
ДРАГОЉУБ БОЈОВИЋ Годuшња-к zрада Беоzрада 
-КЊ. ХХУ 1978. 

ОСТАВА ПОљОПРИВРЕДНОГ АЛАТА 

БРОВИБ КОД ОБРЕНОВЦА 

у Музеју града чува се вели-

ка остава римског пољопривредног алата, 

нађена у селу 0-
става је допремљена 

захваљујући Негослави и 

лиhевиh, наставницима Основне школе 

"Братство-Ј единство" у селу Стублине. 1 

Предмети из оставе су конзервирани и чу

вају се, за сада, у града Београда. 

Истина, још нису инвентарисани, из о

правданих у главну књигу ин

вентара. 

МЕСТО И УСЛОВИ НАЛАЗА ОСТАВЕ 

Остава је откривена у Бра-

нислава 

Бровић, 

ног 

земљорадника из села 

близини места зва

а двеста метара лево од пу-

та и око три километра од 

леве обале реке Тамнаве. Власник имања 

тачно се не сећа датума када остава 

пронађена, али претпоставља да то било 
1972. или 1973. године. Сви налази из о

ставе, по саопштењу проналазача, откри

вени су, приликом орања, на једном ме

сту. На прве предмете наишао је одмах 

испод површине земље, " ... а кад сам ма
ло дубље закопао пронашао сам све ово 

на једном месту. Један побакранисани 

се имена не 

мени, 

инжењеру чијег 

остављам 

Щ Као што се види, о

у целини сачувана после 

На истом месту, где оста-

ва, по саопштењу власника имања, наила

зи се приликом орања на зидове. Такође, 

мањи бронзани 
прстен, данас као и жишке, које 

је касније полупао. На већем делу окућ

нице као и на њиви 

Цвете Мишиh, видели смо, 1978. године, 

бројне тегула. У дворишту Бра

нислава Мишића и данас се виде вели

ке камене плоче, као и део стуба дужине 

0,60 м и пречника 0,30 м, које је власник 

открио на месту где је пронађена 

остава пољопривредног алата. Власник и

мања и данас чува добро очуван 

примерак новца Александра Се-

вера као и три комада 

се могу датовати 

у прву века.4 

града 

1. 

припада данас подручју 

у време доминације Рим

Бровић је при-

провинцији 

провинција 

Горње Мези-

и даље на југ. 

Катало~ 1iалаза 

оштеhен ашов. У сад-

ник је кружног облика са рупом за ексер. 

: дуж. 44 см, шир. 
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Сд. 1. - Остава pUMCKOZ nољоnривред1iОZ ада та из седа Бровu"- код Обре1iовца 

Dep6t d'оuШs agricofes romains аи virrage de Brovic, pres d'Obrenovac 

2. - Потпуно очуван ашов. Усадник је 

кружног облика са кружним отвором за 

ексер . Гвожђе, ковање. дим . : 44 см, шир. 
21,5 см(Сл.. 1/2). 

3. - Потпуно очуван ашов . Усадник је 

кружног облика са кружним отвором за 
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ексер. Гвожђе, ковање. Дим.: 45 см, шир. 
19,5 см (сд. 1/3). 

4. - Потпуно очуван ашов. Усадник је 

кружног облика са четвртастим отвором 

за ексер . Гвожђе, ковање. дим.: дуж. 40 см, 
шир. 20 см (Сл. . 1/4). 
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СД. 2. - Остава риМСКО2 nољоnривредUО2 адата из седа Бровић код Обреuов1l,а 

Dербt d'outils agricoles roтains ан vШаgе de Brovic, pres d'Obrenovac 

5. - Потпуно очуван ашов . Усадник је 

КРУЖНОГ облика са правоугаоним отвором 

за ексер. Гвожђе, ковање. Дим . : дуж. 37,8 
см, шир. 19 см (сд. 115). 

