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АПСТРАКТ:
Током друге године рада у оквиру вишегодишњег пројекта Музеја града Београда 

Археолошка налазишта на територији Обреновца, 2006. године обављено је ревизио-
но рекогносцирање подручја општине Обреновац на десној обали Колубаре. Прецизно је 
картирано 39 археолошких локалитета и утврђен је степен њихове угрожености. У раду је 
дат и преглед археолошких истраживања на територији Обреновца, као и објављених ар-
хеолошких радова о овом подручју од 2004. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:
Археолошко рекогносцирање, Београд, Обреновац, 

Колубара, праисторија, антика, средњи век.

У оквиру друге фазе вишегодишњег 
пројекта Музеја града Београда (у даљем 
тексту Музеј) Археолошка налазиш-
та на територији Обреновца, током 
јесени 2006. године обављено је ревизи-
оно рекогносцирање територије општи-
не Обреновац на десној обали Колубаре. 
Истовремено су обилажене и поједине 
локације на левој обали Колубаре, где је 
регистровано неколико нових археолош-
ких налазишта.

О циљу овог пројекта, предвиђеној 
динамци рада, изграђеној методологији 
и географским карактеристикама тере-
на већ је писано приликом објављивања 
резултата прве године ревизионих 
истраживања, те сада само упутућујемо 
на рад у коме су ти подаци наведени,1 као 
и на још неке радове проистекле из по-
менутих рекогносцирања.2

Иако добро планиран и образложен, 
са резултатима објављеним одмах на-
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1 Црнобрња А.Н., Археолошка налазишта на територији 

Обреновца (1), Годишњак града Београда LII, Београд 
2005, 59–95.

2 Црнобрња А.Н., Подручје Обреновца у римско доба 
сагледано кроз археолошке податке, у: Пулс вароши – 

прилози за монографију Обреновца 2, Обреновац 2007а, 
5–21; исти., Два епиграфска споменика из Ушћа код 
Обреновца, Гласник Српског археолошког друштва 23, 
Београд 2007б, 271–278; исти, Две необјављене иконе 
подунавских коњаника из Уроваца код Обреновца, 
Гласник Српског археолошког друштва 23, Београд 
2007в, 279–287.
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кон рекогносцирања, овај пројекат није 
наишао на подршку Скупштине града 
Београда као оснивача и финансијера 
Музеја. Због тога је извођење његове 
друге фазе каснило  годину дана, па је 
уместо 2005, она уследила 2006. годи-
не, а финансирана је само  средстви-
ма Музеја, у коме је препознат значај 
оваквих истраживања за очување нашег 
културног наслеђа. Будући да су сред-
ства која је Музеј могао да издвоји била 
скромна, и сам посао обављен је у мањем 
обиму од предвиђеног.

С друге стране, у пракси је потврђена 
неопходност прецизног картирања ло-
калитета, као и сталног конролисања 
стања њихове угрожености, на коју је  

скренута пажња у претходном раду. Тако 
је Воденични брег, локалитет старчевач-
ке културе, на чије је погрешно лоцирање 
и потребу хитног истраживања већ 
указивано,3 у међувремену потпуно де-
вастиран. У лето 2006. године, на ло-
калитету Нурча 1,4 приликом дубоког 
преоравања од стране дивљих трагача 
растурена је касноантичка зидана гроб-
ница. Том приликом полиција је изашла 
на увиђај, али не због угрожавања реги-
строваног археолошког налазишта, већ 
због уласка на приватни посед. Велики и 
веома значајан локалитет Ушће,5 који је и 
заштићено културно добро, дивљи трага-
чи готово свакодневно уништавају дубо-
ким преоравањем (сл. 1). На сву „срећу“‘, 

Слика 1. Аутор у бразди изораној од стране дивљих трагача, локалитет Ушће код Обреновца 
Fig. 1 The author in a furrow ploughed by treasure hunters, site Ušće near Obrenovac
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6 Ibid., 78, локалитет 41; aрхеолошким итраживањима 
руководио је Зоран Симић, конзерватор саветник 
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а у стручном делу екипе били су и: др Дубравка 
Николић, др Мира Ружић, др Миодраг Сладић, мр 
Љиљана Ђуричић, Стеван Ђуричић (Археолошкa 
збиркa Филозофсог факултета у Београду), мр Адам Н. 
Црнобрња (Музеј града Београда), као и 55 студената 
прве године археологије.

8 Црнобрња А.Н, op.cit., 2007а, 5–21.

девастира се углавном једна иста мања 
површина од приближно 70 ари (повр-
шина целог локалитета је око 2000 х 700 
m), али пошто је у току повраћај нацио-
нализоване имовине, већ има најава да 
ће се и ти делови налазишта убрзо прео-
равати. Трагови дубоког орања присутни 
су на већини античких локалитета, на-
рочито у близини Ушћа.

