čačak region are here divided according to the classification established by R. Vasić for the pins from the territory of Central Balkans (Vasić 2003).
А. Pins with husk-shaped head (Hülsenkopfnadeln) are characterized by expanded
head folded to form a shell and, the most often, by spirally twisted body with a square crosssection. This type includes a pin from the site Lugovi – Bent in Mojsinje (mound I, grave 13)
(Fig. 114/1), whose non twisted body represent a local characteristic.
It is considered that this type of pins arrived to our territories from the north, with the
representatives of the Encrusted pottery culture (Vasić 2003: 6). They represent a relatively
frequent find in Vojvodina, especially in Banat, therefore, there is a high possibility that they
were manufactured exactly in that territory during the first and middle phase of the developed
Bronze Age (Vasić 2003: 6, 16). The only finds south from the Sava and Danube are for the
moment represented by a pin from Mojsinje (tumulus V, grave 2) and a fragmented example
from the surroundings of Požarevac. According to the total inventory of the grave 13, the pin
with husk-shaped head from Mojsinje is dated
to Br C1 (Vasić 2003: 16).
B. A large group of pins with perforated
neck (Lochhalsnadeln), with many types and
variants, include pins from Mojsinje and Grotnica
in Guča. These pins often have circular crosssection body and incised decoration, which
represent their local characteristics (Васић
1997: 45; Vasić 2003: 29).
The pin from Mojsinje (Fig. 114/2) belongs
to the type of pins with a hole on the neck,
biconical head and square body cross-section.
The decoration was realized by incision of a set 1
2
of five concentric circles immediately under the
head. According to R. Vasić, the pin from Mojsinje,
together with very similar examples from Feudvar
and Padina, belongs to the Paarstadl type which
originates from the northwestern hinterland
of the Carpathians, while our pieces represent
Сл. 114 – Типови игала из регије Чачка
the most southern examples discovered so far
Fig. 114 – Types of pins from the Čačak region
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■■Игле
У односу на остале налазе, игле у гробовима регије Чачка не представљају чест налаз
и типолошки су неуједначене. До сада су откривене 4 игле, од којих су оне из Котраже и
Гротнице у Гучи случајни налази из растурених хумки.
На централном Балкану игле се појављују у већем броју тек од развијене фазе средњег
бронзаног доба (Br B2–C1) и то су у првом реду игле са пробијеним вратом различитих
варијанти и игле са главом у облику печата или клина (Васић 1997: 45). Током овог раздобља
нарочито су заступљене у Војводини, западној Србији и Косову. Њихова појава током средњег
бронзаног доба последица је утицаја Културе гробних хумки, посебно њеног продора дуж
тока реке Дрине према унутрашњости Балкана (Vasić 2003: 6). Према мишљењу Растка
Васића, велики број игала у источнобосанским и западносрпским гробовима показује да
су чиниле важан део ношње (Vasić 2003: 134).
Описане игле из чачанске регије су овом приликом разврстане према подели
Р. Васића за игле са простора централног Балкана (Vasić 2003).
А. Игле са махунастом главом (Hülsenkopfnadeln) карактерише проширена
глава савијена у чауру и најчешће тордирано тело, четвороугаоног пресека. Овом типу
припада једна игла са локалитета Лугови – Бент у Мојсињу (хумка I, гроб 13) (Сл. 114/1),
чије нетордирано тело представља локалну карактеристику.
Сматра се да су игле овог типа у наше крајеве стигле са севера, са носиоцима
Културе инкрустриране керамике (Vasić 2003: 6). Оне представљају релативно чест налаз
у Војводини, посебно Банату, тако да постоји велика вероватноћа да се управо ту одвијала
њихова производња током почетне и средње фазе развијеног бронзаног доба (Vasić 2003:
6, 16). Једине налазе јужно од Саве и Дунава за сада представљају
игла из Мојсиња (хумка V, гроб 2) и један фрагментован примерак
из околине Пожаревца. Игла са махунастом главом из Мојсиња
се, на основу целокупног инвентара гроба 13, опредељује у
Br C1 (Vasić 2003: 16).
Б. Великој групи игала са пробушеним вратом
(Lochhalsnadeln), у оквиру које постоји доста типова и варијанти,
припадају игле из Мојсиња и Гротнице у Гучи. Ове игле често
имају кружни пресек тела и декорацију насталу урезивањем,
што представља њихове локалне карактеристике (Васић 1997:
45; Vasić 2003: 29).
Игла из Мојсиња (Сл. 114/2) припада типу игала са рупом на
врату, биконичном главом и квадратним пресеком тела. Декорација
је изведена урезивањем снопа од пет концентричних кругова
непосредно испод главе. Према Р. Васићу, игла из Мојсиња, заједно
са врло сличним примерцима из Феудвара и Падине, припада типу
3
4
Парштадл (Paarstadl) који има порекло у северозападном залеђу
Карпата, док наши комади за сада представљају најјужније примерке
(Vasić 2003: 30). Према карактеристикама осталог инвентара гроба
у Мојсињу, ова игла се такође датира у Br C1 (Vasić 2003: 29, 30).
Из растурене хумке у Гротници у Гучи (Сл. 114/3) потиче
игла која припада подваријанти са пробушеним вратом и главом у
облику главице ексера (диска), чије најближе паралеле налазимо
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(Vasić 2003: 30). According to the characteristics of the rest of the inventory from the grave in
Mojsinje, this pin is also dated to Br C1 (Vasić 2003: 29, 30).
A pin belonging to a subvariant of pins with perforated neck and disc-shaped head, whose
closest parallels are found in Vranjani and Pilatovići, originates from the scattered mound at
Grotnica in Guča (Fig. 114/3) (Vasić 2003: 33; Taf. 11/163, 166). The pin from Grotnica, unlike the
above mentioned analogue examples, is characterized by a slightly convex shape of the head. There
is an incised geometrical ornament under and above the expansion on the neck. Pins belonging to
this group represent a frequent find in Western and Southwestern Serbia, while individual pieces
of such pins were also found in Bačka. Examples decorated by incised ornaments on the neck are
considered to be local products and are dated to the Middle Bronze Age – Br C1 (Vasić 2003: 34).
C. Sewing needles (Nähnnadeln) represent a relatively frequent find during the Bronze
Age appearing in a wider territory (Fig.114/4). Characteristics of these objects, strictly dictated
by its function, have remained almost unchanged until modern times. During the Bronze Age, they
were made of bones and bronze. Thickness and length of the body, as well as form and position
of the eye, depend directly on the type of the material to be sewn. Numerous finds of this type
of needles in female graves testify about their special place in the burial ritual, especially when
they represent a unique grave good made of metal. In certain cases, they were used as clothes
decoration (Vasić 2003: 130). Prehistoric sewing needles cannot be clearly separated from the
later pieces only by observing their shape, therefore, they are chronologically defined according
to other finds from the same complexes.
Two main groups can be distinguished according to the position of the eye: the group I is
characterized by examples with an oval eye on the top of the head, while the group II includes
examples with an oval eye under the pointed tip, inside an oval or diamond shaped neck, most of
which are dated to the Late Bronze Age – Ha A1 (Васић 2001: 174; Vasić 2003: 130).
According to the above mentioned classification, an example from Kotraža (Fig. 114/4)
belongs to the group II. A close analogy is found within the inventory of the grave 9 in Stapari,
with a sewing needle dated to the Middle Bronze Age according to the discovered open bracelets
decorated by the fish bladder motif (Васић 2001: 174; Vasić 2003: 133). A certain concentration
of needles of this group in Central and Western Serbia (Васић 2001:175) could eventually indicate
trade routes or places of their manufacture.

■■Pincettes

A unique pincette originates from a skeleton grave from the mound XIII at the site of Ruja
in Dučalovići (Fig.115).
Contrary to the fact that they represent very rare examples in our territory, pincettes are
very frequent grave goods in graves of the Tumulus culture and in Central Europe and they are
usually dated to Br C (Гарашанин, Гарашанин 1962: note 16; Garašanin 1983h: 748). They are
also well-known at the sites of the Carpathian basin (Косорић, Крстић 1988: 36). In our territory, pincettes appear very rarely and, in addition to one example from Dučalovići, so far they
have been found in Živaljevići on Glasinac (Benac, Čović 1956: T. XXXII/2), Karavlaške Kuće in the
Drina basin (Косорић, Крстић 1988: T. VI/2) and Belotić (Гарашанин, Гарашанин 1962: 60; сл.
10). The most similar example originates from Belotić (tumulus 14) and it has been dated to the
end of the middle phase of the Western Serbian group – Br C (Гарашанин, Гарашанин 1962: 60;
Garašanin 1983h: 748) – which is also acceptable for the pincette from Dučalovići.
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у Врањанима и Пилатовићима (Vasić 2003: 33; Taf. 11/163, 166). Иглу из Гротнице, за разлику од наведених аналогних примерака, карактерише благо конвексни облик главе.
Испод и изнад проширења на врату урезан је геометријски орнамент. Игле ове групе
представљају чест налаз у западној и југозападној Србији, а појединачно су налажене и
у Бачкој. Примерци украшени урезаном декорацијом на врату сматрају се домаћим производом и датирају у средње бронзано доба – Br C1 (Vasić 2003: 34).
В. Шиваће игле (Nähnnadeln) представљају релативно чест налаз током бронзаног
доба на широј територији (Сл. 114/4). Карактеристике ових предмета, строго подређених
функцији, остале су скоро непромењене до савременог доба. Током бронзаног доба израђиване су од кости и бронзе. Дебљина и дужина тела, форма и положај ушице у директној су
зависности од врсте материјала који је њима шивен. Бројни налази игала ове врсте у женским
гробовима говоре о њиховом посебном месту у погребном култу, посебно када чине једини
прилог израђен од метала. У појединим случајевима коришћене су и као одевни украс (Vasić
2003: 130). Праисторијске игле за шивење не могу се само на основу форме јасно издвојити
од каснијих комада, те се хронолошки одређују према осталим налазима из истих целина.
Према положају ушице могу се разликовати две главне групе: групу I карактеришу
примерци са овалном ушицом на врху главе, док је за групу II особена ушица испод шиљатох врха, у овално или ромбоидно задебљаном врату, од којих се већина датира у млађе
бронзано доба – Ha A1 (Васић 2001: 174; Vasić 2003: 130).
Примерак из Котраже (Сл. 114/4) припада према наведеној подели групи II. Блиску
аналогију налазимо у инвентару гроба 9 у Стапарима, где се шиваћа игла датира у средње
бронзано доба на основу налаза отворених наруквица декорисаних мотивом рибљег
мехура (Васић 2001: 174; Vasić 2003: 133). Извесна концентрација игала ове групе у централној и западној Србији (Васић 2001:175) могла би евентуално да укаже на трговачке
путеве или места њихове прозводње.

■■Пинцете

Једина пинцета потиче из скелетног гроба из хумке XIII на локалитету Руја у
Дучаловићима (Сл. 115).
Насупрот чињеници да код нас представљају веома ретке примерке, пинцете у
гробовима Културе гробних хумки у средњој Европи чине врло чест прилог и обично се
опредељују у Br C (Гарашанин, Гарашанин 1962: напомена 16; Garašanin 1983h: 748). Исто
тако, познате су и на налазиштима карпатске котлине (Косорић, Крстић 1988: 36). Код
нас се јављају ретко, као појединачни комади и до сада
су, поред пинцете из Дучаловића, познате и пинцете из
Живаљевића на Гласинцу (Benac, Čović 1956: T. XXXII/2),
Каравлашких кућа у Подрињу (Косорић, Крстић 1988:
T. VI/2) и Белотића (Гарашанин, Гарашанин 1962: 60;
сл. 10). Најсличнији примерак потиче из Белотића
(хумка 14), датиран у крај средње фазе западносрпске групе – Br C (Гарашанин, Гарашанин 1962: 60;
Garašanin 1983h: 748) – што би се могло прихватити
и за пинцету из Дучаловића.

Сл. 115 – Пинцета │ Fig. 115 – Pincette
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■■Pendants
А. Round pendants with thorn
A pendant with thorn (Stachelscheibe) represents an accidental finding from Šiljkovica in
Gornja Dobrinja on Kablar (Fig. 116). It belongs to the second development phase of small round
plates including a conic thorn in the central part and 3–5 ribs (Vasić 2010: 20). Mutual chronological differences among three different types of these plates distinguished so far are not precisely
defined and, thus, they are usually dated according to other finds from the same grave complexes.
This type of pendants first appears at the sites of Central Europe at the beginning of the
Middle Bronze Age in the Lochham horizon – Br B1 and they remain in use during the following
development phases of Göggenhofen and Asenhofen – Br B2 /C1–C2, which would represent the
time when they appeared in our territory (Васић 1997: 39, 40; Vasić 2010: 20). An important
number of these pendants originate from the sites of Central Europe (Mozsolicz 1967; David
2002a), similar to the hoard of Lovas (Vinski 1958), which can indicate that they were originally
used to form necklaces (Grömer, Rösel-Mautendorfer 2011: Abb. 1, 2), while individual finds from
Central Serbia testify about the loss of their primary function and the most probably represent
imported objects (Васић 1997: 39).
A round plate from Gornja Dobrinja represents the only find in the wider surrounding.
Circular pendants with thorn are rare in the territory of Serbia and they have only been discovered at several sites (Medoševac, Bela Crkva, Vinča, Jabuka). They represent a very rare find in
the mounds of Glasinac (Benac, Čović 1956: 27), while they are more abundant in the territory of
Syrmia and Slavonia (Васић 1997: 39, with notes 6–12).
B. Spectacle-shaped pendants

Spectacle-shaped pendants (Brillenspiralen) represent relatively frequent findings in the
territory of Western Serbia, especially in the Čačak region. They belong to the Central European
metallic creations that appeared at the beginning of the Bronze Age (Wels-Weyrauch 1978, 1991;
Schumacher-Matthäus 1985; Matuschik 1996), while the beginning of their use in our region is
associated to the middle phase of the Middle Bronze Age - Br B2- C (Васић 1997: 45).
According to their type of manufacture and dimensions, spectacle-shaped pendants from
the Čačak region can be classified into two types:

Type I. Spectacle-shaped pendants with a spirally wound joint placed between discs
(Fig. 117/1). The most often they are made of a thin circular or rhomboidal cross-section bronze
wire, 4.3 – 8 cm long. They have been discovered at the following sites: Dubac and Ravnine in Jančići,
Ivkovo Brdo in Krstac and Ošljevac in Turica. The closest parallels for this type of pendants are found
in Vranjani (Zotović 1985: T. VIII/2), Kriva Reka and Stapari (grave 14) (Зотовић 1976: кат. 8).
Spectacle-shaped pendants with a cylindrical coil in the middle represent very frequent
findings at Glasinac and they very often appear in the phase IIb (Br C), as well as during later evolution, in the phases IIIa (end of Br C and during the Br D period) and IIIb1 (end of Br D and Ha A),
but they have also been found in one of the graves from the phase IIIc (Benac, Čović 1956: 30; Čović
1981: 100, 108–109, 123). The parallels are found at the sites of Okruglo (Benac, Čović 1956: T.
XX/4), Bandino Brdo (Benac, Čović 1956: T. XX/17), Plješivica (Benac, Čović 1956: T. XXII/1, 4, 5)
and elsewhere. Since they appear during a relatively long time interval, Alojz Benac and Borivoj
Čović consider that pendants with a spirally wound joint in the middle cannot be distinctive
representatives of a certain phase, but they generally classify them into the forms characteristic for the Late Bronze Age of Glasinac (Benac, Čović 1956:30). The finds of Glasinac refer that
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■■Привесци
А. Кружни привесци са трном
Привезак са трном (Stachelscheibe) представља
случајни налаз из Шиљковице у Горњој Добрињи
на Каблару (Сл. 116). Припада другој фази развоја
кружних плочица, које одликује купасти трн у централном делу и 3–5 ребара (Vasić 2010: 20). Међусобне
хронолошке разлике између три до сада евидентирана
типа ових плочица нису прецизно дефинисане, тако
да се углавном датирају на основу осталих налаза из
Сл. 116 – Кружна плочица са трном
истих гробних целина.
Fig. 116 – Round pendant with thorn
Привесци овог типа прво се појављују на налазиштима средње Европе почетком средњег бронзаног
доба у Лохам (Lochham) хоризонту – Br B1 и задржавају и током наредних развојних фаза
Гегенхофн (Göggenhofen) и Азенхофн (Asenhofen) – Br B2 /C1–C2, што би представљало време
њихове појаве и код нас (Васић 1997: 39, 40; Vasić 2010: 20). Са налазишта из средње Европе
(Mozsolicz 1967; David 2002a), слично остави из Ловаса (Vinski 1958), потиче већи број ових
привезака, што може указати на то да су првобитно служили за формирање огрлица (Grömer,
Rösel-Mautendorfer 2011: Abb. 1, 2), док појединачни налази из уже Србије говоре о губитку
примарне функције и највероватније представљају импорт (Васић 1997: 39).
Кружна плочица из Горње Добриње чини једини налаз ове врсте у ширем окружењу.
Кружни привесци са трном на подручју Србије су ретки и откривени на неколико налазишта
(Медошевац, Бела Црква, Винча, Јабука). Веома су редак налаз и у хумкама са Гласинца
(Benac, Čović 1956: 27), док су на подручју Срема и Славоније бројнији (Васић 1997: 39,
са напоменама 6–12).

Б. Наочарасти привесци
Наочарасти привесци (Brillenspiralen) представљају релативно чест гробни налаз
на подручју западне Србије, посебно у регији Чачка. Припадају средњоевропским металуршким остварењима која су се појавила почетком бронзаног доба (Wels-Weyrauch 1978, 1991;
Schumacher-Matthäus 1985; Matuschik 1996), док се код нас њихова употреба поново везује
за средину развоја средњег бронзаног доба – Br B2–C (Васић 1997: 45).
На основу начина израде и димензија, наочарасти привесци из околине Чачка могу
се оделити у два типа:

Тип I. Наочарасти привесци са спирално навијеном спојницом постављеном
између дискова (Сл. 117/1). Израђени су најчешће од тање бронзане жице кружног или
ромбоидног пресека, дужине 4,3–8 cm. Откривени су на локалитетима Дубац и Равнине
у Јанчићима, Ивково Брдо у Крстацу и Ошљевац у Турици. Најближе паралеле за овај
тип привезака налазимо у Врањанима (Zotović 1985: T. VIII/2), Кривој Реци и Стапарима
(гроб 14) (Зотовић 1976: кат. 8).
Наочарасти привесци са цилиндричним завојем у средини се на Гласинцу веома
се често појављују у фази IIb (Br C), као и током каснијег развоја, у фазама IIIa (крај Br C
и током периода Br D) и IIIb1 (крај Br D и Ha A), а познати су и из једног гроба из фазе IIIc
(Benac, Čović 1956: 30; Čović 1981: 100, 108–109, 123). Аналогије налазимо на локалитетима
Округло (Benac, Čović 1956: T. XX/4), Бандино Брдо (Benac, Čović 1956: T. XX/17), Пљешивица
(Benac, Čović 1956: T. XXII/1, 4, 5) и другде. Због релативно великог временског интервала
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the oldest finds are those of smaller dimensions (up to 7 cm), as testified by the examples from
Planje and Luburić Polje (Benac, Čović 1956: T. XIII/7; T. XIV/10). During further evolution, in the
phase IIIa, they become rather more massive, about 15 cm long, as demonstrated by the pendants
from Brezje and Podlaze (Benac, Čović 1956: T. XXXXIII/1, 2; T. XXIV/1, 3). While working on a
review of the material from Glasinac, B. Čović included some of the finds from the phase IIIb into
a slightly older phase IIIа, which, in this case, concerns also smaller examples of spectacle-shaped
pendants, from 6.5 to 7 cm long, from Borovsko, Maravić, Mlađ, etc (Benac, Čović 1956: T. XXVII/4;
T. XXVIII/2; T. XXX/7 итд.). It is now difficult to determine whether during the later phases of
the Bronze Age smaller and bigger examples were contemporary or, there was, however, a slight
chronological difference between them.
Regarding the dimensions (up to the 8 cm), a similar situation can also be observed among
pendants from the Čačak region (Jančići, Krstac, Turica), while a pair of these pendants, 17.1 cm
long, from the grave 14 in Stapari, classified according to chronologically more sensitive finds from
the same unit, indicate a later period - Ha A1 - or an even later time (Vasić 2003: 43–45; Vasić 2010:
9–16). This type of pendants represented a more popular and long-lasting shape, which is shown
by many finds dated to the Late Bronze Age from the Adriatic coast and its hinterland (Batović
1983; T. XLVII/9, 10; T. L/11; T. LIII/7, 8 etc).

Тype II. Spectacle-shaped pendants with vertically raised and spirally wound loops
formed by three or four windings of wire (Fig. 117/2). They are more massive than the previous
ones, made of a thicker circular or rhomboidal cross-section bronze wire, measuring 7.5 – 10.3 cm.
They have been found at the sites of Dubac in Jančići, Grotnica in Guča and Ivkovo Brdo in Krstac.
Parallels for these items are far less frequent comparing to the type I and are known in the
surroundings of Požega and Užice – Vranjani, Stapari (Zotović 1985: T. VIII/1; IX/7; X/3), Kriva
Reka, Ravni Lug, Djurdjevića Brdo in Pilatovići and Svračkovo (Зотовић 1976: кат. 4; Дмитровић
2015: прилог 14/6, 9; 15/4, 5; 17/3; 20/4), as well as in the mounds from Drina basin. A pendant
from the site of Jezero in Roćevići (tumulus IV, grave 4) has been classified according to a chronologically more sensitive decorative pin into Br C (Косорић, Крстић 1988: 46–47; T. XVI/2), while
a find from the tumulus IX is dated to Br D (Косорић, Крстић 1988: 49–50; T. XVIII/3, 4). A pair
of pendants from Tomanje has also been dated to the Middle
Bronze Age - Br C (Стојић, Церовић 2011: 185; 446/Ф. 370),
while finds from Drenova near Priboj have been dated by M.
Zotović, similar to those from Vranjani, to Br B2 – C (Zotović
1985: 40–50; T. X/3).
According to the analyzed units from graves where
this type of pendants with vertically raised joint has been
discovered, we can consider that it represents a typical finding for the middle, as well as for later phases, of the Middle
Bronze Age, after which period it completely disappears from
1
use. However, distribution and number of pendants of type II
indicate that these pendants were less popular. They are not Сл. 117 – 1-2 - Типови наочарастих
only chronologically limited, but also relatively clearly terпривезака из регије Чачка;
ritorially defined, so, besides the sites west from Čačak, they 3 - Наочарасти привезак на антропоморфној фигурини
also appear in the territory of Požega, Užice and Drina region,
Fig. 117 – 1-2 - Types of spectacleleading us to the conclusion that it is the case of a local invenshaped pendants from the Čačak
tion or product, which has already been recognized in case of region;
3 - Spectacle-shaped pendant
other metallic products from the same territory (pins, torcs,
on anthropomorphic figurine
bracelets). Spectacle-shaped pendants with vertically raised
(3: after Müller-Karpe 1980)
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у којем се јављају, Алојз Бенац и Боривој Човић сматрају да привесци са цилиндричним
завојем у средини не могу бити изразити представници неке одређене фазе, али их
генерално увршћују у карактеристичне форме касног бронзаног доба Гласинца (Benac,
Čović 1956: 30). Гласиначки налази упућују да су најстарији примерци мањих димензија
(до 7 cm), о чему сведоче и комади из Плања и Лубурић Поља (Benac, Čović 1956: T. XIII/7;
T. XIV/10). Током даљег развоја, у фази IIIa постају знатно масивнији, дужине око 15 cm,
што показују привесци из Брезја и Подлаза (Benac, Čović 1956: T. XXXXIII/1, 2; T. XXIV/1, 3).
Ревизијом гласиначког материјала Б. Човић је неке налазе из фазе IIIb ипак уврстио у
нешто старију фазу IIIа, што се у овом случају односи и на мање примерке наочарастих
привезака, дужине између 6,5 и 7 cm из Боровског, Маравића, Млађа и др. (Benac, Čović
1956: T. XXVII/4; T. XXVIII/2; T. XXX/7 итд.). Да ли су током млађих фаза бронзаног доба
мањи и већи примерци били једновремени, или ипак постоји нека мања хронолошка
разлика – сада је тешко утврдити.
По питању димензија (до 8 cm), слична ситуација се може пратити и на привесцима из чачанске регије (Јанчићи, Крстац, Турица), док на каснији период – Ha
A1, или још касније време – указује пар ових привезака, дужине 17,1 cm из гроба 14 у
Стапарима, датиран хронолошки осетљивијим налазима из исте целине (Vasić 2003:
43–45; Vasić 2010: 9–16). Овај тип је представљао популарнији и дуготрајнији облик, о
чему сведоче бројни налази касног бронзаног доба са Јадрана и његовог залеђа (Batović
1983; T. XLVII/9, 10; T. L/11; T. LIII/7, 8 итд. ).
Тип II. Наочарасти привесци са вертикално издигнутом спирално навијеном
спојницом формираном од три или четири намотаја жице (Сл. 117/2). Масивнији су
од претходних, израђени од дебље бронзане жице кружног или ромбоидног пресека,
димензија 7,5–10,5 cm. Откривени су на локалитетима Дубац у Јанчићима, Гротница у
Гучи и Ивково брдо у Крстацу.
Аналогије за ове комаде далеко су ређе у односу на први тип и налазимо их у околини Пожеге и Ужица – Врањани, Стапари (Zotović 1985: T. VIII/1; IX/7; X/3), Крива Река,
Равни Луг, Ђурђевића Брдо у Пилатовићима и Сврачкову (Зотовић 1976: кат. 4; Дмитровић
2015: прилог 14/6, 9; 15/4, 5; 17/3; 20/4), као и у хумкама Подриња. На локалитету Језеро у
Роћевићима (хумка IV, гроб 4) овакав привезак опредељен је на основу хронолошки осетљивијег налаза украсне игле у Br C (Косорић, Крстић 1988: 46–47; T. XVI/2), док се налаз из
хумке IX датира у Br D (Косорић, Крстић 1988: 49–50; T. XVIII/3, 4). Пар привезака из Томања
такође је датиран у средње бронзано
доба – Br C (Стојић, Церовић 2011: 185;
446/Ф. 370), док налазе из Дренове
код Прибоја М. Зотовић опредељује
слично онима из Врањана у Br B2–C
(Zotović 1985: 40–50; T. X/3).
Анализом целина у којима је
откривен тип привезака са вертикално
издигнутом спојницом можемо доћи до
закључка да он представља типичан
налаз за средину, али и касније фазе
средњег бронзаног доба, након чега се
потпуно губи из употребе. Ипак, дистри2
3
буција и број привезака типа II указује
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loop reveal also a specific taste and habits of a small local community that used to live in a limited
region of Western Serbia and develop under strong influences from the north, which resulted here
in creation of a personal, distinguishing style.
According to the listed facts, spectacle-shaped pendants with spirally wound, vertically
raised joint could be as well named western Serbian type of spectacle-shaped pendants.
It can be presumed, with a high degree of probability, that both types of pendants were
used at the same time, during the middle phase of the Middle Bronze Age, which has been
confirmed by the finds from Vranjani (Zotović 1985: T. VIII/1, 2).
Spectacle-shaped pendants have usually been found in pairs, which should indicate the
way they were used. According to the records of finds from skeleton graves at Dubac, we can
suppose that both types of pendants could have been decorating a part of the head around ears
by being sewn onto a scarf, hat or ribbon. The fact that pendants of type I have been found around
legs probably indicates that, in the same time, they were used to decorate the part around waist
or they were sewn onto the skirt. They could have been thread on a torc, as in the example from
Kotraža (Fig. 112/1), while incised ornaments on the anthropomorphic statuettes form Cărna
(Fig. 117/3) in Romania confirm that they were also used as chest decorations (Popa 2010: 3–11; Pl.8).
Our observations on the way of use of spectacle-shaped pendants also find confirmation at sites
in Central Europe (Wels-Weyrauch 1994: 63–64).
В. Heart-shaped pendants

Heart-shaped pendants (Herzförmige Anhänger) represent very rare findings. So far, there
are only three fragments known from the site of Ravnine in Jančići and Grotnica in Guča (Fig. 118).
It is considered that heart-shaped pendants, like other forms of metal jewelry, originate
from Central Europe. At the same time, according to some scientific opinions the appearance of this
shape was under an important Aegean influence (Васић 1997: 4, with note 47). The thesis related
to the possibility of the Aegean influence was made by M. Garašanin on the basis of very similar
ornaments presented on a fresco of the island of Thira in Greece (Гарашанин 1975: сл. 1), which
he described as heart-shaped pendants hung on chains, while S. Marinatos defined them as the
Egyptian sign “Waz“ (Гарашанин 1975: 39, NB 10). Besides the previously mentioned indisputable
similarity between the Central European heart-shaped pendants and ornaments on the fresco
from Thira, Garašanin considers that this hypothesis is difficult to support when it comes to the
reconstruction of routes of influences travelling from Aegea to Central Europe and, on the other
hand, he also leaves a possibility that they developed from half-moon pendants (Гарашанин 1975:
40–41). Even in modern times, scientists have not stopped trying to solve the question of origin
of the heart-shaped pendants, which is proved by the work of F. Furmánek (Furmánek 1997) and
V. Klontza-Jaklová (Klontza-Jaklová 2012) whose book presents a number of parallels with
similar decorative patterns on pottery, arms, architecture etc. (Klontza-Janklová 2012: Tab. 1).
The opinion of this author is that motifs of lily and ivy – representing a basic form of heart-shaped
pendants – had a certain symbolic value for the elites of that time, related to fertility and hierarchical
structure and, therefore, she does not consider the
reproduction of that motif (symbol) to be accidental (Klontza-Jaklová 2012: 195–196). This opinion
seems to be justified enough, especially if we take
into account that the reproduction of different sym1
2
3
bols, principally those designating the elites, were
discovered even earlier and in a relatively large area
Сл. 118 – Срцолики привесци
(cf. Govedarica 2004).
Fig. 118 – Heart-shaped pendants
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на њихову мању популарност. Поред хронолошког, постоји и врло јасно детерминисано
територијално ограничење, тако да се поред налазишта западно од Чачка, јављају и на
подручју Пожеге, Ужица и Подриња, што нас наводи на закључак да је у питању локални
производ, како је већ препознато и за друге металуршке производе са исте територије
(игле, торквеси, наруквице). Наочарасти привесци са вертикално издигнутом спојницом указују и на одређен укус и обичаје једне уско локалне заједнице која је живела на
простору западне Србије и развијала се под јаким утицајима са севера, првенствено из
Срема и Бачке, формирајући један лични, препознатљив стил.
Према наведеним чињеницама, привесци са спирално навијеном, вертикално
издигнутом спојницом, могли би се атрибуирати и као за�а�носр�ски �и� наочарас�их
�ривесака.
Доста аргументовано се може претпоставити да се и типови I и II наочарастих
привезака јављају истовремено, током средине развоја средњег бронзаног доба, о чему
сведоче налази из Врањана (Zotović 1985: T. VIII/1, 2).
Наочарасти привесци обично су налажени у пару, што би требало да укаже на начин
њихове употребе. Према евиденцији налаза из скелетних гробова на Дупцу, може се претпоставити да су оба типа наочарастих привесака – нашивена на мараму, капу или траку –
могла декорисати и део главе око ушију. То што су привесци типа I нађени у пределу ногу,
вероватно говори у прилог томе да су они истовремено украшавали и предео око струка
или су, пак, били нашивени на сукњу. Могли су бити и нанизани на торквес, као у случају
примерка из Котраже (Сл. 112/1), а да су служили као украс за груди, потврђује и урезана
декорација на антропоморфним статуетама из Крне (Cărna) (Сл. 117/3) у Румунији (Popa
2010: 3–11; P l.8). Наша запажања налазе потврду о начину коришћења наочарастих привесака и на налазиштима из средње Европе (Wels-Weyrauch 1994: 63–64).

В. Срцолики привесци
Срцолики привесци (Herzförmige Anhänger) су веома редак налаз. До сада су позната
свега три фрагмента са локалитета Равнине у Јанчићима и Гротница у Гучи (Сл. 118).
Сматра се да срцолики привесци, слично осталим облицима металног накита,
имају порекло у средњој Европи. Истовремено у науци постоје и мишљења да је за формирање овог облика био значајан и егејски утицај (Васић 1997: 4, са напоменом 47). Тезу
везану за могућност егејског утицаја поставља М. Гарашанин на основу веома сличних
орнамената приказаних на једној фресци острва Тира у Грчкој (Гарашанин 1975: сл. 1),
које он карактерише као срцолике привеске окачене о ланчиће, док их је, насупрот томе,
С. Маринатос протумачио као египатски знак „Waz“ (Гарашанин 1975: 39, са нап. 10).
И поред констатоване, неоспориве сличности средњоевропских облика срцоликих привезака и украса са фреске на Тири, Гарашанин сматра да ова хипотеза наилази на потешкоће
по питању реконструкције путева којима су утицаји из Егеје стизали до средње Европе,
а с друге стране, оставља отвореном и могућност њихове еволуције из полумесечастих
привезака (Гарашанин 1975: 40–41). Од питања порекла срцоликих привезака није се
одустало ни у новије време, о чему сведоче радови Ф. Фурманека (Furmánek 1997) и
В. Клонца-Јаклове (Klontza-Jaklová 2012) у чијој су књизи, представљене бројне паралеле
сличних декоративних решења на керамици, оружју, архитектури и др. (Klontza-Janklová
2012: Tab. 1). Став ове ауторке је да су мотиви љиљана и бршљана – који чине основу
форме срцоликих привезака – имали одређену симболичку вредност за припаднике
оновремене елите, везану за плодност и хијерахијски статус, тако да она преузимање
тог мотива (симбола) не види као случајност (Klontza-Jaklová 2012: 195–196). Чини се
да је овај став довољно оправдан, посебно ако се има у виду да је преузимање разних
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Heart-shaped pendants appear in Central Europe in several variants (Furmánek 1980;
Wels-Weyrauch 1991), while in our territory only two basic types with several variants are known
(Васић 1997: 43–44). It has been noticed that a more basic version of pendants appears already
in the early phase of the Middle bronze Age, especially in Banat and the Morava basin, while
pendants with elaborated (branchy) heart-shaped part are much more frequent in Western Serbia
(Гарашанин 1975; Васић 1997: 43–44, with cited bibliography).
When observing a wider territory of Western Serbia it can be noted that most of the heartshaped pendants originate from the territory of Rađevina and the lower Drina basin (Bela Crkva,
Belotić, Brezjak, Cerovac, Pađine), while they are quite less frequent around Čačak, Požega and
Užice. The closest parallels are found at the sites of Đurđevića Brdo and Ravni Lug in Pilatovići
near Požega (Дмитровић 2015: прилог 15/13–15; 17/4) and Svračkovo near Arilje (Zotović
1985: T. X/8, 11, 12). Besides individual fragmented pieces or, more rarely, smaller groups of 2–3
pieces – especially distinguished larger quantities of heart-shaped pendants are those found in
the central grave of the mound К in Brezjak (13 pieces) (Цанић-Тешановић, Глигорић 2001: 14,
39–43; кат. бр. 51–63) and in Karavlaške Kuće in Pađine (11 pieces) (Kosorić, Krstić 1972: 9, 18;
Т. IV/1; Косорић, Крстић 1988: 34; Т. IV/4–5) where they obviously kept their original function
as parts of a necklace, or they might have been sewed on the edges of clothes, the most usually in
a row (Letica 1973: 43). The evidence of this function is given by incised representations of apparels on anthropomorphic figurines from Bapska, Gardinovci and Cȋrna (Letica 1973: T. VI/2a, 3a;
Т. XIX/1, 2), as well as by a larger number of these pendants found in several hoards from Hungary,
Slovakia and Romania (Barca, Săpȋnța, Tiszakeszi, Dunaúváros-Kosziderpadlás, Hodejov, etc)
(David 2002а: Taf. 141, 148, 153, 156, 173, 174).
A fragmented pendant from Ravnine in Jančići (Fig. 118/1) belongs to the variant including a vertical bar in the middle, which appears more frequently in Banat, in the surroundings
of Belgrade and in the Morava basin. In our territory, they may have appeared already at the
beginning of the middle phase of the Middle Bronze Age and stayed in use for quite a long period
of time (Васић 1997: 44).
Two fragments from Grotnica in Guča (Fig. 118/2, 3) belong to the variant with the socalled branchy heart-shaped part, known from several sites in Bačka, Western Serbia and around
Belgrade. This variant appears a bit later than more basic examples, probably during the phases
of Br C1 and Br C2 and stays in use even after that period (Васић 1997: 44).
A more important concentration of heart-shaped pendants in Northwestern Serbia and
the lower Drina basin, comparing to the Čačak and Požega regions, can indicate the routes by
which these goods arrived (Никитовић, Васић 2002: 31).

■■Saltaleone

Saltaleone represents a part of jewelry realized by
the technique of dense spiral twisting of a bronze triangular
or segmented cross-section band or tubular wire. They are
very rare in our territory and, therefore, only a few fragments from the sites of Ravnine and Dubac in Jančići and
Ruja in Dučalovići can be mentioned (Fig. 119). Examples
of saltaleone made of a narrow band with a slightly segmented cross-section and of thin wire have been found on
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Сл. 119 – Салталеоне
Fig. 119 – Saltaleone

симбола, посебно оних којима је означавана елита, констатовано још и раније и то на
релативно широком простору (упор. Govedarica 2004).
Срцолики привесци се у средњој Европи јављају у више варијанти (Furmánek 1980;
Wels-Weyrauch 1991), док су код нас позната два основна типа са неколико варијанти (Васић
1997: 43–44). Примећено је да се привесци упрошћенијих верзија појављују већ у раној фази
средњег бронзаног доба, нарочито у Банату и Поморављу, док су на простору западне Србије
знатно чешћи привесци са разгранатим срцоликим делом (Гарашанин 1975; Васић 1997:
43–44, са наведеном литературом).
Приликом разматрања шире територије западне Србије запажа се да највећи
број срцоликих привезака потиче из подручја Рађевине и доњег Подриња (Бела Црква,
Белотић, Брезјак, Церовац, Пађине), док су на простору око Чачка, Пожеге и Ужица они
прилично ређи. Најближе паралеле налазимо на локалитетима Ђурђевића Брдо и Равни
Луг у Пилатовићима код Пожеге (Дмитровић 2015: прилог 15/13–15; 17/4) и Сврачкову
код Ариља (Zotović 1985: T. X/8, 11, 12). Поред појединачних, фрагментованих или, ређе,
мањих група од по 2–3 комада – посебно се издвајају веће количине срцоликих привезака
из централног гроба хумке К из Брезјака (13 комада) (Цанић-Тешановић, Глигорић 2001:
14, 39–43; кат. бр. 51–63) и из Каравлашких Кућа у Пађинама (11 комада) (Kosorić, Krstić
1972: 9, 18; Т. IV/1; Косорић, Крстић 1988: 34; Т. IV/4–5) где су они, по свој прилици, задржали своју првобитну функцију чинећи делове огрлице, или су можда били нашивани
по рубовима одеће, најчешће у низу (Letica 1973: 43). О овој функцији сведоче урезане
представе ношње на антропоморфним фигуринама из Бапске, Гардиноваца и Крне (Letica
1973: T. VI/2a, 3a; Т. XIX/1, 2), као и већи број ових привезака из више остава из Мађарске,
Словачке и Румуније (Barca, Săpȋnța, Tiszakeszi, Dunaúváros-Kosziderpadlás, Hodejov и др.)
(David 2002а: Taf. 141, 148, 153, 156, 173, 174).
Фрагментован привезак из Равнина у Јанчићима (Сл. 118/1) припада варијанти
са вертикалном пречагом у средини, која се чешће јавља у Банату, околини Београда и
Поморављу. Код нас се појављују можда већ почетком средње фазе средњег бронзаног доба
и задржавају у употреби доста дуго (Васић 1997: 44).
Два фрагмента из Гротнице у Гучи (Сл. 118/2, 3) припадају варијанти са тзв. разгранатим срцоликим делом, познатој са више локалитета у Бачкој, западној Србији и око
Београда. Ова варијанта се јавља нешто касније од једноставнијих примерака, вероватно
током фаза Br C1 и Br C2 и остаје у употреби и касније (Васић 1997: 44).
Изразитија концентрација срцоликих привезака у северозападној Србији и доњем
Подрињу, у односу на регије Чачка и Пожеге, може указивати на путеве којима је ова роба
стизала (Никитовић, Васић 2002: 31).

■■Салталеоне

Салталеоне представља део накита изведеног техником густог спиралног савијања
бронзане траке троугаоног или сегментог пресека или жице у облику цевчице. Код
нас су врло ретки, те се може констатовати свега неколико фрагмената са локалитета
Равнине и Дубац у Јанчићима и Руја у Дучаловићима (Сл. 119). Примерци салталеона од
уске траке благо сегментног пресека и од танке бронзане жице нађени су на Равнинама
у Јанчићима у оквиру исте целине, што указује на њихову истовременост током средње
фазе развијеног бронзаног доба.
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Ravnine in Jančići within the same complex, which shows that they were contemporary with
each other during the middle phase of the developed Bronze Age.
Analogies in the closer surroundings are not frequent either. They are found in Vranjani
and Stapari, while there are even three saltaleone chains from Kriva Reka (Zotović 1985: 40, 44),
which is a unique example in the wider surroundings. This type of finding is also known from
different phases of the development at Glasinac, where representative finds can be those from
Gučevo from the phase Glasinac IIa (Benac, Čović 1956: 10, 27; T. V/13, 24), Vrlazije from the
phase Glasinac IIIc (Benac, Čović 1956: 10, 23, 35; T. IV/ 2; XXXXI/ 3–6), Osovo and Sjeversko
from the phase Glasinac IIIb–1 (Benac, Čović 1956: 11, 13; Т. VI/6–9; T. IX/12) – which indicates
a longer time interval of their appearance, that is, from the beginning of the Middle Bronze Age
until the Hallstatt culture. The finds from Pađine and Roćevići in the Drina basin are dated to
Br D (Косорић, Крстић 1988: 33–34; 49–50; Т. IV/6; Т. XVIII/5). In Belotić, saltaleone is characteristic of the content of graves from the Middle Bronze Age, while a find from the tumulus 19
has been dated to Br C–D (Garašanin 1983h: 739, 745). A larger number of examples of saltaleoni
found in closed complexes from Belotić (Гарашанин, Гарашанин 1958: 23–24; сл. 5а–б), Brezjak
(Филиповић 2008: 127; сл. 101), Kriva Reka (Zotović 1985: 44) or Jabuka near Prijepolje (Лазић
2007: 120; Т. IV/6–7) show that they originally formed parts of composite jewelry, necklaces
or bracelets, often combined with other decorative forms (heart-shaped pendants, pendants in
form of round plates with thorn or amber pearls).
Small number of examples of this jewelry the most probably indicates that they were not
manufactured locally, like torcs or bracelets, but that they were imported. Their distribution, that is,
presence of an important number of pieces at the sites closer to the river Drina, is understandable,
having in mind that literature has repeatedly designated this river as a significant communication
direction during the Bronze Age (Тасић 2002: 172; Vasić 2003: 6).

■■Hair rings

Hair rings (Noppenringen) represent ring-shaped jewelry made by bending of a profiled
bronze band, or more rarely, wire. In the Central European territory, they appear at the very
beginning of the Bronze Age and stay in use until the end of this period (Zaharia 1959: 103). In our
territory, the same as other bronze objects, they appear during the Middle Bronze Age – Br B2–C
(Васић 1997: 45), which is testified by abundant finds from closed complexes, the most often in
Western Serbia. Most of the hair rings are made of a narrow bronze band with segmented or triangular cross-section, sometimes with a protruding middle rib, and have 1 to 1.2 cm in diameter.
They are relatively frequent in the mounds from the Čačak region, while they appear more rarely
in the Užice and Požega region.
According to their shape and dimensions, the examples of hair rings can be divided in
two main types:
Type I – it is usually made of three windings of
a bronze band with a triangular of segmented crosssection, with a diameter of 1–1.2 cm (Fig. 120/1), while
only the example from Mojsinje is slightly larger (1.7 cm).
This group includes hair rings from Turica, Dučalovići,
Krstac, Grotnica in Guča, Dubac and Ravnine in Jančići,
Beljina and Mojsinje. They used to be part of the inventory of skeleton and burnt graves. The most usually, the
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1
Сл. 120 – Нопенринзи – 1- Тип I; 2 – Тип II
Fig. 120 – Hair rings – 1 - Type I; 2 - Type II

Аналогије у ближој околини такође нису честе. Налазимо их у Врањанима и
Стапарима, док из Криве Реке потичу чак три ниске од салталеона (Zotović 1985: 40, 44),
што је јединствен пример у ширем окружењу. Ова врста налаза позната је и из различитих фаза развоја на Гласинцу, где могу бити индикативни налази из Гучева из фазе
Гласинац IIa (Benac, Čović 1956: 10, 27; T. V/13, 24), Врлазије из фазе Гласинац IIIc (Benac,
Čović 1956: 10, 23, 35; T. IV/ 2; XXXXI/ 3–6), Осово и Сјеверско из фазе Гласинац IIIb–1
(Benac, Čović 1956: 11, 13; Т. VI/6–9; T. IX/12) – што указује на дужи временски интервал
у којем су се појављивали, од почетка средњег бронзаног доба до времена халштата.
Налази из Пађина и Роћевића у Подрињу датирани су у Br D (Косорић, Крстић 1988:
33–34; 49–50; Т. IV/6; Т. XVIII/5). У Белотићу салталеони чине део инвентара гробова из
средњег бронзаног доба, док је налаз из хумке 19 опредељен у Br C–D (Garašanin 1983h:
739, 745). Већи број примерака салталеона нађених у затвореним целинама из Белотића
(Гарашанин, Гарашанин 1958: 23–24; сл. 5а–б), Брезјака (Филиповић 2008: 127; сл. 101),
Криве Реке (Zotović 1985: 44) или Јабуке код Пријепоља (Лазић 2007: 120; Т. IV/6–7) указује
да су првобитно они чинили делове композитног накита, огрлица или наруквица, често
у комбинацији са другим украсним облицима (срцоликим привесцима, привесцима у
облику кружне плочице са трном или ћилибарским перлама).
Невелики број примерака овог накита највероватније упућује на то да нису локално
израђивани, попут торквеса или наруквица, већ импортовани. Њихова дистрибуција,
односно присуство већег броја комада на налазиштима ближе реци Дрини, разумљива
је ако се има у виду да је ова река више пута у литератури апострофирана као значајан
комуникациони правац током бронзаног доба (Тасић 2002: 172; Vasić 2003: 6).