2. ' 

6. - Делимично оштећен косијер са тр

ном за усађивање. Гвожђе, ковање . Дим . : 

дуж. 27 ,3 см, шир. сечива 5 см (Сл. 116). 
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7. - Делимично оштећен косијер са тр

ном за усађивање. Гвожђе, ковање. Дим.: 

29,8 см, шир. сечива 4,4 см (Сл. 1/7). 

8. - Делимично оштећен косијер са тр

ном за усађивање. Гвожђе, ковање. Дим.: 

дуж. 31,3 см, шир. сечива 6 см (Сл. 1/8). 

9. - Делимично оштећен косијер са тр

ном за усађивање. Гвожђе, ковање. Дим.: 

дуж. 29,5 см, шир. сечива 2,8 см (Сл. 1/9). 
10. - Потпуно очувана секира са oja~ 

чаним, кружним, отвором и сечивом. ГBO~ 

жђе, ковање. Дим.: вис. 25 см, шир. сечи

ва 5,5 см (Сл. 1/10). 

11. - Делимично оштећена мотика. о

твор за држаљу је КРУЖНОГ облика и оја

чан. Ушица је у односу на сечиво постав

љена под углом. Гвожђе, ковање. Дим.: 

вис. 25 см, шир. сечива 16 см (Сл. 1/11). 

12. - Делимично оштећена мотика са 

ојачаним кружним отвором за држаљу. 

Ушица је косо постављена у односу на се

чиво. Гвожђе, ковање. Дим.: вис. 22,5 см, 

шир. 20 см (Сл. 1/12). 

13. - Делимично оштећена мотика са 

кружним, ојачаним, отвором за држаљу. 

Ушица је косо постављена у односу на се

чиво. Гвожђе, коваље. Дим.: вис. 21 см, 

шир. 18 см (Сл. 1/13). 

14. - Потпуно очувана крамп-секира. 

Отвор је кружног облика и ојачан. Гвожђе, 

ковање. Дим.: вис. 40 см, шир. сечива крам
па 6,5 см, шир сечива секире 6 см (Сл. 1/14). 

15. - Делимично оштећен раоник. У

садник је правоугаоног пресека. Гвожђе, 

коваље. Дим.: дуж. 36 см, шир. 14,5 см (Сл. 
2/15 ). 

16. - Маљи делимично оштећен рао

ник. Усадник је правоугаоног пресека. 

Гвожђе, ковање. Дим.: дуж 27 см, шир. 

12,5 см (Сл. 2116). 
17. - Оштећена коса којој недостаје 

већи део сечива. Усадник је кружног пре

сека са округлим отвором за ексер. На се

чиву, одмах испод усадника, очуван је 

правоугаони, нечитљив, жиг мајсторске ра

дионице. Дим.: очувана дуж. 27,5 см, шир. 

сечива 2,5 см (Сл. 2/17). 
18. - Оштећена коса којој недостаје 

део сечива. Усадник је кружног пресека и 

оштећен на месту где се налазио отвор за 

ексер. Гвожђе, коваље. Дим.: дуж. очува

ног сечива 33,5 см, шир. сечива 3,2 см (Сл. 
2/18 ). 
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19. - Потпуно очувана коса са дели

мичним оштећењем сечива и усадника кО

ји је кружног пресека. Непосредно испод 

усадника, на сечиву косе, налази се пра

воугаони жиг мајсторске радионице. Жиг 

је неЧИТЉИБ. Гвожђе, ковање. Дим.: 58 Х 
33,5 см (Сл. 2/19). 

20. - Потпуно очувана дршка са по

вијеним и ојачаним крајевима. Гвожђе, 

ковање. Дим.: шир. 36,5 см (Сл. 2/20). 

21. - Делимично оштећено сечиво ко

се. Гвожђе, ковање. Дим.: дуж. 39 см, шир. 
2,5 см (Сл. 2/21). 

22. - Потпуно очуван срп са трном за 

усађивање. Трн је на крају повијен. На 

трну је очувана већа нитна која је спаја

ла трн са држаљом српа. Сечиво је на спо

љашњем рубу ојачано. Гвожђе, ковање. 