Треба, међутим, истаћи да су на 
територији Обреновца, после готово 
четрдесет година, поново отпочета ар-
хеолошка истраживања. Током септем-
бра 2006. године, стручњаци Завода за 
заштиту споменика културе града Бе-
ограда (у даљем тексту Завод) и Музеја 
града Београда обавили су сондажна ар-
хеолошка истраживања на локалитету 
Црквине у селу Стублине.6 Том прили-
ком потврђено је раније регистровано 
неолитско (винчанско) насеље, а лоци-
ран је и део касносредњовековне не-
крополе. Крајем новембра 2006. године, 
Археолошка збирка Филозофског фа-
култета у Београду, Завод и Музеј оба-
вили су детаљно рекогносцирање истог 
локалитета, и то као део праксе студе-
ната прве године археологије, у оквиру 
курса Археологија у пракси.7 Од почет-
ка наставе археологије на Филозофском 
факултету у Београду, то је био први ор-

ганизован теренски рад за све студенте 
прве године 

Током рекогносцирања која је Музеј 
организовао децембра 2006. године и 
која су тема овога рада, посебна пажња 
посвећена је комуникационим правцима. 
Кључни подаци добијени су лоцирањем 
два прелаза преко Колубаре, и то једног 
испод вишеслојног локалитета Бачеви-
ца (локалитет бр. 64), а другог на Царе-
вом броду (лок. бр. 69), који су коришћени 
до почетка XX века. Основни подаци о 
комуникацијама на територији Обре-
новца у античком периоду објављени су 
у већ поменутом раду,8 а детаљнијој ана-
лизи ове проблематике у свим перио-
дима приступиће се након треће фазе 
пројекта.

Намера нам је да овом прили-
ком укажемо на важније географске ка-
рактеристике десне обале Колубаре, 
која је била наш примарни циљ током 
рекогносцирања 2006. године. Терен 
се одликује ниским побрђем, надмор-
ске висине од 100 до 220 m. Косе и брда 
међусобно су раздвојени речицама и по-
тоцима, међу којима су ретки они који 
имају воду, и то углавном у периодима 
великих киша и отапања снегова, што је 
било карактеристично и пре најновијих 
климатских промена. Осим Баричке реке 
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9 Петровић П., Шумадијска Колубара, Београд 1949, 
10.
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– прилози за монографију Обреновца 1, Обреновац 
2004, 43.

11 Видети напомену 1.

(Равенице), која се улива у Саву, све речи-
це и потоци сливају се у Колубару. У чита-
вом крају влада оскудица извора и пијаће 
воде, па је вода у бунарима раније нала-
жена тек на дубинама од 15 до 20 m. На-
супрот томе, према ранијим сећањима у 
народу, многе од тих речица још у XVIII 
и XIX веку нису пресушивале и биле су 
пуне риба,9 а некада су постојале и гу-
сте шуме у које се у XIX веку „ни стока 
није смела истерати од курјака“. Архео-
лошки локалитети се по правилу налазе 
на падинама изнад водотокова, а може 
се наслутити неколико разлога њиховог 
невеликог броја. Основни разлог су при-
родни услови који су карактерисали овај 
простор. Густе шуме пуне дивљих зве-
ри, које се помињу у претходно наведе-
ном опису, свакако нису биле претерано 
гостољубива средина. Њиховим крчењем 
добијали су се обрадиво земљиште и 
питомије окружење, али су покренута 
умирена клизишта којима се одликује ово 
подручје.10 Управо ерозивност земљишта 
у периодима када је област интензивније 
насељавана, па због тога и више крче-
на, може бити узрок немогућности да 
се констатују површински налази услед 
њиховог спирања.

На десној обали Колубаре, на под-
ручју општине Обреновац регистрова-
но је 30 археолошких локалитета, али у 
овоме раду указујемо и на девет нала-
зишта на левој обали реке, која нису кон-

статована 2004. године или нам подаци 
о њиховом постојању нису били доступ-
ни (лок. бр. 52–60).

ПОПИС ЛОКАЛИТЕТА

Ознаке локалитета почињу од броја 
52, будући да се овај рад надовезује на ре-
зултате ревизионог рекогносцирања 2004. 
године.11 Због лакшег сагледавања чита-
вог краја, на појединим мапама налазе се 
и локалитети који су већ објављени у по-
менутом раду.

Сваки локалитет у тексту је обрађен 
као посебна јединица, у чијим алинејама 
су наведени:
- назив локалитета и места у коме се 

налази;
- географске координате (географска 

дужина – географска ширина);
- број мапе на којој је приказан (број ло-

калитета у тексту одговара његовом 
броју на мапи);

- хронолошко опредељење и карак-
тер; 

- опис.
Да би се што прецизније утврдила 

локација археолошких налазишта, њихове 
координате и габарити одре ђени су GPS 
уређајем Garmin E-trex Vista. Наведе-
не географске координате представљају 
приближну централну тачку локалитета, 
док су његови габарити наведени у опису. 
Приложене мапе су у размери 1 : 50.000.
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ЗВЕЧКА
52. Звечка, Мајдани
(7434,638 – 4945,504)
Мапа 1
Праисторија (?)
Пре неколико година, Дејан Вук-

сановић из Обреновца, у одсеку једног 
мајдана за вађење глине, приметио је се-
дам јама са пепелом, чији опис одговара 
гробним јамама спаљених покојника. На-
жалост, на том месту нисмо уочили ника-
кав траг који би потврдио његове наводе. У 
лето 2007. године поново смо обишли овај 
локалитет и приближно 200 m западно, у 
профилу одсека мајдана, на дубини од 1,7 m 
констатовали смо лучно запечену земљу са 
пуно гара. На неколико места у непосредној 
близини вршена су прекопавања површина 
уз профиле мајдана. Може се претпостави-
ти да се ради о продужетку оближњег ло-
калитета на Дугим њивама,12 који се нала-
зи око 100 m јужније.