■■Нопенринг

Нопенринзи (Noppenringen) представљају накит прстенастог облика начињен
савијањем профилисане бронзане траке, или ређе, жице. На средњоевропском простору јављају се на самом почетку бронзаног доба и остају у употреби до краја овог
периода (Zaharia 1959: 103). Код нас се појављују, као и већина осталих предмета од
бронзе, током средњег бронзаног доба – Br B2–C (Васић 1997: 45), о чему сведоче
бројни налази из затворених целина, најчешће у западној Србији. Mеђу нопенринзима
потпуну већину чине комади формирани од уске бронзане траке сегментног или
троугаоног пресека, понекад са истакнутим средишњим ребром, пречника између 1
и 1,2 cm. Релативно су чести у хумкама из регије Чачка, док су у ужичком и пожешком
крају ређе заступљени.
Према изгледу и димензијама, примерци нопенринга могу се разврстати у два
основна типа:
2

Тип I – формиран је обично од три завоја бронзане
траке троугаоног или сегментног пресека, пречника 1–1,2 cm
(Сл. 120/1), док је нешто већи (1,7 cm) једино примерак из
Мојсиња. Овој групи припадају нопенринзи из Турице,
Дучаловића, Крстаца, Гротнице у Гучи, Дупца и Равнина у
Јанчићима, Бељине и Мојсиња. Они су чинили део инвентара
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number of these finds is small, up to four examples, although a larger amount has been discovered
in Jančići and Grotnica in Guča.
Hair rings of the type I appear during the middle phase of the developed Bronze Age – Br B2–C
(Васић 1997: 45), which is confirmed by an analysis of closed complexes from Turica, Ravnine in
Jančići, etc, while their duration through later phases has been confirmed by the findings from
Grotnica, Dubac in Jančići and Mojsinje. The closest analogies are known from Vranjani, Kriva Reka
and Pilatovići (Zotović 1985: 41; Дмитровић 2015: прилог 9/4; 13/6–10). In Western Serbia, they
are known from the site of Jabuka near Prijepolje (Лазић 2007: 120; Т. IV/15), Cerik in Bela Crkva
(Гарашанин, Гарашанин 1958: 43), as well as from several sites of the lower Drina basin (Kosorić,
Krstić 1972: 14, 21; Т. V/7; Косорић, Крстић 1988: 44; Т. XII/6; Косорић 1992: 265–266; Т. II/1).
According to the classification of E. Zaharia, our examples belong to the type B, typical for
the Middle Bronze Age (Zaharia 1959: 107).

Тype II – represented only by one damaged example with ”V” cross-section, from a
burnt grave in the settlement of Beljina in Čačak(Fig. 120/2). Since this decoration is fragmented, its original shape cannot be defined with absolute precision, but it can be quite reliably classified within the type B1–B2 according to Zaharia (Zaharia 1959: 119; Abb. 7/5, 11).
We can confirm that this type is contemporary with the first type of hair rings since they were
found together in the same grave unit of Beljina.
According to their the position – near the skull and upper part of the chest of the deceased
in skeleton graves from the necropolises of Central Europe (Wels-Weyrauch 1994: 63), as well as
in our territory (Dubac in Jančići, Grotnica in Guča, etc) – these rings are considered to be hair
decorations. Since most of the examples of this jewelry originate from female graves, it can be very
reliably supposed that they represent an element of female apparel (Ljuština, Dmitrović 2013: Fig. 4).
Taking into account the number of finds, we can consider that the type I was well accepted and
popular in Western Serbia, especially in the surroundings of Čačak, which leads to the conclusion
that they were locally manufactured.

■■Conical decorative attachments

Before we start the analysis of different forms of these bronze decorative elements, it is
important to underline that certain authors define these calotte-shaped and conical decorative
objecs as buttons (Mozsolicz 1967: 93–94; Васић 1997: 40), while the others – according to their
position in skeleton graves from Central and Northern Europe – define them as decorative attachments (Vinski 1958: 12; Wels-Weyrauch 1994: 63). The findings of conical decorative attachments
were usually abundant and their position in skeleton graves (head, torso) has allowed certain
attempts to reconstruct their role on the apparel (Wels-Weyrauch 1994: 63; Abb. 56A, B; Abb. 57A;
Bergebrant 2007: Fig. 77: 2, 3) (Fig. 121). The decorative role of these
conical attachments is also confirmed by frequent abundant findings of
these pieces in different hoards – Lovas, Vukovar (Vinski 1958), Včelínce
– Lászlófala, Ócsa etc. (David 2002а: Taf. 158/11–40; Taf. 178/26–48).
Conical decorative attachments are not frequent finds in the graves
of the Čačak region: they have been found in Lučani, Dubac and Ravnine
in Jančići and in Markovica. In Central Europe, they appear during the
Early, and become especially popular in the Middle Bronze Age (Benac,
1
Čović 1956: 27, with cited bibliography). In our territory, most of them
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скелетних и спаљених гробова. Најчешће се јављају у мањем броју, до четири примерка,
мада је већа количина забележена у Јанчићима и Гротници у Гучи.
Нопенринзи типа I јављају се током средње фазе развијеног бронзаног доба – Br
B2–C (Васић 1997: 45), што потврђује и анализа затворених целина из Турице, Равнина
у Јаничићима и др., док је трајање кроз касније фазе потврђено налазима из Гротнице,
Дупца у Јанчићима и Мојсиња. Најближе аналогије познате су из Врањана, Криве Реке и
Пилатовића (Zotović 1985: 41; Дмитровић 2015: прилог 9/4; 13/6–10). У западној Србији
познати су са локалитета Јабука код Пријепоља (Лазић 2007: 120; Т. IV/15), Церик у Белој
Цркви (Гарашанин, Гарашанин 1958: 43), као и из више налазишта доњег Подриња (Kosorić,
Krstić 1972: 14, 21; Т. V/7; Косорић, Крстић 1988: 44; Т. XII/6; Косорић 1992: 265–266; Т. II/1).
Према подели Е. Захарије наши примерци припадају типу B, типичном за средње
бронзано доба (Zaharia 1959: 107).

Тип II – заступљен је само једним оштећеним примерком „V” пресека, из спаљеног
гроба у чачанском насељу Бељина (Сл. 120/2). Првобитни облик овог украса није могуће
сасвим прецизно одредити због његове фрагментованости, али се може са доста вероватноће идентификовати са типом B1–B2 по Захарији (Zaharia 1959: 119; Abb. 7/5, 11). Овај
тип је истовремен са првим типом нопенринга, што је потврђено њиховим заједничким
налазом у истој гробној целини у Бељини.
На основу места налаза – у пределу лобање и горњег дела грудног коша покојника
у скелетним гробовима из некропола средње Европе (Wels-Weyrauch 1994: 63), па и код
нас (Дубац у Јанчићима, Гротница у Гучи и др.) – нопенринзи се сматрају украсима за
косу. Будући да највећи број овог накита потиче из гробова покојника женског пола,
може се са доста вероватноће претпоставити да представљају елемент женске ношње
(Ljuština, Dmitrović 2013: Fig. 4). Судећи према броју налаза можемо сматрати да је тип
I био веома прихваћен и популаран у западној Србији, а посебно у околини Чачка, што
претпоставља њихову локалну израду.

■■Тутули

Пре него се започне са обрадом посебних облика тутула од бронзе, важно је
одмах нагласити да калотасте и купасте тутуле поједини аутори дефинишу као дугмад
(Mozsolicz 1967: 93–94; Васић 1997: 40), док други – према месту налаза у скелетним
гробовима из средње и северне Европе – ове предмете одређују као декоративне апликације (Vinski 1958: 12; Wels-Weyrauch
1994: 63). Тутули су обично налажени
у великом броју, а место налаза у скелетним гробовима (глава, торзо) омогућило је и одређене покушаје реконструкције њихове улоге на ношњи
(Wels-Weyrauch 1994: 63; Abb. 56A, B;
Abb. 57A; Bergebrant 2007: Fig. 77: 2, 3)
2
3
(Сл. 121). О функцији декоративне
улоге тутула сведочи и често велики
Сл. 121 – Типови тутула │ Fig. 121 – Types of conical
број ових комада из разних остава
decorative attachments
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originate from Dubac in Jančići, where several examples were found together in different graves of
this necropolis. There are some individual pieces or smaller groups in other graves, but one shall
keep in mind that they are often badly preserved due to their material (thin sheet metal) which is
prone to easy and fast corrosion. That is why their original number cannot be reliably defined. The
results of an anthropological analysis from the necropolis of Dubac in Jančići confirm that conical
decorative attachments were intended to female population.
According to their shape, conical decorative attachments can be classified in three main
groups:
А. Calotte-shaped decorative attachments: they usually have smaller dimensions (0.8–1.6 cm)
and two opposite small holes (Fig. 121/1). They appeared at the beginning of the Middle Bronze
Age in Central Europe and they remained in use until the end of this period (Vinski 1958: 13; Vasić
2010: 9). They spread to our territory from the north and that is why findings from our territory
are considered to be slightly later comparing to the models from the north and they are usually
dated to Br B2–C (Васић 1997: 40). The most often, they are rather numerous. They are known
from the mounds at the site of Dubac in Jančići where they have been dated to the later phases of
the Middle Bronze Age. The closest analogy is found among occasional finds from Svračkovo near
Arilje (Дмитровић 2015: прилог 20/12–14). A larger number of these decorative attachments
are known from Lovas (Vinski 1958: 12–13; T.VII/1), but also from certain hoards from Central
Hungary (Ócsa, Budapest–Remetebarlang) (David 2002а: Taf. 155/12; Taf. 158/11–40).
B. Conical decorative attachments: of 1.1–1.7 cm in diameter, they are represented by
a very small number of examples in Western Serbia. They are characterized by a simple conical
shape, with two opposite small holes for attachments (Fig. 121/2). They have been discovered at
the sites of Dubac in Jančići and Suva Česma in Lučani, while, in the wider surroundings, they are
known from Kriva Reka, Bela Crkva, Jabuka near Prijepolje and from hoards of Lovas and Vukovar,
which also classifies them among typical finds of the middle development of the Middle Bronze
Age (Vinski 1958: T.IV; Лазић 2007: 120, Т.IV; Дмитровић 2015: прилог 13/8).
C. Conical decorative attachments with expanded base: they differ from the previously
mentioned group by horizontal expanded base and larger dimensions (3.5–5 cm) (Fig. 121/3).
Some of the examples include decoration and, therefore, two variants can be distinguished
according to this criterion:
1) conical decorative attachments with expanded base decorated by one or double row of
incised berries, most of which originate from several graves of the necropolis of Dubac in Jančići,
while individual examples have been found in Ravnine and Markovica. Parallels are found in
Pilatovići and Kriva Reka (Дмитровић 2015: прилог 14/7; 17/7), in the graves of the Drina basin
(Kosorić 1976: 31), as well as in hoards of Lovas and Vukovar, where a large number of examples
from this group have been found (Vinski 1958: 3, 5; T. I; Т. IV/1–13; Т. VII/3–10). At Glasinac, they
have been found in Gučevo, Štrpci and Živaljevići (Benac, Čović 1956: 10–12; Т. V/17; T. VII/10;
T. VIII/2, 3). At the sites of Glasinac, they appear in the phase Glasinac IIa, which corresponds
to Br B, with the accent on the phase Br B2 (Benac, Čović 1956: 37; Čović 1981: 100–101), but they are
also found as accompanying elements during the phase IIIa, which could correspond to the period
from the beginning of Br C until the second half of the development of Br D (Čović 1981: 114, 116).
2) conical decorative attachment with a star ornament on the lower surface of the conical
part whose expanded base has not been preserved (from grave 1 in mound III at Dubac). This
finding has a direct parallel with a very similar piece from Očimeri near Kalimanići at Glasinac
(Benac, Čović 1956: 12; T. VIII/15). According to several parallels, the authors of a monograph
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– Ловас, Вуковар (Vinski 1958), Včelínce – Lászlófala, Ócsa и др. (David 2002а: Taf. 158/11–40;
Taf. 178/26–48).
Тутули не представљају превише чест налаз у гробовима из регије Чачка: пронађени
су у Лучанима, Дупцу и Равнинама у Јанчићима и у Марковици. У средњој Европи се појављују
током раног, а посебну популарност доживљавају у средње бронзано доба (Benac, Čović 1956: 27,
са наведеном литературом). Код нас највећи број потиче из Дупца у Јанчићима, где је
налажено по више примерака у неколико гробова ове некрополе. У осталим гробовима
познати су појединачни комади или мање групе, али треба имати у виду њихову често
слабу очуваност којој је разлог материјал (танак лим) склон лакшој и бржој корозији.
Из тог разлога немогуће је са потпуном сигурношћу одредити њихов првобитни број.
Резултати антрополошке анализе из некрополе Дубац у Јанчићима потврђују да су тутули
били намењени женској популацији.

На основу облика, тутули се могу класификовати у три основне групе:
А. Тутули калотастог облика: обично су мањих димензија (0,8–1,6 cm), са две
наспрамно постављене рупице (Сл. 121/1). Појавили су се почетком средњег бронзаног
доба у средњој Европи и остали у употреби до краја овог периода (Vinski 1958: 13; Vasić
2010: 9). Код нас су се проширили са севера, због чега се налази са наше територије
сматрају нешто млађим у односу на северне узоре и обично се одређују у Br B2–C (Васић
1997: 40). Најчешће се јављају у већем броју. Познати су из хумки на локалитету Дубац
у Јанчићима где су опредељени у касније фазе средњег бронзаног доба. Најближу аналогију налазимо међу случајним налазима из Сврачкова код Ариља (Дмитровић 2015:
прилог 20/12–14). Већи број ових тутула познат је из Ловаса (Vinski 1958: 12–13; T.VII/1),
али и из појединих остава из средње Мађарске (Ócsa, Budapest–Remetebarlang) (David
2002а: Taf. 155/12; Taf. 158/11–40).
Б. Тутули купастог облика: пречника су 1,1–1,7 cm, заступљени са врло малим
бројем примерака у западној Србији. Карактерише их једноставан купаст облик, са две
наспрамне рупице за причвршћивање (Сл. 121/2). Откривени су на локалитетима Дубац
у Јанчићима и Сува Чесма у Лучанима, док су из ширег окружења познати примерци
из Криве Реке, Беле Цркве, Јабуке код Пријепоља и из остава Ловас и Вуковар, што их
такође сврстава у типичне налазе од средине развоја средњег бронзаног доба (Vinski
1958: T.IV; Лазић 2007: 120, Т.IV; Дмитровић 2015: прилог 13/8).
В. Тутули купастог облика са проширеном основом: од претходно издвојене
групе разликују се по хоризонтално проширеној основи и већим димензијама (3,5–5
cm) (Сл. 121/3). На неким примерцима присутна је декорација, тако да се према овом
критеријуму могу издвојити две варијанте:
1) тутули чија је проширена основа декорисана једним или дуплим редом искуцаних
бобица, у највећем броју потичу из више гробова некрополе Дубац у Јанчићима, док су
појединачно налажени на Равнинама и у Марковици. Паралеле налазимо у Пилатовићима
и Кривој Реци (Дмитровић 2015: прилог 14/7; 17/7), у гробовима Подриња (Kosorić 1976:
31), док је у оставама из Ловаса и Вуковара пронађен велики број тутула ове групе (Vinski
1958: 3, 5; T. I; Т. IV/1–13; Т. VII/3–10). На Гласинцу су нађени у тумулима у Гучеву, Штрпцима
и Живаљевићима (Benac, Čović 1956: 10–12; Т. V/17; T. VII/10; T. VIII/2, 3). На гласиначким
налазиштима јављају се у фази Гласинац IIa, која одговара Br B, са тежиштем на фази
Br B2 (Benac, Čović 1956: 37; Čović 1981: 100–101), али се срећу и као пратећи елемент
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on Glasinac consider the star ornament to be a symbol of the Sun (Benac, Čović 1956: 27, with
note 33), whose cult used to be widely practiced throughout the Bronze Age (Palinkaş 2013).
Conical decorative attachments with expanded base, as a later phenomenon, are dated to the
period of Br B–С (Vinski 1958: 13), which is confirmed by the above mentioned findings from
the grave 10 in the mound I at Dubac.
A contemporary use of different types of these decorative attachments is indicated by certain
graves from Dubac, as well as by the hoards of Lovas and Vukovar (cf. Vinski 1958). According to
the previously mentioned examples of use of conical decorative attachments from Central Europe,
Lidija Nikitović – having in mind several conical decorative attachments with expanded base found
around the head of a female deceased form the grave 1 in the tumulus III at Dubac – has also supposed that they used to represent a head decoration (Никитовић 1999: 17). At other sites they
represent individual or rare pieces, which probably indicate that this type of decoration was not very
popular in the wider area of Western Serbia and Eastern Bosnia. Headpieces made by application
of conical decorative attachments could have represented prestigious pieces of clothes, reserved
for distinguished members of the community.

■■Knives

Unlike jewelry, arms or tools were quite rarely part of grave inventory in the necropolises
from the Čačak region. However, knives represent an exception since their concentration has been
noted at the sites around Čačak and Guča. There are in total five discovered knives, four of which
can be classified as the so called Aegean type. This type of knives has been analyzed by B. Hänsel
and B. Teržan (Hänsel, Teržan 2000) and they have classified them into three groups according to
the shape of their blade, where our examples belong to the types II and III.
The authors consider that the oldest type (type III), dated to the Early Bronze Age, includes
the half-moon shaped examples. Formally, the knife from Mojsinje (Fig. 122/1), would also belong
to this group, though, it is dated to the Middle Bronze Age (Hänsel, Teržan 2000: 174, 177).
Type II has been defined according to a slightly curved blade. Within the Čačak region, this
type would include the knives from Turica, Guča and Mojsinje (tumulus V) (Fig. 122/2-4), as well
pieces form Gračani, Iglarevo and Bitelić, from the wider area, which are dated to the beginning
of the Middle Bronze Age (Hänsel, Teržan 2000: 174, 177; Abb. 18/4–7). These authors especially
underline almost identical combinations of grave finds from Mojsinje, Iglarevo and Bitelić, which
consist of very similar ground stones and knives (Hänsel, Teržan 2000: 176).
It is considered that the Aegean type knives originating from the Balkans were made
according to the Aegean models, while some of them may represent pieces imported from the south
(Паровић-Пешикан 1995; Hänsel, Тeržan 2000: 178). They are widespread in Eastern Adriatic
and in Central Balkans and they appear during the period of MH II, which would be contemporary
with Br A2 according to Reinecke (Hänsel, Тeržan 2000: 178).
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током фазе Гласинац IIIa, што би се односило на време од краја Br C до друге половине
развоја Br D (Čović 1981: 114, 116).
2) тутул купастог облика са звездастим орнаментом по доњој површини купастог
дела чија проширена основа није очувана (из гроба 1 у хумци III на Дупцу). Овај налаз има
директну паралелу са веома сличним комадом из Очимера код Калиманића на Гласинцу
(Benac, Čović 1956: 12; T. VIII/15). Звездасти орнамент аутори монографије о Гласинцу,
на основу више паралела, сматрају симболом Сунца (Benac, Čović 1956: 27, са напоменом
33), чији је култ широко практикован током бронзаног доба (Palinkaş 2013). Купасти
тутули са проширеном основом, као млађа појава, опредељују се у период Br B–С (Vinski
1958: 13), што потврђују већ наведени налази из гроба 10 у хумци I на Дупцу.
Истовремену употребу различитих типова тутула показују поједини гробови са
Дупца, као и оставе из Ловаса и Вуковара (упор. Vinski 1958). Аналогно наведеним примерима употребе купастих тутула из средње Европе, Лидија Никитовић је – према налазу
више купастих тутула са проширеном основом око главе покојнице из гроба 1 у хумци III
на Дупцу – такође претпоставила да су представљали украс за главу (Никитовић 1999:
17). На осталим налазиштима чине појединачне или ретке комаде, што највероватније
говори о невеликој популарности оваквог украшавања на ширем простору западне Србије
и источне Босне. Оглавља начињена аплицирањем тутула могу сведочити и о престижаном комаду одеће, резервисаном за истакнуте чланове заједнице.

■■Ножеви

За разлику од накита, оружје или оруђе је веома ретко чинило део гробног инвентара у некрополама из регије Чачка. Међутим, изузетак представљају ножеви, чија је
концентрација забележена на налазиштима око Чачка и Гуче. Укупно је откривено пет
ножева од којих се четири могу уврстити у тзв. егејски тип. Ножеве овог типа анализирали су Б. Хенсел и Б. Тержан (Hänsel, Teržan 2000) и према облику сечива разврстали их
у три групе, где су наши примерци уврштени у типове II и III.
За најстарији тип (тип III), датиран у рано бронзано доба, аутори сматрају примерке
полумесечастог облика. Овој групи би формално припадао и нож из Мојсиња (Сл. 122/1),
који се ипак датира у средње бронзано доба (Hänsel, Teržan 2000: 174, 177).
Тип II дефинисан је на основу благо закривљене оштрице. Из регије Чачка овом
типу би припадали ножеви из Турице, Гуче и Мојсиња (хумка V) (Сл. 122/2-4), а из ширег
појаса комади из Грачана, Игларева и Бителића, који се опредељују на почетак средњег
бронзаног доба (Hänsel, Teržan 2000: 174, 177; Abb. 18/4–7). Ови аутори посебно истичу
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Сл. 122 – Типови ножева из регије Чачка │ Fig. 122 – Types of knives in the Čačak region
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Knives from the Čačak region are dated according to other finds from closed complexes,
especially according to the characteristics of bronze items and ceramics within the Belegiš I pottery
style and they belong to the second half of the development of the Middle Bronze Age (Никитовић,
Стојић, Васић 2002: 50; Vasić 2010: 27, 28).
A knife from the grave 2 from Ošljevac in Turica represents a rather rare finding in our territory (Fig. 122/5). Close analogies are found at the necropolis of Trnjane, where a similar example
found in a Gava type urn, has been dated to Br D–Ha A1 (Никитовић 1994: 36, with note 40). More
developed types are known from the horizon II of the Urnfield culture in the territory of Northern
Croatia and they are also dated to Br D–Ha A1 (Vinski-Gasparini 1973: 82, 91; T. XXX/20; T. LV/10),
which is confirmed by a study of knives in that area (Glogović 2002: T. 2/12, 20, 22, 213, 214).
A very similar knife from Iglarevo on Kosovo represents a type well-known in Greece since the Late
Helladic period IIIA (LH IIIA) staying in use until the beginning of the Iron Age, which is confirmed
by different finds from Pylos and Athens (Паровић-Пешикан 1995: 15).

1

Сл. 123 – 1, 2 - Реконструисан изглед женске ношње средњег бронзаног доба из регије Чачка
(цртежи: Софија Ружић)
Fig. 123 – 1, 2 - Reconstructed appearance of woman’s costume during the Middle Bronze Age in the Čačak
region (drawings: Sofija Ružić)
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скоро идентичне комбинације гробних налаза из Мојсиња,
Игларева и Бителића, које чине веома слични брусеви и
ножеви (Hänsel, Teržan 2000: 176).
Сматра се да су ножеви егејског типа са простора
Балкана начињени по егејским узорима, док неки од њих
можда и представљају импорт са југа (Паровић-Пешикан 1995;
Hänsel, Тeržan 2000: 178). Распрострањени су на источном
Јадрану и централном Балкану, а појављују се током периода MH II, што би било паралелно са Br A2 према Рајнекеу
(Hänsel, Тeržan 2000: 178).
Ножеви из регије Чачка се датирају на основу осталих
налаза их затворених целина, посебно према особинама
предмета од бронзе и керамике Белегиш I керамичког стила
и припадају другој половини развоја средњег бронзаног
доба (Никитовић, Стојић, Васић 2002: 50; Vasić 2010: 27, 28).
Нож из гроба 2 из Ошљевца у Турици представља доста
редак налаз код нас (Сл. 122/5). Блиске аналогије налазимо
на некрополи Трњане, где је један сличан примерак откривен у урни типа Гава, опредељен у Br D–Ha A1 (Никитовић
1994: 36, са напоменом 40). Развијенији типови познати су
из хоризонта II Културе поља са урнама на подручју северне
Хрватске и такође су датирани у Br D–Ha A1 (Vinski-Gasparini
1973: 82, 91; T. XXX/20; T. LV/10), што потврђује и студија о
ножевима на тој територији (Glogović 2002: T. 2/12, 20, 22,
213, 214). Веома сличан нож из Игларева на Косову представља тип познат у Грчкој још од каснохеладског доба
IIIA (LH IIIA) који остаје у употреби и до почетка гвозденог
доба, што потврђују поједини налази из Пилоса и Атине
(Паровић-Пешикан 1995: 15).
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STONE ITEMS
A relatively small number of stone items from the Bronze Age graves, discovered so far in the
Čačak region, have been typologically classified. A special attention is attracted by the necropolis
in Mojsinje, where four stone items have been found, three of which (amulet, arrow and ground
stone) originate from the grave 13 tumulus I (Figs. 124/1, 2, 4, 9). Rare analogies with these pieces
are found in a wider area. Although they have been occasionally mentioned in different excavation
reports, stone items have not been often published, which makes them difficult to define.
Small triangular arrows with a concave base are characteristic for the Bronze Age period
(Šarić 2005: 18; Fig.2). A generally small number of these finds can indicate a reduced lithic
production progressively replaced by a new raw material – bronze, therefore, the oldest bronze
casts often imitate the shapes of chipped prototypes (Šarić 2005). In our territory, they appear
in a time period starting from the Early until the second half of the Middle Bronze Age. An arrow
from a stone cist in the tumulus I in Krstac (Fig. 124/5) belongs to the Early Bronze Age, while
a find from Mojsinje (Fig. 124/4) belongs to the later development phases of the Middle Bronze
Age. In a wider area, similar pieces are known from Bijelo Brdo in Slavonia (Majnarić-Pandžić
2003: 42; Fig. 2) and from several Central European hoards (David 2002а: Taf. 336/5–10; Taf.
337/7–23; Taf. 338/4) and they belong to the Middle Bronze Age.
An axe – hammer from a tumulus in Markovica, (Fig. 124/7) which was presented as early
as at the end of the 19th century by Aleksa Stanojević (1890), represents a shape known since
Neolithic period (Антоновић 1992; Јоановић 2003: 56; Perišić 1984: 66–68). Typologically identical examples have also been found at the sites of Ljuljaci (Богдановић 1986: 53,54; сл. 104, 108),
or Židovar (Ljuština 2012: prilog 87/1-2), which confirms that the same form of axe was in use
during the Bronze Age. Presence of stone tools, especially of the older pieces, can be explained by
certain ritual rules and norms of the Bronze Age in this area (Човић 1979: 81). This hypothesis
could eventually also be confirmed by finds of chipped tools from Dubac, as well as by axes and
stone scrapers from the tumulus II in Vranjani near Požega (Zotović 1985: 41).
The most usually, stone items were part of grave inventory of the Early Bronze Age, which is
also confirmed by a ground stone made of brown sandstone from the central grave of the tumulus
IV in Krstac, as well as by a hammer from Lučani (Figs. 124/6, 8). More parallels are found for the
ground stone from Mojsinje, which represents a long oval-shaped type with circular openings on
the opposite endings, known also from Iglarevo and Bitelić, where one can note a striking similarity
of combination of grave finds consisting of similar ground stones and triangular knives (Hänsel,
Teržan 2000: 176).
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ПРЕДМЕТИ ОД КАМЕНА
Релативно мали број предмета од камена из до сада откривених гробова бронзаног
доба из регије Чачка типолошки је разноврстан. Посебну пажњу привлачи некропола у
Мојсињу, где су откривена четири предмета од камена, од којих су три комада (амулет,
стрелица и брус) из гроба 13 хумке I (Сл. 124/1, 2, 4, 9). Аналогије за ове комаде нису честе
и налазимо их на ширем простору. Њихово дефинисање отежава чињеница да предмети
од камена нису често ни публиковани, иако се повремено помињу у различитим извештајима са ископавања.
Стрелице троугаоног облика са конкавном базом карактеристичне су за време бронзаног доба (Šarić 2005: 18; Fig.2). Мали број ових налаза уопште, може указати на смањену
литичку продукцију коју све више замењује нова сировина – бронза, тако да најстарији
бронзани одливци врло често имитирају облике окресаних прототипова (Šarić 2005). Код
нас се јављају у временском распону од раног, до друге половине средњег бронзаног доба.
Раном бронзаном добу припада стрелица из камене цисте у хумци I у Крстацу (Сл. 124/5),
док је налаз из Мојсиња (Сл. 124/4) из каснијих фаза развоја средњег бронзаног доба.
На ширем простору слични комади познати су из Бијелог Брда у Славонији (MajnarićPandžić 2003: 42; Fig. 2) и из неколико остава из средње Европе (David 2002а: Taf. 336/5–10;
Taf. 337/7–23; Taf. 338/4) и припадају средњем бронзаном добу.
Секира – чекић из хумке у Марковици (Сл. 124/7), коју је још крајем XIX века објавио Алекса Станојевић (1890), представља облик који је познат још из времена неолита
(Антоновић 1992; Јоановић 2003: 56; Perišić 1984: 66–68). Типолошки исти примерци
су откривени и на локалитетима Љуљаци (Богдановић 1986: 53,54; сл. 104, 108), или
Жидовар (Ljuština 2012: prilog 87/1-2), што потврђује да је иста форма секире била у употреби и током бронзаног доба. Присуство каменог алата, посебно старијих комада, може
се објаснити одређеним ритуалним правилима и нормама становништа бронзаног доба
на овом простору (Човић 1979: 81). Ову претпоставку би евентуално могли да потврде и
налази окресаног алата из Дупца, као и калупасте секире и камене стругалице из хумке
II у Врањанима код Пожеге (Zotović 1985: 41).
Предмети од камена најчешће су чинили део инвентара у гробовима раног бронзаног
доба, о чему сведоче и један брус од смеђег пешчара из централног гроба хумке IV у Крстацу,
као и један глачани бат из Лучана (Сл. 124/6, 8). Нешто више паралела налазимо за брус из
Мојсиња, који је издужено-овалног облика, са кружним отворима на супротним крајевима,
познат и из Игларева и Бителића где постоји веома упадљива блискост комбинације гробних налаза које чине веома слични брусеви и троугаони ножеви (Hänsel, Teržan 2000: 176).
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Сл. 124 – Предмети од камена │ Fig. 124 – Stone items
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1 - Планине Овчар и Каблар; 2 – Јанчићи, Дубац, 1984.; 3-8 – Јанчићи, Дубац, 2013. (стручна екипа: К. Дмитровић,
М. Љуштина, Ј. Марјановић, М. Бојовић) (фото 3-8: М. Бојовић, В. Вујадиновић, К. Дмитровић).
1 – Ovčar and Kablar mountains; 2 – Dubac in Jančići, 1984; 3-8 – Dubac in Jančići 2013 (exc.team: K. Dmitrović, M. Ljuština,
J. Marjanović, M. Bojović) (photo 3-8: M. Bojović, V. Vujadinović, K. Dmitrović)
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1-3 – Јанчићи, Дубац, 2014. (стручна екипа: К. Дмитровић, В. Вујадиновић, С. Богојевић, Љ. Павловић); 4 – Пријевор, Аде,
1997. (Л. Никитовић и М. Стојић); 5-7 – Пријевор, Видовско-пријеворско гробље, 2010. (К. Дмитровић, С. Богојевић,
Љ. Павловић, М. и А. Икодиновић, А. Гојгић); 6 – Лучани, Сува Чесма, 1978; 8 – Меандар Западне Мораве
(фото 1-3, 5-7: М. Бојовић, В. Вујадиновић).
1-3 – Dubac in Jančići, 2014 (exc.team: K. Dmitrović, V. Vujadinović, S. Bogojević, Lj. Pavlović); 4 – Ade in Prijevor, 1997
(L. Nikitović and M. Stojić); 5-7 – Vidova-Prijevor cemetery in Prijevor, 2010 (K. Dmitrović, S. Bogojević, Lj. Pavlović, M. and
A. Ikodinović, A. Gojgić); 6 – Suva Česma in Lučani, 1978; 8 – West Morava meander (photo 1-3,5-7 – M. Bojović, V. Vujadinović).

FUNERARY PRACTICES

Funerary practices have probably represented one of the most distinctive features of
human communities since the earliest times and their role is often crucial for establishing clear
and precise classifications of different cultural groups. They directly depend on traditions, socioeconomic structure or religious and ideological norms. The shapes of tombs are determined by
the same factors, as well as by possibilities of individuals, their status or existing norms. Funerary
practices show local characteristics of different groups and communities, their interactions with
neighbouring cultures, position, wealth and class (Срејовић 1979: 79). Cult of the dead is generally
very conservative and different modifications are the most often explained by ethnic changes or
strong influences. According to a generally accepted opinion, all the actions within this cult are
practiced out of fear from the deceased, in order to calm down and bind their souls, which requires
execution of a series of precisely defined rites (Чајкановић 1985а; Garašanin 1983е: 715).
Although the development of cultural groups of the Bronze Age in Western Serbia is the
most often related to the cultures of the Danube basin, their main difference and important local
characteristic consist of tumuli, which are rarely found in contemporary cultures north from the
river Sava. This quite notable and significant difference should principally indicate the existence of
completely different cultural and, thus, ritual and religious norms characteristic for the communities that used to live in the above mentioned territories during the Bronze Age. The current history
of research enables a rather precise definition of the different cultural patterns and their limits
in the territory of Central and Western Serbia and, as a result, it allows different characteristics
of the funerary cult within these patterns to be followed and analysed in order to define special
rules. Reconstruction of different rituals executed during burials is based on the comparison of
their material remains with typologically identical material from the contemporary cultures, it
follows their memorials in works of antiques writers, uses ethnographic literature from a wider
territory, etc. (cf. Kubach 1994).
Characteristic calotte-shaped form of tumuli shows that they were made in order to be clearly
distinguished from the surrounding terrain and it represents a place of cult, that is, sacralised
space. It is based on two fundamental topological and semiotic concepts of the centre and circle,
where symbolic interpretation the ”circle” reaches the symbolism of the absolute – the sky, soul
or God, and, at the same time, it has an important apotropaic role within its limits (Chevalier,
Gheerbrant 1987: 320). The “centre” is interpreted as a communication channel, microcosm or route
connecting celestial, i.e. divine, and terrestrial, i.e. human cultural and semantic strata (Chevalier,
Gheerbrant 1987: 624). The choice of location for construction of tumuli is not accidental and it has
a precise cultural meaning, which is confirmed by the fact that series of tumuli were often built
along mountain ranges or safe river terraces, where we suppose the existence of ancient travel
routes (Ljuština, Dmitrović 2009: 97).
The Bronze Age mounds in this part of the Balkans developed from the Copper Age tumuli
which survived as ritual and sepulchral models during the later prehistoric phases by keeping
their monumental and status function in the context of social and political development of communities in that territory (Harding 2000: 103). With their distinctive position and role in their
original landscape, creating a certain “landmark” within the surrounding territory, the role of
tumuli was probably to mark the sites of burials of notable persons (Bergebrant 2007: 10, with
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ПОГРЕБНИ ОБИЧАЈИ

Од најранијих времена погребни обичаји представљају један од можда најчвршћих
дистинктивних обележја људских заједница и често су од пресудног значаја за јасно и
прилично прецизно разграничење појединих културних група. Они су у директној зависности од традиција, друштвено-економског уређења или религиозно-идеолошких норми.
Oблике гробова одређују исти фактори, али и индивидуалне могућности појединаца,
статус или постојећи стандарди. Погребним обичајима се исказују локалне особености
појединачних група и заједница, интеракције са суседним културама, положај, богатство
и сталеж (Срејовић 1979: 79). Култ мртвих је по правилу врло конзервативан, а поједине
промене најчешће се образлажу етничким променама или јаким утицајима. Према опште
прихваћеном мишљењу, све радње које су овде практикују чине се из страха од покојника,
ради умирења и везивања његове душе, због чега се и извршава низ тачно одређених обреда
(Чајкановић 1985а; Garašanin 1983е: 715).
Иако је развој културних група бронзаног доба у западној Србији најчешће везан за
подунавске културе, примарну разлику и веома важну локалну одлику представљају тумули,
који су у истовременим културама северно од Саве ретко заступљени. Ова врло уочљива
и значајна разлика превасходно би требало да укаже на потпуно различите културне, а
тиме култне и религијске норме особене за заједнице које су на назначеним подручјима
живеле током бронзаног доба. Садашњи ниво истражености пружа могућност прецизнијег
дефинисања различитих културних образаца и њиховог разграничења на простору централне и западне Србије, тако да се унутар њих могу пратити различите карактеристике
погребног култа, чијим се анализирањем могу одредити и поједина посебна правила.
Реконструкција појединих ритуалих обреда вршених приликом сахрањивања почива на
поређењу њихових материјалних остатака са типолошки истим материјалом истовремених
култура, прати њихове спомене у делима античких писаца, служи се етнографском грађом
са шире територије итд. (упор. Kubach 1994).
Карактеристичним калотастим изгледом хумка је с јасном намером издвојена од
околног терена и представља култно место, сакрализовани простор. Заснована је на два
главна тополошка и семиотичка упоришта оличена центром и кругом, при чему се симболичким тумачењем значења „круга“ достиже симболика апсолута – неба, душе или бога, а
круг уједно има и важну апотропејску улогу унутар својих граница (Chevalier, Gheerbrant
1987: 320). „Центар“ се интерпретира као комуникациони канал, микрокосмос, пут који
повезује небеске тј. божанске и земаљске тј. људске културне и значењске стратуме
(Chevalier, Gheerbrant 1987: 624). Избор места за подизање тумула није случајност и има
одређено културно конотирано значење, што потврђује чињеница да су читави низови
тумула били често формирани дуж планинских греда или безбедних речних тераса, где се
претпоставља постојање древних путних праваца (Ljuština, Dmitrović 2009: 97).
Хумке бронзаног доба на овом делу Балкана имају корене у хумкама бакарног доба
које су се као ритуални и сепулкрални образац одржале и током каснијих праисторијских
фаза, задржавајући споменичку и статусну функцију у контексту социјалног и политичког
развоја заједница на том подручју (Harding 2000: 103). Својом запаженом позицијом и улогом
у крајолику у којем је настала, чинећи својеврсни „белег“ у односу на околни терен, хумка је
вероватно имала улогу да означи место сахране посебних, истакнутих личности (Bergebrant
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cited bibliography), while their memorial function was to preserve the identity and cultural
determination of the deceased (Goldhahn 2008: 57; Thomas 2001: 181).
Modern science does not have a unique opinion regarding the formation and origin of
tumuli in the wider area of Central and Western Balkans. Principally, there are two opposite
points of view. On the one hand, several authors support the theory of the steppe origins
of tumuli (Gimbutas 1973:137; Srejović 1987: 49; Machnik 1978: 21 etc.) However, J. Coles
and A. Harding have an opposite opinion and underline the fact that there are no documents to confirm that steppe tumuli are older than the European ones and therefore reject
their steppe origins (Coles, Harding 1979: 6–8). As for the tumuli from the Adriatic region,
B. Govedarica divides them into tumuli with graves – pits, representing an autochthonous
characteristic of local population, and tumuli with cist graves, especially characteristic
for the Adriatic area and its hinterland and whose origins the author looks for within the
development of Eastern Mediterranean and Anatolian complex (Govedarica 1989: 217).
The same author connects the origins of the tumuli within the Belotić– Bela Crkva group
with the territory of Eastern Mediterranean and explains this fact by the existence of the
oldest tumuli with cist graves from Mala Gruda, Orah, etc. He supports this opinion by the
positions of K. Branigan and I. Ecsedy, who consider that the region of Eastern Adriatic had
connections with Crete and Cyclades, i.e, that the tumuli of Leukada type shall be understood as precursors of tumuli of the type Verbitza and Belotić – Bela Crkva (Govedarica
1989: 217, with cited bibliography). The same opinion has I. Bóna (Bóna 1965: 58–61), while
Ј. Machnik (Machnik 1978: 21–26) and M. Garašanin (Garašanin 1983e: 717–718) consider
that tumuli with cist graves, which spread from the southeast, across Anatolia, originate
from the region of Caucasus.
The following text will describe the different forms of burials discovered in the Čačak region.
They have been classified according to the tripartite chronological system (Early, Middle and Late
Bronze Age), within which the different groups have been formed according to the type of treatment of the deceased (skeleton burials or cremation). The text will also indicate their relationship
with the different grave structures and position within necropolises.

THE EARLY BRONZE AGE
During the Early Bronze Age, burials were executed exclusively under tumuli. Bi-ritual
burials were practiced during the whole period – skeleton burials and incineration of the dead.

■■Stone cists

A distinctive phenomenon consists of stone cists with or without remains of the deceased,
nine of which have been discovered so far. An almost complete concentration of these cists has
been noted in the territory of Dragačevo, which is geographically very close to those from Jančići
and Ribaševina. Cists were placed exclusively in the centre of tumuli and they were not damaged
during later burials of prehistoric graves, which may indicate the original existence of a mark on
the surface. Their orientation does not show a specially fixed rule: three of them are oriented in
east–west and southwest–northeast direction, one lies in the direction of northwest–southeast,
and in two cases their orientation is not known.
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2007: 10, са наведеном литературом), док је њена споменичка значајност била у функцији
одржања идентитета и културне припадности покојника (Goldhahn 2008: 57; Thomas 2001: 181).
У савременој науци не постоји јединствен став по питању настанка и порекла тумула
на ширем простору централног и западног Балкана. Овде се, пре свега, могу издвојити два
опречна мишљења. С једне стране, степско порекло тумула заступа више аутора (Gimbutas
1973:137; Srejović 1987: 49; Machnik 1978: 21 и др.). Опречно, пак, мишљење имају Џ. Колс и
А. Хардинг, који наглашавају чињеницу да није документовано да су степски тумули старији
од европских, и тиме одбацију њихово степско порекло (Coles, Harding 1979: 6–8). Тумуле
с јадранског подручја Б. Говедарица разврстава у тумуле са гробовима – јамама који представљају аутохтоно обележје локалне популације и тумуле са циста гробовима, какви су
посебно особени за јадрански простор и унутрашњост и чије порекло аутор тражи у оквиру
развоја источномедитеранског и анадолског комплекса (Govedarica 1989: 217). Порекло
тумула у оквиру групе Белотић – Бела Црква исти аутор такође доводи у везу са простором
источног Медитерана, што образлаже постојањем најстаријих тумула са циста гробовима из
Мале Груде, Ораха и др. Ово мишљење он поткрепљује ставовима К. Бранигана и И. Ечедија
који сматрају да је подручје источног Јадрана имало везе са Критом и Кикладима, односно
да се тумули типа Левкада морају разумети као претходница тумула типа Вербица (Verbitza)
и Белотић – Бела Црква (Govedarica 1989: 217, са наведеном литературом). Исти став има и
И. Бона (Bóna 1965: 58–61), док Ј. Махник (Machnik 1978: 21–26) и M. Гарашанин (Garašanin
1983e: 717–718) за матичну област тумулa са циста гробовима сматрају подручје Кавказа,
чије је ширење ишло из правца југоистока, преко Анадолије.
У тексту који следи даћемо опис појединачних облика сахрањивања регистрованих у
регији Чачка. Они су разврстани према трипартитном хронолошком систему (рано, средње и
касно бронзано доба), у оквиру којег су издвајане групе формиране према начину третмана
покојника (скелетно сахрањивање или спаљивање). Биће навођена и њихова релација са
појединим гробним конструкцијама и месту у оквиру некрополе.