Дим.: дуж. 43 см, шир. сечива 3 см (Сл. 

2/22). 
23. - Делимично оштећена секира са 

усадником правоугаоног пресека и отво

ром на подужној страни. Гвожђе, ковање. 

Дим.: ВИС. 13 см, шир. 20 см (Сл. 2/23). 

24. - Делимично оштећена коса са у

садником кружног пресека и нешто про

ширеним отвором за ексер. На сечиву косе 

налази се нечитљив правоугаони жиг. 

Гвожђе, ковање. Дим.: дуж. 30 см (Сл. 2/24). 

25. - Делимично оштећено сечиво ко

се. Гвожђе, ковање. Дим.: дуж. 44 см, шир. 
3 см (Сл. 2125). 

26. - Делимично оштећено сечиво косе. 

Гвожђе, ковање. Дим.: дуж. 51,5 см, шир. 

3 см (Сл. 2126). 

27. - Делимично оштећено сечиво косе, 

које је непосредно крај усадника повије

но на горњу страну. Гвожђе, ковање. Дим.: 

дуж. 54 см, шир. 2,8 см (Сл. 2/27). 

28 .. - Делимично оштећено сечиво косе. 

Гвожђе, коваље. Дим.: дуж. 55,5 см, шир. 

3,5 см (Сл. 2/28). 

29. - Делимично оштећено сечиво косе. 

У близини усадника, севичо је незнатно 

повијено на горљу страну. Гвожђе, кова

ње. Дим.: дуж. 52 см, шир. 2,7 см (Сл. 2/29). 

30. - Делимично оштећено сечиво косе. 

Гвожђе, ковање. Дим.: дуж. 41 см, шир. 

3 см (Сл. 2/30). 

31. - Делимично оштећено сечиво косе. 

Гвожђе, коваље. Дим.: дуж. 43 см, шир. 

3 см (Сл. 2/31). 



32. - Делимично оштеhено сечиво косе. 

Сечива је, непосредно, крај усадника не

знатно повијено на горњу страну. 

ковање. : дуж. 55,5 см, шир. 3 см (Сл. 

33. - Делимично оштеhено сечиво косе. 

ковање. Дим.: дуж. 52 см, шир. 3 

34. Делимично оштеhено сечиво. Не-

посредно поред усадника сечиво је, незнат-

но, на горњу страну. 

вање. Дим.: дуж. 54 см, шир. 3 см 

35. - Незнатно оштеhена коса са усад-

ником кружног пресека. 

: 58Х35 см (Сл. 2/35). 
ковање. 

36. - Добро очувана оплата за осови

ну кола. На средини оплате налази се кру-

жни отвор. Оплата је на пови-

са стране. На делу су отво-

ри за причвршhивање дрвета. На 

страни оплате налазе се два украсна дела 

су повијена и се у виду 

спирале. Непосредно крај ова два дела, на 

унутрашњој страни, виде се два мања у

дубљења за лотре. Гвожђе, ковање. 

дуж. 80 см, шир. 8 см (Сл. 3/36). 

37. - Делимично 

та за кола у виду полуге 

крају повијена у виду 

су две рупе од којих 

друга квадратног облика. 

Дим.: дуж. 52 см (Сл. 

38. - Оплата 

али знатно 

вање. Дим.: дуж. 34 см 

39. - Делимично 

та за кола. ковање. 

отвора 5,5 см, дуж. 5,5 см 

кола слична 

ко-

40. - Део кола у виду дуже полуге 

кружног пресека. на кра

ју под углом од 90 степени. На 

повијеном делу полуга је стањена и поно

во савијена. ковање. Дим.: дуж. 

40 см (Сл. 3/40). 

41. - Део за кола у виду куке 

која се на страни рачва у два дела 

кроз које пролази дужа нитна. Гвожђе, 

ковање. Дим.: 14 см, шир. 5 см (Сл. 3141). 

42. Део за кола, сличан претходном. 

Гвожђе, ковање. Дим.· дуж. 16 см, шир. 6,5 
см (Сл. 3/42). 