СКЕЛА

53. Скела, Канал 2
(7428,012 – 4946,459)
Мапа 1
Бронзано доба, римски период
Локалитет је евидентиран приликом 

контролних обилазaка налазишта која 
су већ публикована 2005. године. Смеш-
тен је непосредно поред леве стране пу-
та Обреновац–Скела, приближно 300 m 
источно од локалитета Лазића њиве.13 На 

простору од око 200 х 200 m наишли смо 
на површинске налазе римске керамике 
из III–VI века, као и на мањи број улома-
ка бронзанодобне керамике (Т. I). Лока-
литет угрожавају дивљи трагачи дубоким 
преоравањем, па смо констатовали браз-
де дубоке око 50 cm.

РАТАРИ

54. Ратари, Воћине
(7429,000 – 4947,000)
Мапа 1
Римски период, Средњи век
Локалитет се налази на благој па-

дини изнад обале канала, односно 
некадашњег потока Звечица, која се 
спушта ка северозападу. По евиденцији 
Завода из 1966, ту се наилазило на сло-
венску керамику разбацану по њиви. 
Површинске налазе словенске керами-
ке нисмо евидентирали овом прили-
ком, али је Музеј града Београда то-
ком 2006. године откупио 42 римска 
новчића пронађена на овом локалите-
ту, од којих два потичу с краја II века, а 
остали из IV века. Локалитет је угрожен 
пољопривредним радовима.

55. Ратари, Крчевине
(7428,215 – 4945,285)
Мапа 1
Римски период
Локалитет је смештен на благој, ка 

југу нагнутој падини, изнад канала Ве-
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лика бара. На простору површине око 
200 x 70 m наилази се на римску керами-
ку, новац и ситне предмете. Током 2006. 
године Музеј града Београда откупио је 
80 римских новчића са овог локалитета, 
од којих један денар Јулије Августе, док 
остали потичу из IV века. Локалитет је 
угрожен пољопривредним радовима.

КРТИНСКА

56. Кртинска, Мађарско гробље
(7432,227 – 4949,427)
Мапа 1
Средњи век
На самом крају благе узвишице која 

се спушта ка североистоку и југоистоку, 
приликом копања темеља за кућу 1965. 

године, на дубини од 1–1,20 m пронађена 
су четири костура ограђена камењем. 
Локалитет је и раније био познат, под на-
зивима Мађарско и Турско гробље.

57. Кртинска, Младост
(7431,233 – 4949,913)
Мапа 1
Римски период
Локалитет се налази са леве стране 

пута од Кртинске ка ПК „Младост“, на 
благој узвишици чија се североисточна 
страна спушта ка Сави. На простору од 
око 200 х 100 m присутни су површин-
ски налази римске керамике из III–IV 
века. По исказу браће Стевановић, на 
овоме месту налажени су и новци из ис-
тог периода. Око 700 m североисточно, 
на обали Саве код некадашњег прела-
за ка Прогару, налазио се још један ло-
калитет са материјалом из римског вре-
мена, али је данас прекривен депонијом 
пепела.14 Локалитет Младост угрожен је 
пољопривредним радовима.

УРОВЦИ

58. Уровци, код гробља
(7431,265 – 4946,173)
Мапа 1
Римски период
Локалитет је евидентиран на југо-

западној падини благог узвишења Поље, 
на обали некадашње Мале баре. Захва-
та површину од око 250 x 150 m, на којој 

Слика 2. Фалера са локалитета Гробље у селу 
Уровци (Музеј цркве Св. Петке у Уровцима)

Fig. 2 Phalera from the site Groblje, village of Urovci 
(St Petka Church Museum, Urovci)
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15 Ibid., Т. I. 16 Ibid., карта 1, локалитет 2.

су налажени уломци римске керами-
ке из I–IV века, новац из истог периода, 
римска фалера (сл. 2) и две оловне ико-
не подунавских коњаника (сл. 3).15 На 
основу ових налаза, као и чињенице да 
нису констатовани остаци грађевинског 
материјала, може се претпоставити да 
се овде налазила некропола. Локали-
тет је угрожен пољопривредним радо-
вима, а веома је извесно и његово скоро 
девастирање дубоким орањем од стране 
дивљих трагача.

59. Уровци, Поље
(7432,186 – 4946,994)
Мапа 1
Халштат, римски период, средњи 
век
На централном делу узвишења 

Поље, на површини од око 150 х 50 m, 
присутни су налази керамике римске 

провенијенције (сл. 4), а налажени су и 
новчићи из II–IV века.16 Пронађене су и 
три фалере (вероватније делови шлема) 
од ливене бронзе, које упућују на хал-
штатски период (сл. 5). У непосредној 
близини, приликом копања темеља 
за оближњу кућу почетком осамде-
сетих година прошлог века, откриве-
на је и средњовековна остава са не-
колико десетина комада оруђа, која је 
откупљена за Музеј. Локалитет је угро-
жен пољопривредним радовима.