РАНО БРОНЗАНО ДОБА
Током раног бронзаног доба сахрањивање је обављано искључиво под тумулима,
а током целог периода практикован је двојак ритуал – скелетно сахрањивање и спаљивање
покојника.

■■Камене цисте

Веома карактеристичну појаву представљају камене цисте са остацима или
без остатака покојника, од којих је до сада познато 9 примерака. Њихова скоро потпуна концентрација забележена је на подручју Драгачева, којем су цисте из Јанчића и
Рибашевине географски веома блиске. Цисте су постављене искључиво у центру хумке
и током накнадних укопавања праисторијских гробова нису оштећене, што можда
указује на примарно постојање неког надземног обележја. Њихова оријентација не
показује посебно одређено правило: по три су оријентисане правцем исток–запад и
југозапад–североисток, једна се пружа правцем северозапад–југоисток, а у два случаја
није познат правац њиховог простирања.
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According to the treatment of the deceased, cists can be divided into three groups
(Dmitrović 2013а: 68):
• Cists with skeleton burials of the deceased have been discovered at the following sites:
Markovica – Negrišori, Ruja in Dučalovići, Rajića Brdo near Guča and Veliko Polje in Jančići.
All skeletons of the deceased were discovered lying on the right side in a strongly crouched
position.
• Cists with incinerated remains of the deceased originate from the site of Ivkovo Brdo in
Krstac (tumulus I), while a damaged cist from the mound II in Donja Kravarica is conditionally classified into this group.
• Cists – cenotaphs discovered in Dučalovići, Turica and Donja Kravarica.
According to Milutin Garašanin, the custom of using stone cists in Western Serbia during
the Early Bronze Age (sometimes even later) is typical for the group of Belotić – Bela Crkva and
they are related to similar phenomena within the groups Glina III – Schneckenberg and Somogyvár,
where the author also finds close analogies for the grave inventory (Garašanin 1983е: 716). Besides
the use of stone cists, similarities with the Schneckenberg group consist in the practice of bi-ritual
burials. In South-eastern Transylvania, within the so-called Zimnicea – Batin horizon, stone
cists with crouched deceased were placed in flat necropolises and grave goods the most usually
consisted of ceramic beakers (Ciugudean 2011: 21–22). These graves, according to the opinion of
Horia Ciugudean (2011: 22), shall not be dated to periods earlier than the first quarter of the third
millennium BC. In Moldavia, the same form of burial has been noted within the eastern variant
of the Globular Amphorae Culture (Ciugudean 2011: 21–22, with cited bibliography). In Northern
Vallachia, cist graves or graves under tumuli, or inside flat necropolises, have been noted within
the group of Dâmboviţa – Muscel (Schuster 2016: 83, with cited bibliography). It is supposed
that stone cists were used for burials of privileged persons. It seems that Јоn Motzoi-Chicideanu,
when discussing about Schneckenberg cist graves, was right to underline the fact that number of
discovered graves in cists certainly did not reflect the demographic picture of the Schneckenberg
community, which can indicate burials of important persons. According to this author, group burials in cists can be considered as burials of representatives of certain groups or families within
a community (Motzoi-Chicideanu 2011: 48–49).
Burials in cists and tumuli covered with a large quantity of stones, often very rich in offerings, are also known at several sites of Southern Adriatic, where they are also considered to indicate elite status of the deceased – Mala Gruda (Parović-Pešikan, Trbuhović 1974), Velika Gruda
(Primas 1996), Gruda Boljevića (Baković, Govedarica 2009) and Nin – Privlaka (Govedarica 1989).
During the development of the Cetina culture in the middle Adriatic and its hinterland, burials
were almost exclusively skeleton burials performed in stone cists placed in the centre of a mound
(Marović, Čović 1983: 203–204; Govedarica 1989: 116–117, 134, 153). Besides indicative parallels
which concern the use of tumuli and treatment of the deceased, certain grave finds also confirm
close relationships between the culture Belotić – Bela Crkva and the Cetina culture (Govedarica
1989: 248). There are an increasing number of facts indicating intensive relationships between
Adriatic hinterland and its interior and western parts of Serbia, among which funerary practices
may represent the strongest component that confirms their belonging to a similar cultural complex.
Having in mind the above mentioned parallels, we consider that the specific cultural model
recognized by stone cists was typical for the Dragačevo region and its close surroundings and,
therefore, it should be considered as a special, local variant within the Belotić – Bela Crkva group
and named the Dragačevo group.
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Према начину третмана покојника, цисте се могу оделити у три групе (Dmitrović
2013а: 68):
• Цисте са скелетно сахрањеним покојником откривене су на локалитетима: Марковица
– Негришори, Руја у Дучаловићима, Рајића Брдо код Гуче и Велико Поље у Јанчићима.
Сви скелети покојника лежали су на десном боку у јако згрченом положају.
• Цисте у којима су откривени спаљени остаци покојника потичу са локалитета Ивково
Брдо у Крстацу (хумка I), док се оштећена циста из хумке II у Доњој Краварици
условно опредељује у ову групу.
• Цисте – кенотафи евидентирани су у Дучаловићима, Турици и Доњој Краварици.
Обичај коришћења камених цисти у западној Србији током раног бронзаног доба
(повремено и касније) Милутин Гарашанин сматра типичним за групу Белотић – Бела Црква
и везује их за сродне појаве у оквиру група Глина III – Шнекенберг (Glina III – Schneckenberg)
и Шомођвар (Somogyvár), где аутор такође налази блиске аналогије за инвентар (Garašanin
1983е: 716). Поред употребе камених цисти, блискости са Шнекенберг групом огледају се и
у практиковању биритуалног сахрањивања. У југоисточној Трансилванији, у оквиру тзв.
Зимнича – Батин (Zimnicea – Batin) хоризонта, камене цисте са згрченим покојницима полагане
су у равним некрополама, а прилоге су најчешће чинили керамички пехари (Ciugudean 2011:
21–22). Ове гробове, према мишљењу Хорије Чугудеана (2011: 22), не би требало датирати
раније од прве четвртине трећег миленијума пре н. е. У Молдавији исти облик сахрањивања
забележен је у оквирима источне варијанте Културе лоптастих амфора (Kugelamphorenkultur)
(Ciugudean 2011: 21–22, са наведеном старијом литературом). У северној Влашкој циста гробови
под тумулима, или у равним некрополама, забележени су у оквиру Дамбовица – Мусћел групе
(Dâmboviţa – Muscel) (Schuster 2016: 83, са наведеном литературом). Постоји претпоставка
да су у каменим цистама сахрањиване привилеговане личности. Јон Моцои-Кичидеану, расправљајући о Шнекенберг циста гробовима, чини се с правом указује на чињеницу да број
откривених гробова у цистама сигурно не одражава демографску слику Шнекенберг заједнице, што може да индицира на сахрану личности од одређеног значаја. Групне сахране у
цистама могу се, по овом аутору, сагледати као место сахрањивања припадника одређених
група или породица унутар једне заједнице (Motzoi-Chicideanu 2011: 48–49).
Сахрањивање у цистама, у тумулима покривеним великим количинима камена,
често са врло богатим даровима, познато је и на неколико локалитета јужног Јадрана где
се такође сматрају индикатором елитног статуса покојника – Мала Груда (Parović-Pešikan,
Trbuhović 1974), Велика Груда (Primas 1996), Груда Бољевића (Baković, Govedarica 2009) и
Нин – Привлака (Govedarica 1989). Током развоја Цетина културе на средњем Јадрану и
његовом залеђу практиковане су готово искључиво скелетне сахране у каменим цистама
постављеним у центру хумке (Marović, Čović 1983: 203–204; Govedarica 1989: 116–117, 134,
153). Поред индикативних паралела које се односе на употребу тумула и третман покојника, о ближим релацијама Белотић – Бела Црква културе са цетинском говоре и поједини
гробни налази (Govedarica 1989: 248). О интензивнијим односима јадранског залеђа и његове
унутрашњости са западним деловима Србије указује све више чињеница, међу којима
погребни обичаји чине можда и најјачу компоненту у одређивању њихове припадности
једном сличном културном комплексу.
Имајући у виду наведене паралеле сматрамо да је специфичан културни израз
препознатљив по каменим цистама био типичан за регију Драгачева и њено непосредно
окружење, чиме би је требало издвојити као посебну, локалну, варијанту у оквиру групе
Белотић – Бела Црква и именовати је Дра�ачевска �ру�а.
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■■ Skeleton burials
Еxcept for the skeletons known from stone cists, characteristic for a strongly crouched
position of the deceased lying on the right side, other forms of skeleton burials are rare
(Fig. 125). This group the most probably includes two skeleton graves from the site of Dubac
in Jančići (tumulus I, grave 6 and tumulus II, grave 4). Both deceased were placed in a slightly
less crouched position on the right side, in the centre of the mound, without a special grave
structure, and oriented towards the northwest–southeast. The use of ochre noticed in Dubac
indicates Eneolithic traditions known from steppe graves, whose ritual-magical conception has
been discussed several times (Garašanin 1983е: 715; Harding 2000: 120). There were no grave
goods, which makes chronological classification more difficult, but, according to their central
position within the mound, these graves can be considered as primary burials. At the site of
Cerik – Bandera in Belotić, in the mound 4 from the Early Bronze Age, there has also been discovered a deceased in a less crouched position (Гарашанин 1973: 258), which shows that such
position is not only characteristic for the Middle Bronze Age, but it sometimes appears even
earlier. However, the most often, older skeletons were found in a strongly crouched position,
which is confirmed by most of the graves from the Early Bronze Age (Garašanin 1983е: 711,
715). Having in mind a wider surrounding, one can note that crouched position is also typical
for the contemporary graves from Central and Eastern Europe, while characteristic funerary
norms in the Carpathian basin were preserved even during the later phases of the Bronze Age
(Häusler 2012: 384). In this respect, close parallels exist also with the graves of Transylvania
(Ciugudean 2011: 24) and Hercegovina (Marović, Čović 1983: 203–204).

■■Cremation

Incinerated deceased from the Early Bronze Age have been discovered at the sites of Suva
Česma and Kruševlje in Lučani, Ruja in Dučalovići (mound X, grave 2), Ivkovo Brdo in Krstac, (mounds
II and IV), Ade in Prijevor, the most probably in the grave 3 from the tumulus IX from Grotnica in
Guča and Dubac in Jančići (mound VII) (Dmitrović 2013а: 69–70) (Fig. 126). An anthropological
analysis of the incinerated bones has shown that cremation was realized at a high temperature,
which indicates a good knowledge of the cremation technology, while collection of bones from the
pyre was selective. According to the shape of the structure and deposition of the burnt anthropological remains, the following types of burials can be distinguished:
• Pyre with osteological material covered with an earth mound (Krstac – mound II);
• Pyre with osteological material covered with a conical stone structure (Krstac – mound IV);
• Pyre including a stone foundation, with an urn containing calcinated bones and grave goods
laid upon it (Kruševlje in Lučani);
• Stone framework made of a double circle of stones placed above a pyre with incinerated
deceased (grave 3 from the mound IX in Grotnica in Guča);
• Stone structure which completely surrounded burnt bones of the deceased and ritually
broken pottery (Suva Česma in Lučani);
• Conical stone structure built above incinerated bones in the centre of a tumulus (possibly
the damaged grave 2 from the mound X at Ruja in Dučalovići);
• Burying of incinerated bones in ceramic urns (Kruševlje in Lučani);
• Placing of incinerated osteological remains directly on the ground (Dubac in Jančići –
tumulus VII);
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■■Скелетно сахрањивање
Осим скелета познатих из камених цисти, карактеристичних по јако згрченом
положају покојника на десном боку, други облици скелетног сахрањивања су ретки
(Сл. 125). Овде највероватније припадају два скелетна гроба са локалитета Дубац у Јанчићима
(хумка I, гроб 6 и хумка II, гроб 4). Оба покојника су положена у блаже згрчени положај на
десном боку, у центру хумке, без нарочите гробне конструкције, оријентације северозапад–
југоисток. Запажена употреба окера у Дупцу упућује на енеолитске традиције познате из
степских гробова, чија је ритуално-магијска концепција више пута разматрана (Garašanin
1983е: 715; Harding 2000: 120). Прилога није било, што отежава хронолошко опредељење,
али се према централном месту у оквиру хумке ови гробови могу сматрати за примарну
сахрану. На локалитету Церик – Бандера у Белотићу, у хумци 4 из раног бронзаног доба,
такође је откривен покојник у блаже згрченом ставу (Гарашанин 1973: 258), што показује
да овакав положај није својствен само средњем бронзаном добу, већ се повремено јавља и
раније. Ипак, најчешће је правило да су старији скелети нађени у јако згрченом ставу, што
потврђује највећи број гробова из раног бронзаног доба (Garašanin 1983е: 711, 715). Имајући
у виду шире окружење, запажа се да је згрчени положај такође типичан и за истовремене
гробове из средње и источне Европе, док се карактеристичне погребне норме у карпатском
басену одржавају и током каснијих фаза бронзаног доба (Häusler 2012: 384). У овом погледу
блиске паралеле постоје и са гробовима Трансилваније (Ciugudean 2011: 24) и Херцеговине
(Marović, Čović 1983: 203–204).

■■Спаљивање

Спаљени покојници из раног бронзаног доба откривени су на локалитетима Сува
Чесма и Крушевље у Лучанима, Руја у Дучаловићима (хумка X, гроб 2), Ивково Брдо у
Крстацу, (хумке II и IV), Аде у Пријевору, највероватније гроб 3 из хумке IX из Гротнице у
Кенптафи / Cenotaphs

/
Stone cists with a skeleton

On the right
side
Position of
deceased

2

/
Skeleton with the frame or
covering made of piled stone
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Stone cists

Pit

2
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4
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Grave goods

Orientation
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SW - NE
E-W
Unknown

2
1

1

3

2

3

2

2

1

1

Сл. 125 – Табеларни приказ заступљености различитих одлика скелетног начина сахрањивања
и кенотафа током раног бронзаног доба
Fig. 125 – Table representing different skeleton burial features and cenotaphs during the Early Bronze Age
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• Burying of incinerated deceased in a hole on the periphery of a mound, while the central
part contains a ritual substitute consisting of ceramic vessels (Ade in Prijevor).
It is visible at first sight that the above mentioned forms of funerary practice represent
individual examples and, for the moment, it is not possible to define a strict rule. This diversity of
funerary practices can be the result of insufficient research, but one shall also take into account
possible chronological, cultural or regional differences.
There are many similarities with the graves from the tumuli 11, 12 and 15 in Belotić –
Šumar (Гарашанин 1973: 259; Garašanin 1983e: 709–710), as well as with several units from the
region of Požega and Užice (Ravni Lug in Pilatovići – tumulus I, Drežnik, Ražana – tumuli I and
V; Vranjani – tumulus III and Mala Gradina in Stapari) (Zotović 1985; Ђурић 2013) or in Dobrača
near Kragujevac (Богдановић 1995) – which show, however, that our examples are not lonely and
that there were certain regularities within groups. Practices discovered in Ade in Prijevor, where
the usual central position was occupied by a ritual substitute consisting of a number of ceramic
vessels, while burnt bones were buried on the periphery, represent a unique example comparing
to other tumuli where the deceased were always buried in the central grave position.
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Pyre without structure

mound

Д. Краварица
D. Kravarica, II

Pyre paved
with stones

/ Pyre under the

Pyre framed or
covered with
stone structure

/ Pyre outside the mound

Burials directly
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Сл. 126 – Табеларни приказ заступљености различитих одлика сахрањивања спаљивањем покојника
током раног бронзаног доба
Fig. 126 – Table representing different incineration burial features during the Early Bronze Age
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Гучи и Дубац у Јанчићима (хумка VII) (Dmitrović 2013а: 69–70). Антрополошком анализом
спаљених костију констатовано је да је спаљивање обављено на високој температури, што
указује на добро познавање технологије спаљивања, док је прикупљање костију са ломаче
је било селективно. Према облику конструкције и начину полагања спаљених антрополошких остатака, могу се разликовати следећи начини сахрањивања:
• Ломача са остеолошким материјалом прекривена земљаном хумком (Крстац – хумка II);
• Ломача са остеолошким материјалом прекривена конструкцијом од камена купастог
облика (Крстац – хумка IV);
• Ломача фундирана камењем на којој је положена урна са калцинисаним костима и
прилози (Крушевље у Лучанима);
• Формирање оквира од камена и опасивање двојним каменим венцем над ломачом
са спаљеним покојником (гроб 3 из хумке IX у Гротници у Гучи);
• Формирање конструкције од камена која је потпуно обавијала спаљене кости покојника и ритуално разбијене керамичке судове (Сува Чесма у Лучанима);
• Формирање конструкције од камена купастог облика над спаљеним костима у центру
хумке (могуће оштећен гроб 2 из хумке X на Руји у Дучаловићима);
• Полагање спаљених костију у керамичке урне (Крушевље у Лучанима);
• Полагање спаљених остеолошких остатака директно на земљу (Дубац у Јанчићима
– хумка VII);
• Полагање спаљених покојника у јаму на периферији хумке, док је у центру ритуална
замена коју чине керамички судови (Аде у Пријевору).
Већ се на први поглед запажа да су наведени облици погребног обреда појединачни примери и тренутно је немогуће утврдити неко чвршће правило. Ова разноликост
погребне праксе може бити последица недовољне истражености, али треба узети у обзир
и могућност хронолошких, културних или регионалних разлика.
Доста сличности постоји са гробовима из хумки 11, 12 и 15 у Белотић – Шумару
(Гарашанин 1973: 259; Garašanin 1983e: 709–710), затим са више целина из пожешке и ужичке
регије (Равни Луг у Пилатовићима – хумка I, Дрежник, Ражана – хумке I и V; Врањани – хумка
III и Мала Градина у Стапарима) (Zotović 1985; Ђурић 2013) или у Добрачи код Крагујевца
(Богдановић 1995) – ипак показује да наши примери нису усамљени и да су постојале одређене
правилности у оквиру групе. Пракса забележена у Адама у Пријевору, где је на уобичајеном
централном месту лежала ритуална замена коју је чинио низ керамичких судова, док су
спаљене кости положене на периферији, представља за сада јединствен пример у односу
на остале тумуле у којима је покојник увек сахрањиван на централном гробном месту.
У ширем окружењу такође налазимо доста паралела. У Шнекенберг култури, где се
практиковало биритуално сахрањивање, спаљивање се сматра последицом утицаја Глина
културе, која се развијала јужно од карпатског лука током раног бронзаног доба I (Schuster
et al. 2005; Ciugudean 2011: 22). Спаљивање је у овој култури генерално ређе заступљено, а на
основу покретних налаза и ритуала опредељује се у тзв. прелазни период (Motzoi-Chicideanu
2011: 48). Блиске везе у погледу гробних форми и погребних ритуала са Шнекенберг групом
показује и Мусћел (Muscel) група, која је егзистирала у супкарпатској Влашкој (Băjenaru
2014: 317). Познато је да се у источној Трансилванији спаљивање покојника практиковало
паралелно са инхумирањем, док је у њеном западном делу (Апушенске планине –Apuseni)
спаљивање почело касније, током касне развојне фазе раног бронзаног доба (Ciugudean 1995:
29; Ciugudean 2011: 26). Спаљивање је током целог бронзаног доба доминантно у Олтенији,
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There are also a lot of parallels in the wider surroundings. In the Schneckenberg culture,
which used to practice bi-ritual burials, cremation is considered to have appeared under the
influence of the Glina culture, developed south from the Carpathian arch during the Early Bronze
Age I (Schuster et al. 2005; Ciugudean 2011: 22). In this culture, cremation is generally a rather
rare practice and, according to small finds and rituals, it is dated to the so-called transitional
period (Motzoi-Chicideanu 2011: 48). The Muscel group, from the Subcarpathian Wallachia, also
has close connections with the Schneckenberg group, regarding forms and funerary practices
(Băjenaru 2014: 317). It is known that, in Eastern Transylvania, cremation was practiced parallely
with inhumation, while in its western part (the Apuseni Mountains) it appeared a bit later, during
the late phase of the Early Bronze Age (Ciugudean 1995: 29; Ciugudean 2011: 26). Throughout
the Bronze Age, cremation was dominant in Oltenia, except in the groups which came from the
east, while in the neighbouring Muntenia people practiced skeleton burials (Schuster 2003). On
the other hand, in the territory of the middle Danube basin, in the cultures of Mako and Nyirseg,
cremation represented the unique practice (Kulcsár 2009: 75–89), the same as during the early
phase of the Nagyrév culture (Schrieber-Kalicz 1984: 142; Machnik 1991:108).
Regarding funerary practices, a burial (pit) without traces of the deceased realized
below the foundation level of a tumulus at the site of Ošljevac in Turica, represents a unique
phenomenon. According to the stratigraphy, the burial under mound from Turica is related to
certain ritual actions performed before the placement of a stone sarcophagus, dated according
to a typical beaker from the group of Vinkovci – Somogvár. Almost identical units, classified
as cenotaphs, have been found in the mounds of the river valley of Poblaćnica (mounds III and
IV from the site of Donje Polje and mound X from Gornji Krajčinovići) (Зотовић 1991: 81–82).
Similar forms are found in the monumental tumulus 37 at the site of Dokanova glavica in
Kupreško polje, which Alojz Benac also considered to be cenotaphs appeared within funerary
practices characteristic for steppe nomads. He dates them to the middle of the Early Bronze
Age and considers them to be later than the corresponding steppe graves in kurgans – tumulus in Pannonia, Eastern Balkans and steppe regions farther in the East. Benac specifies that
the tumuli from Kupreško polje appeared during the last migration wave of steppe nomads
towards Northwestern Balkans, but he does not reject the possibility that it is only the case
of a steppe tradition (Benac 1986: 81–83). The same opinion is shared by Mihailo Zotović. He
connects the origin of burials – pits from the mounds in the valley of the river Poblaćnica with
the arrival and influence of the Pit Grave culture from Pontus-steppe regions and considers
them to be a consequence of the last Indo-European migration wave which spread along the
courses of the Drina and Lim (Зотовић 1991: 83, 85), as can be testified also by very similar
funerary forms from the tumulus at the sites of Piscova and Pazhok in the territory of the present Albania (Korkuti 2006: 43–44). Similar directions of spreading of steppe influences are
defined by Dragoslav Srejović (Srejović 1987: 49), while Blagoje Govedarica considers tumuli
and pit graves to be steppe elements overtaken by native population in Adriatic hinterland, as
a result of a new ideology caused by social layering and segregation of the elite (Govedarica
1989: 217; Govedarica 2004).
Grave goods in the Early Bronze Age graves are scarce and consist only of characteristic
forms of pottery and very rarely of stone tools and arms (flint arrows and stone hammers).
This custom can be related to certain rules and ritual norms (cf. Чајкановић 1985а, 1985б),
but also to the poverty of these communities (Човић 1979: 81). Regarding grave goods, the
only regularity consists of placing of ceramic beakers with low spherical belly in stone cists
(Dmitrović 2013а: 68). In other segments, concerning the manner of burial, number and types

210

осим код група које су дошле са истока, док је у суседној Мунтенији практикована скелетна
сахрана (Schuster 2003). С друге стране, на подручју средњег Подунавља, у културама Мако
и Њиршег (Nyirseg) присутно је искључиво спаљивање (Kulcsár 2009: 75–89), као и у оквиру
ране фазе Нађрев културе (Schrieber-Kalicz 1984: 142; Machnik 1991:108).
У погледу погребних обичаја, јединствену појаву на овом подручју чини укоп (јама)
испод нивоа основе тумула на локалитету Ошљевац у Турици, без трагова покојника.
Према стратиграфији, настанак укопа у хумци из Турице везан је за одређене ритуалне радње пре постављања каменог саркофага, датираног типичним пехаром групе
Винковци – Шомођвар. Готово идентичне целине откривене су у хумкама у долини реке
Поблаћнице (хумке III и IV са локалитета Доње Поље и хумка X из Горњих Крајчиновића),
које су опредељене као кенотафи (Зотовић 1991: 81–82). Сличне форме проналазимо у
монументалној хумци 37 на локалитету Доканова главица у Купрешком пољу, које Алојз
Бенац такође сматра кенотафима насталим у оквиру погребног ритуала особеног за
степске номаде. Он их опредељује у средину раног бронзаног доба и сматра млађим од
одговарајућих степских гробова у курганима – тумулима у Панонији, источном Балкану
и степским крајевима даље на Истоку. За хумке са Купрешког поља Бенац наводи да су
настале током последњег миграционог таласа степских номада према северозападном
Балкану, али не оставља по страни ни могућност да се ради само о степској традицији
(Benac 1986: 81–83). Истог мишљења је и Михаило Зотовић. Порекло укопа – јама из
хумки у долини реке Поблаћнице он доводи у везу са продором и утицајем Културе
гробних јама из понтско-степских области и сматра их последицом завршног индоевропског миграционог таласа који се ширио токовима Дрине и Лима (Зотовић 1991: 83, 85),
о чему могу да сведоче и веома блиске погребне форме из тумула на локалитетима Писцова
(Piscova) и Пажок (Pazhok) са подручја данашње Албаније (Korkuti 2006: 43–44). Сличне
правце ширења степских утицаја дефинише и Драгослав Срејовић (Srejović 1987: 49),
док Благоје Говедарица тумуле и јама гробове сматра степским елементима које је на
јадранском залеђу преузело аутохтоно становништво, као резултат ширења нове идеологије условљене друштвеним раслојавањем и издвајањем елите (Govedarica 1989: 217;
Govedarica 2004).
Прилози у гробовима раног бронзаног доба су малобројни и своде се на карактеристичне облике керамичких посуда и врло ретко камени алат и оружје (кремене стрелице и
камени батови). Овај обичај може се повезати са одређеним правилима и ритуалним нормама
(упор. Чајкановић 1985а, 1985б), али и са оскудицом која је владала у овим заједницама
(Човић 1979: 81). У погледу прилога, једину правилност показује прилагање керамичког
пехара са ниским лоптастим трбухом у камене цисте (Dmitrović 2013а: 68). У осталим сегментима, који се тичу начина полагања, броја и врсте керамичких судова или предмета
од камена – нека посебна регуларност није запажена. Чињеница да је пронађен само мали
број покојника, не дозвољава још увек могућност прецизнијег одређивања појединих правилности везаних за пол и узраст преминулих.
На крају овог поглавља можемо закључити да се претходно анализиране карактеристике сахрањивања у целини подударају са онима у групи Белотић – Бела Црква (Гарашанин
1973: 254–261), тако да се према наведеним категоријама регија Чачка може у потпуности
уклопити у њене границе.
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of ceramic vessels or stone items – no special regularities have been noticed. The fact that only
a small number of the deceased has been found does not yet allow for a more precise definition
of certain regularities related to sex and age of the dead.
At the end of this chapter, we can conclude that the previously analysed characteristics
of burials completely coincide with those in the Belotić – Bela Crkva group (Гарашанин 1973:
254–261) and therefore, according to the above mentioned criteria, the Čačak region can completely
fit in within its boundaries.

THE MIDDLE BRONZE AGE
During the Middle Bronze Age, in the Čačak region, burials were still performed under
mounds, often by burying the deceased under the tumuli from the previous period. It has been noted
that burials were bi-ritual, the same as during the earlier Belotić – Bela Crkva group (Garašanin
1983h: 741). Comparing to the Early Bronze Age, the number of excavated graves significantly
increased and certain changes concern the manner of placing of the deceased, type and number
of grave goods, as well as the shape of grave structures.

■■Skeleton burials

Skeleton burials are quite less frequent than cremation. It is quite possible that there was
a time gap between them, that is, that skeleton burials had priority over cremations, which is
demonstrated by the stratigraphy from tumulus at Dubac in Jančići. Their simultaneity during
the later phases of the Middle Bronze Age is confirmed by the analysis of small finds from a larger
number of mounds in Northwestern Serbia (Филиповић 2013: 65) and the western Morava basin
(Дмитровић 2015). Skeleton burials were practiced only in the mountain regions of the Dragačevo
and Kablar, while no grave of this type has been found so far in the valley of the West Morava.
Most of the skeleton burials have been investigated in the tumuli of the site of Dubac in Jančići on
Kablar – in total 14 graves and 8 in the tumuli of Dragačevo.
The deceased were usually placed on the right side, in a slightly crouched position, with
arms bent in elbows, hands placed close to the face and legs bent in knees. They were either placed
directly on the ground or in different stone structures (Fig. 128). A special form of burial has been
discovered at Dubac (tumulus I, grave 9 and tumulus III, grave 5), where both skeletons – which
have been confirmed to belong to female individuals – were in an extended position and placed on
the stomach (Радовић 2013: 28). Parallels are found in Stapari and with a double grave in Gubin
Do, where extended position of the deceased may have been caused by practical reasons (Zotović
1985: 34). Orientation of skeleton graves is quite varied, but one can distinguish a certain respect
of the orientation northwest–southeast – noted in 10 graves, northeast–southwest – in four, north–
south – in three and west–east– in two graves.
A special attention shall be paid to the units named as graves from a mound of the site of
Ravnine in Jančići, which could eventually be considered as cenotaphs or certain ritual places
related to burials with urns (cf. Барјактаревић 1960; Чајкановић 1985а; Никитовић, Васић
2002). According to the analogies with similar forms of grave structures containing skeletons,
these units can also be interpreted as places imitating skeleton burials. Similar examples of parallel
use of different forms typical for both types of treatment of the dead are known from several sites
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СРЕДЊЕ БРОНЗАНО ДОБА
У средње бронзано доба у регији Чачка сахрањивање се и даље врши под хумкама,
неретко накнадним укопавањима у тумулима из претходног раздобља. Забележено је биритуално сахрањивање покојника, истоветно третману током раније Белотић – Бела Црква
групе (Garašanin 1983h: 741). У односу на рано бронзано доба знатно је већи број испитаних
гробова, а одређене промене односе се на начин полагања покојника, врсту и број гробних
прилога, као и облик гробних конструкција.

■■Скелетно сахрањивање

Скелетно сахрањивање је прилично ређе у односу на спаљивање. Веома је могуће да
је међу њима постојао и одређени временски хијатус, односно приоритет скелетних сахрана
у односу на спаљивање, што показује стратиграфија из тумула на Дупцу у Јанчићима.
Њихову истовременост током каснијих фаза средњег бронзаног доба потврђује анализа
покретне грађе из већег броја хумки северозападне Србије (Филиповић 2013: 65) и западног
Поморавља (Дмитровић 2015). Скелетно укопавање покојника практиковано је само у
планинским деловима Драгачева и Каблара, док у долини Западне Мораве за сада није
забележен ниједан гроб ове врсте. Највише скелетних сахрана испитано је у хумкама на
локалитету Дубац у Јанчићима на Каблару – укупно 14 гробова и 8 у хумкама Драгачева.
Уобичајено је да су покојници претежно полагани на десни бок, у благо згрченом
положају, са рукама савијеним у лактовима и шакама принетим лицу, те ногама савијеним
у коленима. Покојници су полaгани или директно на земљу или у различите конструкције
од камена (Сл. 128). Посебан облик сахрањивања забележен је на Дупцу (хумка I, гроб 9 и
хумка III, гроб 5), где су оба скелета – за које је утврђено да припадају индивидуама женског
пола – била у опруженом ставу и положена на трбух (Радовић 2013: 28). Паралеле налазимо
у Стапарима и са двојним гробом у Губин Долу, чији је испружен положај покојника можда
диктиран и практичним разлозима (Zotović 1985: 34). Оријентација скелетних гробова
показује знатне различитости, али се може истакнути извесно поштовање оријентације
правцем северозапад–југоисток – запажене у 10 гробова, североисток–југозапад – у четири,
северјуг – у три и запад–исток – у два.
Посебну пажњу требало би усмерити на целине назване гробовима из хумке
на локалитету Равнине у Јанчићима, које се евентуално могу сматрати кенотафима
или својеврсним ритуалним местима везаним за полагање гробова са урнама (упор.
Барјактаревић 1960; Чајкановић 1985а; Никитовић, Васић 2002). На основу аналогија са
сличним облицима гробних конструкција у којима се налазио скелет покојника, ове целине
се могу интерпретирати и као места која имитирају скелетно сахрањивање. Слични примери
паралелног коришћења различитих форми типичних за обе врсте третмана покојника
познати су са више локалитета у средњој (Уњетице (Únětice)) и западној Европи (Harding
2000: 113). Тиме се отварају занимљива питања односа инхумације и инцинерације током
средњег бронзаног доба.
Наведене карактеристике сахрањивања на простору регије Чачка се у потпуности
поклапају са карактеристикама осталих некропола из северозападне и западне Србије
које припадају истом културном феномену и чији је назив –западносрпска варијанта
ватинске групе – дефинисао М. Гарашанин (Гарашанин 1973: 359, итд.; Garašanin 1983h:
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in Central (Únětice) and Western Europe (Harding 2000: 113). This opens interesting questions
concerning the relationship between inhumation and incineration during the Middle Bronze Age.
The above mentioned characteristics of burials in the territory of the Čačak region completely coincide with the characteristics of other necropolises from Northwestern and Western
Serbia which belong to the same cultural phenomenon and are named Western Serbian variant of
the Vatin group – defined by M. Garašanin (Гарашанин 1973: 359, etc.; Garašanin 1983h: 739, etc).
M. Garašanin considers that incineration of the dead is typical for the Western Serbian variant,
which he documents by examples from Šumar, Cerik – from the middle and Dobrača – from the
late phase. The author considers that skeleton burials in extended position are specific for all of
the three development phases of this cultural group, while the crouched position is especially
characteristic for the graves with cists from the middle and late phase. Burials without structures
are also present in all phases, while stone structures are especially frequent in the graves of the
Drina basin (Garašanin 1983h: 742–743). The discovered analogies show that skeleton burials are
especially frequent within the necropolises of the Drina basin and Glasinac during the later phases
of the Middle Bronze Age (Garašanin 1983h: 741; Kosorić 1976: 42, 43; Benac, Čović 1956), while
cremation was more often practiced in the mounds of the Valjevo region, that is, in the territories
closer to the Sava and Pannonian basins (Јовановић 1892; Валтровић 1893; Филиповић 2006,
2009). Stratigraphic picture of the mounds I, II and VII at Dubac confirm subsequent burials of incinerated deceased, which indicates a certain time priority of skeleton burials within this necropolis.
Older units were rarely damaged by later burials, which can testify to both a small time distance
between these burials and the existence of certain tomb markers.
Burial customs in the contemporary cultures of Pannonia were also bi-ritual. Therefore,
it has been noticed that cremation of the deceased was practiced in the territories of the Hatvan
culture, Vatya culture and Transdanubian Encrusted Pottery culture, which includes northern
and western parts of Pannonia, while its northeastern and southeastern parts, marked by the
development of the cultures of Fűzesabony (Otomani II) and Maros, were dominated by skeleton
burials. Double burial practice is also known in necropolises from Central Europe – Dolný Peter,
Streda nad Bodrogom, Pitten – where, according to stratigraphy and material, graves are quite
contemporary with each other, while the reasons for different choice of treatment can be connected with special status of the deceased or uncommon reason of death (Harding 2000: 111–112,
with cited bibliography). During the period of Kosider, bi-ritual burials became quite a frequent
phenomenon (Fischl et al. 2013: 362). Spreading of the Tumulus culture brought the appearance
of tumuli, which then represented a new element in the wider area of Central Europe. Within the
Belegiš culture, with which there was an intensive cultural interaction, the deceased were exclusively cremated (Вранић 2002). In Southern Romania, skeleton burials continued to be performed
in Muntenia, respectively cremation of the deceased in Oltenia, the same as during the previous
phase (Schuster 2003: 132).
The above mentioned facts show that cremation shall be interpreted as a regional characteristic, appeared under strong influences of the Danube basin cultures, while skeleton burials,
as traditional, autochthonous form of burial, were practiced from the beginning of the development of the Bronze Age. This is confirmed by a significant domination of skeleton burials in the
Drina basin and in Eastern Bosnia, at the end of the Bronze Age and beginning of the transition
period towards the Iron Age, as well as by a completely inverse situation in favour of cremation in
Northwestern Serbia (Филиповић 2013).
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739, итд.). Инцинерацију покојника М. Гарашанин (Garašanin 1983h: 744) сматра типичном
за западносрпску варијанту, документујући је примерима из Шумара, Церика – из средње и
Добраче – из касне фазе развоја. Скелетно сахрањивање у опруженом ставу аутор оцењује
особеним за све три развојне фазе ове културне групе, док згрчени положај сматра нарочито
карактеристичним у гробовима са цистом средње и касне фазе. Сахрањивање без конструкције
заступљено је такође у свим фазама, док су камене конструкције нарочито честе у гробовима
Подриња (Garašanin 1983h: 742–743). Из до сада познатих аналогија примећује се да је на
некрополама Подриња и Гласинца нарочито често скелетно сахрањивање током каснијих
фаза средњег бронзаног доба (Garašanin 1983h: 741; Kosorić 1976: 42, 43; Benac, Čović 1956),
док се у хумкама ваљевског краја тј. оним територијама које су ближе Посавини и панонској
равници – чешће практиковало спаљивање (Јовановић 1892; Валтровић 1893; Филиповић
2006, 2009). Стратиграфска слика у хумкама I, II и VII на Дупцу потврђује накнадно укопавање
гробова са спаљеним покојницима, што указује на одређен временски приоритет скелетног
сахрањивања на овој некрополи. Врло је ретко забележено оштећивање старијих целина
приликом накнадних укопавања, што може да говори како о малом временском размаку,
тако и о постојању одређених надгробних обележја.
Обичаји сахрањивања у истовременим културама у Панонији такође су биритуални.
Тако је примећено да је кремирање покојника заступљено на подручјима култура Хатван
(Hatvan), Ваћа (Vatya) и Културе трансданубијске инкрустоване керамике, што подразумева
северне и западне делове Паноније, док је у њеним североисточним и југоисточним
деловима, где су се развијале културе Физешабоњ (Fűzesabony (Otomani II)) и Мориш (Maros),
доминирало скелетно сахрањивање покојника. Двојак начин сахрањивања такође је познат
и у некрополама из средње Европе – Долни Петер, Стреда над Бодрогом, Питен (Dolný Peter,
Streda nad Bodrogom, Pitten) – где су према стратиграфији и материјалу гробови прилично
временски унифицирани, док се разлози за различит избор третмана могу довести у везу
са посебним статусом покојника или неуобичајеним разлогом његове смрти (Harding 2000:
111–112, са цитираном литературом). Током Косидер периода биритуално сахрањивање је
све чешћа појава (Fischl et al. 2013: 362). Ширењем Културе гробних хумки долази до појаве
тумула, који сада чине нов елемент на ширем подручју централне Европе. У оквиру Белегиш
културе, са којом је запажена веома интензивна културна интеракција, заступљено је
искључиво спаљивање покојника (Вранић 2002). У јужној Румунији наставља се, као и током
претходне фазе, примењивање обичаја скелетног сахрањивања у Мунтенији и спаљивања
покојника у Олтенији (Schuster 2003: 132).
Наведене чињенице показују да спаљивање треба тумачити као регионалну
одлику, насталу под јаким утицајима подунавских култура, а скелетно сахрањивање као
традиционални, аутохтони облик сахране примењиван од почетака развоја бронзаног доба.
Ово потврђује изразита доминација скелетног укопавања у Подрињу и источној Босни,
с краја бронзаног и почетка прелазног периода у гвоздено доба, као и потпуно обрнута
сразмера у корист спаљивања у северозападној Србији (Филиповић 2013).

■■Спаљивање

Током средњег бронзаног доба спаљивање покојника преовлађује. Најчешће је практиковано полагање спаљених костију у урне, заједно са прилозима, а антрополошком
анализом спаљених покојника утврђено је да је настављено са истом праксом спаљивања
на високим температурма, као и са селективним прикупљањем костију са ломаче. Урне су
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■■Cremation
During the Middle Bronze Age, cremation was a prevailing practice. Burnt bones were the
most often placed in urns, together with grave goods, and anthropological analysis of incinerated
deceased has demonstrated that the same practice of cremation at high temperatures, including
selective collection of bones from pyre, was continued. Urns were buried in several different manners: directly on the ground, in certain stone, rarely wooden, structures or on previously fired
surfaces. Several variants of stone structures have been distinguished according to their forms
and style of construction (cf. Dmitrović 2010a). It is known that burnt anthropological remains
were also placed directly on the ground, without using ceramic urns. Here, one should probably
suppose that there may have existed recipients made of organic material, which disintegrated
through time and, therefore, could not be noticed during archaeological excavations.
Unlike in the previous phase, small finds in graves of the Middle Bronze Age are more abundant and diverse, which principally concerns the appearance of typical bronze jewellery, while
arms were rare (Čović 1963: 47). The most frequent are pieces of bronze jewellery discovered
both in skeleton graves and in graves with incinerated deceased. Important differences have been
noticed regarding the number and type of grave finds. Thus, in the mounds of mountain regions
typical grave inventory consists of metal items, while in the valley of the West Morava, in tumuli
form Mojsinje and Prijevor but also from the neighbouring Dobrača (Garašanin, Garašanin 1958)
– ceramic vessels represent almost unique finds. Metal finds are quite rare in this area, which is
explained by the influences from the lower river course where, at that time, existed the Paraćin
group (Dmitrović, Ljuština 2010: 59).
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Сл. 127 – Табеларни приказ заступљености различитих одлика сахрањивања спаљивањем покојника
током средњег бронзаног доба
Fig. 127 – Table representing different incineration burial features during the Middle Bronze Age
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постављане на неколико начина: директно на земљу, у одређене конструкције од камена,
врло ретко дрвета или на површине на којима уочено претходно деловање ватре (Сл. 127).
Облици и начин формирања камених конструкција послужили су као основа за издвајање
неколико варијанти (упор. Dmitrović 2010a). Познато је и полагање спаљених антрополошких остатака директно на земљу, без коришћења керамичких урни. Чини се да овде треба
претпоставити могућност евентуалног постојања реципијената од неке органске материје,
који су се временом дезинтегрисали и приликом археолошких испитивања зато били у
потпуности неуочљиви.
За разлику од претходне развојне фазе покретни налази у гробовима средњег
бронзаног доба су бројнији и разноврснији, што се у првом реду односи на појаву типичног
бронзаног накита, док је оружје врло ретко (Čović 1963: 47). Најчешћи су комади накита
од бронзе откривени како у скелетним, тако и у гробовима са спаљеним покојницима.
На основу броја и врсте гробних налаза уочене су и врло значајне разлике. Тако је у
хумкама из планинских делова типично да гробни инвентар чине метални предмети,
док у долини Западне Мораве, у хумкама из Мојсиња и Пријевора, али и суседне Добраче
(Garašanin, Garašanin 1958) – наилазимо на скоро искључиво прилагање керамичких
судова. Метални налази су овде прилично ретки, што се објашњава утицајима из области око доњег тока реке где је у то време егзистирала параћинска група (Dmitrović,
Ljuština 2010: 59).
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Сл. 128 – Табеларни приказ заступљености различитих карактеристика скелетног начина
сахрањивања током средњег бронзаног доба
Fig. 128 – Table representing different skeleton burial features during the Middle Bronze Age
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THE LATE BRONZE AGE
A much smaller number of known graves originate from the Late Bronze Age, which makes
their classification and definition of general characteristics more difficult. According to the characteristics of small finds, this period of time includes the grave 2 from a mound at the site of Ošljevac
in Turica and an occasional find from Preljinska Baluga. Graves of the Late Bronze Age are rare
in the surroundings, thus, only a few skeleton graves from Stapari near Užice can be mentioned
as parallels (Zotović 1985; Ђурић 2013). Very little available data does not allow establishing
precise rules, but one can perceive that burials are still bi-ritual, while their mutual relationships
(chronological, cultural, etc) are not clear enough. The custom of skeleton burial noted in Stapari
could be related to autochthonous, traditional component, which is demonstrated by numerous
graves from the same period at Glasinac and in necropolises of the Drina basin (cf. Benac, Čović
1956; Kosorić 1976). However, the Late Bonze Age is generally the time of spreading and break-out
of a large complex of the Urnfield culture, whose echo was also found in our region (Garašanin
1983i). Since the custom of cremation was also quite present during the previous phases of the
Bronze Age, the question is whether its practice during the late phase was related to the tradition,
or it was a consequence of the influence from the regions north from the rivers Sava and Danube,
where we find the main inspiration for most of the pottery shapes (Dmitrović 2014: 264).
Even with such a small number of graves, one can suppose, regarding the type and number of
grave finds, that the situation was similar to the previous development phase of the Bronze Age. An
example from Preljinska Baluga speaks in favour of intensive presence of ceramic vessels in graves
from the valley of Morava, while bronze items are remain frequent in graves of mountain regions.
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КАСНО БРОНЗАНО ДОБА
Из времена касног бронзаног доба потиче неупоредиво мањи број познатих гробова,
што отежава њихово класификовање и одређивање општих карактеристика. Према особинама покретних налаза, овом раздобљу припадају гроб 2 из хумке на локалитету Ошљевац
у Турици и случајни налаз из Прељинске Балуге. Гробови касног бронзаног доба су ретки
и у окружењу, тако да се као најближа паралела може навести неколико скелетних гробова
из Стапара код Ужица (Zotović 1985; Ђурић 2013). Веома мала количина података не даје
довољно простора за доношење чвршћих правила, али се може наслутити да је сахрањивање
и даље биритуално, док су њихови међусобни односи (хронолошки, културни и др.) још
увек недовољно јасни. Обичај скелетног сахрањивања који је забележен у Стапарима могао
би се везати за аутохтону, традиционалну компоненту, о чему сведоче и бројни гробови из
истог раздобља на Гласинцу и некрополама Подриња (упор. Benac, Čović 1956; Kosorić 1976).
Међутим, касно бронзано доба је генерално и време ширења и продора великог комплекса
Поља са урнама (Urnenfelderkultur), чији се одјек осетио и на нашем поднебљу (Garašanin
1983i). Будући да је обичај спаљивања био прилично заступљен и током претходних фаза
бронзаног доба, остаје отворено питање да ли је његова примена током касне фазе везана
за традицију, или је последица утицаја са простора северно од Саве и Дунава, где налазимо
главну инспирацију за већину керамичких облика (Dmitrović 2014: 264).
Чак и са овако малим бројем гробова може се у погледу врсте и броја гробних налаза
претпоставити слична слика као и за претходне фазе развоја бронзаног доба. Пример из
Прељинске Балуге говори у прилог интензивног присуства керамичких судова у гробовима
из моравске долине, док су у гробовима планинских делова и даље чести предмети од бронзе.
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GRAVE ARCHITECTURE

Certain forms of graves, material they were made of, orientation and other characteristics – obviously had a certain socio-economic, as well as cult importance in ancient communities of the Čačak region. Besides that, forms of graves represent a picture of generally accepted
norms of a time or material possibilities of individuals. By grouping different shapes of grave
structures through the different phases of the Bronze Age, it is possible to establish general
guidelines and rules thereof.