ОСТАВА римског ПОЉОПРИВРЕДНОГ АЛАТА 

за кола, сличан оном под бр 0-

ковање. Дим.: дуж. 16 см 

за кола чији је горњи део 0-

као код делова под бројем 

али нема доњи део у виду куке као прет

ходни предмети. Гвожђе, ковање. Дим.: 

Х см (Сл. 3/44). 

45. Део за кола у виду шире плочи-

се на крајевима продужава у две 

куке. На плочици су три кружна 

отвора. ковање. Дим.: дуж. 9,6 см, 

шир. 6 см (Сл. 3/45). 

46. коњске опреме искован у ви-

ду затворене шире траке са квадратним 

отвором на и правоугаоним на до-

страни. ковање. дуж. 

16 см, шир. 7,7 см (Сл. 3/46). 

47. Део коњске опреме, прет-

ходном али знатно мањи. 

: дуж. 10,5 см, шир. 

48. Потпуно очувано сврДло са про-

ширеним горњим делом за држаљу и по

лукружним заоштреним делом на 

страни. Гвожђе, ковање. Дим.: дуж. 

см, шир. 7 см (Сл. 3/48). 

49. Добро очувано сврдло слично прет
ходном али незнатно веће. 

ње. Дим.: дуж. 41 см, шир. 8,5 см 

50. - Потпуно очуван део 

од савијеног гвожђа, четвртастог пресека. 

На крајевима су две куке на сваком кра

ку. Гвожђе, ковање. Дим.: дуж. 21 см, шир. 

18,5 см (Сл. 3150). 
51. - Цртало, очувано 

вом троугаоног пресека. 

кружни отвор. 

58 см, шир. сечива см 

52. - Делимично оштеhен ланац састав

љен из два чланка и веће карике. 

ковање. Дим.: дуж. 47 см 
53. - Ланац сличан претходном. Гво-

жђе, ковање. Дим.. дуж. 46 см 
54. - очуван ланац сличан 

претходним. 

43 см (Сл. 3154). 
55. - Ингот У 

ра. Гвожђе. Дим.; 

56. Ингот. 

3156 ). 
57. ИНГОТ. 

(Сл. 3157). 

ковање. . дуж. 

виду неправилног кваде

Х8 

21Х8 см (Сл. 

. 21 Х 8 с.м, 
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Сл. З . Остава PUMC'КO~ noљonpивpeдHO~ алата uз села Бровult 'Код Обреновца 

Dербt d'outils agricoles romains аu village de Brovic, pres d 'Obrenovac 

58. - Добро очувано постоље, скоро 

квадратног облика, састављено од шипки 

с већом рупом на средини и повијеним кра

јевима. Гвожђе, ковање. Дим.: 20 Х 19 см, 

вис. 4,8 см (Сл . 4/58). 
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59. - Делимично фрагментоване коњ
ске жвале с привесцима из два дела. Гво

жђе, ковање . Дим. : шир. 26 см (Сл. 4/59). 
60. - Добро очуван ланац за пса са

стављен из тринаест чланака и кариком на 



ОСТАВА римског ПОЉОПРИВРЕДНОГ АЛАТА 

СД. 4. - Остава ри.кс'Коz nОЉО1lривред-иоz а.//,ата из се.//,а Бровиlt 'Код Обре-иовv,a 

Dербt d'outils agricoles romains аи village de Brovic, pr€s d'Obrenovac 

једном а оковратником на другом крају. 

Гвожђе, ковање. Дим.: дуж. 140 см (С.//,. 

4/60 ). 

сечива је правоугаоно проширење. Гвожђе, 

ковање. Дим.: дуж. 28 см, шир. сечива 3,5 
см (С.//,. 4/61). 

61. - Делимично фрагментован косијер 62. - Потпуно очувана коса са усадни-

с трном за усађивање. На горњој страни ком кружног пресека и четвртастим отво-
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ром за ексер. ковање. Дим.: дуж. 

57 см, шир. сечива 3 см (Сл. 