МИСЛОЂИН

60. Мислођин, Кованчине
(7440,100 – 4945,000)
Мапа 2
Римски период
Локалитет се налази на крају север-

не падине Орашковца, непосредно изнад 

Слика 3. Оловне иконе подунавских коњаника са локалитета Гробље у селу Уровци 
(Музеј цркве Св. Петке у Уровцима)

Fig. 3 Lead icons of Danubian horsemen from the site Groblje, village of Urovci 
(St Petka Church Museum, Urovci)
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17 Више о самим истраживањима и историјату манастира 
видети код: Бирташевић М., Манастир Св. Христофора 
у Мислођину, Старинар XIX, Београд 1969, 273–277.

пута Обреновац–Београд. По евиденцији 
Завода из 1973. године, на овоме месту 
наилазило се на фрагменте римских опе-
ка, тегула и керамике. Данас је овај по-
тес углавном изграђен, те ови подаци ни-
су могли да се потврде. По предању, на 
овом месту биле су смештене кошнице 
манастира Св. Христофора, што се мо-
ра прихватити са резервом, мада и само 
име указује на то да су се некада ту заис-
та налазиле кошнице (кованлук).

61. Мислођин, Црквине (манастир 
Св. Христофора)
(7440,230 – 4944,345)
Мапа 2
Средњи век
Остаци манастира Св. Христофора 

налазе се на малој заравни у подножју 
источне падине Орешковца. Музеј гра-
да Београда је 1966. године на овоме ме-
сту предузео археолошка истраживања 
током којих су откопани само остаци 
темеља цркве. На основу стилских ка-
рактеристика и покретних налаза, црква 
је датована у XV век,17 a решењем Завода 
за заштиту споменика културе града Бео-
града бр. 1098/1, од 30.12.1968, проглаше-
на је за културно добро (сл. 6). Приближ-
но 20 m јужно од цркве, уз саму стрмину 
Орешковца, по сведочењу мештана на-
лазили су се остаци некаквих зидова. На 
том месту и данас се могу наћи уломци 
позносредњовековне керамике. Имајући у 

Слика 4. Фрагмент римске керамике из I и 
почетка II века, локалитет Поље у селу Уровци 

(Музеј цркве Св. Петке у Уровцима)
Fig. 4 Roman pottery fragment from the site Polje, 

village of Urovci, 1st and early 2nd century 
(St Petka Church Museum, Urovci)

Слика 5. Халштатске фалере са локалитета Поље 
у селу Уровци (Музеј цркве Св. Петке у Уровцима)
Fig. 5 Hallstatt phalerae from the site Polje, village of 

Urovci (St Petka Church Museum, Urovci)
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18 Црнобрња А.Н, op. cit., 2005, 62–63.
19 Види локалитет бр. 86 (Ада) у овоме раду.
20 Приликом просецања пута кроз овај вис, констатовани 

су винчански профили у дужини од око 1 km; постоје 
усмени подаци о опљачканим лангобардским 
гробницама на истом месту, а у литератури су наведени 

налази римског жишка и жртвеника: Гарашанин М. и 
Д., Археолошка налазишта у Србији, Београд 1951, 131; 
Гарашанин Д., Археолошки споменици у Београду и 
околини, Годишњак града Београда  I, Београд 1954, 
96.

виду конфигурацију терена, може се прет-
поставити да су се управо ту налазили и 
манастирски конаци. Већ више година, 
о слави цркве, Св. Христофору, унутар 
њених остатака врши се литургија. Ло-
кално становништво дуже време показује 
интересовање за обнављање манастира. 
Ове, 2007. године, добијен је и благослов 
патријарха српског, господина Павла, за 
обнову манастира, те је локална само-
управа Обреновца приступила изради 
одговарајућег планског документа. То је 
посебно важно јер су, и поред свеприсут-

не добре воље, активностима дивљих тра-
гача „за благом“ оштећени поједини дело-
ви конзервираних остатака цркве (сл. 7).

62. Мислођин, Орашковац
(7440,075 – 4943,380)
Мапа 2
Неопредељено
Доминантна позиција овог узвишења, 

са кога погледом може да се обухвати чи-
тав простор од праисторијског и рим-
ског локалитета Бреска,18 преко ушћа 
Колубаре,19 све до Остружничког виса,20 

Слика 6. Конзервирани остаци цркве манастира Св. Христофора на локалитету Црквине у Мислођину
Fig. 6 Conserved remains of the monastery church of St Christopher on the site of Crkvine in Mislodjin
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21 Обреновац и околина, Београд 1963, 56.