THE EARLY BRONZE AGE
■■Tumuli
Tumuli represent circular earth and/or stone structures in form of a spherical segment built
above the surface. In the Čačak region, tumuli from the Early Bronze Age were usually medium
size structures, 10 to 20 m in diameter and between 1 and 2 m high. Slightly larger dimensions
are characteristic for the mounds from the site of Gušavac in Mrčajevci, whose diameter is from
23 to 28 m. Present dimensions of the base are usually consequence of intensive farming and
erosion processes which resulted in flattening of the calotte.
Calottes were usually made of pure earth, while stone was used especially in mountain
regions, rich in this material (e.g. Dubac in Jančići, mounds of Dragačevo). Besides freely piled
up stones, this material was also used for modelling of certain structural units – cornice surrounding the edge of the mound or mantle which used to coat the whole surface of the calotte.
Stone cornices have been found at five sites: Ruja in Dučalovići (mound XI, of which only
a few pebbles on the periphery have been preserved), Veliko Polje in Jančići, Ade in Prijevor, as
well as two concentric cornices placed around primary burials in Grotnica in Guča (mound IX)
and Dubac in Jančići (mound I). These structures are usually considered to be contemporary
with central graves dated to the Early Bronze Age. The use of stone to form a compact nucleus
has been investigated only in Dubac in Jančići (mound VII), where the shape and dimensions of
stones usually resembled to large stones or rocks. One of the main functions of the nucleus is to
protect the central grave, but also to preserve the distinctive form of the calotte. Mantles have
been discovered in five tumuli: mounds VI and VII from the site of Markovica – Negrišori, Suva
Česma in Lučani and Dubac in Jančići (mounds VII).
Position of the central grave (or its ritual substitute) represents one of the key points
within the system of funeral ritual. Grave structures are the most often made of stone. Wooden
structures have not been discovered, but, however, one should not exclude the possibility that
they may have existed and then completely disappeared due to the effects of different biochemical processes.
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ГРОБНА АРХИТЕКТУРА

Одређене форме гробова, материјал од којег су начињени, оријентација и друге
особине – имали су, по свему судећи, одређен друштвено-економски, као и култни значај у
древним заједницама са простора чачанске регије. Поред тога, облици гробова представљају
и израз опште прихваћених норми једног времена или материјалних могућности појединаца. Групишући различите облике гробних конструкција кроз развојне фазе бронзаног
доба, могуће је утврдити опште одреднице и правила у овом погледу.

РАНО БРОНЗАНО ДОБА
■■Тумули
Тумули представљају конструкције од земље и/или камена подигнуте над површином кружног облика у форми лоптиног одсечка. У регији Чачка, хумке раног бронзаног
доба најчешће су објекти средњих димензија, пречника између 10 и 20 m и висине најчешће између 1 и 2 m. Нешто већим пречником издвајају се хумке на локалитету Гушавац
у Мрчајевцима, чији пречник мери од 23 до 28 m. Данашње димензије на основи обично су
последица интензивних пољопривредних радова и ерозивних процеса који резултирају
заравњивањем калоте тумула.
Калоте су најчешће од чисте земље, док је камен коришћен посебно у планинским
пределима који обилују овом грађом (нпр. Дубац у Јанчићима, хумке Драгачева). Поред
слободно набацаног, камен је употребљаван и приликом моделовања појединих конструктивних целина – венца који опасује обод хумке или плашта којим је прекривана цела
површина калоте.
Камени венац је откривен на пет локалитета: Руја у Дучаловићима (хумка XI, од
које је очувано свега неколико белутака по периферији), Велико Поље у Јанчићима, Аде у
Пријевору, док су у Гротници у Гучи (хумка IX) и Дупцу у Јанчићима (хумка I), постојала
два концентрична венца постављена око примарних сахрана. Настанак ових конструкција
обично се сматра једновременим са централним гробовима који су опредељени у рано
бронзано доба. Употреба камена у циљу формирања компактног језгра истражена је само
у Дупцу у Јанчићима (хумка VII), где је камен често имао облик и димензије већих стена и
громада. Једна од главних функција језгра је заштита централног гроба, али је језгро уједно
служило очувању калоте тумула у веома изражајном облику. Камени плашт је познат из
пет тумула: хумке VI и VII са потеса Марковица – Негришори, Сува Чесма у Лучанима и
Дубац у Јанчићима (хумке VII).
Постављање централног гроба (или неке његове ритуалне замене) – представља
једно од кључних места у систему погребног обреда. Гробне конструкције су најчешће од
камена. Дрвене нису запажене, али се не би смело искључити и њихово првобитно постојање
јер је веома могуће да су у потпуности нестале деловањем разних биохемијских процеса.
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■■Stone cists
Stone cists represent a regional specificity of the surroundings of Čačak. They were made
of stone slabs, usually consisting of sandstone whose porosity caused certain examples to be damaged. The most often they belong to the Early Bronze Age, although it has been discovered that
very similar forms were also used during the second half and the last phase of the Middle Bronze
Age (Gubin Do, Duškovci, Dobrača) (Zotović 1985: 34, 43). The important fact is that all stone cists
represented primary graves, often unique grave units, placed in the centre of a mound.

■■Other grave structures

Structures related to the cremation ritual are slightly more abundant. The most often,
however, they represent individual forms and, therefore, it is not possible to define a more precise
rule related to this period. These structures include the following forms:
• Conical stone structure formed above incinerated bones (Krstac – mound IV, Dučalovići –
possible damaged grave 2, from mound X);
• Stone platform supporting a pyre, on which urns with burnt bones and grave goods used
to be placed after the ritual (Kruševlje in Lučani);
• Stone cornice surrounding incinerated bones of the deceased (grave 3 from mound IX in
Grotnica in Guča);
• Stone structure which completely surrounding burnt bones of the deceased and ritually
broken ceramic vessels (Suva Česma in Lučani).
Analogies for the above mentioned examples of different shapes of grave architecture are
principally found in closer surroundings. Stone cornices have been discovered at the sites of the
Early Bronze Age: Do in Drežnik (Zotović 1985: 33), in Dobrača (Богдановић 1995), in tumuli from
Rađevina (Гарашанин 1979: 51), while examples of stone nucleus, like the one found in the mound
VII in Jančići, are also known from the mounds I and V form Ražana near Kosjerić (Гарашанин
1967). Shapes of stone structures similar to the one from Suva Česma in Lučani, are also found in
Višesava near Bajina Bašta, that contained several incinerated deceased, the same as in Drežnik
near Užice (Zotović 1985: 33), while conical stone structures, like those from Krstac and Dučalovići,
are also known from Drežnik and the mound I in Ražana (Zotović 1985; Гарашанин 1967). There
are also parallels with stone structures built around skeletons and burnt graves from Rađevina
(Гарашанин 1979: 53–55), while similarities with the tumuli of the Cetina culture deserve a special mentioning, particularly regarding the use of stone during the construction of mounds and
cist graves (Marović, Čović 1983: 203–205).
Besides the parallels from the surrounding areas, the closest analogies are noticed with the
tumuli of Western Transylvania and they are reflected by their dimensions, linear disposition on
mountain ranges and slopes, burial of the deceased in a crouched position, stone coverings, stone
frames filled in with small stones – bed, as well as by protective coverings built after the burial,
which show many similarities with the mounds of the Belotić – Bela Crkva group (Ciugudean 2011:
23–24). Similarly to Garašanin, Ciugudean considers that these tumuli were created on a strong
basis of the Coţofeni culture, with the influence of the Vučedol culture including the elements of
the Zăbala and Schneckenberg A groups (Ciugudean 1997: 45).
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■■Камене цисте
Камене цисте представљају регионалну специфичност околине Чачка. Начињене су од
камених плоча, најчешће пешчара, услед чије порозности су поједини примерци оштећени.
Најчешће припадају раном бронзаном добу, мада је посведочено да су веома сличне форме
коришћене и током друге половине и с краја развоја средњег бронзаног доба (Губин, До,
Душковци, Добрача) (Zotović 1985: 34, 43). Врло је важна чињеница да су све камене цисте
чиниле примарне гробове, неретко и једине гробне целине, постављене у центру хумке.

■■Посебне гробне конструкције

Познато је нешто више конструкција везаних за обред спаљивања покојника. Најчешће
се, међутим, ради о појединачним облицима, због чега није могуће дефинисати неко чвршће
правило везано за ово раздобље. Овде припадају следеће форме:
• Конструкција од камена купастог облика формирана над спаљеним костима (Крстац
– хумка IV, Дучаловићи – могуће оштећен гроб 2 из хумке X);
• Површина фундирана каменом (платформа?) на којој је формирана ломача и након
извршеног обреда постављена урна са спаљеним костима и прилози (Крушевље у
Лучанима);
• Венац од камена начињен око спаљених костију покојника (гроб 3 из хумке IX
у Гротници у Гучи);
• Конструкција од камена која је у потпуности обавијала спаљене кости покојника и
ритуално разбијене керамичке судове (Сува Чесма у Лучанима).
Аналогије за наведене примере различитих облика гробне архитектуре налазимо
првенствено у ближем окружењу. Камени венац откривен је на локалитетима из раног
бронзаног доба: До у Дрежнику (Zotović 1985: 33), у Добрачи (Богдановић 1995), у тумулима
из Рађевине (Гарашанин 1979: 51), док је камено језгро из хумке VII у Јанчићима познато и у
хумкама I и V из Ражане код Косјерића (Гарашанин 1967). За облик камене конструкције из
Суве Чесме у Лучанима сличности налазимо у Вишесави код Бајине Баште, где се сматра да
је било похрањено више спаљених покојника, као и у Дрежнику код Ужица (Zotović 1985: 33),
док је конструкција од камена купастог облика из Крстаца и Дучаловића позната и из
Дрежника и хумке I у Ражани (Zotović 1985; Гарашанин 1967). Паралеле постоје и са каменим
конструкцијама сачињеним око скелетних и спаљених гробова из Рађевине (Гарашанин
1979: 53–55), док посебно треба апострофирати сличности са тумулима Цетина културе,
нарочито по питању употребе камена коришћеног приликом изградње хумке и циста
гробова (Marović, Čović 1983: 203–205).
Поред паралела из окружења, најближе аналогије запажамо са тумулима западне
Трансилваније, које се огледају у димензијама, линеарном распореду по планинским гредама
и косама, начину полагања покојника у згрченом ставу, покривању каменом, формирању
оквира од камена унутар којег је посут ситнији камен – постеља, као и у формирању плашта
након обављених сахрана, што показује доста сличности са хумкама групе Белотић – Бела
Црква (Ciugudean 2011: 23–24). Слично Гарашанину, Чугудеан сматра да су ови тумули
настали на јакој Коцофени основи, са утицајима Вучедола у мешавини са елементима Забала
(Zăbala) и Шнекенберг А групе (Ciugudean 1997: 45).
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THE MIDDLE BRONZE AGE
During the Middle Bronze Age, burials were still bi-ritual and their both parts were usually
followed by certain grave structures. The mounds were similar in size to those from the previous
phase, but burials in older tumuli were also frequent, the most often in the peripheral areas.

■■Grave structures in skeleton burials

Skeletons of the deceased were placed directly on the ground or inside stone structures,
which can be divided into several types according to their shape:
• Stone cornice (Dučalovići – mound XIII, graves 1 and 2);
• Stone circle covered with dumped stones (Dučalovići – mound XIII, grave 1; Jančići, Dubac
– mound I, graves 1, 2, 3, 4, 5, 7; mound II, grave 6 and mound III graves 1, 3, 4). Similar structures from Ravnine, Kruševlje, and possibly from Grotnica, have been defined as cenotaphs;
• Solid structure in form of a cist made of schist slabs and large-grained stones, rectangular,
with paved bottom and frame (cenotaph in Krstac – mound VI, grave 3);
• Square foundation made of four larger slabs, with partly preserved short frame (Jančići,
Dubac – mound III, grave 3);
• Square foundation made of small-grained stones and pebbles (Grotnica – mound IV, grave 1).
A similar structure from the mound II is considered to be a cenotaph.

■■Grave structures in cremation burials

Cremation of the deceased is much more frequent than skeleton burials. Calcinated bones
of the deceased were the most often placed in ceramic containers – urns, while they were more
rarely found directly on the ground. Urns can be placed directly on the ground or inside different structures, divided into several variants according to their form and type of construction
(cf. Dmitrović 2010а: 190–191):
1. Bones placed without any structure (Donja Kravarica, Babinjak – mound III, graves 1–3;
Jančići, Dubac – mound I, grave 10 and mound II grave 1; Jančići, Veliko Polje – grave 3; graves
of the horizon I from Mojsinje);
2. Stone grave structures containing urns. They can have different subvariants:
• Surface covered with a layer of fired earth and soot framed by stones (Krstac – mound
III, urns 1–4);
• Structure made of stone slabs resembling to miniature cists (Jančići, Ravnine – urn 2;
Krstac – mound III, grave 3);
• Stone slabs laid sideways around urns and covered with pebbles (Krstac – mound III, urns
1 and 2; mound VI, urns 1 and 2; Ravnine – urn 2);
• Rim of urns covered by flat stones (Krstac – mounds III, graves 2, 3 and 4; Jančići, Dubac
– mound I, grave 10 and mound II, graves 1, 2);
• Circular or oval stone surface formed above the rim of an urn (Krstac – mound III, urns
1 and 4; Donja Kravarica, Babinjak – mound III, grave 1; Dubac – mound II, grave 2);
• Urn placed on a surface with a foundation made of small-grain stones and pebbles (Grotnica
in Guča, mound III, grave 3)
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СРЕДЊЕ БРОНЗАНО ДОБА
Током средњег бронзаног доба сахрањивање се и даље обавља биритуално, а
оба вида сахране обично су пратиле и одређене гробне конструкције. Хумке су и даље
сличних димензија као из претходне фазе, али је неретко присутан обичај укопавања
у старије тумуле, најчешће по периферним деловима.

■■ Гробне конструкције у скелетном типу сахрањивања

Скелетно сахрањени покојници полагани су или директно на земљу или у конструкције од камена, које се на основу изгледа могу оделити у неколико типова:
• Венац од камена (Дучаловићи – хумка XIII, гробови 1 и 2);
• Венац од камена са прекривком од набацаног камења (Дучаловићи – хумка XIII,
гроб 1; Јанчићи, Дубац – хумка I, гробови 1, 2, 3, 4, 5, 7; хумка II, гроб 6 и хумка
III гробови 1, 3, 4). Сличне конструкције из Равнина, Крушевља, a могуће и из
Гротнице, дефинисане су као кенотафи;
• Солиднија конструкција облика цисте од шкриљастих плоча или крупнијег
камена, правоугаоног облика, са поплочаним дном и оквиром (кенотаф у Крстацу
– хумка VI, гроб 3);
• Подлога од четири веће плоче, правилно сложене у облику правоугаоника, са
делимично очуваним кратким оквиром (Јанчићи, Дубац – хумка III, гроб 3);
• Подлога правоугаоног облика од ситнијег камена и шљунка (Гротница – хумка
IV, гроб 1). Слична конструкција из хумке III сматра се кенотафом.

■■Гробне конструкције у кремацијском типу сахрањивања

Третман спаљивања покојника знатно је чешћи од скелетног сахрањивања.
Најчешће су калцинисане кости покојника полагане у реципијент од керамике – урне,
док су ређе нађене директно на земљи. Урне могу бити постављене директно на земљу
или у одређене конструкције, чији је облик и начин формирања послужио као основ за
издвајање неколико варијанти (упор. Dmitrović 2010а: 190–191):
1. Кости положене без икакве конструкције (Доња Краварица, Бабињак – хумка III,
гробови 1–3; Јанчићи, Дубац – хумка I, гроб 10 и хумка II гроб 1; Јанчићи, Велико Поље
– гроб 3; гробови хоризонта I из Мојсиња);
2. Камене гробне конструкције у оквиру којих су лежале урне. Оне могу имати више
различитих подваријаната:
• Површина са слојем печене земље и гаром уоквирена каменом (Крстац – хумка
III, урне 1–4);
• Конструкција од камених плоча налик минијатурним цистама (Јанчићи, Равнине
– урна 2; Крстац – хумка III, гроб 3);
• Насатично постављене камене плоче око урни са белутком изнад њих (Крстац –
хумка III, урне 1 и 2; хумка VI, урне 1 и 2; Равнине – урна 2);
• Обод урни прекривен плочастим каменом (Крстац – хумке III, гробови 2, 3 и 4;
Јанчићи, Дубац – хумка I, гроб 10 и хумка II, гробови 1, 2);

225

3. Wooden structures:
• Structure made of wooden cylinders formed above the opening of an urn (Mojsinje –
mound I, grave 13);
4. Ritually fired surfaces:
• Urn placed on a fired surface (Mojsinje – mound I, graves 11 and 13);
• Urns placed on a layer of a ritually burnt earth (Krstac – mound III, urns 1 and 2).

Stone structures in mounds of the Čačak region during the Middle Bronze Age are rare
and known only from the necropolis at Dubac in Jančići (part of the cornice and mantle from
the mound III and platform from the mound VIII). Similar forms are known from the closest
neighbourhood – Skakavci (mantle), mound X in Ražana and Jabuka (cornice) (Zotović 1985;
Гарашанин 1967; Лазић 2007). A nucleus of firmly compacted earth known from Dučalovići
has also been discovered in Vranjani, Skakavci, Dobrača and Belotić (Zotović 1985; Garašanin,
Garašanin 1958; Гарашанин 1979).
The closest parallels related to building of stone structures and different ways of burying
of the skeleton deceased are found in the mounds of the Užice region, Rađevina and the Drina
basin, where the deceased were placed directly on the ground or in grave structures with a
frame and paved surface or on specially formed surfaces – the so-called catafalques (Garašanin,
Garašanin 1958: 22; Kosorić 1976: 20–21; Zotović 1985).
In the same territories analogies are also found for structures formed during the burial
of the deceased: placing of incinerated bones without urns, on a specially prepared surface, is
known from Vranjani (Zotović 1985: 40), while a stone structure formed around an urn has been
discovered in Šumar and Cerik in Rađevina. The closest parallel for the double grave with small
stone cists from the mound 3 in Krstac is found in the mound 7 in Dobrača (Garašanin 1983h: 744).
M. Garašanin considers that the above described forms of grave structures are typical for
Western Serbian variant of the Vatin group, while certain smaller differences represent regional
characteristics (Garašanin 1983h: 742–743).

THE LATE BRONZE AGE
Due to a small number of data on different aspects of burials during the Late Bronze
Age, for the moment, it is not possible to establish any clear rules regarding the creation of
grave structures.
In the grave 2 from Turica, a smaller quantity of burnt bones, together with graves
goods, were discovered in a thin layer of dark brown earth, which the most probably represents remains of an organic material (leather, wood).
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• Кружна или овална површина од камена формирана изнад обода урне (Крстац –
хумка III, урне 1 и 4; Доња Краварица, Бабињак – хумка III, гроб 1; Дубац – хумка
II, гроб 2);
• Урна постављена на површину фундирану ситнијим каменом и шљунком (Гротница
у Гучи, хумка III, гроб 3)
3. Дрвене конструкције:
• Конструкција начињена од дрвених облица формирана изнад отвора урне
(Мојсиње – хумка I, гроб 13);
4. Ритуално гореле површине:
• Урне положене на спалиште (Мојсиње – хумка I, гробови 11 и 13);
• Урне положене на слој ритуално нагореле земље (Крстац – хумка III, урне 1 и 2).

Конструкције од камена у хумкама регије Чачка током средњег бронзаног доба врло
су ретке и познате су само из некрополе на Дупцу у Јанчићима (део венца и плашта из
хумке III и платформа из хумке VIII). Сличне форме познате су и из најближег суседства
– Скакавци (плашт), хумка X у Ражани и Јабука (венац) (Zotović 1985; Гарашанин 1967;
Лазић 2007). Језгро од чврсто набијене земље из Дучаловића откривено је и у Врањанима,
Скакавцима, Добрачи и Белотићу (Zotović 1985; Garašanin, Garašanin 1958; Гарашанин 1979).
За формирање гробних конструкција и начина полагања скелетно сахрањених
покојника најближе паралеле налазимо у хумкама ужичке регије, Рађевине и Подриња,
где су покојници полагани директно на земљу или у гробне конструкције са оквиром и
поплочаном подлогом или на посебно формиране подлоге – тзв. одар (Garašanin, Garašanin
1958: 22; Kosorić 1976: 20–21; Zotović 1985).
На истим подручјима налазимо аналогије и за конструкције формиране приликом
полагања спаљених покојника: полагање спаљених костију без урне, на посебно припремљену подлогу, познато је из Врањана (Zotović 1985: 40), док је камена конструкција
формирана око урне откривена у Шумару и Церику у Рађевини. Двојни гроб са малим
каменим цистама из хумке 3 у Крстацу најближу паралелу има са хумком 7 у Добрачи
(Garašanin 1983h: 744). Описане форме гробних конструкција М. Гарашанин сматра
типичним за западносрпску варијанту ватинске групе, док одређена мања одступања
објашњава регионалним особеностима (Garašanin 1983h: 742–743).

КАСНО БРОНЗАНО ДОБА
Услед малог броја података о различитим аспектима сахрањивања током касног
бронзаног доба, јаснија правила везана за обликовање гробних конструкција за сада
нису могућа.
У гробу 2 из Турице мања количина спаљених костију је заједно са прилозима
откривена у танком слоју тамномрке земље, која највероватније представља остатке
неке органске материје (кожа, дрво).
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RELATION BETWEEN THE BRONZE AGE CULTURAL DEVELOPMENT
FROM THE ČAČAK REGION WITH ITS NEIGHBORING AREAS

THE EARLY BRONZE AGE
The main characteristic of the Early Bronze Age in the Čačak region consists of the fact that
burials were practiced solely under tumuli, classified into the cultural circle of the group Belotić –
Bela Crkva by M. Garašnin (1973: 359, etc.), which has been confirmed in this study by a detailed
analyses of finds in the previous chapters. According to the distribution of finds, Garašanin defined
the southern border of this group according to the necropolises from Dragačevo and the surroundings of Požega and Užice, while he could only suppose its spreading towards Southwestern Serbia
on the basis of two beakers from the surroundings of Priboj (Garašanin 1983e: 706). He defined the
main characteristics according to the results of the investigation of eponymous sites in Rađevina,
but he had at his disposal only a small quantity of finds from the Čačak and Užice regions.
In order for this picture to be completed and, if possible, modified, the collected results
of excavations of the necropolises from the Čačak region have served to define a wider range of
characteristics and regularities and to distinguish certain regional particularities. The Čačak
basin until the narrow of the Kraljevo valley (Prijevor, Mrčajevci) should also be included within
the limits suggested by M. Garašanin, as well as some parts of the western periphery of Šumadija,
which is testified by a mound from Dobrača (Богдановић 1996). The existence of the Belotić – Bela
Crkva group south of Dragačevo has not been confirmed yet. According to the present results, the
southern border could be determined by a line connecting Priboj – Troglav – Mrčajevci in the south
and western edge of Šumadija in the east.
During the Early Bronze Age, the main cultural influence on the Čačak region came from
the north, from the territory of Southern Pannonia, which can be observed, not only as the home
region of the Vinkovci-Somogyvár culture, but also as an intermediary within a cultural interaction. However, the Čačak region, the same as the whole Western Serbia, strictly distinguishes from
its western neighbours by its exclusive use of grave mounds, while the existence of certain mutual
relationships is indicated by the treatment of the deceased (cf. Тасић 1983: 48–49; Kulcsár 2009:
75–89; Schrieber-Kalicz 1984: 142; Machnik 1991: 108), as well as by material culture (cf. Гарашанин
1973; Garašanin 1997). I. Bona defines the finds from Western Serbia, having the characteristic
of the Somogyvár – Vinkovci culture, as “B zone“ of the Somogyvár complex (Bóna 1965: 61–62).
Besides strong influence from the north, there is also a certain cultural impulse from the
southeast which can be followed through the existence of typical beakers with two handles not
exceeding the rim from Prijevor connected with typical forms of the Bubanj – Hum III group
(Garašanin 1983f: 721). However, unchanged funerary customs in Western Serbia testify only to
strong influences on the material culture and not to direct arrival of new population. The relationship with the Cetina culture represents one of the most important factors in the creation of
a cultural phenomenon in the territory of Western Serbia in this period. The main common characteristic consists of the use of tumuli, representing one of the most important points of cultural
union, which A. Benac has discussed in more details (Benac 1979: 22). Connections with the Cetina
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ОДНОС КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА БРОНЗАНОГ ДОБА РЕГИЈЕ ЧАЧКА
СА СУСЕДНИМ ПОДРУЧЈИМА

РАНО БРОНЗАНО ДОБА
Главну карактеристику раног бронзаног доба у регији Чачка представља искључиво
сахрањивање под тумулима, које је М. Гарашанин (1973: 359, итд.) определио у културни
круг групе Белотић – Бела Црква, а што је овде потврђено детаљном анализом грађе у
претходним поглављима. Према дистрибуцији налаза, јужну границу ове групе Гарашанин
је одредио према некрополама Драгачева, околине Пожеге и Ужица, док је ширење према
југозападној Србији тада могао само претпоставити на основу два пехара из околине
Прибоја (Garašanin 1983e: 706). Основне карактеристике је дефинисао према резултатима
истраживања епонимних налазишта у Рађевини, али је притом располагао мањом количином грађе из чачанске и ужичке регије.
Како би се ова слика употпунила и евентуално модификовала, сумирани резултати
истраживања некропола из чачанске регије послужили су да се одреди шири спектар
карактеристика и правилности и издвоје поједине регионалне специфичности. У оквир који
је предложио М. Гарашанин морала би се укључити и чачанска котлина до краљевачког
сужења (Пријевор, Мрчајевци), али и делови западне периферије Шумадије, о чему сведочи
хумка из Добраче (Богдановић 1996). Још увек није потврђено постојање групе Белотић –
Бела Црква јужно од Драгачева. Досадашњи резултати пружају основу да се јужна граница
одреди линијом Прибој – Троглав – Мрчајевци на југу и западни обод Шумадије на истоку.
Током раног бронзаног доба главни културни утицај на регију Чачка долазио је са
севера, са простора јужне Паноније, која се може посматрати не само као матична територија Винковци-Шомођвар културе, већ и као посредник у оквиру културне интеракције.
Међутим, регија Чачка, као и цела западна Србија, оштро се издваја од својих северних суседа
по искључивој употреби гробних хумки, а на постојање међусобних веза указују третман
покојника (упор. Тасић 1983: 48–49; Kulcsár 2009: 75–89; Schrieber-Kalicz 1984: 142; Machnik
1991: 108), као и материјална култура (упор. Гарашанин 1973; Garašanin 1997). Налазе из
западне Србије, који имају одлике Шомођвар – Винковци културе, И. Бона дефинише као
„зону Б“ Шомођвар комплекса (Bóna 1965: 61–62).
Поред јаког утицаја са севера, одређен културни импулс са југоистока можемо
испратити кроз постојање типичних пехара са две дршке које не прелазе висину обода
из Пријевора, који се повезују са типичним формама групе Бубањ – Хум III (Garašanin
1983f: 721). Међутим, непромењени погребни обичаји у западној Србији говоре да се ради
само о јаким утицајима пренетим на материјалну културу, а не о директном продору
новог становништва. Веза са Цетина културом представља један од важнијих чинилаца
у формирању културног израза на простору западне Србије у овом периоду. Главну
заједничку карактеристику представља употреба тумула, који чине једну од најзначајнијих
карика културног јединства, о чему је детаљније расправљао и А. Бенац (Benac 1979: 22).
Везе са Цетина културом примарно се дефинишу у погледу декорације керамике (Čović
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culture are principally defined by pottery decoration (Čović 1970; Garašanin 1983b: 474–475;
Govedarica 2006: 104), but they are actually much more diverse. Besides being related to tumuli,
cultural relationships are also based on funerary rituals, including burials in stone cists where
the deceased are placed in a crouched position and dominant use of stone in grave architecture
(Marović, Čović 1983: 203–204; Govedarica 1989: 116–117, 133–135).
According to the above mentioned parallels, but also to individual analysis of finds from
the Early Bronze Age tumuli of the Čačak region, it can be concluded that characteristic cultural
phenomenon from this area, known under the name of Belotić – Bela Crkva, was created as
a consequence of interpenetration of different cultural groups, mostly from the territories north
of the river Sava (especially Vinkovci-Somogyvár), although the influence from the territory of
the development of the group Bubanj – Hum III should not be neglected neither. Besides that,
the role of the Cetina component, with which the relationships are extremely expressive and
distinct, is also significant.

THE MIDDLE BRONZE AGE
During the Middle Bronze Age burials were still performed solely under mounds and
an analysis of finds has confirmed that they belong to the cultural manifestation named
Western Serbian variant of the Vatin group – according to M. Garašanin (1973: 359). However,
it is very important to precisely determine the relationship between our region and the Vatin
culture and to define their analogies and differences at the very beginning in order to verify
the adequacy of this denomination.
Already when identifying this culture, Milutin Garašanin underlined principal differences between the Western Serbian and Vatin culture sensu stricto (cf. Ljuština 2012) by naming the culture from Western Serbia as a variant of the Vatin culture. He sees their similarities
in pottery production, while identifying dominant necropolises of Western Serbia, with tumuli
burials, as the main difference. Milorad Stojić, similar to Garašanin, also finds the origins of the
Western Serbian culture in the Vatin culture and designates the cultural phenomenon of the
middle western Morava basin as Mojsinje – Dobrača horizon, according to the pottery finds from
the eponymous sites, especially based on the form of beakers (Стојић 1998: 138). Rastko Vasić
considers abundantly decorated two handled beakers to be typical representatives of the Vatin
style, which were especially popular during the Middle Bronze Age in the wider area of Central
Balkans and accepted by several smaller cultural groups (Vasić 2006: 452; Fig. I).
On the other hand, К. Ihde distinguishes a special group of the Vatin culture called
Morava group on the basis of undecorated dumpy beakers, some of which have incised edges
near handles and, in Western Serbia, he points out the Western Serbian group, i.e., the group of
Mojsinje – Dobrača, emphasizing baroque forms of beakers and amphorae (Ihde 2001: 362–366).
Florin Gogâltan has a similar opinion (Gogâltan 2004: 133–134). Aleksandar Bulatovć and Jovica
Stankovski classify the same beakers, which have served to K. Ihde to form his Morava group,
into their type VI defining the group Bubanj – Hum IV – Ljuljaci and consider them to be the
only link between the Vatin culture north of the Sava and Danube and the southern Morava
basin (Булатовић, Станковски 2012: 241, 260, 343; T. 14). The authors mention that these
beakers appear on the periphery of the Vatin culture, before the Vatin pottery, but within its
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1970; Garašanin 1983b: 474–475; Govedarica 2006: 104), али су заправо много разноврсније.
Поред тумула, културне везе се огледају и у погребном ритуалу полагања покојника у
камене цисте у згрченом ставу и доминантној употреби камена у формирању погребне
архитектуре (Marović, Čović 1983: 203–204; Govedarica 1989: 116–117,133–135).
Према наведеним паралелама, али и појединачном анализом грађе из тумула раног
бронзаног доба из регије Чачка, може се закључити да је карактеристичан културни
израз са овог простора, познат под називом Белотић – Бела Црква, настао као последица
прожимања утицаја различитих културних група, највише са простора северно од Саве
(посебно Винковци-Шомођвар), мада није занемарљив ни утицај са простора развоја групе
Бубањ –Хум III. Поред тога, посебно је значајна улога цетинске компоненте, са којом су
везе веома изражајне и упечатљиве.

СРЕДЊЕ БРОНЗАНО ДОБА
Током средњег бронзаног доба сахрањивање је и даље искључиво под хумкама,
а анализом грађе потврђена је припадност културној манифестацији за�а�носр�ска
варијан�а ва�инске �ру�е – према М. Гарашанину (1973: 359). Међутим, врло је важно одмах
прецизирати однос наше регије са ватинском културом и утврдити њихове подударности
и различитости, те тиме проверити оправданост овог назива.
Већ самим атрибуирањем ове културе Милутин Гарашанин је истакао и базичне разлике између западносрпске и ватинске културе sensо stricto (упор. Ljuština 2012), називајући
културу из Западне Србије варијантом Ватина. Њихове сличности он види у керамичкој
продукцији, док главну разлику у доминирајућим некрополама западне Србије, са сахранама
под тумулима. Слично Гарашанину, корене западносрпске културе у ватинској налази и
Милорад Стојић, који културни израз средишњег дела западног Поморавља назива хоризонтом Мојсиње – Добрача, према налазима керамике са епонимних локалитета, а посебно
на основу изгледа пехара (Стојић 1998: 138). Растко Васић сматра богато декорисане пехаре
са две дршке типичним представницима ватинског стила, који су били посебно омиљени
током средњег бронзаног доба на ширем простору централног Балкана и прихваћени у
више мањих културних група (Vasić 2006: 452; Fig. I).
С друге стране, К. Иде издваја посебну – моравску групу ватинске културе, на
основу неорнаментисаних пехара здепасте форме, међу којима поједини комади имају
ободе засечене код дршки, док у западној Србији издваја западносрпску, односно групу
Мојсиње – Добрача, наглашавајући барокне форме пехара и амфора (Ihde 2001: 362–366).
Сличног мишљења је и Флорин Гогалтан (Gogâltan 2004: 133–134). Исте пехаре који су
послужили К. Идеу да формира своју моравску групу, Александар Булатовић и Јовица
Станковски сврставају у свој тип VI којима детерминишу групу Бубањ – Хум IV – Љуљаци
и сматрају их једином везом ватинске културе са подручја северно од Саве и Дунава
са јужноморавским басеном (Булатовић, Станковски 2012: 241, 260, 343; T. 14). Аутори
наводе да се ови пехари јављају на периферији ватинске културе, пре ватинске керамике
или у њеном најстаријем хоризонту, док их више уопште нема у развијеној или познијој
фази (Булатовић, Станковски 2012: 343). На основу ретких налаза ватинске културе у
Поморављу, чија је релативна концентрација запажена у његовом северном делу, као и
на основу изостанка специфичног орнаменталног стила – ови аутори закључују да нема
довољно разлога за прихватање ватинске културе у Поморављу.
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oldest horizon, while they are not at all present in a more developed or later phase (Булатовић,
Станковски 2012: 343). According to the rare finds of the Vatin culture in the Morava basin,
whose relative concentration has been noticed in its northern part, as well as based on the lack
of specific ornamental style, these authors conclude that there are not enough reasons to accept
the Vatin culture in the Morava basin.
Several decades ago, Nikola Tasić (1983: 97) drew attention to the need to review the share
of the Vatin tradition in the Middle Bronze Age culture in Western Serbia (1983: 97), namely
by associating small finds form Ljuljaci, Dobrača and certain graves from Belotić with the post
Vatin cultures developed on the basis of the Vatin style (Тасић 1983: 60). Vojislav Filipović (2013:
57, etc.) also discusses the chronological and cultural distance between the Vatin and Western
Serbian variant and explains this time gap by absolute dates related to the purely Vatin finds
from the surroundings and analysis of metal objects from the necropolises of Northwestern
Serbia. Filipović has also suggested the term Brezjak culture, according to the pioneer works of
Mihailo Valtrović on a necropolis in Brezjak, today known in literature as Paulje (Филиповић
2008, 2013). However, although such a designation completely distinguishes a culture which
used to develop in the area defined by the existence of a Western Serbian variant, in our opinion,
in this case, it is not necessary to change the name which has been in use for more than a half a
century and completely defines a cultural phenomenon, which the author himself admits, in a
certain manner (Филиповић 2013: 68–69).
After having examined in detail all the aspects of the development of the Vatin culture,
Marija Ljuština concludes that cultural manifestations in Central and Western Serbia are not
a part of the Vatin cultural phenomenon, but that they were only under a significant cultural
influence from its home region (2012: 154). A small number of ceramic vessels with parallels in
the Vatin culture, discovered in a limited area (Mojsinje and Dobrača), additionally confirm that
the Middle Bronze Age culture in Western Serbia was created on a completely different basis,
with characteristic funerary customs as its principal component.
Therefore, in order to enable a better positioning and understanding of the cultural phenomenon developing in Western Serbia, we consider that the designation given by M. Garašanin
should be changed – principally by eliminating its Vatin component. Consequently, we suggest
it be changed to Western Serbian group of the Middle Bronze Age, which would provide a geographical and time definition of this group and, at the same time, keep the continuity with the
previous name.
Considering that during the middle phase of the Bronze Age burials were still performed
at the same place as during the Early Bronze Age and that older mounds were often used for
secondary burials, M. Garašanin states his opinion on the genetic connection with the previous group Belotić – Bela Crkva (Garašanin 1983h: 752, 753). However, recent radiocarbon
dates from the surroundings indicate that there might be an important gap between these two
groups, which would completely refute any genetic relations. If we accept their time distance,
which can represent a period of several centuries, the continuity of use of those mounds, and
even secondary burials in the tumuli of the Belotić – Bela Crkva group and creation of common
necropolises, seems a bit surprising. This data speaks in favour of the fact that one should not
accept and apply dates from the surrounding countries without reservations, but collect all
the local factors and observe them through internal development of a culture. Therefore, it
seems justified to suppose a longer duration of the Belotić – Bela Crkva group also in the first
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На потребу ревидирања удела ватинске традиције у култури средњег бронзаног
доба западне Србије пре више деценија скренуо је пажњу и Никола Тасић (1983: 97),
повезујући покретни инвентар из Љуљака, Добраче и појединих гробова из Белотића са
постватинским културама које су се развиле на основама ватинског стила (Тасић 1983: 60).
О хронолошкој и културној удаљености ватинске и западносрпске варијанте дискутује и
Војислав Филиповић (2013: 57, итд.), образложивши њихову временску дистанцираност
на основу апсолутних датума чисто ватинских налаза из окружења и анализе металних
предмета из некропола северозападне Србије. Филиповић је понудио и назив Брезјачка
култура, према пионирским радовима Михаила Валтровића на некрополи у Брезјаку, која
је данас у стручној литератури познатија под називом Пауље (Филиповић 2008, 2013).
Међутим, иако је овим називом заиста у потпуности издвојена култура која се развијала
на подручју дефинисаном постојањем западносрпске варијанте, ми смо пре мишљења да
у датом случају није неопходно у потпуности изменити име нечега што више од пола века
егзистира и потпуно детерминише једну културну појаву, што у извесној мери признаје
и сам аутор (Филиповић 2013: 68–69).
Детаљно разматрајући све аспекте развоја ватинске културе Марија Љуштина не
сматра културне манифестације у централној и западној Србији делом ватинског културног феномена, већ закључује да је овде постојао само осетан културни утицај са матичног
подручја њеног распростирања (2012: 154). Мали број керамичких посуда са паралелама
у ватинској култури, откривених на ограниченом простору (Мојсиње и Добрача), додатно
потврђује да је култура средњег бронзаног доба у западној Србији конципирана на сасвим
другим основама, чију базичну компоненту чине карактеристични погребни обичаји.
Према томе, у циљу јаснијег позиционирања и разумевања културног феномена
који се развијао у западној Србији, сматрамо да постоји потреба за изменом назива
М. Гарашанина – првенствено анулирањем његове ватинске компоненте. Стога овде
предлажемо да се назив преиначи у за�а�носр�ска �ру�а сре�ње� бронзано� �оба, што би
ову групу географски и временски одредило, а притом би се задржао и континуитет са
старијим називом.
Имајући у виду да се сахрањивање током средње фазе развоја бронзаног доба и даље
одвијало на истим местима као и током раног, а неретко су коришћене и старије хумке
за секундарне укопе, М. Гарашанин износи став о генетској вези са претходном групом
Белотић – Бела Црква (Garašanin 1983h: 752, 753). Међутим, новији радиокарбонски датуми
из окружења указују на могућност постојања приличног хијатуса између ове две групе,
што би у потпуности демантовало било какве генетске релације. Ако прихватимо њихову
временску дистанцу, која може да представља период дуг и више векова, тада континуитет коришћења тих хумки, па чак и обављање секундарних укопа у тумулима Белотић
– Бела Црква групе и формирање заједничких некропола – делује помало зачуђујуће.
Овај податак говори у прилог томе да не треба безрезервно прихватати и примењивати
датуме из земаља у окружењу, већ ваља сабрати све локалне чиниоце и посматрати их
кроз интерни развој једне културе. Зато се чини оправданим претпоставити продужено
трајање групе Белотић – Бела Црква и у почетним фазама II миленијума, а да се постепеним променама дошло до развоја новог културног израза, типичног за средње бронзано
доба. Овој констатацији иде у прилог и наставак коришћења тумула из бронзаног доба
током раног и старијег гвозденог доба у Мојсињу, Стапарима, Добрачи.
Наведене чињенице пружају могућност постављања хипотезе о постојању једне
аутохтоне базе, која је континуирано чувала основни и препознатљив погребни облик
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phases of the 2nd millennium, as well as that gradual changes lead to the development of a new
cultural phenomenon, typical for the Middle Bronze Age. This conclusion is supported by the
fact that tumuli from the Bronze Age continued to be used during the Early and Late Iron Age
in Mojsinje, Stapari and Dobrača.
The above mentioned facts offer a possibility to set a hypothesis on the existence of an
autochthonous basis, which continuously preserved a primary and distinctive funerary form –
tumuli, while different manners of burials can be understood as reflection of general trends of
a time accepted through intensive contacts. Migrations cannot be completely excluded, but they
certainly do not represent a key factor in their creation.
Materials from necropolises indicate a strong influence of the cultures developed in
Southern Pannonia. Pottery production shows the closest relationships with the older phase
of the Belegiš culture and Tumulus culture (Тасић 1983: 97; 2002: 172). Skeleton burials were
practiced parallelly with cremations, which has been proven by identical grave finds, principally
metal items in graves from Jančići, Krstac, Skakavci, Vranjani (Zotović 1985), as well as at several sites from Northwestern Serbia (Филиповић 2013: 65). At the same time, the tradition of
skeleton burials of the deceased was preserved in the necropolises of Eastern Bosnia (cf. Benac,
Čović 1956; Kosorić 1976) and the similarities of this cultural entity with the necropolises of
the Čačak region and Western Serbia are demonstrated by similar customs and small finds.
At the same time, it seems that communities west of the Drina had a more conservative approach
regarding the modification of the funerary cult and that they were less influenced by the cultures
from the north.
The main influences on manufacture of bronze items come from Central Europe and
Carpathian hinterland, the regions with which trading activities were also most probably performed (cf. Vasić 2003; Vasić 2010). In that sense, several authors agree that the Danube represents one of the main directions of cultural interchange (David 2002b: 86; Kiss 2007; Kulcsár
2011), while in Western Serbia this role is taken over by the river Drina and its affluents (Тасић
2002: 171–172; Vasić 2003: 6; Зотовић 1989: 68). The most frequent bronze products are torcs,
bracelets with open and expanded ends, spectacle-shaped pendants, conical decorative attachments and hair rings. Besides imports which can be reliably confirmed only for certain pieces (for
example small disc with thorn, heart-shaped pendants, etc), local workshops have an important
role in metallic production and, in some cases, they also developed unique products like torcs
with hooked and elevated endings, spectacle-shaped pendants with raised spirally wound joint
or various decorative patterns (Васић 1997). A slightly lower level of research in southwestern
Serbia has not diminished the understanding of burial customs and material culture in this
area and, therefore, based on the research results in Drenova near Priboj (Zotović 1985: 41) or
in Jabuka on the border with Montenegro (Лазић 2007), as well as thanks to a large number of
discovered tumuli, an identical cultural development can be confirmed with a high degree of
probability. Finds from the south, from Pešter (Летица 1982) and Kosovo (Љуци 1998а; Љуци
1998б) demonstrate differences that cannot really be ignored and, therefore, we should rather
speak of rare and sporadic connections than of the same cultural concept.
As for the relationship with eastern and southeastern neighbours, one can immediately notice
an important difference regarding the type of funerary customs and forms of material culture.
The Paraćin group, characterized exclusively by incineration and burial in specific ceramic urns,
developed at the same time, or at least partially simultaneously, in Central Serbia (Garašanin 1983g).
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– тумуле, док се различити облици сахрањивања могу схватити као одраз општих трендова
једног времена преузетих кроз интензивне контакте. Миграције се не могу у потпуности
искључити, али сигурно не представљају кључни фактор у њиховом формирању.
Грађа из некропола указује на веома јак утицај култура које су се развијале у
јужној Панонији. Керамичка продукција показује најтешње везе са старијом фазом
Белегиш културе и Културом гробних хумки (Тасић 1983: 97; 2002: 172). Скелетно
сахрањивање је практиковано паралелно са спаљивањем, што је доказано идентичним
гробним налазима, примарно предметима од метала у гробовима из Јанчића, Крстаца,
Скакаваца, Врањана (Zotović 1985), као и на неколико локалитета из северозападне
Србије (Филиповић 2013: 65). Истовремено, у некрополама источне Босне очувала се
традиција скелетног укопавања покојника (упор. Benac, Čović 1956; Kosorić 1976), а о
сличности културног ентитета са некрополама регије Чачка и западне Србије сведоче
блиски обичаји и покретна грађа. Притом, чини се да су заједнице западно од Дрине
имале конзервативнији приступ према променама у погребном култу и да су мање
примале утицаје те врсте са севера.
Главни утицаји на израду предмета од бронзе долазе из Средње Европе и карпатског залеђа, са којима се врло вероватно одвијала и трговинска размена (упор. Vasić
2003; Vasić 2010). У том смислу, више аутора се слаже у томе да Дунав представља један
од главних праваца културне размене (David 2002b: 86; Kiss 2007; Kulcsár 2011), док у
западној Србији ову улогу преузима река Дрина и њене притоке (Тасић 2002: 171–172;
Vasić 2003: 6; Зотовић 1989: 68). Најчешће производе од бронзе чине торквеси, наруквице
са отвореним и проширеним крајевима, наочарасти привесци, тутули, нопенринзи. Поред
импорта који се може поуздано утврдити само за поједине комаде (нпр. плочица са трном,
срцолики привесци и др.), у металуршкој продукцији значај имају домаће радионице,
које су у неким случајевима развиле и сасвим јединствене производе, попут торквеса
са извијеним и издигнутим крајевима, наочарастих привезака са издигнутом спирално
навијеном спојницом или различитих декоративних образаца (Васић 1997). Нешто слабија истраженост југозападне Србије није умањила познавање обичаја сахрањивања и
материјалне културе и у овој области, тако да се на основу резултата истраживања у
Дренови код Прибоја (Zotović 1985: 41) или у Јабуци на граници са Црном Гором (Лазић
2007), као и уопште великим бројем регистриваних тумула, може са великом вероватноћом установити истоветни културни развој. Налази са југа, са Пештери (Летица 1982)
и са Косова (Љуци 1998а; Љуци 1998б) показују не баш занемарљиве разлике, тако да
се овде може говорити пре о ретким и спорадичним везама, него о припадности истом
културном концепту.
Што се тиче односа са источним и југоисточним суседима, може се одмах опазити
знатна разлика у погледу врсте погребних обичаја и облика материјалне културе. У централној Србији је у исто време, или бар делимично синхроно, трајао развој параћинске групе,
коју одликује искључиво спаљивање и полагање покојника у карактеристичне керамичке
урне (Garašanin 1983g). Дефинисано је да је регија Чачка представљала граничну територију између западносрпске и параћинске групе, а прелазна зона се пружала у појасу између
Чачка, Краљева и Тополе, у оквиру које су познати локалитети са управо „прелазним“
карактеристикама грађе (Дмитровић 2010б; Dmitrović, Ljuština 2013). Ова чињеница указује
да је међу њима постојала одређена интеракција и међусобно прожимање, што у ствари
индицира да су обе наведене културне групе једно време коегзистирале и граничиле се у
појасу западног обода Шумадије.
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It has been defined that the Čačak region represented a border territory between the Western
Serbian and Paraćin group, while transitional zone spread between Čačak, Kraljevo and Topola,
where the discovered sites include finds with “transitional“ characteristics (Дмитровић 2010б;
Dmitrović, Ljuština 2013). This fact indicates that there was a certain interaction and mutual
interference between them, which actually shows that the above mentioned cultural groups
coexisted and bordered each other in the zone covering the western edge of Šumadija.
According to the above mentioned facts, we assert that the limits of the Western Serbian
group, within the boundaries defined by M. Garašanin, have not significantly changed in the
southeastern and eastern part. It has been noted that its southwestern border spread, south
of the Zlatibor plateau, until the region of Prijepolje and Montenegrin border, which coincides
with the area of the earlier existence of the Belotić – Bela Crkva group and can be another proof
of their genetic connection.