63. - Добро очуван ашов са усадником 
кружног облика И кружним отвором. за 

ексер. ковање.: 43,5 см, шир. 
21 см 

64. кола у виду шипке на 

на горњој страни, заварена плочица ко-

ја је на једном ко-

вање. Дим.: дуж. см 

(Сл. 

65. Ингот. Дим.: 22Х7 см 

(Сл. 

66. Ингот. Гвожђе. 19Х8 см 

4/66). 
67. - Ингот. Дим.: 23Х9 см 

(Сл. 4167). 

68. Ингот. Дим.: 20Х7 см 

(Сл. 

69. Ингот. 19Х7 см 

4/69). 
70. - Ингот. Гвожђе. 20 Х 7 см 

4/70). 
71. Ингот. дим.: 20Х7 см 

(Сл. 

72. Ингот. Дим.: 19 Х 7 см 

4/72). 
73. - Ингот. Гвожђе. Дим.: 23Х7 см 

4/73). 

Како се види из каталога налаза, у о

стави из Бровиliа, заступљен само 

пољопривредни алат, иако алат доминира. 

Поред пољопривредних алатки у остави 

су заступљени и делови кола и коњске о

преме, затим алатке које су 

ли мајстори за израду кола, као и пред

мети заступљени у домаhинству. Налаз ве-

ћег ингота дванаест 

указује да се ради о 

је производила 

радионици, 

nctШ::::МV у остави. 

Пољопривредне алат-ке 

Од пољопривредних алатки 

комада 

је нађено 

; Сл. 4/63). Сви 

су 

шест 

сечиво трапезоидног облика и усадник за 

држаљу полукружно На усадни-

ку је увек отвор за ексер, може бити 

кружног и четвртастог облика. 

"1.1ЈШVlЈ5"'n"" држаља. 
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поменути да је сечиво код ашова профи

лисано супротно данашњим ашовима. На

име, оно је на истој страни на 

коју је повијен и усадник, што је нело
гично када се има у виду да би држаља, 

при већем оптерећењу, могла да исклизне 

из усадника. код већине откри

вених римских ашова, у свим деловима 

Римског царства, преовлађује однос 
профилације сечива у односу на отвор у
садника. 

у остави из откривене су три 
мотике 1/11-13). И код мотика сечи
ва углавном, трапезоидног облика. У

шица, односно отвор за држаљу, је кру

жног облика и са стране. о

твора је заравњени део. Ушица је у одно

су на сечиво увек постављена под углом, 

што је и са свим мотика
ма нађеним на територији римске провин

Мезија. Мотике нису тако до
очуване као ашови. 3а тип мати ка из 

могу се наћи аналогије у свим де
ловима Римског царства. 

из су 

21, 24---35 и Сл.. 
косе у потпуности очу

ване, док су остале 

Оно што је интересантно за косе из ове 
оставе то је да можемо два типа 

косе. Првом типу припадале би косе које 
су имале усадник полукружног пресека у 

коју је уметана држаља. Други тип смо 

на основу очуваног дела сечива 

непосредно поред усадника и то на основу 

његове Наиме, на овом делу 

целом површином пови

страну тако да је од њега, 

полазио трн место усадни-

повијен и улазио са стране у 

је са држаљом морао бити 

и кариком, или је са 

држаљом већом нитном је пролазила 

кроз држаљу и трн косе, као што је то 

случај са српом из наше оставе (уп. Сл.. 2/ 
Косе имале место усадника трн 

32, 33). 
Као што је случај са ашовима да је про

филација сечива и усадника нелогично по
стављена, такав је и код коса. На 

основу тога могло би се претпоставити да 

су косе људи су се 

боље служили левом руком. дру-

га околност се противи овој претпоставц~ 



Код скоро свих коса са усадником, на гор

љој страни косе, на сечиву, непосредно по-

ред усадника, сачуван је жиг или 

мајсторске радионице. томе, било 

би нелогично да жиг буде на на

чин неистакнут и довољно невидљив, 

сакривен са доље стране косе. томе, 

наше косе су се као што 

се и данас употребљавају. Колико смо мо

гли да сазнамо, ово је први пут да је на 

територији Горље Мезије, је 

жно захватала данашље СР 
Србије, нађен пољопривредни алат, у на

шем случају косе, на је очуван жиг 

мајстора или мајсторске радионице. 