навела нас је на размишљење да на њему 
можда постоји налазиште. На самом ло-
калитету нису уочени покретни површин-
ски налази, мада треба имати у виду да се 
земља на овом месту не обрађује. Дошли 
смо, међутим, до усменог податка да су се 
ту, до пре 70-ак година, налазили остаци 
некаквих зидова, а у литератури се наво-
ди предање о „мађарском граду“.21 Свака-
ко, треба имати у виду да се на источној 
падини узвишења налази манастир Св. 
Христофора, те да се одатле пружа пра-
вац преко локалитета Кованчине ка нала-
зишту Ада. На велику вероватноћу да се 
на овом узвишењу налази археолошки ло-
калитет, осим његовог положаја, указује и 
авио-снимак самог места (сл. 8).

63. Мислођин, Водени 
брег (Језеро)
(7440,277 – 4943,311)
Мапа 2
Средњи век?
Локалитет се налази на северној 

стра ни косе која спаја врхове брда Осов-
ље (212 m) и Буквик (221 m). По евиден-
цији Завода из 1973. године, на њему 
је пронађена белобрдска бронзана на-
ушница са три колена. Позиција нала-
зишта веома је интересантна, нарочито 
ако имамо у виду да се на њему налази 
језеро (бара која никада не пресушује) 
димензија 140 х 40 m, а да је овај крај си-
ромашан водом.

Слика 7. Оштећења конзервираних остатака цркве манастира Св. Христофора на локалитету 
Црквине у Мислођину

Fig. 7 Damaged conserved remains of the monastery church of St Christopher on the site of 
Crkvine in Mislodjin
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22 Црнобрња А.Н., op.cit., 2005, 54–95.
23 Обреновац и околина, Београд 1963, 42.
24  Ibid., 60.

25 Todorović J., Bačevica, Mislođin, Obrenovac – naselja 
starijeg i mlađeg gvozdenog doba, Arheološki pregled 
9, Београд 1967, 40–41.

64. Мислођин, Бачевица
(7437,867 – 4942,084)
Мапа 2
Неолит, бронзано доба, халштат 
Б, латен, средњи век
Локалитет Бачевица је градина са рав-

ним, ка северозападу благо нагнутим пла-
тоом, димензија 250 х 85 m, оријентације 
југоисток – северозапад (сл. 9). Са три 
стране (северозападне, југозападне и се-
вероисточне) градина је потпуно непри-
ступачна, док је са четврте, нешто мање 
стрме стране прилаз могућ, а у новије 
време олакшан је просецањем прилаз-
ног пута. Бачевица је и најдоминантнији 
вис на читавој територији Обреновца, 
али не својом висином (152 m) већ изу-
зетно повољним истуреним положајем, 
готово изнад саме Колубаре (75 m), те са 
ње могу да се виде јако велике површи-
не терена: на западу равничарски појас уз 
Колубару, који на хоризонту фланкирају 
ваљевске планине, а на северу поглед се-
же до Фрушке горе. Погледом се могу 
обухватити сви локалитети у равничар-
ском делу Обреновца,22 током чијег су 
рекогносцирања 2004. године такође уо-
чене њихове визуелне комуникације са 
Бачевицом. Треба имати у виду и да је 
име Бачевица потекло од назива за пре-
лаз преко реке, а да се непосредно испод 
ове локације налазио прелаз преко Колу-
баре. Управо на том месту (Доње Бачеви-
це) нађен је римски миљоказ, који је вре-

меном изгубљен,23 а наводе се и налази 
оклопа и оружја, који су чувани у Архе-
олошком музеју у Обреновцу.24 Сондаж-
ним радовима локалитет је 1967. годи-
не истраживао Музеј града Београда. 
Испитан је простор од свега 18 m2, и то 
на горњем, југоисточном делу платоа, 
и констатован је кућни леп, као и хал-
штатска и латенска керамика.25 Повр-
шински налази керамике, међутим, при-
сутни су на готово читавом платоу (Т. 2). 
Аерофотографија из 2003. године показује 
да су се главни објекти налазили на цен-
тралном делу платоа, који није истражи-
ван (сл. 10). На првом платоу, испод севе-
розападног дела Бачевице (координате 

Слика 8. Аерофотографија локалитета 
Орашковац

Fig. 8 Aerial photograph of the site 
Oraškovac 
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26 Todorović J., Ćupakovac, Mislođin, Obrenovac – keltski 
grob, Arheološki pregled 9, Београд 1967, 186–187.

27 Бошковић Ђ., Археолошки споменици и насеља II, 
Београд 1956, 188.

28 Бирташевић М., op.cit., 274.
29 Ђенералштабна карта Србије, Београд 1894, секција 

Г2 Обреновац.

7437,626 – 4942,417), такође се наилази на 
спорадичне налазе керамике. Сви наведе-
ни подаци упозоравају да на овој гради-
ни што пре треба предузети најпре геофи-
зичка, а потом и систематска археолошка 
истраживања, нарочито ако се има у ви-
ду да се она налази на најистуренијем 
крају Парцанског виса и да је пут, који је 
са ње био контролисан током дугог пе-
риода, спајао шумадијску Колубару са 
Посавином. Локалитет је угрожен обра-
дом земље.