THE LATE BRONZE AGE
A rather limited quantity of finds from the Late Bronze Age, including a find from Preljinska
Baluga near Čačak and a number of individual finds from several mounds in Drаgačevo, allow us
only to suppose that the Čačak region is still a border area and that the same transitional zone,
defined during the previous development phases, can still be distinguished. This is confirmed by the
pottery from Baluga, where there is a significant symbiosis between the characteristics of the later
phases of the Paraćin culture and the Belegiš culture (Dmitrović, Ljuština 2013; Dmitrović 2014).
More abundant finds from the Late Bronze Age have not been discovered in the closer surroundings either. At the time when Europe was overwhelmed by the Urnfield culture (Urnenfelderkultur)
– whose impacts have been partly confirmed in our region, especially through domination of the
cremation ritual and burial of incinerated bones in ceramic urns – skeleton graves from Stapari
near Užice (Ђурић 2013) attract, however, a special attention. A horizon with skeleton burials from
the Late Bronze Age in Stapari can confirm strong connections with the contemporary horizon
of burials in necropolises of Podrinje and Glasinac (Tegare, Roćevići, Gučevo, Osovo, Pađine, etc)
(Kosorić 1976: 43; Benac, Čović 1956: 10; Т. V/1; T. VI, 3), but also from the region of Rađevinа
(Šumar) (Garašanin 1983h: 741–742), which indicates the preservation of a closed group which
completely maintained the traditional form of burial.
There is still an open question concerning the number of graves from the middle and late
phase of the Bronze Age, since there is an important prevalence of graves from the Early and Middle
Bronze Age comparing to those from the later period. One of the solutions can concern the possibility of an extended duration of the Western Serbian group, which gradually and quietly develops
towards the Late Bronze Age. On the other hand, it is certain that it is due to the insufficient investigation of the necropolises belonging to this period that we are obliged to return to this question.
At the end, it shall be concluded that the Čačak region still maintains a special relationship
with the cultures that used to exist in Southern Pannonia and that their influences on the development of a local culture in Western Serbia have left an important mark. At the same time, local
communities maintained a strong autochthonous base which principally consists of a continuity
regarding the basic features of funerary customs.
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Према наведеним чињеницама, констатујемо да се границе западносрпске
групе, у обиму који је дефинисао М. Гарашанин, нису битно измениле на југоисточном
и источном делу. Запажено је померање њене југозападне границе, јужно од златиборске површи, до области Пријепоља и црногорске границе, што се поклапа са простором
где је раније постојала група Белотић – Бела Црква, што може бити још један од доказа
њихове генетске повезаности.

КАСНО БРОНЗАНО ДОБА
Прилично ограничена количина грађе из касног бронзаног доба, где припадају налаз
из Прељинске Балуге код Чачка и један број појединачних налаза из неколико хумки у
Драгачеву, допушта само претпоставку да је регија Чачка и даље гранична област и да се
поново издваја иста прелазна зона, дефинисана и током претходних развојних етапа. То
потврђује керамика из Балуге, где је изражена симбиоза одлика млађих фаза параћинске
и Белегиш културе (Dmitrović, Ljuština 2013; Dmitrović 2014).
Ни ближе окружење не показује ништа богатију слику налаза из касног бронзаног
доба. У време када Европу преплављује Култура поља са урнама (Urnenfelderkultur) – чији
су одјеци делом потврђени и код нас, посебно кроз доминацију ритуала спаљивања покојника и полагања спаљених костију у керамичке урне – скелетни гробови из Стапара код
Ужица (Ђурић 2013) изазивају, међутим, посебну пажњу. Хоризонт са скелетним сахранама
касног бронзаног доба из Стапара може потврдити јаке везе са истовременим хоризонтом
сахрањивања у некрополама Подриња и Гласинца (Тегаре, Роћевићи, Гучево, Осово, Пађине и
др.) (Kosorić 1976: 43; Benac, Čović 1956: 10; Т. V/1; T. VI, 3), али и са подручја Рађевине (Шумар)
(Garašanin 1983h: 741–742), што указује на очување једне затворене групе у оквиру које се
у потпуности чува традиционални облик сахрањивања.
Отворено остаје питање односа броја гробова из средње и касне фазе бронзаног доба,
јер је присутна значајна превага гробова из раног и средњег бронзаног доба у односу на оне
из касније епохе. Једно од решења може се односити и на могућност продуженог трајања
западносрпске групе, која постепено и мирно прелази у касно бронзано доба. С друге стране,
сигурно је и да недовољна истраженост некропола које припадају овој епоси доприноси
томе да се овом питању морамо враћати.
На крају ваља истаћи закључак да се у регији Чачка и даље одржава посебан однос са
културама које су егзистирале у јужној Панонији и да је њихово деловање на развој локалне
културе у западној Србији оставило изразит печат. Истовремено су локалне заједнице
задржале и јаку аутохтону базу, која се пре свега огледа у континуитету основних одлика
погребних обичаја.
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RELATIONSHIP BETWEEN NECROPOLISES AND SETTLEMENTS
Unlike necropolises, settlements are far less investigated in the Čačak region, which creates
quite an imbalanced picture of the way of life of the local population from the Bronze Age. One of the
reasons is the fact that settlements are quite more difficult to identify during superficial survey of
a terrain, but one should not either neglect a higher motivation of archaeologists to research more
certain and attractive finds from the surrounding tumuli. That is why the settlements discovered
so far have been mostly found accidentally or during archaeological excavations undertaken with
completely different objectives.
In the territory of the Čačak region, only two settlements are known – Slatina in Gornja
Gorevica and Sokolica in Ostra, both on the eastern border of the Čačak basin (Fig. 129).
The settlement at the site of Slatina in Gornja Gorevica is situated not far from Čačak, in the
narrow valley of the river Čemernica, immediately next to the place where the river gets out of a
rocky canyon. It is characterized by a hidden position, short-term existence and lack of stratigraphy. Ceramic forms from a pit speak in favour of the fact that it was contemporary with the phase
Ljuljaci I (Дмитровић 2009а: 106–113, with cited bibliography) (Fig. 130).
The settlement at the site of Sokolica in Ostra, according to its type and small finds, is very
similar to the well-known site Milića Brdo in Ljuljaci (Богдановић 1986): they are both multi layered, built as hill-forts and at a small distance from each other, on the western borders of Šumadija.
The Bronze Age material from Sokolica is almost completely limited to pottery, which has been
discovered in a large quantity, in the unique levelling layer, without preserved vertical stratigraphy, which means that cultural and chronological attribution have been defined exclusively by
stylistic and typology analysis (Стојић 2000; Дмитровић, Љуштина 2007). Consequently, it has
been classified into the different phases of the tripartite cultural development of the Vatin culture,
which consists of proto Vatin, Pančevo-Omoljica and classic phase of this culture (Дмитровић,
Љуштина 2007: 19, with note 46) (Fig. 131).
The settlements in Ostra and Gorevnica are connected by the existence of biconical beakers with
two handles, sometimes with plastic attachments on their tips and fan-shaped edge, which represent
the basic feature of the Morava group within the Vatin culture according to K. Ihde (Ihde 2001), that
is the Bubanj – Hum IV – Ljuljaci group, as it is named by A. Bulatović and J. Stankovski (2012: 241,
260; Т. 14). The highest concentration of these beakers, classified by the above mentioned authors into
the type VI, that is, the Ljuljaci type, has been noticed in the territory where previously developed the
Bubanj – Hum III culture. In Ljuljaci,
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ОДНОС НЕКРОПОЛА И НАСЕЉА
За разлику од некропола, насеља су неупоредиво мање истраживана на подручју регије Чачка, што ствара прилично неуједначену слику о начину живота локалног
становништва из времена бронзаног доба. Један од узрока за то лежи у чињеници да је
насеља прилично теже идентификовати приликом површинске проспекције терена, а
не треба занемарити ни знатнију мотивисаност археолога за истраживање сигурних и
атрактивнијих налаза из околних тумула. Ово је резултирало тиме да су до сада позната
насеља углавном откривена сасвим случајно или током археолошких ископавања која су
имала потпуно друге циљеве.
На подручју чачанске регије позната су свега два насеља – Слатина у Горњој Горевници
и Соколица у Остри, оба на источном ободу чачанске котлине (Сл. 129).
Насеље на локалитету Слатина у Горњој Горевници налази се недалеко од Чачка,
у уској долини Чемернице, одмах након места где река излази из стеновите клисуре.
Карактерише га скривена позиција, краткотрајност и недостатак развијене стратиграфије.
Керамичке форме из једне јаме говоре у прилог истовремености развоја са фазом Љуљаци
I (Дмитровић 2009а: 106–113, са наведеном литературом) (Сл. 130).
Насеље на локалитету Соколица у Остри, према типу и покретним нaлазима, веома
је слично добро познатом налазишту Милића Брдо у Љуљацима (Богдановић 1986): оба
су вишеслојна, градинска и формирана на малом међусобном растојању, на западним ободима Шумадије. Грађа из бронзаног доба из Соколице је скоро у потпуности ограничена
на керамику, која је откривена у великој количини, у јединственом слоју нивелације, без
очуване вертикалне стратиграфије, тако да је културна и хронолошка атрибуција одређена
искључиво стилско-типолошком анализом (Стојић 2000; Дмитровић, Љуштина 2007). На
тај начин је она разврстана у трипартитни културни развој ватинске културе, који подразумева протоватинску, панчевачко-омољичку и класичну фазу ове културе (Дмитровић,
Љуштина 2007: 19, са напоменом 46) (Сл. 131).
Насеља у Остри и Горевници повезује постојање биконичних пехара са две дршке,
некад са пластичним додацима на њиховим врховима и лепезасто моделованим ободом,
који представљају основну детерминанту моравске групе ватинске културе по К. Идеу
(Ihde 2001), односно групе Бубањ – Хум IV – Љуљаци, како је називају А. Булатовић и
Ј. Станковски (2012: 241, 260; Т. 14). Највећа концентрација ових пехара, које су наведени
аутори разврстали у тип VI, односно тип Љуљаци, запажена је на подручју на којем се
претходно развијала култура Бубањ – Хум III. У Љуљацима су присутни у свим хоризонтима насеља, где се у најмлађем слоју њихова појава подудара са налазима развијене
ватинске културе (Богдановић 1986: 61; Булатовић, Станковски 2012: 337–339). Миленко
Богдановић сматра да се најстарија фаза на локалитету у Љуљацима развија након
винковачке и Бубањ – Хум III групе и да траје до панчевачко-омољичке фазе (Љуљаци
II) (Богдановић 1986: 70). Веома сличан хронолошки положај одређују и А. Булатовић
и Ј. Станковски (2012: 327; табела 18). Раније су наведене керамичке форме разврстане
у протоватински хоризонт (Богдановић 1986; 1996; Стојић 1986; 1992; 1998), одакле
се директно генерисала ватинска култура. Међутим, новија истраживања показују да
широки простор, окарактерисан појавим пехара типа Љуљаци, ипак треба посматрати
као подручје на којем се развијала посебна култура, различита од развоја ватинске
северно од Саве и Дунава (упор. Ljuština 2012).
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similar chronological position has also been defined by A. Bulatović and J. Stankovski (2012: 327; table
18). We have earlier mentioned ceramic forms classified into the proto Vatin horizon (Богдановић
1986; 1996; Стојић 1986; 1992; 1998), where the Vatin culture directly generated from. However,
recent studies show that the wide area characterized by the appearance of the Ljuljaci type beakers,
should though be considered as an area of the development of a special culture, different from the
the Vatin culture north of the Sava and Danube (cf. Ljuština 2012).
By comparing the leading ceramic forms from settlements and necropolises one can, however, notice important differences, which can indicate completely different origins of their cultural
and chronological development. If we stick to this principle, we can affirm that, for the moment,
necropolises from the group Bubanj – Hum IV – Ljuljaci are not known, which leads us to suppose
that a new population created a defence system along the western borders of Šumadija, that is, until
the limit of spreading of an older cultural group principally characterized by tumuli burials. In order
to identify the population inhabiting settlements in Ljuljaci, Ostra and Gornja Gorevnica we must
principally rely on characteristics of pottery production, especially on the described Ljuljaci type
beakers, as basic determinants of the Bubanj – Hum IV – Ljuljaci culture, whose western periphery
is represented exactly by these sites (cf. Булатовић, Станковски 2012: 337).
If we accept that the population of Ostra, Ljuljaci and Gorevnica migrated and occupied this
territory, we can also suppose that their settlement caused the repression of the representatives
of the group Belotić – Bela Crkva from the surroundings of Čačak and their retreat west from the
mountain Jelica range. It is also reasonable to suppose partial concurrence of these two groups,
but, for the moment, the exact duration of the group Belotić – Bela Crkva in western parts of Serbia
cannot be reliably defined without absolute dates or stratigraphy. Hill-fort type settlements in
Ostra and Ljuljaci, as well as hidden position of the site of Gorevnica, testify to insecure times and
need to establish protected habitats.
The continuous existence of settlements in Ostra and Ljuljaci has been confirmed by ceramic
finds from the developed phase of the Vatin culture (Богдановић 1986; Стојић 2000; Дмитровић,
Љуштина 2007). Thereby, a part of ceramics from Sokolica in Ostra has analogies with the Paraćin
production and, thus, Sokolica can also be considered as a part of the Paraćin culture at a certain
time, but we do not have the appropriate stratigraphic support for its relative-chronological position
comparing to the finds of the Vatin culture. Upstream from the Ovčar-Kablar Gorge, settlements
have not been discovered yet, but one should bear in mind the existence of the hill-fort type settlements often identified at dominant hills above the necropolises under tumuli (Zotović 1985: 22).
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Сл. 130 – Налази из насеља са локалитета Слатина у Горњој Горевници (Дмитровић 2009а; фото М. Бојовић)
Fig. 130 – Findings from the settlement in Gornja Gorevnica, the site of Slatina (after Дмитровић 2009а;
photo M. Bojović)
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Поређењем водећих форми керамике из насеља и некропола, уочава се, ипак,
прилична различитост, што може говорити о њиховим међусобним потпуно другачијим културним и хронолошким основама и развоју. Уколико се придржавамо тог
принципа, може се утврдити да за сада не познајемо некрополе групе Бубањ – Хум IV
– Љуљаци, што доводи до претпоставке да је у питању нова популација, која формира
одбрамбени систем дуж западних рубова Шумадије, односно до линије до које допире
распрострањеност старије културне групе чије главно обележје представља сахрањивање под хумкама. За идентификацију популације настањене у насељима у Љуљацима,
Остри и Горевници примарно се морамо ослонити на особине керамичке продукције,
а посебно описаних пехара типа Љуљаци, као основне детерминанте културе Бубањ –
Хум IV – Љуљаци, чију западну периферију представљају управо ови локалитети (упор.
Булатовић, Станковски 2012: 337).
Ако се прихвати да су становници Остре, Љуљака и Горевнице мигрирали и запосели
ову територију, може се размишљати и о њиховом насељавању као узроку сузбијања носилаца
групе Белотић – Бела Црква из околине Чачка и повлачења западно од венца планине Јелице.
Оправдано је претпоставити и делимичну истовременост ових двеју групација, али тачну
дужину трајања групе Белотић – Бела Црква у западним деловима Србије, без апсолутних
датума или стратиграфије, за сада не можемо са сигурношћу да утврдимо. Градински тип
насеља у Остри и Љуљацима, као и скровита позиција налазишта у Горевници, указују на
несигурно време и потребу за оснивањем заштићених станишта.
Наставак егзистенције насеља у Остри и Љуљацима потврђено је налазима керамике
развијене фазе ватинске културе (Богдановић 1986; Стојић 2000; Дмитровић, Љуштина
2007). Притом, део керамике из Соколице у Остри има аналогије са параћинском продукцијом, тако да се Соколица може посматрати и као део параћинске културе у једном
тренутку, али о њеном релативно-хронолошком положају у односу на налазе ватинске
културе немамо адекватну стратиграфску потврду. Узводно од Овчарско-кабларске
клисуре насеља још увек нису позната, мада не би требало изгубити из вида постојање
градинских насеља која су често идентификована на доминантним узвишицама изнад
некропола под хумкама (Zotović 1985: 22).
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Сл. 131 – Налази из насеља са локалитета Соколица у Остри (Стојић 2000; Дмитровић, Љуштина 2007;
фото М. Бојовић)
Fig. 131 – Findings from the settlement in Ostra, the site of Sokolica (after Стојић 2000; Дмитровић,
Љуштина 2007; photo M. Bojović)
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CULTURAL AND CHRONOLOGICAL ATTRIBUTION OF THE BRONZE AGE NECROPOLISES

Definitions of cultural phenomena in Western and Central Serbia, including the Čačak
region, have been set by Milutin Garašanin (1973, 1983 a-i) and, basically, they are still traditionally applied. In this book, we have overtaken and partially modified them. In order to
enable a better understanding of the cultural development in the Čačak region, prior to defining problems and opening of new questions, it is necessary to provide a short overview of the
opinions of several relevant authors.
During the Early Bronze Age (Br A) in the territory of Western Serbia, Milutin Garašanin
defined the cultural group Belotić – Bela Crkva (Garašanin 1983е: 705–706), while in Central Serbia,
during the older phase of the Early Bronze Age, he designated the development of the group Bubanj
– Hum III (Garašanin 1983f: 719). The Middle Bronze Age in the same territory is characterized by
the appearance and development of the Paraćin group, where the older phase Paraćin I belongs
to Br B2–C, while the following one, Paraćin II, is parallel to the necropolises of the type Belegiš II
and belongs to the beginning of the transitional period, the Iron Age I according to M. Garašanin
(Garašanin 1983g: 728). Western Serbia is characterized by the development of the Western
Serbian variant of the Vatin group, which is, according to M. Garašanin, entirely contemporary
with the Vatin group and it is dated to the period of the developed Bronze Age, according to Draga
Garašanin – Br A2/B1–C/D (1983h: 737–738). Its lower chronological limit is represented by the
group Belotić– Bela Crkva, respectively, the upper one is represented by a finding from Konjuša,
which has already been dated to the Urnfield period (Br D–Ha A1), that is, Iron Age I according to
M. Garašanin (Garašanin 1983h: 737–738). This author defines the transitional period from the
Bronze to the Iron Age in Western Serbia by the development of a cultural group designated as
Urnfield period in Western Serbia. He dates it to the Iron Age I and classifies it, according to the
available material, into the end of Br D–Ha B (Garašanin 1983i: 779–780).
Besides cultural-chronological classification defined by M. Garašanin, which has been applied
widely and for a long period of time, an important place belongs also to the chronological scheme
of Draga Garašanin (Garašanin 1966: 203–208) who has provided for a tripartite classification
of the Bronze Age: Early (Bronze Age I corresponding to Br A, according to Reinecke), Developed
(Bronze Age II – A2–C), and Late Bronze Age (Bronze Age III – Br C–D).
This classification has also been accepted by Rastko Vasić (Vasić 2010: 3–7; Abb. 2) who
extends the duration of the Late Bronze Age throughout the Reinecke phases Ha A–B, which, according to some authors (М. Garašanin, М. Stojić), already belong to the Iron Age. In his chronological
system, R. Vasić applies the classical division of P. Reinecke and his followers according to which
the Early Bronze Age is marked by stages Br A1–2, the Middle Bronze Age or Tumulus culture
(Hügelgräberzeit) – Br B and Br C, while the Late Bronze Age or Urnfield culture (Urnenfelderziet)
is dated to Br D–Ha B. Vasić allows this period to be called the Early Iron Age due to big changes
at the beginning of the stage Ha B which occurred when iron started to be used. In Central
Serbia, Vasić dates the development of the group Bubanj – Hum III (Culture of beakers with two
handles) to the Early Bronze Age, Br A1, and puts this group to the same chronological level with
the cultures of Maros and Vinkovci in the north. He places the development of the Vatin culture
in Central Serbia in the second half of the Early Bronze Age – Br A2 and extends its duration until
the second half of the Middle Bronze Age – Br C1–C2. He dates the appearance of the Tumulus
culture in Bačka to Br C1. The author synchronizes the Paraćin group in Central Serbia with the
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КУЛТУРНА И ХРОНОЛОШКА АТРИБУЦИЈА НЕКРОПОЛА БРОНЗАНОГ ДОБА

Дефиниције културних појава у западној и централној Србији, којима припада
и чачанска регија, поставио је Милутин Гарашанин (1973, 1983 a-i) и у основи се оне и
даље традиционално примењују. Ми смо их у овој књизи преузели и делимично модификовали. У циљу бољег разумевања културног развоја у регији Чачка, пре констатовања проблема и отварања нових питања, потребно је изнети кратак осврт на ставове
неколико релевантних аутора.
Током раног бронзаног доба (Br A) на подручју западне Србије Милутин Гарашанин
је дефинисао културну групу Белотић – Бела Црква (Garašanin 1983е: 705–706), док је
у централној Србији, током старије фазе раног бронзаног доба Br A1, одредио развој
групе Бубањ – Хум III (Garašanin 1983f: 719). Средње бронзано доба на истом простору
карактерише појава и развој параћинске групе, где старија фаза Параћин I припада Br
B2–C, док је наредна, Параћин II, паралелна са некрополама типа Белегиш II и припада
почетку прелазног периода, гвозденог доба I по М. Гарашанину (Garašanin 1983g: 728). У
западној Србији карактеристичан је развој западносрпске варијанте ватинске групе, коју
М. Гарашанин у потпуности синхронизује са ватинском групом и одређује је у период
развијеног бронзаног доба, по Драги Гарашанин – Br A2/B1–C/D (1983h: 737–738). Њену
доњу хронолошку границу чини група Белотић – Бела Црква, а горњу налаз из Коњуше,
који се већ датира у Период поља са урнама (Br D–Ha A1), односно гвоздено доба I по М.
Гарашанину (Garašanin 1983h: 737–738). Прелазни период из бронзаног у гвоздено доба у
западној Србији овај аутор дефинише развојем културне групе под називом Период поља
са урнама у западној Србији, који датира у гвоздено доба I и који је, према расположивом
материјалу, одредио у крај Br D–Ha B (Garašanin 1983i: 779–780).
Поред културно-хронолошке поделе М. Гарашанина, која је наишла на широку и
дуготрајну примену, веома важно место заузима и хронолошка схема Драге Гарашанин
(Garašanin 1966: 203–208) која предвиђа трипартитну поделу бронзаног доба: рано
(бронзано доба I које одговара Br A, по Рајнекеу), развијено (бронзано доба II – A2–C) и
касно бронзано доба (бронзано доба III – Br C–D).
Овакву поделу усваја и Растко Васић (Vasić 2010: 3–7; Abb. 2), с тим што трајање
касног бронзаног доба продужава и кроз Рајнекеове фазе Ha A–B, које, према неким
ауторима (М. Гарашанин, М. Стојић), већ припадају гвозденом добу. У свом хронолошком
систему Р. Васић примењује класичну поделу П. Рајнекеа и његових следбеника, према
чему се рано бронзано доба означава ступњевима Br A1–2, средње бронзано доба или
Култура гробних хумки (Hügelgräberzeit) – Br B и Br C, док је касно бронзано доба или
Култура поља са урнама (Urnenfelderziet) одређено у Br D–Ha B. Васић дозвољава да се,
услед великих промена почетком ступња Ha B насталих почетком употребе гвожђа,
овај период назове и раним гвозденим добом. У рано бронзано доба, Br A1, у централној
Србији, Васић датира развој групе Бубањ – Хум III (Култура двоухих пехара) коју доводи
у исту хронолошку раван са моришком и винковачком културом на северу. Развој
ватинске културе у централној Србији он ставља у другу половину ране бронзе – Br A2
и њено трајање продужава до друге половине средњег бронзаног доба – Br C1–C2. Појаву
Културе гробних хумки у Бачкој опредељује у Br C1. Параћинску групу у централној
Србији аутор синхронизује са појавом старије фазе Белегиш културе и њихову појаву
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phenomenon of the older phase of the Belegiš culture and dates their appearance to Br C2 / Br
D, while dating the later phase of Belegiš (Belegiš II – Gava) to the period Ha A1/A2 until Ha B2/
B3, that is, until the appearance of the Kalakača horizon (Vasić 2010: 3).
In his recent papers, Nikola Tasić (2004) dates the development of the Bronze age to the
period from the end of the Vučedol culture and its variants until the end of the development of the
later Belegiš culture and hoard horizons from Ha A1–A2, which includes the entire 2nd millennium
B.C. (Tasić 2004: 30). He dates the Early Bronze Age in the period from 2000/1900 to 1600 B.C,
while he considers the Vatin culture to be a long term phenomenon which replaced the Vinkovci
culture and lasted until the appearance of the Transdanubian encrusted pottery culture. Tasić
considers that the Vatin culture spread from its home region in South Banat towards Romania and
in the south towards Šumadija, where it is called “Western Serbian variant of the Vatin culture“
according to M. Garašanin, and lasts until 1400 B.C. The author dates the Middle Bronze Age to the
period from 1600/1500–1200 B.C. and divides it into two phases. The older one includes the late
Vatin culture and the early Encrusted pottery culture, while the second one includes the development of the older phase of the Belegiš culture in Syrmia, Tumulus culture in the north of Vojvodina
and Dubovac and Žuto Brdo. In the Late Bronze Age (1200–900. B.C.) appear large necropolises
from the later phase of the Belegiš culture under Gava influence, while the representatives of the
Urnfield culture spread in the northwestern part of Bačka and western Syrmia (Тасић 2004:30-31).
Milorad Stojić considers that the development of the Vatin culture south of the Sava and
Danube included six phases, where the first two are designated as proto Vatin from the second half
of the development of the Early Bronze Age (Protovatin I – II), while the Vatin group developed
in four different phases (I–IV) throughout the Middle Bronze Age (1850–1450 B.C.). The author
names the last, IV phase, as Mojsinje – Dobrača, which is characterized by a mixture of elements
of several cultures: Tumulus culture, Verbicioara, Vatin and Cȋrna – Girla Mare – Žuto Brdo group
(Стојић, Чађеновић 2006: 28–31; table at page 31). An older phase of the Paraćin group has been
placed at the beginning of the Late Bronze Age and it is supposed to have lasted approximately
until the 14th century B.C. (Стојић, Чађеновић 2006: 28).
Aleksandar Bulatović and Jovica Stankovski also point out quite different and inconsistent chronological classifications and opinions of various authors regarding the periodization
of the Bronze Age, especially concerning adjustments to the classification created by Reinecke
(Булатовић, Станковски 2012: 327–329, 341–347, 359–375; tables 18 and 19). According to these
authors, the Bronze Age in the territory of the southern Morava basin lasts from middle of the 3rd
until the very end of the 2nd millennium B.C. and it is divided into the Early, Middle and Late Bronze
Age. The authors date the development of the regional variant of the Bubanj – Hum IV – Ljuljaci
group, whose pottery is known from settlements in Ljuljaci, Ostra, Poljna, etc, to the first half of the
Middle Bronze Age in the western Morava basin, while a strong influence of the post Vatin cultures
from the regions north of the Sava and Danube is present at the end of this period (Булатовић,
Станковски 2012: 363).
Western Serbia and, thus, the Čačak region, create close relationships with the territory
of Eastern Bosna, especially Glasinac, where a special chronology has been formed (Benac, Čović
1956). A reviewed chronological scheme for the Bronze Age of Glasinac still follows the tripartite
division of the Bronze Age development. The Early Bronze Age (phase Glasinac I) is synchronized
with Br A according to Reinecke, while the Middle Bronze Age is divided into two phases, where
the phase IIa is the same as Br B, rather Br B2, while Glasinac IIb is the same as Br C in Central
Europe (Čović 1981: 100–101). The Late Bronze Age – Glasinac III is divided in three phases:
Glasinac IIIa is the equivalent of the end of Br C and most part of Br D according to Reinecke, that
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датира у Br C2 / Br D, док млађу фазу Белегиша (Белегиш II – Гава) у време Ha A1/A2 до
Ha B2/B3, тј. до појаве Калакача хоризонта (Vasić 2010: 3).
У новијим радовима Никола Тасић (2004) развој бронзаног доба опредељује у време
од краја вучедолске културе и њених варијанти до краја развоја млађе Белегиш културе и
хоризонта остава из Ha A1–A2, што подразумева цео II миленијум пре н. е. (Tasić 2004: 30).
Рано бронзано доба он датира у време од 2000/1900. до 1600. године пре н. е., док ватинску
културу сматра дуготрајном појавом, која је сменила винковачку и трајала до појаве Културе
инкрустоване трансданубијске керамике. Тасић сматра да се ватинска култура ширила са
матичног подручја у јужном Банату према Румунији и јужно ка Шумадији, где носи назив
„западносрпска варијанта ватинске културе“ према М. Гарашанину, и траје до 1400. г. пре
н. е.. Средње бронзано доба аутор одређује у време 1600/1500–1200. године пре н. е. и дели
на две фазе. Старијој припадају позна ватинска култура и рана Култура са инкрустованом
керамиком, а у другој се развијају старија фаза Белегиш културе у Срему, Култура гробних
хумки на северу Војводине и Дубовац и Жуто Брдо. У касно (позно) бронзано доба (1200–900.
године пре н. е.) појављују се велике некрополе из млађе фазе Белегиш културе са Гава утицајем, док је на северозападном делу Бачке и у западном Срему присутан продор носилаца
Културе поља са урнама (Тасић 2004:30-31).
Милорад Стојић сматра да је развој ватинске групе јужно од Саве и Дунава обухватао
шест фаза, где су прве две означене као протоватинске из друге половине развоја раног
бронзаног доба (Протоватин I– II), док се током целокупног трајања средњег бронзаног
доба (1850–1450 г. пре н. е.), одвијао развој ватинске групе одељене у четири фазе (I–IV).
Последњу, IV фазу, аутор означава термином Мојсиње – Добрача, коју одликује мешавина
елемената више култура: Културе гробних хумки, Вербичоара, Ватин и групе Крна – Грла
Маре – Жуто Брдо (Стојић, Чађеновић 2006: 28–31; табела на стр. 31). На почетак касног
бронзаног доба постављена је старија фаза параћинске групе, чије се трајање одређује
приближно у XIV век пре н. е. (Стојић, Чађеновић 2006: 28).
На веома различите и прилично неусаглашене хронолошке поделе и ставове разних
аутора око периодизације бронзаног доба, а поготово на прилагођавања са Рајнекеовом
поделом, указују и Александар Булатовић и Јовица Станковски (Булатовић, Станковски
2012: 327–329, 341–347, 359–375; табеле 18 и 19). Према овим ауторима, бронзано доба на
простору јужног Поморавља траје у распону од половине III до самог краја II миленијума пре
н. е., раздвојено у рано, средње и позно бронзано доба. У прву половину средњег бронзаног
доба у западном Поморављу аутори опредељују развој регионалне варијанте Бубањ – Хум
IV – Љуљаци групе, чија је керамика позната са насеља у Љуљацима, Остри, Пољни и др.,
док је крајем овог периода присутан јак утицај постватинских култура са простора северно
од Саве и Дунава (Булатовић, Станковски 2012: 363).
Западна Србија, а тиме и чачанска регија, приличну блискост остварује са подручјем
источне Босне, посебно Гласинца, где је формирана посебна хронологија (Benac, Čović
1956). Ревидирана хронолошка схема за бронзано доба Гласинца и даље прати троделну
поделу развоја бронзаног доба. Рано бронзано доба (фаза Гласинац I) синхронозовано је
са Br A по Рајнекеу, док је средње бронзано доба подељено на две фазе, при чему је фаза
IIа изједначена са Br B, претежно Br B2, а Гласинац IIb са Br C у средњој Европи (Čović
1981: 100–101). Касно бронзано доба – Гласинац III, подељен је у три фазе: Гласинац IIIa
је изједначен са са крајем Br C и већим делом Br D по Рајнекеу, односно са млађим елементима Културе гробних хумки у Бачкој, старијом фазом Белегиш културе, односно са
бронзаним добом III по Д. Гарашанин. Следећа фаза, Гласинац IIIb се опредељује у време
с краја XIII и у XII век пре н. е., односно касно Br D и Ha A1, а пoследња фаза бронзаног
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is, to the later elements of the Tumulus culture in Bačka, the older phase of the Belegiš culture or
to the Bronze Age III according to D. Garašanin. The next phase, Glasinac IIIb is dated to the end of
the 13th and 12th century B.C, that is to the late Br D and Ha A1, while the last phase of the Bronze
Age, Glasinac IIIc corresponds to the period Ha B according to Reinecke, that is, in absolute dates,
around 1000–800 B.C. (Čović 1981: 119–126).
In order to enable a better understanding and positioning of opinions in relation to the neighbouring territories, it is also necessary to present recent works from the surrounding countries,
which strongly culturally influenced this part of the Balkans and with whose cultural development
local cultures usually conform. The starting point consists of the results of radiocarbon measurements which allow us to redefine the previously mentioned dates and achieve consensus about
cultural and chronological issues with the neighbouring regions.
Besides the first serious chronology created by O. Montelius at the end of the 19th century
for Scandinavia and Northern Germany, in Central European countries, as well as in our country,
it is usually applied the Reinecke chronological classification including four phases (A, B, C and D)
(according to Harding 2000: 10–12). Due to the specificities of the development in different parts
of Europe, Antony Harding suggests special chronologies for each of the regions (Scandinavia,
Britain, Iberia, Central Europe, etc) (Harding 2000: 14–21; Fig. 1.4; 1.5). According to him, the
Bronze Age in Central Europe lasts throughout the 2nd millennium B.C. He dates its beginning to
the last centuries of the 3rd millennium and its end at the very transition from the 2nd to 1st millennium B.C. (Harding 2000: 18; Table 1.1).
By using series of calibrated C14 dates, Scandinavian researchers Kristiansen and Larsson
(Kristiansen, Larsson 2005: 116–130) have concluded that, in the area of Central Europe, the
Bronze Age develops within three successive phases between 2300 and 1300 B.C. They place the
first phase in the period from 2300 to 1900 (prior to Br A1), the second phase is dated between
1900 and 1600 (around Br A1 and Br B1), where the third phase develops between 1600/1500
and 1300 B.C. (Br B1/B2, Br C and Br D). These authors emphasize that series of C14 dates principally originate from Central, Western and Northern Europe and Western Mediterranean, while,
regarding quantity, their proportion is inverse comparing to the Eastern European countries and
Eastern Mediterranean (Kristiansen, Larsson 2005: 116).
The tripartite division of the Bronze Age in Hungary is supported by most of the authors
(Kovács 1977: 82–83; Schreiber-Kalicz 1984: 168). The beginning of the Early Bronze Age in
Hungary is dated, according to recent studies, from 2800/2700 to 2600/2500 B.C. and it is marked
by the development of the Makό – Kosihy – Čaka cultures and late Vučedol ceramic style of the
Somogyvár – Vinkovci type (Fischl et al. 2013: 355–356; Kulcár, Szeverényi 2013: 82). The second
phase of the Early Bronze Age (2500/2400–2000/1900) sees the development of contacts with
the Balkan, Central European and Northwestern European cultures, until the beginning of the
Middle Bronze Age, which is, according to the absolute chronology dated to 2000/1900 B. C, that
is to Br A2 according to the Reinecke division (Fischl et al. 2013: 356), marked by the development of the cultures of Hatvan, Vatin, Fűzesabony and Gyulavarsánd. According to radiocarbon
dates, the Middle Bronze Age has been dated between 2000 and 1500. Within this phase, the
exact development of the Kosider horizon remains quite unclear, bearing in mind that the most
numerous series of radiocarbon dates related to Kosider material are situated between 1800 and
1400, with concentration between 1700 and 1500 (Raczky et al. 1992). Recent measurements of
the material from the Koszider horizon date it to a long time interval, from 2030–1630 cal B.C to
1500–1210 cal B.C. (Görsdorf, Marková, Furmánek 2004: 90), although the concentration of dates
between 1800 and 1600 B.C. from reliable units is earlier than expected (Fischl et al. 2013: 357,
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доба, Гласинац IIIc одговара времену Ha B по Рајнекеу, односно у апсолутним датумима
око 1000–800. године пре н. е. (Čović 1981: 119–126).
У циљу јаснијег разумевања и позиционирања ставова у односу на суседна подручја,
неопходно је предочити и новије радове из земаља у окружењу, одакле су долазили јаки
културни утицаји на овај део Балкана, а са чијим се културним развојем обично усаглашава
развој домаћих култура. Полазну основу чине резултати радиокарбонских мерења којима
је могуће редефинисати претходно наведене датуме и постићи консензус у културном и
хронолошком смислу са суседним подручјима.
Поред прве озбиљније хронологије коју је крајем XIX века израдио О. Монтелијус
(Montelius) за Скандинавију и северну Немачку, у земљама средње Европе, па и код нас,
обично се примењује Рајнекеова (Reinecke) хронолошка подела, која обухвата четири
фазе (A, B, C и D) (Harding 2000: 10–12). Услед специфичности развоја у различитим деловима Европе, Ентони Хардинг предлаже посебне хронологије за сваку област понаособ
(Скандинавија, Британија, Иберија, Централна Европа и др.) (Harding 2000: 14–21; Fig. 1.4; 1.5).
У централној Европи трајање бронзаног доба он одређује кроз цео II миленијум пре н. е.
Почетак опредељује у последње векове III, а крај на сам прелаз из II у I миленијум старе
ере (Harding 2000: 18; Table 1.1).
Користећи серије калибрираних C14 датума, скандинавски истраживачи Кристиансен
и Ларсон (Kristiansen, Larsson 2005: 116–130) закључили су да се на простору централне
Европе бронзано доба развија у оквиру три сукцесивне фазе између 2300. и 1300. године пре
н. е. Прву фазу они одређују у време од 2300. до 1900. године (пре Br A1), друга је опредељена
између 1900. и 1600. године (приближно Br A1 и Br B1), при чему се трећа фаза развија између
1600/1500. и 1300. године пре н. е. (Br B1/B2, Br C и Br D). Ови аутори наглашавају да су серије
C14 датума примарно из централне, западне и северне Европе и западног Медитерана, док
је у погледу њихове количине сразмера потпуно обрнута у односу на земље источне Европе
и источног Медитерана (Kristiansen, Larsson 2005: 116).
Трипартитну поделу бронзаног доба у Мађарској подржава већина аутора (Kovács
1977: 82–83; Schreiber-Kalicz 1984: 168). Почетак раног бронзаног доба у Мађарској се
према новијим радовима датира од 2800/2700. до 2600/2500. пре н. е. и означен је развојем
култура Мако – Косихи – Чака и касновучедолским керамичким стилом типа Шомођвар
– Винковци (Fischl et al. 2013: 355–356; Kulcár, Szeverényi 2013: 82). Током друге фазе ране
бронзе (2500/2400–2000/1900) развијају се контакти са балканским, централноевропским и
са културама са северозапада Европе, све до почетка средњег бронзаног доба, које се према
апсолутној хронологији одређује у време од 2000/1900. године пре н. е., односно у Br A2
према Рајнекеовој подели (Fischl et al. 2013: 356), обележено развојем култура Хатван,
Ватин, Физешабоњ (Fűzesabony), Ђулаваршанд (Gyulavarsánd). Према радиокарбонским
датумима средње бронзано доба датирано је између 2000. и 1500. године. У оквиру ове
фазе тачан развој Косидер хоризонта остаје прилично нејасан, будући да се најбројније
серије радиокарбонских датума везане за Косидер материјал, крећу у распону од 1800. до
1400. године, са концентрацијом између 1700. и 1500. године (Raczky et al. 1992). Новија
мерења материјала Косидер хоризонта датирају га у дуг временски распон, од 2030–1630.
cal BC до 1500–1210. cal BC (Görsdorf, Marková, Furmánek 2004: 90), мада је коцентрација
датума између 1800. и 1600. године пре н. е. из поузданих целина ипак ранија него што
се очекивало (Fischl et al. 2013: 357, са цитираном литературом). Класично хронолошко
опредељење металургије типа Косидер из западних и централних зона карпатског
басена разврстава је у финалну фазу средњег бронзаног доба (приближно XV–XIV век
пре н. е., Kovács 1994a: 51).
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with cited bibliography). Classical chronological dating of the Koszider type metallurgy form the
western and central zones of the Carpathian basin classifies it into the final phase of the Middle
Bronze Age (around 15–14th century B.C., Kovács 1994a: 51).
Recently published radiocarbon measurements from several sites of the Vinkovci–
Somogyvár culture from Slovenia and Croatia indicate a concentration of dates from the second
half of the 3rd millennium (Teržan, Črešnar 2014: figure 8, 10, 11), while the beginning of the
Tumulus culture in the territory of Slovenia is dated to Br B1, that is, to the 16th century B.C.
(Teržan, Črešnar 2014: 681).
According to the calibrated dates of radiocarbon measurements of the material belonging
to the Vatin culture (Богдановић 1986: 70; Hänsel, Medović 1992) Stašo Forenbaher (Forenbaher
1993: 236) concludes that this culture developed starting from about 2000 B.C. (Br A2), while, in
certain regions, during its final phase it survived until the arrival of the Urnfield cultural complex
(beginning of Br D). Florin Gogâltan also approves and accepts this conclusion (Gogâltan 1999).
The same author (Gogâltan 2004) classifies the Vatin culture into the Middle Bronze Age cultures
passing through three development phases, which is also approved by the author of a recent synthetic study on the Vatin culture, M. Ljuština (Ljuština 2012: 180).
Based on the previously mentioned facts, chronological determination of the necropolises
from the Čačak region does not at all represent an easy or rewarding task, taking into account that
all the previous conclusions regarding chronological and cultural orientation of this material have
been obtained almost exclusively by stylistic and typology analysis and by comparing it with known
and reliably defined finds from the wider surroundings, which enabled us to establish a quite clear
relative-chronological relationship with them. A huge problem of this determination is the fact
that we do not have any absolute dates from our territory or from the closer neighbourhood and
that there are no sites with differentiated stratigraphy, while relative-chronological relationships
within the same necropolises represent extremely rare cases (Dubac in Jančići, Krstac). For that
reason, a solution related to the chronological estimation of the Bronze Age complexes is found in
comparison with the territory north of the Sava and Danube, where the development of the Bronze
Age cultures is relatively well researched and which provide a certain series of absolute dates. It is
important to note that conclusions should be made with caution, since this is the case of cultural
influences and not direct penetrations. However, there is a doubtless fact that one should take into
account a certain chronological priority of the northern cultures.
Thanks to the previously presented results of chronological analysis, the Bronze Age
necropolises of the Čačak region can also be classified according to the tripartite division, where
we distinguish the early, middle and late development phases, which, generally, according to the
recent absolute dates, should be corrected and dated to the period from the middle of the 3rd millennium B.C until the end of the 2nd millennium B.C. (Fig. 135). Due to the specific development
within a wider region and extended duration of the different forms, finds from Ha A and Ha B have
also been included in order to allow a more complete picture of the development in the territory in
question. By combining the results of the stylistic and typology analysis of the material from the
Čačak region and new data obtained by radiocarbon dating from the neighbouring areas, chronological position of the Early Bronze Age in the Čačak region can be redefined.
The development of the cultures Belotić – Bela Crkva and Bubanj – Hum III could, thus, be dated
to the second half of the 3rd millennium and synchronized with the post Vučedol cultures Vinkovci –
with them and Nagyrév, with which the relationships regarding ceramics have been clearly defined.
The first half of the 2nd millennium is characterized by the development of the Vatin culture in Southern
Banat, which, together with other contemporary neighbouring cultures does not directly influence
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Недавно публикована радиокарбонска мерења са више локалитета културе Винковци
– Шомођвар из Словеније и Хрватске указују на концентрацију датума из друге половине III
миленијума (Teržan, Črešnar 2014: slika 8, 10, 11), док се почетак Културе гробних хумки на
подручју Словеније одређује у време Br B1, oдносно у XVI век пре н. е. (Teržan, Črešnar 2014: 681).
Према калибрираним датумима радиокарбонских мерења материјала ватинске
културе (Богдановић 1986: 70; Hänsel, Medović 1992) Сташо Форенбахер (Forenbaher 1993:
236) закључује се да се ова култура развијала почев од око 2000. године пре н. е. (Br A2),
док је је у појединим областима током своје финалне фазе дочекала и културни комлекс
Поља са урнама (почетак Br D). Са оваквом констатацијом се слаже и преузима је Флорин
Гогалтан (Gogâltan 1999). Исти аутор (Gogâltan 2004) ватинску културу сврстава у културе
средњег бронзаног доба, која пролази кроз три развојне фазе, са чиме је сагласна и ауторка
скорашње синтетичке студије о ватинској култури М. Љуштина (Ljuština 2012: 180).
На основу наведених чињеница, хронолошко детерминисање некропола из регије
Чачка не представља нимало лак, нити захвалан задатак, будући да су сви досадашњи
закључци о хронолошкој и културној оријентацији ове грађе добијени готово искључиво
стилско-типолошком анализом и компарацијама са познатим и сигурно утврђеним налазима
из ширег окружења, са којима је тиме успостављена прилично јасна релативно-хронолошка
веза. Велики проблем у овом детерминисању представља и чињеница да са нашег подручја,
као ни из ближег суседства, немамо ниједан апсолутни датум, да не постоје локалитети са
диференцираном стратиграфијом, док релативно-хронолошки односи у оквирима истих
некропола представљају изнимно ретке случајеве (Дубац у Јанчићима, Крстац). Из тих
разлога решење везано за хронолошку процену целина бронзаног доба налазимо у компарацији са подручјем северно од Саве и Дунава, где је развој култура бронзаног доба релативно добро истражен и где постоји одређена серија апсолутних датума. Ваља напоменути
да би у изношењу закључака требало задржати известан опрез, будући да се овде ради о
културним утицајима, а не о директним продорима. Ипак, остаје несумњива чињеница да
се мора рачунати са извесним хронолошким приоритетом култура на северу.
Изнети резултати хронолошких анализа омогућавају да се и на некрополе бронзаног
доба чачанске регије може применити трипартитна подела, где се издвајају рана, средња и
касна фаза развоја, које би, сумарно гледано, према новијим апсолутним датумима, требало
кориговати у временски распон у трајању од средине III миленијума пре н. е. до краја II миленијума пре н. е. (Сл. 135). Услед специфичности развоја у оквиру шире регије и продуженог
трајања појединих форми, укључени су и налази из времена Ha A и Ha B, у циљу сагледавања
целовитије слике развоја на датом простору. Комбиновањем резултата стилско-типолошке
анализе грађе из регије Чачка и нових података добијених радиокарбонским датирањем
из суседних регија, може се редефинисати хронолошки положај култура раног бронзаног
доба на чачанском подручју.
Развој култура Белотић – Бела Црква и Бубањ – Хум III могао би се, тако, одредити
у другу половину III миленијума и синхронизовати са са поствучедолским културама
Винковци – Шомођвар и Нађрев, са којима су јасно дефинисане везе у керамици. Прву половину II миленијума карактерише развој ватинске културе у јужном Банату, која заједно са
другим синхроним суседним културама нема директног утицаја на развој локалних култура
на простору регије Чачка. Будући да из овог периода за сада немамо директне аналогије са
културама северно од Саве и Дунава, остаје отворено питање карактера културног развитка
током овог раздобља. Иако постоје одређене аналогије са керамичким облицима ватинске
групе, оне су с друге стране ретке, и по свој прилици из времена касног развоја и постепене
дезинтеграције Ватина, што их хронолошки приближава постватинским културама, где
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middle Danube basin, does not
exist is very surprising, but it could also be expected if we bear in mind long term relationships
between Western Serbia and this area. It seems that this gap can be partially completed by rare
settlements at the periphery of the Čačak basin, fitting, from the cultural point of view, into the
horizon Bubanj – Hum IV – Ljuljaci, which has been chronologically placed at the beginning of the
2nd millennium B.C. The absence of the encrusted ceramics on the one hand and spreading of the
group Bubanj – Hum IV – Ljuljaci on the other hand, may indicate an extended duration of the group
Belotić – Bela Crkva, within which we still cannot precisely distinguish the different development
phases, except for the oldest ones, with post Vučedol influences on vessels (Veliko Polje in Jančići,
Mrčajevci, Stapari). New studies and precise radiocarbon measurements will show whether the
graves with typical two handled beakers from Prijevor, Kruševlje in Lučani, possibly from Ražana
and Vranjani, west of Čačak, or skeleton graves from Jančići or Guča, fit into the transitional period
between the 3rd and 2nd millennium B.C. (Fig. 132). Unchanged basic concept of funerary customs
speaks about a certain continuity between the culture Belotić – Bela Crkva and Western Serbian
group of the Middle Bronze Age, which allows us to suppose a continuous duration through internal
development of a culture.
Since the largest part of the material from the necropolises of the Čačak region belongs to
the middle of the second millennium, we could here make a clear chronological parallel with the
cultural development of Northwestern Serbia, whose duration has been dated from 1500 to 1200 B.C.
and which has been observed as a close cultural unit, that is, a cultural group (Филиповић 2013).
On the other hand, a very important difference represents the fact that there is a rather small
number of finds from the late phase, which are relatively abundant in the northwest, as well as a
total absence of certain forms of the material culture (long pins or hollow cast bracelet of circular
cross section). The analysed material from the Čačak necropolises does not offer enough possibilities for a finer relative-chronological classification, but it allows us to suppose quite reliably
Крагујевац │ Kragujevac