На свим косама из ути-

снут жиг. То нас наводи на претпоставку 

да је ипак у питаљу жиг а не 

мајсторске радионице. Ако су све косе из 

оставе и природно произашле из 

једне ковачке радионице, онда да је у 
питаљу жиг радионице, све би косе из о

ставе имале на себи жиг. да се 

претпостави да је у питаљу жиг врсног 

мајстора ковача. Мајстору је изра

дио косе, свакако је стало до свог имена и 

угледа па је на косе утиснуо 

име или почетна слова свог имена. На жа
лост, жигови су нечитљиви тако да наше 

тврдље остају само у сфери претпоставки. 

Бројност коса, пронађених у остави, у

казује да су косе могле бити 
за шире тржиште. Постоји и друга 

ност, чини нам се и вероватнија, да су ко

се служиле за потребе имаља, на 

и израђене и пронађене. 

Од српова, у остави из 

је само један комад (Сл. 
спој ен са држаљом преко Tpl".:a за-

једно искован са српом, као и нитном, 

је осигуравала држаљу на српу. 

Три откривене секире (Сл. 1/10, Сл. 
2/23) припадају различитим типовима. Се
кира дата на Сл. 1/14 у ствари је комби
нација трнокопа и секире. Сечиво трноко

па исте је ширине као и сечиво секире. 

Срећна комбинација две различите алатке 

учинила је да се једном алатком могу оба

вљати две различите радље. на 

Сл. 1/10, својим обликом и профилацијом, 
доста подсећа на секире, или копаче, 

су употребљаване за рад у рудницима. Ме

љен налаз у остави са другим ала-

ОСТАВА РИМСКОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ АЛАТА 

том да она употребљавана за 

свакидашље послове. Секира дата на Сл. 

профилацијом, односно отвором 

за држаљу, подсећа на данашље секире

~1"~r'-'" О љој ћемо реhи нешто касније. 

остави је пронађено и 

Сл. 4/61). И код 
два типа. Пр

вом који немају 

проширеље изнад сечива (Сл. 1/6-9). Дру-
гом типу припадао би само примерак 

(Сл. 4/61). Код свих врх сечива је 

а усадник је изведен у виду трна 

улазио у држаљу. Део држаље, у 

да оси-

кариком. 

делова рала заступљена су два рао-

ника и цртало (Сл. 3/ 
Оба раоника су истог типа. И један и 

други раоник усадник правоугаоног 

пресека и сечиво троугластог облика. Рао
ници се од раоника 

Горље Мезије.6 

се у својој функцији нала

зило испред раоника, непосредно изнад 

сечива, има кружни отвор, који је служио 

за подизаље цртала. 

пољопривредног алата припада

ла би и три ланца који су служили за по

везиваље руде рала са двоколицом коју је 

вукла запрега. Ланци (Сл. 3/52-54) овак
вог типа налазе се у свим деловима Рим

ског царства. Налажени су и у непосред-

околини села на територији 

покрива у Шапцу.7 

КолаРС1i:U алат 

Од алата 

ри за израду 

су употребљавали мајсто-

кола, су два већа 

,49) и секира-брадва8 

су служила за бушеље 

главчине кола кроз је пролазила осо

вина. Обликована су тако да се дољим, 

заоштреним, делом дрво, а на гор-

љем, проширеном, 

ставити ручка 

делу попречно могла 

се окретало сврдло. 

одступа делимично од 

данашљег типа се разли-

постављаљу отвора за држаљу. 