65. Мислођин, Ћупаковац
(7437,240 – 4943,220)
Мапа 2
Латен
На вису Ћупаковац, око 800 m се-

верно од Бачевице, 1967. године случајно 

је нађен келтски гроб са гвозденим ма-
чем, копљем, делом појаса и умбом. На 
том месту и раније су налажени метални 
предмети келтске провенијенције.26

66. Мислођин, Хајдучки луг
Мапа 2
XVII–XVIII век
У крају који се некада звао Хајдучки луг 

пронађене су три сребрне посуде рађене 
искуцавањем, датоване у XVII–XVIII век.27 
Приликом накнадне интерпретације овог 
налаза, М. Бирташевић је навела да топо-
ним Хајдучки луг више не постоји и изнела  
је претпоставку да је вероватно у питању 
Велики луг.28 Увидом у Ђенералштабну 
карту Србије из 1894. године,29 лоцирали 
смо, међутим, оквирну позицију тог лока-
литета.

Слика 9. Поглед на Бачевицу са североистока
Fig. 9 View of Bačevica from the northeast
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30 Обреновац и околина, Београд 1963, 68.
31 Петровић П., op.cit., 156.

ДРАЖЕВАЦ

67. Дражевац, Криж
(7437,723 – 4936,653)
Мапа 2
Eнеолит
На десној обали Колубаре, прили-

ком изливања река већ деценијама на 
пешчани спруд избацује баденски кера-
мички материјал. Завод је овај локали-
тет евидентирао 1966. године, а на њега 
нам је указао и Д. Вуксановић из Обре-
новца, показавши нам доста излокану и 
позеленелу керамику пронађену на том 
месту.

68. Дражевац, обала Колубаре
(7437,476 – 4937,047)
Мапа 2
Средњи век
На овом локалитету, у муљу уз оба-

лу Колубаре, пронађен је добро очуван 
дрвени моноксил, дужине око 8 m. Данас 
је то део обале који је одроњен до виси-
не од око 6 m, јер је променама горњих 
токова река Колубаре, Пештана и Љига 
потпуно измењена количина воде у Пеш-
тану и Колубари у овом делу тока. Тако 
се Пештан некада уливао у Колубару, а 
данас је ситуација обратна.

69. Дражевац, Царев брод
(7437,409 – 4937,080)
Мапа 2
Праисторија, средњи век
Прелаз преко Колубаре на Царе-

вом броду био је активан све до почет-
ка XX века. Пут који је у средњем ве-
ку и у турско доба ишао од Шапца ка 
Београду реку је прелазио управо код 
Царевог брода. Као једно од будућих 
тематских истраживања, планирано је 
рекогносцирање трасе тог пута, која у 
посавском делу општине Обреновац 
пролази и покрај више античких и нео-
литских локалитета. Непосредно поред 
Царевог брода, са десне стране Колуба-
ре, налази се место Бирцхаус, на коме се, 
по предању, током аустријске окупације 
овога краја налазила немачка насеоби-
на30 или гостионица.31 Од Царевог бро-

Слика 10. Аерофотографија локалитета Бачевица 
(стрелица показује сам локалитет, са видљивим 

траговима објеката)
Fig. 10 Aerial photograph of the site Bačevica (arrow 

indicating the site with observable 
structural remains)
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32 Ibid., 156. 33 Ibid., 170.

да ка Дражевцу води пут који мештани и 
данас зову Царски друм, а за који тврде 
да је до пре неколико деценија, заједно 
са прогонима за стоку, био ширине око 
12–15 m. Данас је сужен јер су земљу за-
посели власници околних њива.

70. Дражевац, Веверичји крај
(7441,958 – 4939,187)
Мапа 2
Римски период
Локалитет се налази на падини ори-

јентисаној ка југоистоку, изнад десне оба-
ле речице Марице. На ово место указао 
нам је Д. Вуксановић из Обреновца, ре-
кавши да је на њему пронађено неколи-
ко римских новчића и, по опису, крста-
стих фибула. Приликом обиласка нисмо 
констатовали никакве површинске нала-
зе. Раније је забележено да су се на овоме 
потесу налазили старо маџарско гробље 
и остаци црквине, чији се трагови већ 30-
их година XX века нису могли видети,32 
а за које се, имајући у виду горе наведе-
не податке о покретним налазима, мож-
да може претпоставити да су били оста-
ци некога римског објекта.

КОНАТИЦЕ

71.  Конатице, Думача
(7441,375 – 4935,850)
Мапа 2
Римски период
По евиденцији Завода, 60-их годи-

на XX века на овоме локалитету изора-

но је неколико римских новчића. Ни-
какви површински налази данас нису 
приметни.

72. Конатице, Главичице
(7441,446 – 4934,347)
Мапа 2
Бронзано доба
Локалитет се налази на западној па-

дини брда и на њему су, по евиденцији 
Завода из 1966. године, изоравани брон-
занодобна керамика и леп. Данас је за-
растао у младу шуму.