250

припада и старија фаза белегишке културе. Веома је изненађујуће непостојање хоризонта
инкрустоване керамике, који у ово време доминира средњим Подунављем, а што би се могло
очекивати ако се имају у виду дуготрајне везе западне Србије са овим простором. Чини се да
ову празнину могу делимично попунити ретка насеља на периферији чачанске котлине, која
се културно уклапају у хоризонт Бубањ – Хум IV – Љуљаци, који је у хронолошком смислу
одређен управо на почетак II миленијума пре н. е. Изостанак, с једне стране инкрустоване
керамике, а с друге – ширење групе Бубањ – Хум IV – Љуљаци, можда указује на продужено
трајање групе Белотић – Бела Црква, у оквиру које још немамо могућност прецизног издвајања
разних развојних фаза, осим оних најстаријих, са поствучедолским утицајима на посуђу (Велико
Поље у Јанчићима, Мрчајевци, Стапари). Да ли се у време на прелазу из III у II миленијум пре
н. е. уклапају и гробови са типичним двоухим пехарима из Пријевора, Крушевља у Лучанима,
могуће Ражане и Врањана нешто западније од Чачка, или централни скелетни гробови из
Јанчића или Гуче – показаће нова истраживања и прецизна радиокарбонска мерења (Сл. 132).
О одређеном континуитету између Белотић – Бела Црква културе и западносрпске групе
средњег бронзаног доба говори и непромењен основни концепт погребих обичаја, што даје
основа за закључак о непрекинутом трајању кроз интерни развој културе.
Како највећи део грађе из некропола регије Чачка припада времену од средине другог
миленијума, овде би се могла повући јасна хронолошка паралела са културним развојем
северозападне Србије, чије је трајање одређено у време од 1500. до 1200. године пре н.
е. и која је сагледана као затворена културна целина, односно група (Филиповић 2013).
С друге стране, веома важну разлику чини прилично мањи број налаза из касне фазе, којима
релативно обилује северозапад, као и потпун недостатак појединих облика материјалне
културе (дугачке игле или шупље ливене наруквице кружног пресека). Анализиран материјал из чачанских некропола не пружа довољно могућности за финију релативно- хронолошку поделу, али се ипак
са доста вероватноће могу
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the different phases. Graves from Dubac in Jančići and Mojsinje can be dated to the older horizon,
while peripheral graves from Grotnica in Guča and the mound III from Babinjak in Donja Kravarica
represent a slightly later phenomenon (Fig. 133).
The above mentioned facts indicate that, when discussing the cultural development within
larger geographical units, it is necessary to pay attention to strictly regional particularities, which
indicate a possibility of the existence of closed communities, manufacturing centres or direct connections with larger cultural centres, which, at the greatest extent, explains the nature of their
economy. For such reasons, the Čačak region, including the neighbouring areas around Požega and
Užice could be considered as a special unit within the development of the Western Serbian group
of the Middle Bronze Age, similar to the Northwestern Serbia.
The late development of the Bronze Age is not rich in finds (Fig. 134). Besides a few finds
from the closer surroundings of Čačak (Baluga, Kotraža, Turica), it is important to emphasize that
this period includes also a number of skeleton graves from Stapari near Užice, which confirm that
the inhumation can be defined as traditional burial form in this territory especially in times when
cremation was dominant, which testifies to a strong and unchanged autochthonous population.
This conclusion would also speak in favour of slow and gradual cultural changes characteristic for
the western parts of Serbia.
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CONCLUSION

The knowledge of sepulchral practice, based on study and analysis of its material remains,
represents principal and almost the only reliable way of defining the existence and functioning of
the different cultural groups within the Čačak region.
The main characteristic of funerary customs in this territory consists exclusively of burials
under tumuli, which are present throughout all the development phases of the Bronze Age. According
to the characteristics of treatment of the deceased, forms of grave architecture, small finds and
reconstruction of rituals following burials – tumuli graves of the Čačak region in the Early Bronze
Age fit in the cultural picture of the group Belotić – Bela Crkva defined by Milutin Garašanin. At the
same time, it is very important to underline that the largest concentration of graves of this group,
after a long time research, has been found exactly in this part of Western Serbia.
When sorting out the group Belotić – Bela Crkva, M. Garašanin, as we have already mentioned,
had access only to finds from the eponymous sites and a smaller quantity of the material from the
surroundings of Čačak, Požega and Užice – while, at the moment, the situation is proportionally
inverse. Therefore, the results of individual analysis of the different characteristics of burials from
this territory play a key role in a more precise defining of the characteristics of this group, as well
as in distinguishing of micro regional particularities (Dragačevo, Čačak basin).
Besides multiple uses of stone cists with inhumed or incinerated deceased or even without
the deceased in the centre of the mound, very often with characteristic beakers, whose features
have been considered as typical for the variant of the Belotić – Bela Crkva culture, designated
as the Dragačevo group, other characteristics of burials have been established according to two
examples at the most. That can indicate insufficient investigation, as well as mutual chronological
differences or status of the deceased.
Taking into account the characteristics of finds, among which ceramics are especially distinguished, we consider that the group Belotić – Bela Crkva in the wider area of Čačak was in fact
created by interaction of a certain autochthonous basis with the neighbouring cultures, especially
those from the middle Danube basin, Adriatic hinterland, but also from the southeast direction.
The above mentioned relationships with the neighbouring cultures are explained by strong economic contacts and cultural influences, where a certain influence obviously came from smaller
migrations which did not endanger the autochthonous basis.
Definition of relative relationships and absolute chronology represents a difficult task,
considering that, except for the stylistic and typology analysis of the material, other exact indicators are not available yet. Besides traditional dating of the Belotić – Bela Crkva culture to the first
centuries of the 2nd millennium, more recent results of radiocarbon measurements at the sites
of Northern Croatia and Southern Hungary, with which it had the strongest cultural interaction,
unambiguously indicate that the group Vinkovci – Somogyvár in that territory is dated to the
second half of the 2nd millennium B.C., which, with slightly lower dates, could be accepted also for
the necropolises of the Čačak region.
The appearance of a new cultural group from the beginning of the first half of the 2nd millennium B.C. is defined by the settlements of the group Bubanj – Hum IV – Ljuljaci (Ostra and Gornja
Gorevnica), which occupy the extreme northwestern periphery of this culture, characteristic for
the southern Morava basin and partly for Central Serbia. The position of these settlements can
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ЗАКЉУЧАК

Познавање сепулкралне праксе, базирано на проучавању и анализи њених материјалних остатака, представља основни и готово једини сигуран начин дефинисања егзистенције
и фунционисања различитих културних група на простору регије Чачка.
Основну карактеристику погребних обичаја на овом простору чини искључиво
сахрањивање под хумкама, присутно кроз све фазе развоја бронзаног доба. Према карактеристикама третмана покојника, облицима гробне архитектуре, покретним налазима
и реконструкцији обреда који су пратили сахрану – гробови под хумкама регије Чачка
у рано бронзано доба се уклапају у културну слику групе Белотић – Бела Црква коју је
дефинисао Милутин Гарашанин. Притом је од велике важности нагласити да је највећа
концентрација гробова ове групе, након дугогодишњих истраживања, запажена управо
на овом делу западне Србије.
Приликом издвајања групе Белотић – Бела Црква М. Гарашанин је, како смо већ
спомињали, располагао налазима са епонимних налазишта и мањом количином грађе из
околине Чачка, Пожеге и Ужица – што је сада у потпуно обрнутој сразмери. Стога резултати
појединачне анализе различитих карактеристика сахрањивања са овог простора имају
кључну улогу у прецизнијем дефинисању особености ове групе, као и јасном издвајању
микрорегионалних специфичности (Драгачево, чачанска котлина).
Осим вишеструке употребе камених цисти са инхумираним, спаљеним или, пак,
без покојника у центру хумке, веома често са карактеристичним пехарима, а чије смо
карактеристике сматрали типичним за варијанту Белотић – Бела Црква културе коју смо
именовали као Дра�ачевска �ру�а – друге особености сахрањивања су утврђене са по највише два примера. То може да указује како на недовољну истраженост, тако и на међусобне
хронолошке разлике или на статус покојника.
Имајући у виду одлике грађе, где се посебно издваја керамика, сматрамо да је група
Белотић – Бела Црква на ширем подручју Чачка заправо настала интеракцијом одређене
аутохтоне базе са суседним културама, посебно онима из средњег Подунавља, јадранског
залеђа, али и из правца југоистока. Наведене релације са суседним културама тумаче се
јаким економским контактима и културним утицајима, као и последицама које су, по свему
судећи, имале и миграције мањег обима којима није угрожавана аутохтона база.
Одређивање релативних односа и постављање апсолутне хронологије представљају
тежак задатак, будући да осим стилско-типолошке анализе грађе други егзактни показатељи
још увек нису доступни. Поред традиционалног датирања Белотић – Бела Црква културе
у прве векове II миленијума, новији резултати радиокарбонских мерења на налазиштима
северне Хрватске и јужне Мађарске, са којима је дефинисана најјача културна интеракција,
недвосмислено указују да се група Винковци – Шомођвар на том простору датира у другу
половину III миленијума пре н. е., што би се, уз нешто ниже датуме, могло прихватити и за
некрополе из регије Чачка.
Појаву нове културне групе с почетка прве половине II миленијума пре н. е. дефинишу насеља групе Бубањ – Хум IV – Љуљаци (Остра и Горња Горевница), која чине крајњу
северозападну периферију ове културе, особену за јужно Поморавље и делом централну
Србију. Положај ових насеља може да укаже на ширење културе Бубањ – Хум IV – Љуљаци
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indicate spreading of the culture Bubanj – Hum IV – Ljuljaci towards the northwest, which could
also have influenced the retreat of the older population of the Belotić – Bela Crkva group from the
Čačak basin farther to the west. Therefore, we suppose that they could have been at least partially contemporary and the choice of hill-forts and hidden locations of the group Bubanj – Hum
IV– Ljuljaci testifies to uncertain times and conflicts. Since graves of this group from Central and
Southern Serbia have not been discovered yet, we cannot reliably identify their relationship with
the forms of burials west of the Jelica mountain range.
If we suppose that there was a constant cultural interaction between Western Serbia, and
consequently the Čačak region, and the middle Danube basin, it is still not clear why the characteristic encrusted pottery does not appear during this period. The question is which culture prevented
the penetration of encrusted pottery culture along the river Drina farther towards the south, as
it has been noticed for many other influences both before and after this horizon. In the same way,
a very small percentage of the Vatin ceramics, mostly from the late phases of its development,
again shows that an important reason prevented the maintenance of relationships with significant
cultures of the Middle Bronze Age of the Southern Pannonia. The answer to the question what we
do not recognize in the cultural development of Western Serbia in the time of the development
of the Maros culture, Vatin culture and horizon of encrusted pottery will have to be found in the
future. One of the answers could be the extended duration of the group Belotić – Bela Crkva until
the beginning of the Middle Bronze Age.
The 2nd millennium B.C. brings significant changes which principally concern the number of
investigated graves and forms of material culture. The mounds represent a continuous practice and
it has often been noticed that the deceased were buried in older tumuli. New mounds were created
parallelly, often within the older necropolises, and thus formed unique units. Cremation is much
more frequent than skeleton burials and the use of ceramic vessels is especially distinguished –
urns used as containers for calcinated bones. Similar to the development of the Early Bronze Age,
the Čačak region still maintains very strong relationships with the contemporary cultures of the
middle Danube basin, which principally concern the forms of material culture. Direct parallels
for ceramic ware are found among pottery of the Belegiš culture and Tumulus culture, comparing to which it has characteristics of local manufacture and perhaps it has exclusively sepulchral
destination. This is confirmed by poor manufacture and careless decoration. Intensive emersion
of metal objects, mostly different forms of jewellery, also speaks in favour of strong connections
with the cultures north from the river Sava. A part of this corpus can be considered as import and
it includes different shapes and decorative patterns (torcs with spiral discs, bracelets, spectacleshaped pendants with vertically raised loop) created in local workshops under the influence of
metallic production of the Carpathian basin, that is, the especially rich Hajdúsámson – Apa style.
A large quantity of bronze jewellery from graves could also be used for the reconstruction of the
manner it was worn. There is still an open question related to their role in the funerary cult, concerning their specific use depending on age, sex and status of the deceased. For that reason, we
have also explained certain changes in funerary customs as a result of adoption of new customs
reserved for social elite, formed through the process of social layering and under the influence of
a new social context.
Comparing to the earlier opinions of scientist on the Western Serbian group, recent studies of Western Serbia bring new improvements in the sense of quality concerning principally the
shapes of grave structures, small finds and treatment of the deceased. They include the use of
stone for construction of frames and/or covering of inhumed deceased, as well as the fact that
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према северозападу, што је могло да утиче и на повлачење старијег становништва Белотић
– Бела Црква групе из чачанске котлине даље на запад. Зато се претпоставља могућност
њихове макар делимичне истовремености, а избор градинских и скривених локација групе
Бубањ – Хум IV – Љуљаци упућује на несигурно време и сукобе. Будући да гробови ове групе
из области централне и јужне Србије још увек нису познати, не може се са сигурношћу
утврдити њихов однос са облицима сахрањивања западно од венца Јелице.
Ако пођемо од претпоставке да је постојала стална културна интеракција западне
Србије, а тиме и чачанске регије са басеном средњег Подунавља, остаје и даље нејасно зашто
се у ово време не појављује карактеристична инкрустована керамика. Поставља се питање
културе која је онемогућила продор култура инкрустоване керамике дуж Дрине даље на
југ, као што је примећено за многе утицаје како пре, тако и после овог хоризонта. На исти
начин, веома мали проценат ватинске керамике, углавном из касних фаза њеног развоја,
поново указује да је постојао добар разлог за неодржавање веза са значајним културама
средњег бронзаног доба јужне Паноније. Питање шта не препознајемо у културном развоју
западне Србије у време развоја моришке, ватинске и хоризонта инкрустоване керамике,
тражиће и убудуће одговарајуће одговоре. Један од њих би могло бити продужено трајање
групе Белотић – Бела Црква и почетком средњег бронзаног доба.
Друга половина II миленијума пре н.е. доноси значајне промене, које се огледају
првенствено у броју истражених гробова и облицима материјалне културе. Хумке су константна пракса, а неретко је забележено укопавање покојника у старије тумуле. Паралелно
се оснивају и нове хумке, често у оквиру старијих некропола, формирајући на тај начин
јединствене целине. Спаљивање је знатно чешће од скелетног сахрањивања, а посебно
се издваја коришћење керамичких посуда – урни у функцији реципијента калцинисаних
костију. Слично развоју раног бронзаног доба, регија Чачка и даље одржава веома живе везе
са истовременим културама средњег Подунавља, које се првенствено огледају у облицима
материјалне културе. За керамичко посуђе директне паралеле налазимо међу грнчаријом
Белегиш културе и Културе гробних хумки, у односу на коју има одлике локалне израде,
те можда искључиво сепулкралне намене, о чему сведоче лошија фактура и немарна декорација. Интензивна појава металних предмета, највише разних облика накита, такође
говори у прилог веома јаких веза са културама северно од Саве. У овом корпусу запажа се
један део који се може сматрати импортом, а издвојени су и поједини облици и декоративна
решења (торквеси са спиралним дисковима, наруквице, наочарасти привесци са вертикално
издигнутом спојницом) који су настали у домаћим радионицама под утицајем металуршке
производње карпатског басена, односно посебно богатог Хајдушамшон – Апа стила. Велика
количина накита од бронзе из гробова могла би да послужи и за реконструкцију начина
на који је ношен. Остало је отворено питање њихове улоге у погребном култу, у смислу
специфичности употребе одређене према старости, полу и статусу покојника. Из тих разлога поједине промене погребних обичаја објаснили смо и као резултат усвајања нових
обичаја резервисаних за друштвену елиту, насталу кроз процес друштвеног раслојавања
и формирану под утицајем новог социјалног контекста.
У поређењу са ранијим ставовима научника о западносрпској групи, новија истраживања западне Србије доносе и нове квалитативне помаке, који се првенствено односе
на облике гробних конструкција, покретних налаза, те третмана покојника. У њих спада
често коришћење камена за прављење оквира и/или прекривање инхумираних покојника,
као и то што инцинерација значајно претеже над инхумацијом која се може сматрати
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incineration significantly prevails comparing to inhumation, which can be considered as traditional
burial practice in the regions closer to the river Drina and Bosnia. The territory of spreading of the
Western Serbian group could expand to Southwestern Serbia, which almost completely coincides
with the group Belotić – Bela Crkva.
Although it seems that recent results of the chronological analysis refute the thesis on the
existence of a genetic relationship between the representatives of Western Serbian group of the
Middle Bronze Age and Belotić – Bela Crkva group, the time gap of a half of millennium is little
probable, bearing in mind persistent use of tumuli, even subsequent burials in old mounds or
enlarging the earlier necropolises by new tumuli. This chronological gap could probably be completed by graves with incinerated deceased from Kruševlje in Lučani, Ade in Prijevor or central
graves with inhumed deceased from Dubac in Jančići or Grotnica in Guča. A strong autochthonous
basis – where changes are interpreted as a consequence of an internal evolution and interaction
with the neighbouring cultural centres – is confirmed by long term shapes of traditional grave
markers, as a very important cultural distinctive feature, which can also be confirmed by later
graves from the Iron Age in the necropolises of the Bronze Age in Mojsinje, Stapari or Dobrača. In
a relative-chronological sense, the duration of the Western Serbian group of the Middle Bronze
Age in the northernpart of the western Morava basin should be at least partially synchronized
with the development of the older phase of the Paraćin group in its southern part, which is also
testified by transitional characteristics at certain “border“ sites (Mojsinje, Dobrača, Miločaj).
There are also chronological parallels with the Central European cultures – Tumulus culture
and older phase of the Belegiš culture – with which there was a strong cultural interaction.
Based on the results of radiocarbon measurements from the neighbouring areas, we came to the
conclusion that the Western Serbian group should be chronologically classified into the second
half of the 2nd millennium B.C.
Taking into account the previously analysed material and defined parallels with the surrounding area, we have discovered almost complete absence of connections between the Western
Serbian and Vatin group and therefore, we have concluded that the designation Western Serbian
variant of the Vatin group should be changed and, thus, we have suggested – in order to preserve
the continuity with the largely accepted terminology in older literature – to rename it into Western
Serbian group of the Middle Bronze Age.
Unlike a rather great number of graves from the middle phase of the Bronze Age, they
are poorly represented in the Late Bronze Age, which we consider to be a consequence of insufficient investigation. Besides a few grave finds according to which only basic characteristics of
the material culture can be observed, other funerary customs are almost completely unknown
and, in that sense, for the moment no strict regularities can be clearly defined. Skeleton burials are traditionally maintained in the surroundings of Užice (Stapari), similar to the customs
discovered in Eastern Bosnia, while incineration of the deceased is more frequent in the Čačak
region, which could be understood as a consequence of the influence of a large Urnfield complex.
Thus, the area under certain influences from the Southern Pannonia could be extended to the
regions south of the Valjevo mountains and Rudnik, comparing to the earlier defined spreading within the limits of Northwestern Serbia. Small finds are again related to the influences
of cultures from the middle Danube basin (Belegiš II – Gava culture), but there have also been
discovered forms characteristic for the later phase of the Paraćin group, whose interpenetration
has been noted at the site of Preljinska Baluga. Therefore, here we can also suppose an extended
duration of the Western Serbian group of the Middle Bronze Age, possibly until the final phases
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традиционалним начином сахрањивања у областима ближе Дрини и Босни. Територија
распрострањености западносрпске групе могла се проширити и на југозападну Србију,
што се скоро у потпуности поклапа са ранијом групом Белотић – Бела Црква.
Иако се чини да новији резултати хронолошке анализе демантују тезу о постојању
генетске везе између носилаца западносрпске групе средњег бронзаног доба и Белотић
– Бела Црква групе, временски хијатус од пола миленијума је мало вероватан, имајући у
виду упорно коришћење тумула, па чак и накнадна сахрањивања у старијим хумкама или
проширивање ранијих некропола новим тумулима. Хронолошку празнину евентуално
би могли да употпуне гробови са спаљеним покојницима из Крушевља у Лучанима, Ада у
Пријевору или централни гробови са инхумираним покојницима из Дупца у Јанчићима или
Гротнице у Гучи. Јаку аутохтону основу – где се промене тумаче као последица интерне
еволуције и интеракције са суседним културним центрима – потврђују дуготрајни облици
традиционалних надгробних форми, као веома важног културног маркера, што могу да
потврде и каснији гробови из раног и старијег гвозденог доба у некрополама бронзаног доба
у Мојсињу, Стапарима или Добрачи. У релативно-хронолошком слислу, трајање западносрпске групе средњег бронзаног доба у северном делу западног Поморавља требало би бар
делимично синхронизовати са развојем старије фазе параћинске групе у његовом јужном
делу, о чему сведоче и прелазне карактеристике на појединим „пограничним“ локалитетима (Мојсиње, Добрача, Милочај). Хронолошке паралеле се могу повући и са средњоевропским културама – Култура гробних хумки и старија фаза Белегиш културе – са којима
је постојала јака културна интеракција. Послуживши се резултатима радиокарбонских
мерења из суседних области, дошли смо до закључка да би западносрпску групу требало
хронолошки одредити у другу половину II миленијума пре н.е.
Имајући у виду претходно анализирану грађу и дефинисане паралеле са окружењем,
утврдили смо скоро потпуно одсуство веза западносрпске и ватинске групе и према томе
закључили да назив за�а�носр�ска варијан�а ва�инске �ру�е треба изменити и стога предложили – у циљу очувања континуитета са већ увелико прихваћеном терминологијом у
старијој литератури – његово преименовање у за�а�носр�ска �ру�а сре�ње� бронзано� �оба.
Насупрот прилично великом броју гробова из средње фазе развоја бронзаног доба, у
касном бронзаном добу они су слабо заступљени, што сматрамо последицом његове недовољне истражености. Поред неколицине гробних налаза, на основу којих се могу сагледати
само основне особине материјалне културе, остали погребни обичаји скоро су потпуно
непознати и неке чвршће правилности се у том смислу за сада не могу јасније дефинисати.
Скелетно сахрањивање се традиционално задржава у околини Ужица (Стапари), слично
обичајима забележеним у источној Босни, док је спаљивање покојника присутније у регији
Чачка, што би се могло разумети као последица утицаја великог комплекса Поља са урнама.
Тиме би се простор на којем је забележен одређен рефлекс утицаја из јужне Паноније могао
проширити и на подручја јужно од ваљевских планина и Рудника, у односу на раније
дефинисано распростирање у оквирима северозападне Србије. Покретни налази поново
су везани за утицаје култура из средњег Подунавља (Белегиш II – Гава култура), али су
забележене и форме особене за млађу фазу параћинске групе, чије је међусобно прожимање
забележено на локалитету у Прељинској Балузи. Стога се и овде може претпоставити
продужено трајање западносрпске групе средњег бронзаног доба, могуће и до завршних
фаза II миленијума, а ову тезу поткрепљује исти став о мало вероватном наглом престанку
сахрањивања почетком касног бронзаног доба.
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of the 2nd millennium and this thesis is supported by the same opinion that a sudden interruption of burials at the beginning of the Late Bronze Age is little probable.
Having summed up the results of analysis of different aspects of sepulchral practices of
the Bronze Age in the Čačak region, we can conclude that the development of this cultural segment makes an integral part of the development of the Bronze Age cultures in Western Serbia,
while its eastern periphery represents a transitional zone towards other cultural manifestations
typical for Central Serbia.
Future researchers have a clear task: to continue research and constantly enrich the
existing picture of the development, as well as to reconstruct some of its deficiencies in order
to complete the present theories on cultural and chronological units. It is equally important to
motivate further discoveries and excavations of settlements in order to contribute to the solving
of the periodization problem and offer a stronger chronological framework.
The Čačak region represents a very interesting and crucial area for the reconstruction of
numerous and various cultural flows throughout the Bronze Age in Central Balkans. Therefore,
we hope that future researchers will recognize the importance of this region and find a reliable
guide and assiduous companion in our book.
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Сумирајући резултате анализирања различитих аспеката сепулкралне праксе
бронзаног доба на простору регије Чачка, можемо закључити да развој овог културног
сегмента у потпуности чини интегрални део развитка култура бронзаног доба западне
Србије, док њена источна периферија представља прелазни појас ка другим културним
манифестацијама типичним за централну Србију.
Будућим истраживачима остаје јасан задатак: наставак истраживања и стална
надоградња постојеће слике развоја, као и реконструкција одређених њених лакуна
чијим би се познавањем повезале и употпуниле досадашње поставке о културним и хронолошким целинама. Подједнако је важно подстаћи и даља откривања и истраживања
насеља, која би проблему периодизације пружила чвршће постављен хронолошки оквир.
Регија Чачка представља врло занимљиво и кључно подручје за реконструкцију
бројних и различитих културних струјања целим током трајања бронзаног доба на централном Балкану. Стога се надамо да ће и неки будући истраживачи препознати важност
овог терена, а у нашој књизи наћи поузданог водича и истрајног пратиоца.
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Appendix

Bioarchaeological Analysis of Bronze Age
Human Remains from the Čačak and Surrounding Area
by Predrag Radović, MS
National Museum Kraljevo, Trg Svetog Save 2, 36000 Kraljevo, Serbia
Abstract
This paper presents the results of a bioarchaeological analysis of cremated and inhumation human remains coming from nine Bronze Age archaeological sites located in the territory of
Čačak (Serbia): 1) Veliko Polje in Jančići, 2) Dubac in Jančići, 3) Ivkovo Brdo in Krstac, 4) Grotnica
in Guča, 5) Ruja in Dučalovići, 6) Suva Česma in Lučani, 7) Kruševlje in Lučani, 8) Babinjak in Donja
Kravarica, and 9) Mala Kolonija - Beljina in Čačak. Cremations were generally characterized by small
weights. Colour of the cremated remains, bone warping, volume loss, transversal and longitudinal
cracks, delamination, and fragmentation were consistent with high combustion temperatures.
These kinds of changes made it very difficult to make accurate estimations of minimum number
of individuals, sex, and age. Skeletal individuals showed evidence of degenerative disease in the
spine and bad dental health. Both cremated and inhumated records showed subtle indications of
metabolic disease and physiological stress.
Introduction
Archaeological excavations of Bronze Age burial sites in Čačak and the surrounding area
(Serbia) conducted by National Museum in Čačak (Никитовић 1999; Nikitović 2003; Дмитровић
2002, 2006, 2013; Dmitrović 2013) yielded a relatively rich collection of cremated and inhumation
human skeletal remains. However, only a small part of this skeletal collection had previously been
published (Радовић 2013). In order to fill this gap, this paper presents the results of a bioarchaeological analysis of the material from nine Bronze Age archaeological sites located in Čačak and
the surrounding area, including a summary of the previously published study of Dubac in Jančići
(Радовић 2013). Although the sample sizes from each of the nine localities are evidently small,
the results presented here do give some tantalizing clues about the lives and mortuary practices
of the people(s) that occupied the area during the Bronze Age.
Material and methods
The analysis included human cremated and skeletal (inhumation) remains from nine
archaeological sites: 1) Veliko Polje in Jančići, 2) Dubac in Jančići, 3) Ivkovo Brdo in Krstac,
4) Grotnica in Guča, 5) Ruja in Dučalovići, 6) Suva Česma in Lučani, 7) Kruševlje in Lučani, 8)
Babinjak in Donja Kravarica, and 9) Mala Kolonija - Beljin in Čačak. The material is housed at the
National museum in Čačak in its entirety. The sex of the individuals was determined primarily
on the basis of pelvic morphology (Ferembach et al. 1980; Phenice 1969), but metric aspects of
femoral (Stewart 1979; Seidermann et al. 1998) and cranial morphology (Ferembach et al. 1980;
Graw et al. 1999; Loth & Henneberg 1996, 1998; Bass 1995) were also taken into consideration,
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Прилог

Биоархеолошка анализа бронзанодопских
људских посмртних остатака из Чачка и околине
Предраг Радовић, маст. геол.
Народни музеј Краљево, Трг Светог Саве 2, 36000 Краљево
Апстракт
У овом раду су представљени резултати биоархеолошке анализе спаљених и инхумираних посмртних остатака са девет бронзанодопских археолошких локалитета који се
налазе на територији Чачка: 1) Велико Поље у Јанчићима; 2) Дубац у Јанчићима; 3) Ивково
Брдо у Крстацу; 4) Гротница у Гучи; 5) Руја у Дучаловићима; 6) Сува Чесма у Лучанима;
7) Крушевље у Лучанима; 8) Бабињак у Доњој Краварици и 9) Мала Колонија - Бељина
у Чачку. Спаљени скелетни остаци су показали релативно мале тежине. Боја спаљених
остатака, савијање, губитак запремине, попречне и уздужне пукотине, деламинација и
фрагментација били су у складу са високим температурама спаљивања. Ове промене су
значајно отежале процене минималног броја индивидуа, као и њихове полне и старосне
припадности. Инхумирани остаци су показали присуство дегенеративних промена на кичменим пршљеновима и на кичми и денталне болести. И спаљени и инхумирани остаци су
показали присуство суптилних индикатора метаболичких болести и физиолошког стреса.

Увод
Археолошким истраживањима некропола бронзаног доба из Чачка и околине
(Никитовић, 1999; Nikitović, 2003; Дмитровић 2002, 2006, 2013; Dmitrović 2013) сабрана је
релативно богата збирка спаљених и скелетних остатака покојника. Ипак, до сада је детаљно
обрађен и публикован само њен мањи део (Радовић 2013). У овом раду ће бити представљени
резултати биоархеолошке анализе грађе са девет локалитета бронзаног доба из Чачка и
околине, укључујући и сумирану, раније детаљно објављену, анализу остеолошке грађе
са локалитета Дубац у Јанчићима (Радовић 2013). Иако је количина откривеног хуманог
остеолошког материјала оскудна, резултати приказани у овом раду ипак пружају делимичан увид у животе и погребне праксе с тановништва дате регије током бронзаног доба.
Грађа и методи
У анализу су укључени спаљени и инхумирани посмртни остаци са девет локалитета:
1) Велико Поље у Јанчићима; 2) Дубац у Јанчићима; 3) Ивково Брдо у Крстацу; 4) Гротница
у Гучи; 5) Руја у Дучаловићима; 6) Сува Чесма у Лучанима; 7) Крушевље у Лучанима; 8)
Бабињак у Доњој Краварици и 9) Мала Колонија - Бељина у Чачку. Целокупан хумани остеолошки материјал са ових локалитета чува се у Народном музеју у Чачку. Пол покојника је
одређен примарно на основу морфологије карлице (Ferembach et al. 1980; Phenice 1969), али
су такође у разматрање узети и метрички аспекти фемура (Stewart 1979; Seidermann et al.
1998) и морфологија кранијума (Ferembach et al. 1980; Graw et al. 1999; Loth & Henneberg 1996;
1998; Bass 1995), посебно у случајевима када карлица није довољно очувана. Пол дечијих
индивидуа није утврђиван. Исти критеријуми су коришћени и приликом утврђивања пола
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especially in cases where pelvis was not sufficiently preserved. The sex of children was not
determined. Sexing of the cremated remains followed the same set of criteria, with the exception
of the metrical data. The terminology and abbreviations used in determinations of sex followed
those proposed by White et al. (2011, Tab. 18.5). The age was estimated as a stage, following the
system developed by Roksandic & Armstrong (2011), which recognizes eight stages in human
skeletal development and senescence: infancy, early childhood, late childhood, adolescence,
young adulthood, full adulthood, mature adulthood, and senile adulthood. However, in cases of
very incomplete remains, where skeletal/dental markers proposed by Roksandic & Armstrong
(2011) could not be used, additional methods were employed: age assessment based on dental
wear (Lovejoy 1985); ageing of subadults based on skeletal development (Scheuer & Black 2000);
ageing based on dental eruption (Ubelaker 1999). Dental attrition (wear) was scored using the
model proposed by Murphy (1959). Stature was estimated using the method proposed by Trotter
& Gleser (1952). Where available, femoral head diameter was used to calculate body mass, using
method proposed by Ruff et al. (1991). The remains were also inspected for traces of paleopathological conditions (for general reference - Ortner 2003; Waldron 2009; for spinal degenerative
disease – Prescher 1998) and epigenetic variations (for cranial - Hauser & De Stefano 1989; for
postcranial variations - Finnegan 1978). Minimum number of individuals or MNI (the fewest
possible number of individuals in a skeletal assemblage) in cremated remains was estimated by
checking eventual duplication of diagnostic bone fragments, especially those prone to survive
the combustion process – such as dens axis and the petrous part of the temporal (see Schmid &
Larsen 2002). States of preservation and fragmentation were noted for every grave. The colour
of cremated remains was recorded, because it represents an indicator of the temperature of
burning (Holden et al. 1995a, 1995b; Mays 1998). The weights of cremated remains (total and
cranial alone) were also recorded, as is common practice in the analysis of cremated remains
form archaeological and forensic contexts (Gonçalves et al., 2015). Results are presented in the
text and in Tables 1 and 2.

Results
Jančići, Veliko Polje
Grave 2. Skeletal remains of a full adult female individual were discovered in this grave.1
The skeleton is poorly preserved – very fragmented and eroded, due to taphonomic processes. The
preserved part of the mandible shows intra vitam loss of teeth (incisors and molars) and atrophy
of the corpus. Alveolar resorption is pronounced on both the upper and lower jaws, and there is
reactive bone with abscess formation in the region of front teeth and premolars. Occlusal attrition
of preserved molars is pronounced (stages 4-5), and even more pronounced on other teeth (stages
7-8). This skeleton exhibits orbital roof porosity – so-called healed cribra orbitalia. Only one vertebral fragment was preserved – the anterior arch of the atlas – and it shows spondyloarthrosis
(bony growth around the fovea dentis).
1

Sex was determined via morphology of the right mastoid process and mandible. Complete fusion of medial clavicle indicates
a full adult.

274

спаљених особа, са изузетком метричких података. Полна припадност је представљена
скраћеницама које су предложили Вајт и колеге (White et al. 2011, Tab. 18.5). Старост
индивидуа је одређивана према стадијумима који су развиле Роксандић и Армстронг
(Roksandic & Armstrong 2011). Оне су предложиле посматрање осам стадијума развоја и
старења људског скелета: инфантилни стадијум, стадијуме раног и касног детињства,
адолесценције и четири одрасла (адултна) стадијума – млађи, пуни, зрели и сенилни
стадијум. Ипак, у случајевима слабо очуваних остатака покојника, где наведени метод
није могао бити коришћен, употребљени су додани методи: процена година на основу
зубне абразије (Lovejoy 1985); процена година субадулта базирана на скелетном развоју
(Scheuer & Black 2000); процена индивидуалне старости на основу ерупције зуба (Ubelaker
1999). Дентална абразија је процењена према моделу који је развио Марфи (Murphy 1959).
Телесна висина је израчуната на основу формула које су дефинисали Тротер и Глезер
(Trotter & Gleser 1952). Када је било довољно података, пречник главе фемура је послужио
за израчунавање телесне масе (Ruff et al. 1991). Посмртни остаци су такође прегледани
ради утврђивања евентуалног присуства палеопатолошких промена (општи подаци –
Ortner 2003; Waldron 2009; за дегенеративне болести кичме - Prescher 1998) и епигенетских
варијација (за кранијум – Hauser & De Stefano 1989; за посткранијалне варијације – Finnegan
1978). Међу спаљеним гробовима минимални број индивидуа (МБИ) (најмањи могући
број индивидуа у датој групи скелетних остатака) је процењиван провером евентуалног
дуплирања дијагностичких фрагмената костију, посебно оних резистентних на процес
сагоревања – нпр. dens axis and pars petrosis темпоралне кости (погледати Schmid & Larsen
2002). Стање очуваности и фрагментација забележени су за сваки појединачни гроб.
Забележена је боја спаљених костију будући да она представља индикатор температуре
спаљивања (Holden et al. 1995a; 1995b; Mays 1998). Тежина спаљених костију (укупна и
кранијална издвојено) такође је забележена, што представља устаљену праксу у анализи
спаљених остатака покојника из археолошког или форензичког контекста (Gonçalves et
al. 2015). Резултати су представљени у тексту и Табелама 1 и 2.