жаљу римске било је веома тешко 

обликовати у односу на отвор секире. 
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Делови кола и коњске onpevlte 

у остави из нађено је доста 

металних делова су служили за кола 

и већином су везани за доњи кола, 

налазима за кола, 

ном израдом и 

солид

нарочито се 

оплата за горњи део осовине ко

ла (СЈ1. На жалост, у литератури ни

смо могли наћи аналогије за овај део рим-

ских кола, дужина оплате 

износи 0,80 м, Међутим, истакли смо у ка
талогу налаза, да се на делу 0-

плате, непосредно поред дела 

вршава спиралом, налазе 

СЈ1. 3/36, обележено 
се ослањале спољашње стране горњег по

раздаљина 

је да се ради о колима у 

стане веома мало материјала. 

да се ради о мањој двоколици. 

припадали би и 0-

кови су по М. 

служили за окивање подужне 

ра), која је предњу и задњу осо-

вину. У нашем налаз два слична 

окова да служио за оки-

вање подужне греде а други за окивање 

дела руде. 

Колима припада и шира алка (СЈ1. 
која је могла да служи за оки-

вање дрвеног дела осовине, и то непосред

но дела поред точка. 

шипке (СЈ1. 3/40 и СЈ1. 4/64), 

ла и руде И гвозденог 

окова осовине и дрвеног дела осовине 

који је пролазила подужна греда 

IIIипка дата на СЈ1. 3/40 морала је прола

зити кроз отвор на оплати осо

вине кола (Сл. 3/36). Аналогна шипка на-
је у на колима која су о-

ткривена на пустари Сомодор код Кома
рона. 1О Друга шипка 4164) служила је 

кола, како то 

Делови кола дати на сл. 3/41, 42, 
44. морали су бити 
делу кола. 

пер запрежници, 

којим се запрежница каqила на карику ва-
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гира. 12 Такође, за делове дате на сл. 3/46, 
47. он претпоставља да су служили као 

држачи запрежница на колану. 

припадале би масив

не жвале а предмет на Сл. 
3/50. Идентичан део 

Ланац 

је у 

Остали предмети из оставе 

остале преДi\~ете уврстили смо 

на СЈ1. 59. Ради се о 

и ланцу. Постоље се, 

користило у домаћинству, 

се стављала на дрво, 

мањег пречника, док је оковратник за 

пса састављен од две шире траке су 

кариком на 

половини оковратника. крај 

оковратника је и служио је да би 

се на њега закачила карика. 

Ковачка радионица 

Да предмети у остави, се-

лу потичу са места где се налази

ла ковачка радионица - нема сумње. На

лаз дванаест комада ингота, допремљених 

из неког оближњег рудника, неоспорно у

на тврдњу да се ради о месту где 

су се производили предмети за 

ног домаћинства. Налаз ингота, са бројним 

другим предметима, од су 

веома добро очувани, а по неки у античко 

доба и некоришћени (ашови), го
у 

по

на коме је остава и на-

оставе 

Напред смо, у одељку о месту и усло

вима налаза оставе, изнели какви су и ко-

предмети на месту где је откри-

вена остава. Налаз зидова, приликом ора

ња, као и бројни површински налази КРОВ-

них опека, неког ар-

при

роде без археолошких ископава

ња, тешко је одговорити. Можемо само да 

претпоставимо, са доста сигурности, да се 



ради о остацима виле рустике, у 

оквирима налаз оставе одредио 

кова чке радионице, која је произво-

дила потребно за обраду имања на 

се налазила вила рустика. 

ост АВА РИМСКОГ ПОЉОПРИВРЕДНОI' АЛА Т А 

Налаз новца Александра 
ца из прве половине IV века 

виле рустике у овај период па, 

према томе, предмете у остави 

код Обреновца. 

НАПОМЕНЕ 

1 Основна школа "Братство-Јединство" у 

нам је на 

намерава да у својОј старој школ
изложи предмете које су са под

околине, прикупили члано

коју води наставник 

Да би се убрзао посао 
поставке, која би се реализо-
музеолошким принципима, до

између Основне школе у 
и града Београда. Захва

сарадњи, Н. Милићевић указала 

написа - допремили 

договорено је са 
да ће се материјал из 

оставе вратити школи чим буду створени у
слови за реализацију поставке школске 

збирке. 