 
73. Конатице, Бељевине
(7441,743 – 4933,440)
Мапа 2
Бронзано доба, римски период
Налази се при дну западне падине 

брда Врбовно, изнад леве обале Татарске 
јаруге. По наводима Завода, на овом ло-
калитету својевремо је изоравана брон-
занодобна керамика, као и римска опе-
ка и керамика. Власник имања сећа се 
случајева изоравања керамике и опеке, 
али се то већ дуже време није догодило. 
Никакве површинске налазе нисмо кон-
статовали. Треба имати у виду и следећи 
податак: „У Татарској јарузи налазе се 
остаци преисториских људи: кремење, 
рбине, огњишта са пепелом и др. Народ 
казује да је ту била нека стара варош“.33 
Наводе би требало проверити, али то 
није могуће до обилнијих киша које би 
одрониле обале јаруге прекривене опа-
лим лишћем.
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74. Конатице, Гробље
(7440,361 – 4934,735)
Мапа 2
Римски период (?), средњи век
На постојање овог локалитета ука-

зао нам је Р. Марковић, председник Мес-
не заједнице Стублине, тврдећи да се у 
централном делу данашњег гробља нала-
зи камен за часну трпезу старе цркве. На 
лицу места констатовали смо да се ради 
о римском анепиграфском споменику од 
пешчара, висине 68 cm, ширине 50 cm и 
дебљине од 20 cm (у доњем делу) до 27 cm 
(у горњем делу). Његова оријентација је 
потпуно правилна, по дужој оси у прав-
цу север – југ (сл. 11). Требало би имати 
у виду оближњи, данас девастиран рим-
ски локалитет Алуге (лок. бр. 76), као 
најближу локацију са које је овај споме-
ник могао бити донет. Нарочито значајно 
било би утврђивање када је била актив-
на црква којој је ова часна трпеза припа-
дала јер се, осим данашње и старе цркве 
Томаније (види лок. бр. 75), у изворима 
не помиње локација треће цркве.

75. Конатице, Спасовина
(7441,133 – 4934,582)
Мапа 2
Средњи век (?), XVII–XIX век
На централном делу благе падине 

која се пружа од запада ка истоку, са 
лепим погледом на Конатице и доли-
ну Бељанице, налази се у трње зарасла 
површина. Мештани су нам рекли да се 
„ту негде, унутра“ налази часна трпеза 

неке старе цркве.  Успели смо да у грмљу 
пронађемо само два надгробна спомени-
ка из периода од краја XVIII до средине 
XIX века. Чињеница да се површина под 
трњем не оре, те да је по дужој оси пот-
пуно правилне оријентације исток – за-
пад, дозвољавају претпоставку да је на 
овом месту била црква. По евиденцији 
Завода, овде се налази средњовековни 
локалитет, али нисмо наишли ни на 
какве индиције које би то потврдиле. 
Можда се ради о остацима старе цркве 
Томаније, порушене у XIX веку?34 

Слика 11. Анепиграфски римски споменик на 
гробљу у Конатицама

Fig. 11 Anepigraphic Roman monument on the 
cemetery at Konatice
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76. Конатице, Алуге
(7440,050 – 4935,100)
Мапа 2
Римски период
На овом локалитету, између пу-

та Конатице–Дражевац и Колубаре, 
по евиденцији Завода из 1966. године, 
при дубљем орању налажена је римска 
опека. Данас је локалитет девастиран 
изградњом.

ЈАСЕНАК

77. Јасенак, Крчевине (или Плоче)
(7441,442 – 4940,499)
Мапа 2
Средњи век
Локалитет се налази изнад дес-

не обале Јасеначког потока, на пади-
ни оријентисаној ка југоистоку. По 
евиденцији Завода, на њему су 1965. годи-
не нађени скелетни гробови са остацима 
дрвених сандука, оријентације исток – за-
пад. На терену нисмо затекли старо каме-

но спомење које се наводи у евиденцији 
Завода. Негде у близини овога локалите-
та пронађена је и „велика оловна синија 
која је имала шаре.“35

78. Јасенак, старо гробље
(7441,500 – 4940,745)
Мапа 2
XVIII–XIX век
У југозападном делу данашњег 

гробља налази се старо гробље села 
Јасенак (сл. 12). Судећи по стилским ка-
рактеристикама надгробних плоча, може 
се датовати у период од средине XVIII до 
средине XIX века. У том делу гробља не-
ма данашњих сахрана, па се може сма-
трати да је организациона шема готово 
потпуно сачувана. Представе на мно-
гим надгробним споменицима веома су 
интересантне (сл. 13). Гробље би треба-
ло комплетно снимити и ставити под 
заштиту. Близина данашњег гробља, као 
и средњовековних гробаља на локали-
тетима у непосредној близини,36 пру-

Слика 12. Старо гробље у селу Јасенак
Fig. 12 Old cemetery in the village of Jasenak
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37 По архивској грађи, село се на овоме месту помиње 
тек 1818. године, види: Петровић П., op.cit., 165.

38 Овај поток се помиње под два назива: Провалија, који је 
вероватнији имајући у виду данашњи топоним (Петровић 

П., op.cit., 165) и Праваљи (Ђенералштабна карта 
Србије, Београд 1894, секција Г2 Обреновац).

39 Обреновац и околина, Београд 1963, 54.
40 Ibid., 56.