Резултати
Јанчићи, Велико Поље
Гроб 2. У овом гробу су откривени скелетни остаци одрасле индивидуе женског пола
(пуни адултни стадијум).1 Скелет је слабо очуван – услед тафономских процеса је веома фрагментован и еродиран. На очуваним деловима мандибуле запажа се заживотни губитак зуба
(секутића и молара) као и атрофија корпуса. Алвеоларна ресорпција је изражена на горњој
и доњој вилици, а видљиво је и стварање реактивне кости са абцесима у региону предњих
зуба и премолара. Оклузална абразија је изражена на сачуваним моларима (4–5. степен)
и на осталим зубима (7–8. степен). Запажена је порозност крова очне дупље – такозвана
залечена cribra orbitalia. Сачуван је само један фрагмент кичменог пршљена – предњи лук
атласа – који показује знаке спондилоартрозе (у виду коштаног раста око fovea dentis).
1

Пол је одређен на основу морфологије десног мастоидног наставка и мандибуле. Комплетирана фузија медијалне
клавикуле указује на пун стадијум одрасле индивидуе.
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Grave 3 (Urn 1)
This urn contained cremated remains of minimum one adult individual of indeterminate
2
sex. Total weight of the remains is 460 g, 122 g of which are cranial fragments. Bones are evenly
fragmented, mostly small fragments. Pieces of long bone diaphyses and pieces of flat neurocranial
bones make up the largest portion of the remains. Parts of both petrous pyramids and one dental
root were identified. Bone colour is almost completely white.

Jančići, Dubac

Mound 1, Grave 2. Skeletal remains of a child (early childhood) were discovered in
this grave. 3 The skeleton is in a very poor state of preservation – only neurocranial flat bone
fragments are present.

Mound 1, Grave 5. Skeletal remains of a full adult female individual were discovered in
this grave. 4 Although all major skeletal regions are present in the material, the skeleton is badly
preserved, with pronounced fragmentation and erosion. The body mass of the individual was
estimated to be 52.02 kg. Occlusal attrition is pronounced on all teeth (stages 4-5). Lower front
teeth show pronounced calculus deposits. The mandible shows intra vitam loss of the lower
right wisdom tooth. The front teeth display linear hypoplasia. Interestingly, the lower right
canine shows paired roots, where the shorter one is bucally oriented. Although the spinal skeleton is very fragmented, zygapophyseal joints of cervical and thoracic vertebra show traces of
degenerative pathological changes (pitting). The right humerus shows an epigenetic variant – a
septal aperture 6 mm wide. Some cranial bones display green staining. It should be noted that
the material also contains a fragmented left clavicle belonging to a different individual.

Mound 1, Grave 6. Skeletal remains of a mature adult male were discovered in this
grave. The largest part of the cranium is preserved, albeit warped due to taphonomic processes.
All postcranial skeletal regions are present in the material, although fragmented. Surface erosion of the bone and enamel is pronounced. The stature of the individual, as estimated on the
basis of the maximum length of the right femur, was 174 ± 3 cm. The body mass was estimated
to be 75.66 kg. Occlusal attrition is pronounced (stages 5-7). Mild degenerative changes are
present in the spine (spondylopathia deformans). Marginal osteophytosis is most prominent
in the lumbar vertebra, on bodies (spondylosis deformans) and diarthroses (spondyloarthrosis
deformans), but similar changes are also found throughout the individual’s vertebral column.
A few thoracic vertebral bodies show Schmorl’s nodes. It should be noted that the material also
contains a tooth (first upper molar) and a left mandibular condyle that belong to a different
individual/individuals.
5

2

The total weight of the remains, size/robustness of long bones and incipient obliteration of cranial sutures indicate an adult individual.

3

Morphological details of the left temporal – complete formation of the external acoustic meatus and closure of the foramen of Huschke
(Scheuer & Black 2000) – show that the remains belonged to a child (5 years of age or more).

5

The sex was determined by looking at pelvic morphological aspects. Complete obliteration of fusion lines in the preserved vertebra
indicates a mature adult.

4

The sex was determined via pelvic and cranial morphology. Epiphyseal fusion of the medial clavicle indicates a full adult.
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Гроб 3 (Урна 1). У овој урни су откривени спаљени остаци најмање једне одрасле
индивидуе неодређеног пола.2 Укупна тежина остатака је 460 g, од којих 122 g припада
кранијалним фрагментима. Кости су уједначено фрагментоване, углавном фрагменти
малих димензија. Комади дијафиза дугих костију и пљоснатих костију неурокранијума
чине највећи део остатака. Идентификовани су петрозни делови обе темпоралне кости и
део једног зубног корена. Боја костију је скоро у потпуности бела.

Дубац у Јанчићима

Хумка I, гроб 2. У гробу су откривени скелетни остаци детета (стадијум раног
детињства).3 Скелет је врло лоше очуван – присутни су само фрагменти пљоснатих костију
неурокранијума.

Хумка I, гроб 5. У гробу су откривени скелетни остаци одрасле женске индивидуе (пун одрасли стадијум). 4 Иако су све групе костију присутне у материјалу, скелет је
генерално лоше очуван, са високим степеном фрагментације и ерозијом. Процењено је
да је индивидуа имала телесну масу од 52,02 kg. На свим зубима је изражена оклузална
абразија (4–5. степен). Доњи предњи зуби показују знатне наслаге каменца. На доњој
вилици десни умњак је изгубљен за живота. Предњи зуби показују присуство линеарне
хипоплазије. Занимљиво је да доњи десни очњак има удвојени корен, од којих је краћи
букално оријентисан. Иако је скелет кичме веома фрагментован, на зигапофизама вратних
и грудних пршљенова приметни су трагови дегенеративних патолошких промена (јамице).
На десном хумерусу се запажа епигенетска варијација – септални отвор ширине 6 mm. На
појединим кранијалним костима се уочавају зелене флеке. Треба напоменути да је међу
овим материјалом идентификована и фрагментована лева клавикула друге индивидуе.

Хумка I, гроб 6. У гробу су откривени скелетни остаци зрелог одраслог мушкарца.5Очуван
је највећи део кранијума, иако је деформисан тафономским процесима. У материјалу су присутнисви делови посткранијалног скелета, додуше фрагментовани. Изражена је и ерозија
површина костију и глеђи. Висина покојника, процењена на основу максималне дужине
десног фемура, износила је 174 ± 3 cm. Маса тела је процењена на 75,66 kg. Оклузална
абразија је изражена (5–7. степен). На кичми су евидентиране благе дегенеративне промене (spondylopathia deformans). Маргинална остеофитоза је најизраженија на лумбалним
пршљеновима, на телима (spondylosis deformans) и диартрозама (spondyloarthrosis deformans),
мада су сличне промене такође евидентиране дуж читавог кичменог стуба. На неколико
грудних кимених пршљенова уочени су Шморлови дефекти. Потребно је нагласити да је у
материјалу издвојен зуб (први горњи кутњак) и леви кондил доње вилице који припадају
различитој индивидуи/индивидуама.
2

Укупна тежина остатака, величина/робустност дугих костију и почетна облитерација кранијалних сутура указују
на одраслу индивидуу.

4

Пол је одређен на основу морфологије кранијума и карлице. На основу фузије медијалне епифизе клавикуле одређује
се старост индивидуе у пуни одрасли стадијум.

3

5

Морфолошке промене на левој темпоралној кости – завршена формација meatus acusticus externus и затварање
Хушкеовог форамена (Scheuer & Black 2000) – показују да остаци припрадају дечјој индивидуи (старости од 5 или
више година).

Пол је установљен посматрањем морфолошких аспеката карлице. Комплетна облитерација линија фузије на очуваним пршљеновима указује на зрелу одраслу индивидуу.
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Mound 1, Grave 9. Skeletal remains of an adult female were discovered in this grave. 6 The
skeleton is in a very poor state of preservation – very fragmented and eroded – although the cranium is somewhat more complete. Occlusal attrition of teeth (most are preserved) is mild (stages
3-4). Some cranial bones show traces of green staining on their surface. It should be noted that the
material also contains a small cremated bone fragment, white and grey in colour.

Mound 2, Grave 1. Cremated remains of minimum one adult individual, possibly female,
were discovered in this grave.7 Total weight of the remains is 975 g, 158 g of which represent
cranial fragments. The material shows a lot of large fragments (up to 104 mm long), so many
robust parts of the skeleton could be identified – fragments of cranial bones, dental roots, ribs,
sternum, vertebrae, sacrum, limb bone fragments, manual and pedal bones etc. The colour of
the remains is mostly yellow-white, but some cranial fragments (inner laminas and diploe of
neurocranial bones) are grey. Postcranial fragments (parts of the left ischium and vertebral
bodies) display turquoise staining.

Mound 2, Grave 4. Skeletal remains of a mature adult male individual were discovered in
this grave.8 The skeleton is relatively complete, but with pronounced erosion and fragmentation
(which is particularly applicable to the skull, vertebrae, ribs, hands and feet). The stature of the
individual, as estimated on the basis of the maximum length of the right femur, was 170.18 ± 3.27 cm.
The body mass was estimated to be 66.53 kg. Dentally, occlusal attrition is between stages
3 and 4, except for third molars which show only beginnings of tooth wear (stage 1-2); mild accumulations of dental calculus were also observed. Preserved bodies of thoracic and lumbar vertebrae show Schmorl’s nodes; no traces of marginal osteophytosis were found on the spine. In terms
of epigenetic variations, there are: a triangular (3.6 x 2.6 x 2.6 mm) ossicle at lambda, an ossicle
(1.6 x 0.5 mm) at left asterion, a conspicuous third trochanter of the left femur (on the right femur
there is only a mild protrusion) and a septal aperture (5.5 mm wide) of the left humerus.
Mound 2, Grave 6. Skeletal remains of an adolescent of indeterminate sex were discovered
in this grave.9 The skeleton is very poorly preserved, very fragmented and eroded. Occlusal attrition of the preserved teeth is mild (stages 2-3).

Mound 3, Grave 1. Skeletal remains of an adult female were discovered in this grave.10
The skeleton is poorly preserved (very fragmented and eroded), although the cranium is in a better state of preservation compared to postcranium. Teeth show stage 4 occlusal attrition; there
were mild accumulations of dental calculus, and upper canines show linear enamel hypoplasia.
6

The sex was determined via cranial morphology, and confirmed by looking at femur (linea aspera). Epiphyseal fusion of the ulna and
radius indicate an individual older than 14–17 years (Scheuer & Black, 2000). Also, all permanent molars are erupted. There were
no indications that cranial obliteration had already begun, and no indications of dental attrition of third molars (Lovejoy, 1985), so
this was probably a younger adult individual.

7

Epiphyseal fusion was finished on all long bones, indicating an adult. Closure of iliac crests, finished ring epiphyses fusion on vertebrae, and no observable degenerative changes indicate a full adult individual. Linea aspera and supramastoid crest are gracile,
pointing to a possible female sex.

8

The sex was determined using pelvic morphology, and confirmed by looking at the diameter of the femoral head. The age stage
(mature adult) was estimated on the basis of the complete obliteration of all fusion lines on vertebrae.

9

Since epiphyses of the tibia and radius were not fused, and since the material shows fully erupted permanent canines, it was concluded that the remains belonged to an adolescent. The sex was not determined, since no relevant skeletal elements (pelvis) were
preserved in the material.

10 The sex was determined primarily by looking at the pelvis, and was confirmed by femoral and cranial morphologies. While neurocranial aspects were robust, postcranial and mandibular aspects indicated a female. Due to the bad preservation of the skeleton,
it was only concluded that the remains belonged to an adult.
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Хумка I, гроб 9. У гробу су откривени скелетни остаци одрасле жене. 6 Скелет је
врло лоше очуван – врло је фрагметнован и еродиран – једино су кости лобање нешто комплетније. Оклузална дентална абразија (зуби су углавном сачувани) је блага (3–4. степен).
На појединим костима лобање виде се трагови мрља зелене боје. Треба нагласити да је и
овај материјал садржавао мању количину спаљених костију, беле и сиве боје.

Хумка II, гроб 1. У гробу су откривени спаљени остаци најмање једне одрасле индивидуе, могуће жене.7 Укупна тежина остатака износи 975 g, од којих 158 g представља фрагменте кранијума. У материјалу се налази доста крупних фрагмената (до 104 mm дужине),
што је омогућило идентификацију већег броја робустних делова скелета – фрагмената
кранијалних костију, коренова зуба, ребара, грудна кост, пршљенови, крсна кост, фрагменти
костију удова, кости шака и стопала итд. Боја спаљених остатака је углавном жутобела, мада
су поједини фрагменти лобање, поготово унутрашње ламине и диплое неурокранијалних
костију, сиве боје. Посткранијални фрагменти (делови леве седалне кости и тела кичмених
пршљенова) били су тиркизне боје.
Хумка II, гроб 4. У гробу су откривени скелетни остаци зреле одрасле мушке индивидуе. 8 Скелет је релативно комплетан, али са наглашеном ерозијом и фрагментацијом
(што се посебно односи на лобању, пршљенове, ребра, шаке и стопала). Висина индивидуе,
процењена на основу максималне дужине десног фемура, износила је 170 ± 3 cm. Маса тела
је процењена на 66,53 kg. Оклузална абразија кретала се између 3. и 4. степена, осим код
трећег молара, где је запажена само почетна фаза абразије (1–2. степен); приметне су такође
и благе наслаге зубног каменца. Очувана тела грудних и слабинских пршљенова показују
присуство Шморлових дефеката; на кичми није било трагова маргиналне остеофитозе. Када
је реч о епигенетским варијацијама, уочене су: троугаона кост у ламбди (3,6 x 2,6 x 2,6 mm),
осикулум левог астериона (1,6 x 0,5 mm), изражен trochanter tertius левог фемура (на десном
је само благо испупчење) и септални отвор на левом хумерусу (5,5 mm ширине).

Хумка II, гроб 6. У гробу су откривени скелетни остаци адолесцента неодређеног
пола. Скелет је врло лоше очуван, веома фрагментован и еродиран. Оклузална дентална
абразија је блага (2–3. степен).
9

Хумка III, гроб 1. У гробу су откривени скелетни остаци одрасле женске индивидуе.10
Скелет је лоше очуван (врло фрагментован и еродиран), премда је лобања у поређењу са
посткранијалним делом скелета боље очувана. Оклузална дентална абразија је 4. степена;
6

7
8
9

Пол је одређен на основу морфологије лобање и потврђен посматрањем фемура (linea aspera). Фузија епифиза улне и
радијуса указује на индивидуу старију од 14–17 година (Scheuer & Black 2000). Такође, запажено је да су избили сви
стални молари. Будући да није било индикација о почетку кранијалне облитерације као и зубне абразије трећих
молара (Lovejoy 1985), вероватно је у питању млађа одрасла индивидуа.
Фузија епифиза је завршена на свим дугим костима, што указује на одраслу индивидуу. Затварање crista illiaca,
завршена фузија прстенастих епифиза на телима кичмених прешљенова, као и недостатак дегенеративних промена
на кичми, показују да се вероватно ради о индивидуи у пуном одраслом стадијуму. Linea aspera и супрамастоидна
креста су грацилне, што указује на могућност да је у питању индивидуа женског пола.

Пол је одређен посматрањем морфологије карлице, и потврђен посматрањем дијаметра главе фемура. Стадијум
старости индивидуе (зрели адулт) процењен је на основу завршене облитерације свих линија фузије на телима
кичмених пршљенова.

С обзиром да епифизе тибије и радијуса нису биле срасле и с обзиром да материјал показује присуство у потпуности
избилих сталних очњака, закључено је да су остаци припадали адолесценту. Пол није одређен, пошто релевантни
скелетни елементи (карлица) нису очувани.

10 Пол је примарно одређен посматрањем пелвиса и потврђен морфологијама фемура и лобање. Док су неурокранијални
морфолошки аспекти били робустни, посткранијални и мандибуларни аспекти су указивали на женски пол. Због
лоше очуваности скелета, једино је било могуће извести закључак да се ради о остацима одрасле индивидуе.
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The upper second premolar shows Tomes’ root type (Hillson, 1996). Most of the cranial bones
and phalanges of the hand display green staining.

Mound 3, Grave 2. Skeletal remains of a child (early childhood stage) were discovered
in this grave.11 The skeleton is in a poor state of preservation (fragmented and eroded), mostly
presented with cranial fragments (including deciduous dentition).

Mound 3, Grave 3. Skeletal remains of a child (late childhood stage) were discovered in
this grave.12 The skeleton is poorly preserved, with very pronounced fragmentation of bones.

Mound 3, Grave 4. Skeletal remains of a child (early childhood stage) were discovered in
this grave.13 The skeleton is in a poor state of preservation (fragmented and eroded).

Mound 3, Grave 5. Skeletal remains of minimum two individuals were discovered in this
grave. The remains are poorly preserved (fragmented and eroded), and most fragments belong to
an adult female; a small number of cranial fragments and one deciduous tooth belong to a child in
early stage of childhood.14 Occlusal attrition in the adult’s dentition is pronounced (stages 5-7). The
adult also lost all lower incisors and first premolars intra vitam, which resulted in the beginnings
of atrophy of the mandible. Lumbar vertebral bodies show pronounced degenerative changes –
pitting on the proximal and distal surfaces, and in one case intervertebral ossification (a possible
manifestation of synostosing osteochondrosis intervertebralis).

Mound 3, “unknown grave”. This grave contained osteological remains of minimum 5 different individuals. Although the remains are generally in a very poor state of preservation, many
hard skeletal fragments (parts of temporals, lower jaws, teeth etc.) were preserved in sufficient
detail to provide estimations of sex and age of the individuals.
• Skeletal remains of an adult individual, possibly female.15 Occlusal attrition is pronounced
(stages 6-7). Both temporal bone fragments show the presence of a squamomastoid suture.
Much of the cranial fragments show green staining.
• Skeletal remains of two children (early childhood stage).16
• Skeletal remains of an adolescent individual of indeterminate sex.17 The teeth show early
stages of occlusal attrition (stages 2-3).
• Two white-coloured fragments of cremated bone (fragments of long bone diaphyses).
11 The age stage was estimated by looking at dental eruption. Using the method proposed by Ubelaker (1999), the individual wаs 4 ±
1 years old at the time of death.
12 The age stage was estimated by looking at dental eruption pattern. According to Roksandic & Armstrong (2011), the stage between
the eruption of first permanent tooth and permanent canines is called late childhood. Using the method proposed by Ubelaker
(1999), the individual was 6 ± 2 years old at the time of death.
13 The age stage was estimated by looking at dental eruption pattern. Following the method proposed by Ubelaker (1999), it was
estimated that the individual was 4 ± 1 years old at the time of death.

14 The sex was determined on the basis of the cranial morphology, since no usable pelvic or femoral elements were preserved. The
fused medial clavicle certainly indicates a full adult; however, pronounced attrition (Lovejoy, 1985) and intra vitam loss of dentition
point to a mature adult. The preserved dentition of the child shows that it was 5 ± 1.5 years old at the time of death (the method
of Ubelaker, 1999).
15 The possible sex of the individual was only indicated by very a gracile mastoid process.

16 Permanent molars had not erupted in these individuals. Following the method of Ubelaker (1999), one child was 3 ± 1 years old,
and other was 4 ± 1 years old at the time of death.

17 The age stage was estimated on the basis of the dentition – permanent canines were fully erupted, but third molars had not erupted
yet. Following Ubelaker (1999), the individual was 15 ± 3 years old.
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приметне су и благе наслаге зубног каменца, док је на горњим очњацима примећена линеарна
хипоплазија глеђи. На другом горњем предкутњаку запажен је Томесов тип корена (Hillson
1996). На већини костију лобање и фалангама шака запажено је присуство зелених мрља.
Хумка III, гроб 2. У гробу су откривени скелетни остаци детета (стадијум раног
детињства).11 Скелет је врло лоше очуван (фрагментован и еродиран) и потврђњн углавном
фрагментима лобање (укључујући и млечне зубе).
Хумка III, гроб 3. У гробу су откривени скелетни остаци детета (стадијум касног
детињства).12 Скелет је лоше очуван, са наглашеном фрагментацијом костију.

Хумка III, гроб 4. У гробу су откривени скелетни остаци детета (стадијум раног
детињства).13 Скелет је у лошем стању очуваности (фрагментован и еродиран).

Хумка III, гроб 5. У гробу су откривени скелетни посмртни остаци најмање две индивидуе. Остаци су слабо очувани (фрагментовани и еродирани) и већина фрагмената припада
одраслој жени; мањи број фрагмената лобање и један млечни зуб припадају детету у раном
стадијуму детињства.14 Оклузална абразија зуба одрасле индивидуе је наглашена (5–7. степен).
Адулт је такође био изгубио све доње секутиће и прве предкутњаке за живота, што је условило
почетак атрофије доње вилице. Тела слабинских пршљенова показују изражене дегенеративне
промене – јамице на проксиманим и дисталним површинама и у једном случају међупршљенску
осификацију (могућа манифестација синостозирајућег osteochondrosis intervertebralis).
Хумка III, “непознати гроб”. Овај гроб је садржао остатке најмање пет различитих
индивидуа. Иако су остаци генерално у врло лошем стању очуваности, на основу делова
темпоралних костију, доње вилице, зуба итд. било је могуће проценити полну припадност
и индивидуалну старост.
• Скелетни остаци одрасле индивидуе, могуће женског пола.15 Оклузална абразија је
наглашена (6–7. степен). Оба фрагмента темпоралне кости показују присуство сквамомастоидног шава. На већини кранијалних фрагмената видљиве су зелене мрље.
• Скелетни остаци двоје деце (стадијум раног детињства).16
• Скелетни остаци адолесцента неодређеног пола.17 Зуби показују ране степене
оклузалне абразије (2–3. степен).
• Два фрагмента спаљених костију беле боје (делови дијафиза дугих костију).

11 Старосни стадијум је одређен посматрањем схеме денталне ерупције. Коришћен је метод који је предложио Убелакер
(Ubelaker 1999), што је показало да се ради о индивидуи која је у тренутку смрти имала 4 ± 1 година.
12 Старосни стадијум је одређен посматрањем схеме денталне ерупције. Према Роксандић и Армстронг (Roksandic
& Armstrong 2011), стадијум између ерупције првог сталног зуба и сталних очњака назива се касно детињство.
Користећи метод који је предложио Убелакер (Ubelaker 1999), закључено је да је индивидуа имала 6 ± 2 година у
тренутку смрти.
13 Старосни стадијум је одређен посматрањем схеме денталне ерупције. Пратећи метод који је предложио Убелакер
(Ubelaker 1999), процењено је да је индивидуа имала 4 ± 1 година у тренутку смрти.

14 Пол је одређен на основу морфологије кранијума, пошто релевантни елементи карлице и фемура нису били
очувани. Завршена фузија медијалне епифизе клавикуле свакако указује на пуног адулта; међутим, изражена
дентална абразија (Lovejoy 1985) и заживотни губитак зуба, указују на зрелог адулта. Очувана дентиција детета
показује да је имало 5 ± 1,5 година у тренутку смрти (Ubelaker 1999).
15 Могући пол индивидуе је одређен на основу присуства изразито грацилног мастоидног наставка.

16 Стални молари нису били избили код ових индивидуа. Према методу Убелакера (Ubelaker 1999), једно дете је имало
3 ± 1 година, а друго 4 ± 1 година у тренутку смрти.
17 Узраст је одређен на основу посматрања дентиције – стални очњаци су били у потпуности избили, али трећи
кутњаци још нису. Према методи Убелакера (Ubelaker 1999), индивидуа је имала 15 ± 3 година.
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Mound 4, Grave 118 . Cremated remains of minimum one individual, probably an adolescent or
a young adult, possibly a male, were discovered in this grave.19 Total weight of the remains is 796 g,
54 g of which are cranial fragments. The material mainly consists of small fragments, although
there is a significant portion of larger (up to 69 mm long) fragments. Pieces of long bone diaphyses
and pieces of flat neurocranial bones make up the largest portion of the remains. The following
parts of the skeleton were identified: left supraorbital fragment, left petrous pyramid, left condylar process of the mandible, mandibular corpus fragment, dental fragments, fragments of the
ribs and vertebrae (mostly bodies), parts of both iliac bones, many limb bone articular fragments,
etc. Bone is mainly white-coloured, although some elements (fragments of vertebrae, phalanx and
neurocranium – especially inner laminas and diploe) also display grey and black colouration. Some
fragments show turquoise staining.
Mound 4, Grave 2. Cremated remains of minimum one individual, probably an adolescent
of indeterminate sex, were discovered in this grave.20 Total weight of the remains is 112 g, 12 g of
which are cranial fragments. Most pieces represent fragments of long bone diaphyses (59 mm to
less than 1 mm long). The following parts of the skeleton were identified: left half of maxilla, pieces
of the left sphenoidal and petrous part of the right temporal, rib fragments, pieces of vertebrae,
parts of the left ilium, parts of heads of the humerus and femur, hand phalanges, etc. Bone fragments are white-coloured, but there are also some pieces of long bone diaphyses, atlas, ribs and
temporals that display grey and black colouration. Some fragments show turquoise staining. The
human osteological remains material also contained a small flint flake.

Mound 4, “skeletal remains”. This skeletal material, mixed with cremated remains, comes
from the segment B, and it was concentrated in the central part of the Mound 4. The minimum
number of individuals for this group of bones is two. The remains consist of two neurocranial
fragments (frontal or parietal squama), four fragmented diaphyses of limb bones, as well as of
few smaller diaphyses fragments. The cranial fragments belonged to two different individuals,
probably a child and an adult (fragments are 2 and 6 mm thick, respectively). Among pieces of
diaphyses, two humeri (right and left of the same, older individual) could be identified. Pieces are
eroded and display old (postdepositional) breakage.

Krstac, Ivkovo Brdo

Mound 1, Grave 1 (“stone grave“). Cremated remains of minimum one individual, an adolescent or adult of indeterminate sex, were discovered in this grave.21 Total weight of the remains
is 487 g, 118 g of which are cranial fragments. The bones are evenly fragmented, there are no
large fragments. The largest portion of the remains is made up of flat neurocranial fragments
18 “Mound 4” is also known as “Mound 7”, as published by Дмитровић (2013).

19 The preserved vertebral fragment does not show a complete ring epiphysis fusion, which indicates that one individual was a
younger adult. Also, dental analysis shows complete formation of permanent dentition roots. Concerning the sex of the individual,
one frontal fragment shows a relatively dull supraorbital margin, which indicates male sex (Graw et al., 1999).
20 Vertebral fragments show no ring epiphyses union, indicating a non-adult individual. Humeral proximal epiphyses were not fused,
indicating an individual younger than 15 to 19 years (if male) or younger than 12 to 19 years (if female) (Scheuer & Black, 2000).
The sex could not be determined on the basis of available material.
21 The fragment of the radius shows a complete fusion of the proximal epiphysis, which happens between 11 and 13 years in females,
and between 14 and 17 years in males (Scheuer & Black, 2000). Also, fragments of long bone diaphyses are rather robust, and there
is permanent dentition present. This indicates an adolescent or adult individual. However, there were no relevant skeletal elements
to determine the sex.
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Хумка IV (VII), гроб 1.18 У овом гробу су откривени спаљени остаци минимум једне
индивидуе, вероватно адолесцента или младог адулта, могуће мушкарца.19 Укупна тежина
остатака је 796 g, од којих 54 g припада кранијалним фрагментима. Материјал се претежно
састоји од мањих фрагмената, мада има и већих (до 69 mm дугих). Делови дијафиза дугих
костију и делови пљоснатих костију неурокранијума сачињавају највећи део остатака.
Идентификовани су следећи делови скелета: леви супраорбитални фрагмент, петрозни део
леве темпоралне кости, леви кондиларни наставак и део тела доње вилице, фрагменти зуба,
фрагменти ребара и кичмених пршљенова (углавном тела), делови обе бедрене кости, бројни
фрагменти зглобних површина костију удова итд. Кости су углавном беле, иако одређени
елементи (фрагменти кичмених пршљенова, фаланги и неурокранијума – поготову унутрашње ламине и диплое) имају сиву и црну боју. Неки фрагменти имају мрље тиркизне боје.

Хумка IV (VII), гроб 2. У овом гробу су откривени спаљени остаци минимум једне
индивидуе, вероватно адолесцента, неодређеног пола.20 Укупна тежина остатака је 112 g,
од којих 12 g припада кранијалним фрагментима. Већина фрагмената представља делове
дијафиза дугих костију (дужине од 59 mm до испод 1 mm). Идентификовани су делови
скелета: лева половина максиле, делови леве клинасте и петрозни део десне темпоралне
кости, фрагменти ребара, делови кичмених пршљенова, делови леве бедрене кости, делови
глава хумеруса и фемура, фаланге шака итд. Фрагменти кости су беле боје, али такође
има и нешто делова дијафиза дугих костију, атласа, ребара и темпоралних костију који
имају сиву и црну боју. Неки фрагменти имају мрље тиркизне боје. У хуманом остеолошком материјалу пронађен је и један мали кремени одбитак.
Хумка IV (VII), “скелетни остаци”. Овај скелетни материјал, помешан са спаљеним
остацима, откривен је у хумци Б. Остаци су били концентрисани у централном простору
хумке. Најмањи број индивидуа за ову групу остатака износи 2. Остаци се састоје од два
неурокранијална фрагмента (фронтална и паријетална сквама), четири фрагментованих дијафиза костију удова, као и неколико мањих фрагмената дијафиза. Кранијални
фрагменти су припадали двема различитим индивидуама, вероватно детету и адулту
(фрагменти имају дебљину 2 и 6 mm). Међу деловима дијафиза, два хумеруса (десни и
леви исте, старије, индивидуе) су могла бити идентификована. Делови су еродирани и
показују старе постдепозиционе ломове.

Ивково Брдо у Крстацу

Хумка I, гроб 1 (“камени гроб“). У овом гробу су откривени спаљени остаци најмање
једне индивидуе, адолесцента или адулта неодређеног пола.21 Укупна тежина остатака је 487
g, а од тога 118 g припада кранијалним фрагментима. Кости су уједначено фрагментоване, без
18 “Хумка 4” је такође позната као “Хумка 7” у публикацији који је приредила Дмитровић (2013).

19 Очувани фрагмент кичменог пршљена показује незавршену фузију прстенастих епифиза, што указује да је једна
индивидуа била млађи адулт. Такође, анализа зуба показује присуство комплетно формираних коренова сталних
зуба. Што се тиче пола индивидуе, један фрагмент чеоне кости показује релативно облу супраорбиталну ивицу,
што указује на мушки пол (Graw et al. 1999).

20 Фрагменти кичмених пршљенова не показују срастање прстенастих епифиза, што указује на субадулта. Проксималне
епифизе хумеруса нису биле срасле, што указује на индивидуу млађу од 15 – 19 година (ако се ради о индивидуи
мушког пола) или млађу од 12 – 19 година (ако се ради о индивидуи женског пола) (Scheuer & Black 2000). Није било
могуће одредити пол на основу доступног материјала.
21 Фрагмент радијуса показује да је завршено срастање проксималне епифизе, што се код индивидуа женског пола одиграва
између 11. и 13. године живота, а код индивидуа мушког пола између 14. и 17. године (Scheuer & Black 2000). Такође,
фрагменти дијафиза дугих костију су робустни, а присутна је стална дентиција. Ово показује да се ради о адолесцентној
или одраслој индивидуи. Међутим, нису очувани релевантни скелетни елементи за одређивање пола индивидуе.
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and fragments of long bone diaphyses. The following parts of the skeleton were identified: parts
of a petrous pyramid, the left half of maxilla, the proximal end of radius, parts of articular bone
surfaces, and two dental roots (incisive and premolar). Bone colour is yellow-white. Parts of the
cranial and postcranial skeleton show turquoise staining.

Mound 2, “pyre in centre of the mound“22 . Cremated remains of minimum one individual,
possibly an adult or adolescent of indeterminate sex, were discovered in this part of Mound 2.23
Total weight of the remains is 117 g. Material consists mostly of long bone diaphyseal fragments
(larger – up to 6 cm long, and smaller, centimetre/millimetre-sized) and a few articular postcranial
fragments. Bone colour is white.

Mound 3, Grave/Urn 1. This urn contained cremated remains of minimum one individual,
a full or mature adult of indeterminate sex.24 Total weight of the remains is 856 g, of which 93 g
are cranial fragments. The bones are evenly fragmented, and fragments are relatively large.
Fragments of long bone diaphyses, ribs, articulations and vertebrae dominate the material. The
following parts of the skeleton were identified: the petrous part of the temporal bone, mandibular
fragments (posterior alveolar segments and right head of the mandible), numerous fragments of
the vertebrae, pelvis, scapulae, femora, radii, tarsal bones etc. Bone colour is mostly yellow-white.
A few bone fragments display turquoise stains.

Mound 3, Grave/Urn 2. This urn contained cremated remains of minimum one adult individual, possibly female.25 Total weight of the remains is 982 g, with 154 g of those being cranial
fragments. Remains contain a large portion of small (a few millimetres long) bone fragments, but
also a lot of larger (up to 11 cm long) fragments. Almost all major skeletal regions are represented
in the material, but diaphyses of limb bones and flat neurocranial fragments are the most numerous
elements. The following parts of the skeleton were identified: petrous and mastoid parts of the both
temporals, mandibular fragments, a few dental root fragments, parts of the calotte, fragments of
vertebrae and ribs, a few pelvic fragments, parts of various postcranial articulations, specific limb
bone fragments etc. Parts of cranial and postcranial skeleton display turquoise staining. Alveolar
parts of the mandible show intra vitam loss of dentition (a few frontal teeth and one molar). Bone
colour is mostly yellow-white, but there are also grey coloured fragments, mostly cranial.
Mound 3, Grave/ Urn 3. This urn contained cremated remains of minimum one individual, probably of a child. 26 Total weight of the remains is 169 g, 91 g of which are cranial
fragments. The bones are evenly fragmented and fragments are not large – usually only a few
millimetres or centimetres long, and only a few fragments are longer than 4 cm. Fragments
of the neurocranium and long bones again dominate the material. The following parts of the
skeleton were identified: petrous parts of both temporals, jaw fragments, basilar part of the
22 The material was packed in two bags marked as “pyre in centre of the mound” (26 g of cremated bone) and “level of pyre” (91 g of
cremated bone). However, Nikitović (2003) makes it clear that these belong to the same burial (pyre in the centre of mound 2).
23 The age was estimated on the basis of the presence of robust long bone diaphyseal fragments.

24 Thoracic and lumbar vertebrae show complete obliteration of the ring epiphyses. There are no observable degenerative changes
in the spine and other articulations. Also, there is no evidence of cranial suture obliteration.

25 The relatively large size of the bones, epiphyseal fusion of long bones, intra vitam loss of teeth and incipient cranial suture obliteration all point to an adult individual. Since there are no observable degenerative changes and since there are only the beginnings
of cranial suture obliteration process, the individual in question was probably in the early stages of adulthood. Morphology of the
preserved right mastoid process indicates a possible sex of the individual.
26 The bones were relatively small-sized (which was obvious despite temperature-induced volume loss) and gracile. A fragment of the
tibia shows that the process of epiphyseal union was not completed. Also, all dental root fragments belong to deciduous dentition.
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крупних комада. Највећи део остатака се састоји од фрагмената пљоснатих костију неурокранијума и делова дијафиза дугих костију. Идентификовани су следећи делови скелета: делови
петрозног дела темпоралне кости, лева половина максиле, проксимални окрајак радијуса,
делови зглобних површина и два корена зуба (секутића и предкутњака). Боја костију је
жутобела. Делови кранијалног и посткранијалног скелета имају по себи мрље тиркизне боје.

Хумка II, “ломача у центру хумке“.22 У овом делу хумке II откривени су спаљени
остаци најмање једне индивидуе, могуће адулта или адолесцента, непознатог пола.23 Укупна
тежина остатака је 117 g. Материјал се највећим делом састоји од фрагмената дијафиза дугих
костију (већих – до 6 cm дужине и мањих, од само неколико милиметара или центиметара)
и неколико посткранијалних фрагмената зглобних површина. Боја костију је бела.
Хумка III, гроб/урна 1. Ова урна је садржала спаљене остатке најмање једне пуне
или зреле одрасле индивидуе неодређеног пола.24 Укупна тежина остатака је 856 g, од којих
93 g припада кранијалним фрагментима. Кости су уједначено фрагментоване, а фрагменти
су релативно крупни. Делови дијафиза дугих костију, ребара, зглобних површина и кичмених пршљенова доминирају у материјалу. Идентификовани су следећи делови скелета:
петрозни део темпоралне кости, делови мандибуле (задњи алвеоларни сегменти и десни
кондиларни наставак), бројни фрагменти кичмених пршљенова, карлице, скапула, фемура,
радијуса, тарзалних костију итд. Боја костију је углавном жутобела. Неколико фрагмената
има на себи мрље тиркизне боје.

Хумка III, гроб/урна 2. Ова урна је садржала спаљене остатке најмање једне одрасле
индивидуе, могуће жене.25 Укупна тежина остатака је 982 g, од којих 154 g припада кранијалним
фрагментима. Остаци садрже велики део малих фрагмената (неколико милиметара дужине),
али такође садрже и велики број већих фрагмената (до 11 cm дужине). Скоро сви скелетни
региони су заступљени у материјалу, али дијафизе костију удова и пљоснати неурокранијални
комади представљају најбројније елементе. Идентификовани су делови скелета: петрозни и
мастоидни делови обе темпоралне кости, делови мандибуле, неколико фрагмената зубних
корена, делови калоте, фрагменти кичмених пршљенова и ребара, неколико комада карлице,
делови различитих посткранијалних артикулација, специфични фрагменти костију удова
итд. Делови кранијума и посткранијума имају мрље тиркизне боје. Алвеоларни делови доње
вилице указују на заживотни губитак зуба (неколико предњих зуба и један кутњак). Боја
костију је углавном жутобела, али има и сиво обојених фрагмената, углавном кранијалних.
Хумка III, гроб/урна 3. Ова урна је садржала спаљене остатке најмање једне индивидуе, вероватно детета.26 Укупна тежина остатака је 169 g, од којих 91 g припада кранијалним
фрагментима. Кости су уједначено фрагментоване, а фрагменти нису крупни – обично су
дуги само неколико милиметара или центиметара, а само пар фрагмената су дужи од 4 cm.
Фрагменти неурокранијума и дуге кости су најзаступљеније у материјалу. Идентификовани
22 Материјал је био затечен спакован у две кесице обележене као „ломача у центру хумке“ (26 g спаљених костију)
и „ниво хумке“ (91 g спаљених костију). Међутим, према Никитовић (Nikitović 2003) јасно је да ове две групе
материјала припадају истој сахрани (ломача у центу хумке 2).
23 Старост је одређена на основу присуства робустних фрагмената дијафиза дугих костију.

24 Грудни и слабински кичмени пршљенови показују завршену фузију прстенастих епифиза. Нису уочене дегенеративне
промене кичме, нити осталих зглобова. Такође, нема доказа о облитерацији лобањских шавова.
25 На основу релативне величине костију, срастања епифиза дугих костију, заживотног губитка зуба и почетне фазе
облитерације кранијалних шавова, закључено је да се ради о одраслој индивидуи. Пошто се не уочавају дегенеративне
промене и пошто постоје једино почеци облитерације кранијалних шавова, вероватно се ради о индивидуи у раним
фазама одраслог стадијума. Морфологија очуваног десног мастоидног наставка указује на могући пол индивидуе.
26 Фрагменти указују на релативно грацилне и мале кости. Фрагмент тибије показује да процес срастања епифиза
није био завршен. Такође, сви фрагменти зубних коренова припадају млечним зубима.
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occipital bone, a few dental roots, part of the right supraorbital margin, vertebral and rib fragments, a few fragments of hand and foot bones etc. Bone colour is yellow-white. A number of
cranial and postcranial elements display turquoise staining.
Mound 3, Grave/Urn 4. This urn contained cremated remains of minimum one individual,
probably an adolescent or adult, possibly female.27 Total weight of the remains is 255 g, 66 g of which
are cranial fragments. The material contains mostly fragments of flat neurocranial bones and long
limb bone diaphyses. The following parts of the skeleton were identified: parts of the frontal (left
lateral half of the supraorbital region), fragment of the palatal part of the maxilla, supramastoid
fragment of the temporal, two dental roots (one in lower molar), parts of the occiput, various
articular fragments (distal humerus, femur, tibia, metacarpals) etc. Bone colour is yellow-white.

Mound 4, “pyre in centre of the mound“. Cremated remains of minimum one individual,
possibly a child, were discovered in this part of the Mound.28 Total weight of the remains is 810 g, 39 g
of which are cranial fragments.29 The largest part of the remains consists of evenly fragmented,
very small (a few millimetres long) fragments of long bone diaphyses and flat neurocranial bones.
However, there are a few larger (up to 5 cm long) fragments of the long bone diaphyses. Pronounced
bone fragmentation resulted in only a small number of identified individual bones – a few dental
root fragments, parts of the vertebrae, ribs and articulations. Bone colour is yellow-white. Only
a small number of fragments show turquoise staining. The material also contains small pieces of
charred wood.

Mound 6, Grave/Urn 1. This urn contained cremated remains of minimum one adolescent
or adult individual of indeterminate sex.30 Total weight of the remains is 1208 g, 179 g of which
are cranial fragments.31 The material mostly contains flat neurocranial and long bone diaphyses
fragments. The following parts of the skeleton were identified: parts of one petrous pyramid, small
frontal and parietal fragments, fragments of the lower jaw (with right molar alveoli), tooth fragments (including partially preserved upper right third molar), small neural arch fragments (including parts of the atlas), and small fragments of various articulations. Bone colour is yellow-white.
Mound 6, Grave/Urn 2. This urn contained cremated remains of minimum one individual,
possibly an adolescent or adult of indeterminate sex.32 Total weight of the remains is 1234 g, 72 g
of which are cranial fragments.33 There is a pronounced bone fragmentation; most of the fragments are small (a few millimetres or centimetres long). The material mostly contains fragments
of long bone diaphyses and of flat neurocranial bones. Parts of both petrous pyramids, parietals
(with sagittal suture sections) and parts of various articular bone surfaces could be identified.
Bone colour is mostly yellow-white, but there are also some black-coloured neurocranial pieces.

27 The age was estimated on the basis of relatively large sized bones (especially fragments of the head of the femur and other articular
pieces). The morphology of the supraorbital margin indicates a possible female individual.
28 The age of the individual was estimated on the basis of the very small thickness of neurocranial fragments. However, a few diaphyseal fragments are very large and robust, possibly indicating the presence of another (older) individual. Since these remains were
gathered from the area of the pyre, it is quite possible that they represent more than one individual (although this is not conclusive).

29 More than half of the smallest fragments (about 244 g) represents tiny rock grains, which could not be separated from the bone
by hand.
30 The relatively large size of the bones and completed eruption of the third molars indicated the estimated age.

31 More than a half of the smallest fragments (about 469 g) represents tiny rock grains, which could not be separated from the
bone by hand.
32 The age stage estimate was based on the relative size/robustness of the bones.

33 Мore than half of the smallest fraction (345 g) represents tiny rock grains, which could not be separated from bone by hand.
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су следећи делови скелета: петрозни делови обе темпоралне кости, делови вилица, pars
basilaris окципиталне кости, неколико зубних коренова, део десне margo supraorbitalis,
делови кичмених пршљенова и ребара, неколико фрагмената костију шаке и стопала итд.
Боја костију је жутобела. Неколицина фрагмената показује присуство мрља тиркизне боје.