2 Уп. нап. 1. 
Тражећи "побакарисани" предмет поно-

во су у 1978. године, Никола Црно-
брња и Бојовић, свратили до про-

налазача оставе и преузели преостале предме

те (сл.. 4162-73), који су, 1975. године, остали 
код проналазача оставе. Међутим, о "побака-

рисаном" предмету нисмо ништа ближе могли 
сазнати, као ни о инжењеру који I'a је узео. 

4 Аутопс. 

Истор'Uја Беоzрада, 1, Београд 
11'"I'U'1Ђ1fiГ111< de (а Mesie Superieure, уоЈ. 

95. 
Рilећс, Rimsko oruzje sa 

Vesnik vojnog muzeja 
7--40. 

V. ТгЬићоујс--М, 

u РОдгјпји ј sondazna 
14, Веоgгаd 

Zotovic-N. Petrovic. Gradac па 
rimsko utvrdenje, 

Gог
Вео-

9, Beograd 1967, 69-71, Т. ххvп, 2. 
Rimska koJa iz Р01јапса kod 

radovi i j'asprave, П, Za-

10 К. Оkогi kocsi J1elyreallitasa а 50-
mоdогi alapjan Archaeologiai Ertesito, 
IX, 3, Budapest 1889, 190-205, Т. HI, 36. 

395. 

Okori kocsik he1yreallitasa, 
Х, 3, Budapest 1890, 97-
Т. 1, 3а, 3Ь. 

LE ",",,"Пr>rn D'OUTILS AGRICOLES ROMAINS А BROVIC 

DTagoljub 

Еп ЈаЬО!lгапt 1а terre Sllf lШ С!1атр ди 
village де Вгоујс, d'Obrenovac, оп а де-
couvel·t еп 1972 dербt d'outils 
coles romains de 1 а 4), TOl1s 
outils де Вгоујс sont conserves аи 
Musee lа vШе de Раг lе потЬге 
d'outils decouvertes Је dербt готајп Је 
plus гјсће ql!'on аН trouve еп Serbie, 

Aujol!rd'hui је де ВгоviC fait рагtiе 
de lа grande ЬапНеие Belgrade tandis Чl1'а 

готајпе il etait dans ]а province de 
La fгопtiE~ге entre lа province dal

mate et Ја Ha!lte Mesie соmmеш;аit а }'ouest 
de Siпgidщшm, s!livait је CO!lrs de lа гјујеге 
Kolubara aboutir аи sud а 1а mопtаgш 
Sara еп 
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de BroviC lа plus grande 
divers instruments et outils 

потЬге etaient les 
оп а trotIve des таг

qtIes de таНге ои d'atelier. Ces marqtIes пе sont 
pas malheureusement IisibIes. Entre autres outils 
nombreux sont des beches, des houes, des ser-

et des haches, ainsi que des fragments 
voitures. Оп а trouve aussi 12 pieces de те

tal brut qui ont servi de matiere ргетјеге роuг 
lа fabrication des оиШs. Сес! implique I'ехј
stence <1'uпе forge plus ои moins eloignee du 
dербt. 

Le dербt d'оuШs devait appartenir а ипе 
ferme romaine. Le proprietaire du terrain, ои 

fut trouve Је dербt, confirme que еп labourant 
il а decouvert des restes de murs autour du 
dербt. Dans les sillons du champ оп peut voir 
aujourd'hui епсоге des fragments de tuiles ro-
maines. Le а trouve aussi, et les 
garde chez Јиј, parties des colonnes brisees. 
Le тете proprietaire а trouve еп cet endroit 
ипе grosse pit':ce de monnaie еп bronze et Ыеп 
conservee <1' Alexandre Severe, ainsi que quel
ques pieces plus petites. Ces monnaies datant 
de lа premiere moitie du IV" siecle оп а tout 
liеи de supposer que lа ferme romaine de Bro
vic а du etre construite аи III" ои IVC sif~cle. 