Хумка III, гроб/урна 4. Ова урна је садржала спаљене остатке најмање једне индивидуе,
вероватно адолесцента или адулта, могуће женског пола.27 Укупна тежина остатака је 225 g,
од којих 66 g припада кранијалним фрагментима. Материјал углавном садржи фрагменте
пљоснатих неурокранијалних костију и дијафизе дугих костију удова. Идентификовани су
следећи делови скелета: делови чеоне кости (лева латерална половина супраорбиталног
региона), фрагмент палаталног дела максиле, супрамастоидни фрагмент темпоралне кости,
два корена зуба (један припада доњем кутњаку), фрагменти окципиталне кости, фрагменти
зглобних површина костију удова (дистални хумерус, фемур, тибија, метакарпалне кости)
итд. Боја костију је жутобела.
Хумка IV, “ломача у центру хумке“. У овом делу хумке откривени су спаљени остаци
најмање једне индивидуе, могуће детета.28 Укупна тежина остатака је 810 g, од којих 39 g
припада кранијалним фрагментима.29 Највећи део остатака се састоји од пљоснатих
неурокранијалних костију и уједначено фрагментованих мањих (неколико милиметара
дужине) фрагмената дијафиза дугих костију, мада има и нешто крупнијих (до 5 cm дужине).
Због изражене фрагментованости, идентификован је само мањи број костију – неколико
фрагмената коренова зуба, делова кичмених пршљенова, ребара и зглобних површина.
Боја костију је жутобела. Само мали број фрагмената има на себи мрље тиркизне боје.
У остеолошком материјалу присутни су и мањи комади угљенисаног дрвета.
Хумка VI, гроб/урна 1. Ова урна је садржала спаљене остатке најмање једног адолесцента или одрасле индивидуе, неодређеног пола.30 Укупна тежина остатака је 1208 g, од
којих 179 g припада кранијалним фрагментима.31 Материјал углавном садржи фрагменте
пљоснатих костију неурокранијума и дијафиза дугих костију. Идентификовани су следећи
делови скелета: петрозни део једне темпоралне кости, мали фронтални и паријетални
фрагменти, фрагменти доње вилице (са алвеолама десног кутњака), фрагменти зуба
(укључујући делимично очувани горњи десни трећи кутњак), мањи фрагменти нервних
лукова кичмених пршљенова (укључујући делове атласа), фрагменти различитих зглобних
површина. Боја костију је жутобела.
Хумка VI, гроб/урна 2. Ова урна је садржала спаљене остатке најмање једне индивидуе, могуће адолесцента или адулта, неодређеног пола. 32 Укупна тежина остатака је
1234 g, од којих 72 g припада кранијалним фрагментима. 33 Постоји изражена фрагментација костију, а већина фрагмената је мала (величине од неколико милиметара или центиметара). Материјал углавном садржи фрагменте дијафиза дугих костију и пљоснатих

27 Старост је процењена на основу величине костију (што се поготово односи на фрагменте главе фемура и других делова
зглобних површина). Морфологија margo supraorbitalis указује на могућност да се ради о остацима женске индивидуе.

28 Индивидуална старост је процењена на основу веома мале дебљине неурокранијалних фрагмената. Међутим,
неколико фрагмената дијафиза су веома велики и робустни, што можда указује на присуство друге (старије)
индивидуе. С обзиром да је овај материјал прикупљен из области простирања ломаче, сасвим је могуће да се ради
о остацима више индивидуа (мада нема баш јасних доказа за то).
29 Више од половине најситнијих остатака (око 244 g) представља мала стенска зрна, која се не могу ручно одвојити.
30 Релатвно крупне кости и завршена ерупција трећих молара указале су на старост индивидуе.

31 Више од половине најситнијих остатака (око 469 g) представља мала стенска зрна, која се не могу ручно одвојити.
32 Процена старости индивидуе је заснована на релативној величини/робустности костију.

33 Више од половине најситнијих остатака (око 345 g) представља мала стенска зрна, која се не могу ручно одвојити.
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Grotnica in Guča
Mound 3, Urn. This urn contained cremated remains of minimum one individual, probably an adolescent or adult, of indeterminate sex. 34 Total weight of the remains is 116 g, 25 g
of which represent cranial fragments. The material contains mostly flat neurocranial and long
bone diaphysis fragments. The majority of fragments is only a couple of centimetres long, and
the largest fragment is 5.2 cm long. Only a few parts of the skeleton could be identified – fragments of the left mandibular ramus and posterior alveoli, fragments of dental roots, part of a
radial diaphysis, part of the acetabulum. The colour of the remains is yellow-white. Postcranial
fragments (diaphyses) display turquoise staining.

Ruja in Dučalovići

Mound 9, Grave 1. Cremated remains of minimum one individual, possibly a child, were
discovered in this grave.35 The material consists of only a few grams (8 g) of small cremated bone
fragments, mostly flat neurocranial (3 g) and long bone diaphyses fragments. The fragments are
small (1-10.4 mm), white or grey coloured.

Mound 10, Grave 2. Cremated remains of minimum one individual of indeterminate age
and sex were discovered in this grave. Total weight of the remains is only 9 g, 4 g of which are
cranial fragments. Bones are evenly fragmented, mostly small (4-25 mm) fragments. Bone is whitecoloured. Osteological material also contains small fragments of charred wood.

Mound 11, Grave 1. Skeletal remains of an adolescent or adult of indeterminate sex were
discovered in this grave.36 Only a damaged right 2nd or 3rd metatarsal is preserved. The extremely
poor preservation of the skeleton is most likely a consequence of recent anthropogenic activities
which destroyed the central part of the mound (Дмитровић 2002).
Mound 12, Grave 1. Skeletal remains of a mature adult male individual were discovered
in this grave.37 Although all major skeletal regions are represented in the material, the skeleton is
badly preserved, with pronounced fragmentation and erosion of bone and enamel. Dental analysis
showed a pronounced occlusal attrition (stages 4-5 for incisors and premolars, 3-4 for canines,
and stages 6-7 for molars), alveolar resorption and hypodontia of the third molars. Stature was
estimated to 163 ± 4 cm, on the basis of the maximum length of the radius.

Mound 12, Grave 2 38 . Cremated remains of minimum one individual of indeterminate sex
and age were discovered in this grave. Total weight of the remains is only 9 g, and these are only
fragments of long bone diaphyses (5-27 mm), white in colour.
34 Mandibular fragments show full eruption of the third molar, and postcranial fragments seem robust, which could indicate an adolescent/adult individual.
35 Preserved neurocranial and diaphyseal fragments are very thin and small, possibly indicating a child.

36 Metatarsal bones display complete fusion of distal diaphyses. In males, distal epiphyses of metatarsals 2-5 fuse between 14 and
16 years of age. In females, fusion happens between 11 and 13 years of age (Scheuer & Black 2000).

37 The sex was determined on the basis of pelvic morphology. Closure of the iliac crest and ischial tuberosity, and fusion of medial
clavicle indicate a full adult. Complete obliteration of fusion lines on vertebrae and fusion of superior sacral segments indicate a
mature adult individual.

38 Although the remains were packed in an unmarked plastic bag, these are most likely the cremated remains discovered on the
periphery of the segment A of Mound 12, marked as Grave 2 by Дмитровић (2002).
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костију неурокранијума. Идентификовани су фрагменти петрозних делова обе темпоралне
кости, делови паријеталних костију (са одсецима сагиталног шава) и делови различитих
артикулација. Боја костију је углавном жутобела, али присутни су, такође, и фрагменти
неурокранијалних костију црне боје.

Гротница у Гучи

Хумка III, урна. Ова урна је садржала спаљене остатке најмање једне индивидуе,
вероватно адолесцента или адулта, неодређеног пола. 34 Укупна тежина остатака је 116 g,
од којих 25 g припада кранијалним фрагментима. Материјал углавном садржи фрагменте
пљоснатих костију неурокранијума и дијафиза дугих костију. Већина фрагмената је дуга
пар центиметара, а највећи фрагмент је дуг 5,2 cm. Идентификовано је само неколико
делова скелета – фрагменти леве гране доње вилице и задњих алвеола, фрагменти коренова зуба, део тела радијуса, део ацетабулума. Боја костију је жутобела. Посткранијални
фрагменти костију (дијафизе) имају мрље тиркизне боје.

Руја у Дучаловићима

Хумка IX, гроб 1. У овом гробу су откривени спаљени остаци најмање једне индивидуе, могуће детета.35 Материјал се састоји од мале количине (8 g) спаљених костију, већином
пљоснатих делова неурокранијума (3 g) и делова дијафиза дугих костију. Фрагменти су
мале дужине (1–10,4 mm), беле или сиве боје.
Хумка X, гроб 2. Уовом гробу су откривени спаљени остаци најмање једне индивидуе
неодређене старости и пола. Укупна тежина остатака износи само 9 g, од којих 4 g припада
кранијалним фрагментима. Кости су уједначено фрагментоване, а већином су у питању
мали (4–25 mm) фрагменти. Боја костију је бела. У остеолошком материјалу су присутни и
фрагменти угљенисаног дрвета.

Хумка XI, гроб 1. У овом гробу су откривени скелетни остаци адолесцента или адулта,
неодређеног пола.36 Очуване су само две оштећене метатарзалне кости (2. и 3.). Екстремно
лоша очуваност скелета највероватније представља резултат рецентних људских активности, које су уништиле централни део хумке (Дмитровић 2002).
Хумка XII, гроб 1. У овом гробу су откривени скелетни остаци зрелог одраслог мушкарца.37 Иако су сви главни скелетни региони заступљени у материјалу, скелет је лоше очуван, са израженом фрагментацијом и ерозијом кости и глеђи. Дентална анализа је показала
да постоји изражена оклузална абразија (4–5. степен за секутиће и предкутњаке, 3-4. за
очњаке, 6–7. степен за кутњаке), алвеоларна ресорбција и хиподонција трећих молара.
Телесна висина на основу максималне дужине радијуса износи 163 ± 4 cm.

34 Фрагменти доње вилице показују завршену ерупцију трећих молара, а посткранијални фрагменти делују робустни,
што би могло да укаже на адолесцента/адулта.
35 Очувани фрагменти неурокранијума и дијафиза су врло танки и ситни, што можда указује на дечији узраст.

36 Метатарзалне кости показују завршено срастање дисталних дијафиза. Код мушкараца, дисталне епифизе 2. до
5. метатарзалне кости срастају између 14. и 16. године живота. Код жена, срастање се одиграва између 11. и 13.
године (Scheuer & Black 2000).

37 Пол је одређен на основу морфологије карлице. Срастање crista iliaca и tuber ischiadicumса бедреном кости, срастање
медијалне епифизе клавикуле, указују напуног адулта. Завршена облитерација линија срастања на телима кичмених пршљенова и фузија горњих крсних сегмената указују на зрелу одраслу индивидуу.
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Mound 13, Grave 1. Skeletal remains of an adult male individual were discovered in this
grave. The skeleton is very poorly preserved, with pronounced fragmentation and taphonomic
erosion. Dental analysis showed the presence of a very pronounced occlusal attrition for all teeth
classes (stages 6-8). Hypodontia of third molar was detected. Fragments of clavicle, atlas and upper
limb bones display green staining.
39

Mound 13, Grave 2. Skeletal remains of an adult individual, probably male, were discovered
in this grave.40 Only postcranial elements were recovered. The skeleton is very poorly preserved,
with pronounced fragmentation and taphonomic erosion. The upper portion of the lateral articular
facet of the left patella shows an 8 mm wide oval area of bone necrosis (osteochondritis dissecans).

Suva Česma in Lučani

Mound 1, Grave 1 .Cremated remains of minimum one full or mature adult individual,
possibly male, were discovered in this grave.41 Total weight of the remains is 732 g, 84 g of which
are cranial fragments. The material contains mostly flat neurocranial and long bone diaphysis
fragments. Remains are unevenly fragmented – in addition to a large portion of small, mostly
millimetre-sized fragments, there are many relatively large fragments. The following parts of
the skeleton were identified: the subnasal part of a maxilla, left condylar process of the mandible,
numerous fragments of vertebrae and ribs, part of the left ischium, segments of auricular surfaces,
the glenoidal region of the right scapula, femoral fragments, a proximal radial epiphysis, a distal
ulnar epiphysis, fragments of foot bones, etc. Bone colour is mostly yellow-white. A few cranial
fragments show turquoise staining. A few pieces of parietals display porosity of the outer table,
which could represent traces of paleopathological process.

Kruševlje in Lučani

Grave 1 (“bone fragments from the pyre”). This material consisted of cremated bone
fragments of minimum one individual of indeterminate sex and age. Total weight of the remains
is 96 g, 20 g of which represent cranial fragments. The material contains mostly flat neurocranial
and long bone diaphysis fragments (centimetre-sized). The colour of the remains is mostly white.
About 18 g of non-human cremated bone fragments (artiodactyl metapodial fragments) were also
identified within the material.

Grave 2 (“remains from the urn”). This urn contained cremated remains of minimum
one individual, probably an adolescent or adult, possibly a female. 42 Total weight of the remains
is 148 g, 30 g of which represent cranial fragments. Material consists mostly of small fragments
39 Due to the bad preservation of the material, it was not possible to estimate the age stage for the individual with precision; however,
the dental attrition level points to an adult (Lovejoy 1985). Sex was determined on the basis of cranial morphology.

40 Epiphyseal fusion of long limb bones indicates an adult individual. Male sex is indicated by the pelvic morphology, as well as by the
robustly built femur.

41 Complete fusion of the ischial tuberosity indicates a full adult individual. Preserved vertebral bodies show complete obliteration of
ring epiphyses and no observable degenerative changes; also, a preserved segment of the sagittal suture displays partial obliteration. This means that there is a distinct possibility that the remains belonged to a mature adult. The sex was determined on the
basis of the robusticity of linea aspera.

42 The bones are robust, despite volume loss, indicating an adolescent or adult. The form of the supraorbital margin indicates a female
individual.

290

Хумка XII, гроб 2.38 У овом гробу су откривени спаљени остаци најмање једне индивидуе неодређеног пола и старости. Укупна тежина остатака износи само 9 g, а у питању
су искључиво фрагменти дијафиза дугих костију (5–27 mm), беле боје.

Хумка XIII, гроб 1. У овом гробу су откривени скелетни остаци одраслог мушкарца.39
Скелет је веома лоше очуван, са израженом фрагментацијом и тафономском ерозијом.
Дентална анализа је показала да је оклузална абразија врло изражена на свим зубима
(6–8. степен). Уочена је хиподонција трећих молара. Фрагменти клавикуле, атласа и
костију горњих удова имају зелене мрље на својој површини.
Хумка XIII, гроб 2. У овом гробу су откривени скелeтни остаци одрасле индивидуе,
вероватно мушкарца.40 Пронађени су само остаци посткранијалног скелета. Скелет је лоше
очуван, са израженом фрагентацијом и тафономском ерозијом. На фрагменту леве пателе,
на горњем делу латералне зглобне површине, присутан је osteochondritis dissecans (8 mm).

Сува Чесма у Лучанима

Хумка I, гроб 1. У овом гробу су откривени спаљени остаци најмање једне пуне или
зреле одрасле индивидуе, могуће мушкарца.41 Укупна тежина остатака је 732 g, од којих 84 g
припада кранијалним фрагментима. Материјал претежно садржи фрагменте пљоснатих
костију неурокранијума и дијафиза дугих костију. Остаци су равномерно фрагментовани – уз
велики део малих, већином милиметарских фрагмената, постоје многи релативно крупни
фрагменти. Идентификовани су делови скелета: субназални део максиле, леви кондиларни
наставак мандибуле, бројни фрагменти кичмених пршљенова и ребара, делови леве бедрене
кости, сегменти аурикуларних површина, гленоидални део десне скапуле, фрагменти бутне
кости, проксимална епифиза радијуса, дистална епифиза улне, фрагменти костију стопала
итд. Боја костију је претежно жутобела. Неколико фрагмената лобање има на себи мрље тиркизне боје. На неколико фрагмената паријеталних костију присутна је порозност спољашње
површине кости, што би могло да представља трагове палеопатолошких промена.

Крушевље у Лучанима

Гроб 1 („фрагменти костију са ломаче”). Овај материјал се састојао од фрагмената
спаљених костију који припадају најмање једној индивидуи неодређеног пола и старости.
Укупна тежина остатака је 96 g, од којих 20 g припада кранијалним фрагментима. Материјал
претежно садржи фрагменте пљоснатих костију неурокранијума и дијафиза дугих костију.
Боја спаљених скелетних остатака је углавном бела. У материјалу је такође идентификовано око 18 g спаљених фрагмената животињских костију (фрагменти метаподијалних
костију папкара).
38 Иако си остаци били запаковани у необележену пластичну кесу, највероватније се ради о спаљеним остацима
откривеним на периферији сегмента А хумке 12, означених као гроб 2 од стране Дмитровић (2002).

39 Због лоше очуваности материјала није било могуће утврдити старосни стадијум са прецизношћу; међутим, степен
денталне абразије упућује на одраслу индивидуу (Lovejoy 1985). Пол је одређен на основу морфологије кранијума
40 Срастање епифиза дугих костију указује на одраслу индивидуу. Мушки пол је посведочен морфологијом карлице,
као и робустно грађеним фемуром.

41 Завршено срастање tuber ischiadicum указује на стадијум пуног адулта. Очувана тела кичмених пршљенова показују
завршену облитерацију прстенастих епифиза и недостатак уочљивих дегенеративних промена; такође, сачувани
део сагиталног шава указује на његову делимичну облитерацију. То значи да постоји јасна могућност да су остаци
припадали зрелом одраслом човеку. Пол је одређен на основу робустности linea aspera.
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(few centimetres or millimetres long) of long bone diaphyses and neurocranial flat fragments.
Small identifiable fragments of the mandible, left supraorbital margin, temporal (region of the
left mandibular fossa), dental root, femur, fibula, and of a single vertebra аre present. Bone
colour is mostly white. The preserved superior orbital fragment shows slight porosity – a possible cribra orbitalia.

Babinjak in Donja Kravarica

Mound 3, Grave/Urn 1. This urn contained cremated remains of a minimum one young
or full adult individual of indeterminate sex.43 Total weight of the remains is 490 g, 85 g of which
represent cranial fragments. The bones are evenly fragmented and the fragments are relatively
large (up to 7 cm long), consisting mostly of long bone diaphyses and neurocranial flat fragments.
The following parts of the skeleton were identified: small fragments of mandible and one petrous
part of the temporal, three dental root fragments, parts of vertebrae (including axis), ribs and
sacrum, the auricular surface of the right ilium, diaphyses and articulation fragments of many long
limb bones, partial metacarpals and phalanges, etc. Bone colour is yellow-white.

Mala Kolonija - Beljina in Čačak

Urn (“chance find“). This urn contained cremated remains of minimum one adult individual of indeterminate sex. 44 Total weight of the remains is 358 g, 104 g of which represent
cranial fragments. The bones are evenly fragmented; fragments are mostly a few centimetres
long, consisting of long bone diaphyses and neurocranial flat fragments. Some diagnostic parts
of the skeleton were identified: parts of both petrous pyramids, the mandibular fossa of the left
temporal bone, parts of occipital, many fragmented roots of permanent dentition, part of the
distal articular surface of the femur, etc. Bone colour varies equally between white, grey and
black. It should be noted that the bag also contained three small non-cremated neurocranial flat
bone fragments, probably belonging to a child.
***

In addition to the colour change, most of the cremated remains also display other heatinduced changes such as bone warping, volume loss, transversal and longitudinal cracks, and
delamination of flat neurocranial fragments. The yellowish tint of cremated remains could be a
result of taphonomic changes, since fresh breakages show pure white colour.

43 All available long bone epiphyses show complete fusion, and superior sacral segments are open. Moreover, the auricular surface
shows no severe degenerative changes, and there is no evidence for obliteration of cranial sutures. This leads to the conclusion
that the remains belonged to a younger adult (young or full adulthood stage).
44 Based on the preserved fragments, it is evident that the bones were relatively large and robust; also, the dental fragments indicate
permanent dentition, and cranial fragments display the beginnings of suture obliteration, indicating an adult individual. Sex could
not be determined on the basis of the available evidence.
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Гроб 2 (“остаци из урне”). Ова урна је садржала спаљене остатке најмање једне
индивидуе, вероватно адолесцента или адулта, могуће женског пола.42 Укупна тежина
остатака је 148 g, од којих 30 g припада кранијалним фрагментима. Материјал се углавном
састоји од мањих (дужине неколико милиметара или центиметара) фрагмената дијафиза
дугих костију и пљоснатих делова неурокранијума. Присутни су мањи фрагменти доње
вилице, леве margo supraorbitalis, fossa mandibularis леве темпоралне кости, фрагменти корена
зуба, фемура, фибуле и једног кичменог пршљена. Боја костију је бела. Очувани део крова
орбите показује фину порозност – могућа cribra orbitalia.

Бабињак у Доњој Краварици

Хумка III, гроб/урна 1. Ова урна је садржала спаљене остатке најмање једне индивидуе, младог или пуног адулта неодређеног пола.43 Укупна тежина остатака је 490 g, од којих
85 g припада кранијалним фрагментима. Фрагменти дијафиза дугих костију и пљоснатих
делова неурокранијума су уједначено фрагментовани и релативно крупни, дужине до око
7 cm. Идентификовани су следећи делови скелета: мали фрагменти мандибуле и петрозног
дела једне темпоралне кости, три фрагмента коренова зуба, делови кичмених пршљенова
(укључујући аксис), ребара и сакрума, аурикуларне површине десне бедрене кости, фрагменти дијафиза и артикулација многих дугих костију удова, делови метакарпалних костију
и фаланги итд. Боја костију је жутобела.

Мала Колонија - Бељина, Чачак

Урна (“случајни налаз“). Ова урна је садржала спаљене остатке најмање једне одрасле индивидуе неодређеног пола.44 Укупна тежина остатака је 358 g, од којих 104 g припада
кранијалним фрагментима. Фрагменти дијафиза дугих костију и пљоснатих делова неурокранијума су уједначено фрагментовани, дужине неколико центиметара. Идентификовани
су делови скелета: петрозни делови обе темпоралне кости, fossa mandibularis леве темпоралне
кости, делови окципиталне кости, многобројни фрагменти корена сталних зуба, делови
дисталне зглобне површине фемура, итд. Боја кости варира између беле, сиве и црне. Треба
напоменути да је кесица са материјалом такође садржала мање фрагменте неспаљених
пљоснатих костију неурокранијума, који су највероватније припадали детету.
***

Поред промене боје, већина спаљених остатака такође показује и друге промене које
су последица загревања, као што су савијање кости, губитак запремине, попречне и уздужне
пукотине и деламинација фрагмената пљоснатих костију неурокранијума. Жућкаста боја
спаљених остатака би могла да буде резултат тафономских промена, с обзиром да свежи
преломи фрагмената имају чисту белу боју.
42 Кости су робустне, упркос губитку запремине, што указује на адолесцента или одраслу индивидуу

43 Епифизе дугих костију указују на завршен процес срастања са телом кости, али горњи сегменти крсне кости још
увек нису срасли у потпуности. С обзиром да нема озбиљнијих дегенеративних промена на facies auricularis бедрене
кости, а нема ни облитерације лобањских шавова, закључује се да су у питању остаци млађе одрасле индивидуе
(млађи или пуни адултни стадијум).
44 Очувани фрагменти костију показују да су кости биле релативно крупне и робустне. Фрагменти зуба припадају
сталној дентицији, а на фрагментима лобање се уочавају почеци облитерације сутура. Све ово указује на одраслу
индивидуу. Није било могуће одредити пол на основу расположивог остеолошког материјала.

293

Discussion and Conclusion
The analysis of cremated human remains from nine different archaeological localities
did not yield any statistically significant paleodemographic data, due to the small samples and
methodological problems of sexing and ageing of cremated remains (McKinley 2000; Kurila
2015). However, some general hints and inferences (principally about mortuary practices) could
be underlined. The large majority of cremated remains showed white and yellow-white colouration, indicating burning at very high temperatures - 600°C or higher (Holden et al. 1995a; 1995b).
The fragmentation patterns are mostly in accordance with this. Also, a high number of cremated
graves (at Dubac in Jančići, Ivkovo Brdo in Krstac, Grotnica in Guča and Suva Česma in Lučani) show
the presence of turquoise (blue-green) staining on fragments. These stains are usually interpreted
as the result of a copper carbonate absorption or formation of pseudomalachite on bones, which
occurs when copper/bronze grave goods come in prolonged direct contact with bone (Hopkinson
et al. 2008; Becker 2009). For example, the remains from Urn 1 from Mound 3 at Ivkovo Brdo in
Krstac showed turquoise stains and the urn also contained bronze artefacts (Nikitović 2003).
In other cases bronze artefacts might initially had been present in the graves, but had since completely broken down in the soil due to taphonomy. On the other hand, turquoise stains on bones
can sometimes also be attributed to bone hydroxyapatite recrystallization in an oxidizing environment enriched with manganese (Regert et al. 2006; de Becdelievre et al. 2015). Therefore, the
appearance of turquoise stains on the fragments of cremated bones can indicate that the burning
of the deceased had been conducted at high temperatures, under the conditions of an open pyre (de
Becdelievre et al. 2015). This is further corroborated by the cremated bone colour itself, as well as
by the archaeologically detected pyres at Ivkovo Brdo in Krstac and Kruševlje in Lučani (Nikitović
2003). At Kruševlje, pyre material contained both human and non-human (artiodactyl) cremated
bone fragments; animal bone fragments probably represented remains of grave goods, cremated
with the individual. Ideally, weight of cremated remains can represent an indicator of MNI in an
assemblage or of the sex of the individual, when compared to modern references for cremation
weights (Bass & Jantz 2004). In archaeological practice, there are many limitations for the application of this method – the incompleteness of the material, possible presence of fauna, sediment grains
and ustrina, bone loss through the cleaning process – just to name a few (Gonçalves et al. 2015).
When compared to the modern references (Trotter & Hixon 1973; Warren & Maples 1997; Bass &
Jantz 2004) most of the graves reported in this paper contained significantly smaller weights of
burned bone. This incompleteness of the material could be due to taphonomic and/or excavation/
cleaning processes, but it could also be due to pre-burial mortuary practise, such as incomplete
relocation of the remains from the pyre. In terms of paleopathology of the cremated individuals,
a little can be concluded on the basis of available evidence. Possible indications of metabolic disease
(porosity of the outer table of parietals and orbital roof) were found in two graves at Suva Česma
and Kruševlje in Lučani. Although the preservation of the dental material was generally poor, one
adult (Mound 3, Urn 2 at Ivkovo Brdo) shows intra vitam loss of lower dentition.
As with cremated remains, small samples of the inhumated skeletons precluded any
statistically significant paleodemographic analysis. Skeletons generally showed high degrees of
fragmentation and erosion, due to different taphonomic factors, significantly limiting the scope
of the analysis. In spite of this, identified paleopathological changes give some hints on the health
of these populations. Degenerative changes in the spine were found in five individuals – a full
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Дискусија и закључак
Анализа спаљених људских остатака са девет различитих археолошких локалитета
није дала статистички значајне палеодемографске податке, због малих узорака и метеодолошких проблема приликом одређивања пола и старости спаљених индивидуа (McKinley
2000; Kurila 2015). Међутим, неки уопштени закључци (првенствено о погребној пракси)
могу бити истакнути. Већина спаљених остатака имала је белу и жутобелу боју, што
указује на горење на врло високим температурама – 600 °C или више (Holden et al. 1995a;
1995b). Обрасци фрагментације су углавном у складу са тим. Такође, велики број гробова
са спаљеним остацима (у Дубцу у Јанчићима, Ивковом Брду у Крстацу, Гротници у Гучи и
Сувој Чесми у Лучанима) има на фрагментима костију тиркизне (плавозелене) мрље. Овакве
мрље се обично интерпретирају као последица апсорбције бакар карбоната или формирања
псеудомалахита на костима, што се дешава када бакарни/бронзани гробни прилози дођу
у продужени директни контакт са костима (Hopkinson et al. 2008; Becker 2009). На пример,
спаљени скелетни остаци из урне 1 из хумке III на Ивковом Брду у Крстацу имају мрље
тиркизне боје, а урна је такође садржала и бронзане артефакте (Nikitović 2003). У другим
случајевима бронзани артефакти су могли иницијално да буду присутни у гробовима, али
су од тада у потпуности разложени тафономским процесима који се одигравају у земљишту.
Са друге стране, мрље тиркизне боје на костима се понекад могу приписати процесу рекристализације коштаног апатита у оксидационој средини, који је потпомогнут присуством
мангана (Regert et al. 2006; de Becdelievre et al. 2015). Због тога, појава мрља тиркизне боје
на фрагментима спаљених костију указује на спаљивање покојника на високим температурама у условима отворене ломаче (de Becdelievre et al. 2015). То додатно поткрепљује сама
боја спаљених костију, као и присуство археолошки детектованих ломача на Ивковом Брду
у Крстацу и Крушевљу у Лучанима (Nikitović, 2003). У Крушевљу, материјал са ломаче је
садржао и људске и животињске (папкари) спаљене фрагменте; фрагменти животињских
костију су вероватно представљали остатке прилога, који су спаљени заједно са индивидуом. Идеално, тежина спаљених скелетних остатака из археолошког или форензичког
контекста може представљати индикатор најмањег броја индивидуа или пола индивидуе,
поређењем са референтним тежинама модерних кремација (Bass & Jantz 2004). У археолошкој
пракси постоје многа ограничења за примену оваквог метода – непотпуност материјала,
могуће присуство животињског остеолошког материјала, седиментних зрна и делова
ломаче, губитак костију кроз процес прања итд. (Gonçalves et al. 2015). Када се упореде са
модерним референтним вредностима (Trotter & Hixon 1973; Warren & Maples 1997; Bass &
Jantz 2004), већина гробова приказаних у овом раду садржала је значајно мање количине
спаљених костију. Непотпуност материјала можда представља последицу тафономских
процеса и/или процеса ископавања/чишћења, али такође може бити последица погребне
праксе која предходи сахрањивању, као што је сакупљање прикладне количине спаљених
скелетних остатака са ломаче. У погледу палеопатологије спаљених индивидуа мало шта
се може рећи на основу расположивих доказа. Могуће присуство метаболичких болести
(порозност спољашње ламине паријеталних костију и крова очне орбите) је откривено у два
гроба на локалитетима Сува Чесма и Крушевље у Лучанима. Иако је очуваност денталног
материјала била генерално лоша, једна одрасла индивидуа (хумка III, урна 2 у Ивковом
Брду) показује заживотни губитак зуба доње вилице.

295

adult female from from Veliko Polje (Grave 2) and four adults from Dubac in Jančići. The individual from Veliko Polje also showed evidence of metabolic disease in the form of cribra orbitalia.
An adult (probable male) from Ruja in Dučalovići (Mound 13, Grave 2) showed osteochondritis
dissecans of the left patella. Тhis location of the defect accounts for about 5% of cases involving
the knee (Waldron 2009). Тhe prevailing consensus on osteochondritis dissecans is that trauma
represents a major etiologic factor (Ortner 2003). Dentally, there are some indications of a bad
oral health. There is evidence of intra vitam loss of dentition in three individuals (Veliko Polje
and Dubac in Jančići); although teeth can be lost for a variety of reasons, periodontal disease
accounts for the majority (Waldron 2009). Dental calculus was observed in three individuals
from Dubac. In general, skeletons from Veliko Polje and Dubac in Jančići, as well as one individual
from Ruja in Dučalovići, displayed pronounced occlusal attrition. Two individuals from Dubac
showed linear enamel hypoplasia, a well-known indicator of childhood physiological stress
(Ortner 2003). Green staining on skeletons from Dubac in Jančići and Ruja in Dučalovići was
found to be correlated with the presence of copper-alloy artefacts found within the burials (see
Никитовић 1999; Дмитровић 2002).

Acknowledgments
I would like to thank Nataša Miladinović-Radmilović (Archaeological Institute Belgrade)
for her advice and useful suggestions. I also owe my gratitude to Mirjana Roksandic and Joshua A.
Lindal (University of Winnipeg, Canada) for proofreading the English version of the text.

296

Као и са спаљеним остацима, узорци скелета инхумираних покојника су били
мали, што је онемогућило било какву статистички значајну палеодемографску анализу.
Скелети су обично показивали високе степене фрагментације и ерозије, због различитих тафономских фактора, што је значајно ограничавало обим анализе. Упркос томе,
уочене палеопатолошке промене дају одређене индикације о здрављу ових популација.
Дегенеративне промене кичме су пронађене код пет индивидуа – одрасле жене из
Великог Поља (гроб 2) и четири адулта из Дубца у Јанчићима. Код индивидуе сахрањене
у гробу 2 у Великом Пољу, уочени су и трагови метаболичке болести (cribra orbitalia).
Остаци одрасле индивидуе (вероватно мушкарца) из Рује у Дучаловићима (хумка XIII,
гроб 2) показали су присуство osteochondritis dissecans на горњем делу латералне зглобне
површине леве пателе. Иако се osteochondritis dissecans често јавља на колену, у само 5%
је дефект смештен на патели (Waldron 2009). Преовладава концензус да траума чини
главни етиолошки фактор за појаву osteochondritis dissecans (Ortner 2003). Дентална
анализа је показала лоше орално здравље. Заживотан губитак зуба констатован је код
три индивидуе (Велико Поље и Дубац у Јанчићима). Иако зуби могу бити изгубљени као
последица низа различитих фактора, пародонтопатија je у већини случајева одговорна
за заживотни губитак зуба (Waldron 2009). Зубни каменац је уочен код три индивидуе из
Дубца. На скелетима из великог Поља и Дубца у Јанчићима, као код и једне индивидуе из
Рује у Дучаловићима, присутна је јако изражена оклузална абразија. Две индивидуе из
Дубца имале су линеарну хипоплазију зубне глеђи, која је добар показатељ физиолошког
стреса током детињства (Ortner 2003). Констатована зелена боја на скелетима из Дубца
у Јанчићима и Рује у Дучаловићима је највероватније у вези са присуством бронзаних
артефаката у гробовима (видети Никитовић 1999 и Дмитровић 2002).
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982

856

117

487

112

796

975

460

Укупно

3

104

85

30

20

84

0

4

25

72

179

39

66

91

154

93

0

118

12

54

158

122

Лобања

Тежина остатака
(у грамима)

пуни адулт

дете?

адулт

млади/пуни адулт

адолесцент/адулт

неодр.

пуни/зрели
адулт

неодр.

неодр.

(адолесцент/адулт)

адолесцент/адулт?

адолесцент/адулт

дете?

(адолесцент/адулт)

(дете)

адулт

пуни/зрели адулт

адолесцент/адулт?

(адолесцент/адулт)

(адолесцент)

(адолесцент/млади
адулт)

адулт

Старосни стадијум

неодр.

неодр.

женски ?

неодр.

мушки?

неодр.

неодр.

неодр.

неодр.

неодр.

неодр.

неодр.

женски ?

неодр.

женски ?

неодр.

неодр.

неодр.

неодр.

мушки?

(женски)

неодр.

Пол

бела, сива и црна

жуто-бела

бела

бела

жуто-бела

бела

бела

бела и сива

жуто-бела

жуто-бела, нешто црне

жуто-бела

жуто-бела

жуто-бела

жуто-бела

жуто-бела

жуто-бела

бела

жуто-бела

бела, нешто сиве и црне

бела, нешто сиве и црне

жуто-бела, нешто сиве

бела

Боја остатака

-

-

Присутно неколико неспаљених фрагмената
костију неурокранијума друге индивидуе
(дете).

-

Блага порозност крова очне орбите
(cribra orbitalia?).

18 g фрагмената костију који не припадају
човеку (фрагменти метаподијалних костију
папкара).

Мрље тиркизне боје; порозност спољашње
ламине паријеталних костију.

-

-

Присутни фрагменти угљенисаног дрвета.

Мрље тиркизне боје.

-

Мрље тиркизне боје; присутни фрагменти
угљенисаног дрвета.

Мрље тиркизне боје.

Мрље тиркизне боје; заживотни губитак
нешто доњих зуба

Мрље тиркизне боје.

Мрље тиркизне боје.

Мрље тиркизне боје; мали кремени одбитак
пронађен са материјалом.

Мрље тиркизне боје.

Мрље тиркизне боје.

-

Остала запажања

Табела 1. Сумирани резул�а�и за кремиране �робове. Рела�ивна �а�овања су �а�а �рема �убликацијама Дми�ровић (2002; 2006; 2013), Dmitrović
(2013) и Ники�овић (1999), Nikitović (2003). БД значи бронзано �оба, РБД значи рано бронзано �оба, a СБД значи сре�ње бронзано �оба. У колонама
за �ол и с�аросни с�а�ијум, за�ра�е означавају верова�но, знак �и�ања мо�уће, а скраћеница нео�р. означава нео�ређени �ол/с�арос�.

Мала Колонија
(Ул. 214 бр. 7) у Чачку

Бабињак у Доњој Краварици

Крушевље
у Лучанима

Сува Чесма
у Лучанима

Руја – Дучаловићи
у Лучанима

Гротница у Гучи

Ивково Брдо
у Крстацу

Дубац у Јанчићима

Велико Поље у Јанчићима

Локалитет

299

EBA

Urn (“chance find“)

Grave/Urn 1

Grave 2
(“remains from the urn”)

Grave 1 (“bone fragments
from the pyre”)

BA

MBA

MBA

MBA

MBA

Mound 1, Grave 1
(”stone grave”)

Mound 12, Grave 2

EBA

MBA

BA

MBA

MBA

EBA

MBA

MBA

MBA

MBA

Mound 10, Grave 2

Mound 9, Grave 1

Mound 3, Urn

Mound 6, Grave/Urn 2

Mound 6, Grave/Urn 1

Mound 4, “pyre in
center of the mound”

Mound 3, Grave/Urn 4

Mound 3, Grave/Urn 3

Mound 3, Grave/Urn 2

Mound 3, Grave/Urn 1

EBA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

158

358

490

148

96

732

9

9

8

116

1234

1208

810

266

196

982

856

117

487

112

796

104

85

30

20

84

0

4

3

25

72

179

39

66

91

154

93

0

118

12

54

122

975

460

Cranial

Total

Weight of the remains
( in grams)

adult

young/full adult

adolescent/adult

indet

full/mature adult

indet.

indet.

child?

(adolescent/adult)

adolescent/adult?

adolescent/adult

child?

(adolescent/adult)

(child)

adult

full/mature adult

adolescent/adult?

indet.

indet.

female?

indet.

male?

indet.

indet.

indet.

indet.

indet..

indet..

indet..

female?

indet.

female?

indet..

indet..

indet.

indet.

(adolescent)

(adolescent/adult)

(female)
male?

full adult

indet..

Sex

(adolescent/
young adult)

adult

Age stage

white, gray and black

yellow-white

white

white

yellow-white

white

white

white and gray

yellow-white

yellow-white

yellow-white

yellow-white some black

yellow-white

yellow-white

yellow-white

yellow-white

white

yellow-white

white, some grey and black

white, some grey and black

yellow-white, some grey

white

Bone colour

-

-

-

-

-

Few unburned neurocranial fragments
of a different individual (child).

-

Slight orbital roof porosity
(cribra orbitalia?).

18 g of non-human bone fragments
(artiodactyl metapodial fragments).

Turquoise staining; porosity of the outer
table on parietals.

Fragments of charred wood.

Turquoise staining.

-

Turquoise staining; fragments of charred
wood.

Turquoise staining.

Turquoise staining; intra vitam loss of some
lower dentition.

Turquoise staining.

Turquoise staining.

Turquoise staining; small flint flake found
with the bones.

Turquoise staining.

Turquoise staining.

-

Other observations

Table 1. Summarised results for the cremation graves. Relative datings are based on publications by Дмитровић (2002; 2006; 2013), Dmitrović (2013) and
Никитовић (1999), Nikitović (2003). BA stands for the Bronze Age, EBA for the Early Bronze Age, and MBA stands for the Middle Broze Age. For columns
showing sex and age stage, brackets mean probable, a question mark means possible, and indet. stands for indeterminate.

Mala Kolonija
(St. 214 No. 7) in Čačak

Babinjak
in Donja Kravarica

Kruševlje
in Lučani

Suva Česma
in Lučaniučani

Ruja - Dučalovići
in Lučani

Grotnica in Guča

Ivkovo Brdo
in Krstac

EBA

Mound 2, “pyre in
centre of the mound”

Mound 1, Grave 1

1

1

MBA

MBA

Mound 4, Grave 1

Хумка 4, Гроб 1

Dubac in Jančići

1
1

EBA

MNI

MBA

Grave 3 (Urn 1)

Veliko Polje in Jančići

Dating

Mound 2, Grave 1

Archeological
context

Locality

300

Хумка 13, Гроб 2

Хумка 13, Гроб 1

Хумка 12, Гроб 1

Хумка 11, Гроб 1

Хумка 4,
„скелетни остаци”

Хумка 3,
„непознати гроб”

Хумка 3, Гроб 5

Хумка 3, Гроб 4

Хумка 3, Гроб 3

Хумка 3, Гроб 2

Хумка 3, Гроб 1

Хумка 2, Гроб 6

Хумка 2, Гроб 4

Хумка 1, Гроб 9

Хумка 1, Гроб 6

Хумка 1, Гроб 5

Хумка 1, Гроб 2

Гроб 2

Археолошки
контекст

СБД

СБД

РБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

СБД

РБД

Датовање

адулт

адулт

зрели адулт

адолесцент/адулт

адулт

дете

адолесцент

рано детињство

рано детињство

адулт

рано детињство

пуни/зрели адулт

рано детињство

касно детињство

рано детињство

адулт

адолесцент

зрели адулт

адулт

зрели адулт

пуни адулт

рано детињство

пуни адулт

Старосни стадијум

(мушки)

мушки

мушки

неодр.

неодр.

неодр.

неодр.

неодр.

неодр.

(женски)

неодр.

женски

неодр.

неодр.

неодр.

неодр.

женски

мушки

женски

мушки

женски

неодр.

женски

Пол

-

Зелене мрље на лобањи.

Osteochondritis dissecans на патели.

Зелене мрље на клавикули, атласу и костима
горњих удова.

Присутни и остаци друге индивидуе
(9 g кремираних фрагмената).

-

-

-

-

-

-

-

Дегенеративне промене кичме.

-

-

-

Зелене мрље на лобањи и фалангама.

Дегенеративне промене кичме.

Зелене мрље на лобањи; присутан мали фрагмент
кремиране кости друге индивидуе.

Дегенеративне промене кичме; присутан зуб и леви
кондил мандибуле друге индивидуе /индивидуа.

Дегенеративне промене кичме; зелене мрље на лобањи;
присутна клавикула која припада другој индивидуи.

-

Cribra orbitalia; дегенеративне промене кичме.

Остала запажања

Табела 2. Сумирани резул�а�и за �робове са инхумацијама. Рела�ивна �а�овања су �а�а �рема �убликацијама Дми�ровић (2002; 2013), Dmitrović
(2013) и Ники�овић (1999). БД значи бронзано �оба, РБД значи рано бронзано �оба, a СБД значи сре�ње бронзано �оба. У колонама за �ол и
с�аросни с�а�ијум, за�ра�е означавају верова�но, знак �и�ања мо�уће, а скраћеница нео�р. означава нео�ређени �ол/с�арос�.

Руја – Дучаловићи
у Лучанима

Дубац у Јанчићима

Велико Поље
у Јанчићима

Локалитет
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mature adult

пуни/mature adult

MBA

Mound 4,
“skeletal remains”

adult

Mound 13, Grave 2

MBA

adult

mature adult

MBA

EBA

Mound 13, Grave 1

Mound 12, Grave 1

adolescent/adult

MBA

adult

child

адолесцент

early childhood

early childhood

adult

early childhood

Mound 11, Grave 1

MBA

MBA

MBA

MBA

MBA

MBA

early childhood

late childhood

MBA

MBA

MBA

early childhood

adult

adolescent

mature adult

adult

MBA

MBA

MBA

MBA

MBA

Mound 3,
“unknown grave”

Mound 3, Grave 5

Mound 3, Grave 4

Mound 3, Grave 3

Mound 3, Grave 2

Mound 3, Grave 1

Mound 2, Grave 6

Mound 2, Grave 4

Mound 1, Grave 9

full adult

MBA

MBA

Mound 1, Grave 5

Mound 1, Grave 5

early childhood

full adult

Age stage

MBA

EBA

Dating

Mound 1, Grave 2

Grave 2

Archaeological
context

(male)

male

male

indet.

indet.

indet.

indet.

indet.

indet.

(female)

indet.

indet

indet.

indet.

indet.

female

indet.

male

female

male

female

indet.

female

Sex

-

Green staining on cranium.

Osteochondritis dissecans of patella.

Green staining on clavicle, atlas and upper limb bones.

Remains of a diferent individual (9 g of cremated bone).

-

-

-

-

-

-

-

Degenerative changes in the spine.

-

-

-

Green staining on cranium and phalanx.

-

Degenerative changes in the spine.

Degenerative changes in the spine; green staining on
cranium; clavicle of a different individual.
Degenerative changes in the spine; a tooth and a left
mandibular condyle of a different individual/individuals.
Зелене мрље на лобањи; присутан мали фрагмент
кремиране кости друге индивидуе.

Cribra orbitalia; degenerative changes in the spine.

Other observations

Table 2. Summarised results for the inhumation graves. Relative datings are based on publications by Дмитровић (2002; 2013), Dmitrović (2013) and Никитовић (1999). BA stands for the Bronze Age, EBA for the Early Bronze Age, and MBA stands for the Middle Broze Age. For columns showing sex and age stage,
brackets mean probable, a question mark means possible, and indet. stands for indeterminate.

Ruja - Dučalovići
in Lučani

Dubac in Jančići

Veliko Polje
in Jančići

Locality
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