жа могућност за детаљније проучавање 
насељавања овога краја у последњих не-
колико столећа.37

79. Јасенак, Провалије
(7441,477 – 4940,991)
Мапа 2
Римски период, средњи век
На североисточној страни брда на 

коме лежи и старо гробље, на падини која 
се спушта ка десној обали некадашњег 
потока Праваљи,38 налази се локалитет 
Провалије. На површини се наилази на 
керамику римске провенијенције, која 
се хронолошки оквирно може опреде-
лити у период од IV до VI века. Са ово-

га локалитета се помиње и налаз новца 
краља Драгутина.39 Локалитет је угро-
жен пољопривредним радовима. 

80. Јасенак, Маџарина
(7441,784 – 4940,931)
Мапа 2
Средњи век
Локалитет је смештен на југозападној 

падини брда Ћумурџиница, изнад леве 
обале некадашњег потока Провалија. 
На њему се данас налази само једна ве-
лика овална надгробна плоча, без икак-
вог натписа (сл. 14). Локалитет је раније 
помињан и као „мађарско насеље“.40

Слика 13. Споменици са старог гробља у селу Јасенак
Fig. 13 Gravestones from the old cemetery in the village of Jasenak 
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81. Јасенак, Питома ливада
(7442,276 – 4941,142)
Мапа 2
Средњи век
Локалитет се налази на севе ро ис-

точној падини брда Ћуму рџиница, из-
над десне обале Јасеначког потока. По 
евиденцији Завода из 1966. године, при-
ликом риголовања за виноград, власник 
имања је на дубини од око 50 cm наишао 
на угљевиту нагорелу земљу, површине 
око 2 x 2 m. Том приликом пронашао је 
више гвоздених предмета, између оста-
лог брадву, гвоздене маказе и стрелу.

82. Јасенак, поток Дужница
(7442,395 – 4940,700)
Мапа 2
Средњи век
По евиденцији Завода из 1966. годи-

не, на левој обали потока Дужница (тј. 
Јасеначког потока) пронађена су гвозде-
на кована клешта. Данас се на том ме-
сту не могу уочити никакви површин-
ски трагови.

83. Јасенак, Дрење
(7443,810 – 4941,861)
Мапа 2
Римски период, средњи век
На благој јужној падини брда За-

секе налази се локалитет Дрење. По 
евиденцији Завода, 60-их година XX 
века, приликом орања ту су пронађени 
већи комад оловне шљаке, камени жрвањ, 
сива римска керамика и новчићи из II и 
III века. Такође приликом орања наишло 
се на камене темеље неке зграде, али је 
интересантно да ни тада, као ни при-
ликом недавних рекогносцирања, нису 
забележени налази било каквих опека. 
Музеј града Београда је са овог локали-
тета откупио две фрагментоване крста-
сте фибуле и 115 комада новца из III и IV 
века (сл. 15). Власник имања примио нас 
је с подозрењем, да би нам касније саоп-
штио како су дивљи копачи из Ушћа код 
Обреновца више пута од њега тражили 
дозволу да њиву узору дубоким орањем 
ради претраге детекторима.

Слика 14. Надгробна плоча на локалитету 
Маџарина у селу Јасенак

Fig. 14 Gravestone on the site Madžarina in the 
village of Jasenak
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БАРИЧ

84. Барич, Засека
(7444,641 – 4943,223)
Мапа 2
Римски период, средњи век
Локалитет се налази на граници ата-

ра села Барич и Јасенак, са баричке стра-
не, на стрмој падини окренутој ка севе-
розападу. На том месту Завод је 1964. 
године констатовао скелетне гробове 
без прилога, оријентације североисток 
– југозапад, покривене комадима пеш-
чара који се при додиру распадао, као 
и површинске налазе римске керамике. 
Приликом рекогносцирања 2006. године, 
на површини су могли да се запазе само 
ситни комади трошног пешчара. Уко-
лико већ није у потпуности девастиран, 
локалитет је угрожен пољопривредним 
радовима.

85. Барич, Црквиначки поток
(7440,210 – 4946,447)
Мапа 2
Римски период
Смештен је на стрмој косини која 

се спушта ка североистоку, изнад леве 
обале Црквиначког потока (или Букове 
јаруге), који је активан само током већих 
киша. По евиденцији Завода, на том ме-
сту примећени су остаци скелетних гро-
бова, а после обрушавања обала наила-
зило се на римске новчиће и фрагменте 
керамике. Рекогносцирањима 2006. го-
дине констатовани су само спорадич-
ни налази аморфних фрагмената кера-

мике. Податак о гробовима може бити 
значајан у трагању за позицијом гробља 
које је морало постојати уз оближњи ма-
настир Св. Христофора.

86. Барич, Ада
(7440,210 – 4946,447)
Мапа 2
Халштат, латен, римски период
У пролеће 1979. године, након 

нивелације тла уклањањем 40–60 cm 
земље гредером, ради припреме тере-
на за изградњу „Базне хемије“, констато-
ван је локалитет Ада. Налази се на једва 
приметној узвишици на потесу Ада, на 
бившем имању Којевића, у непосредној 
близини десне обале Колубаре и око 

Слика 15. Новац и ситни налази (пре 
конзервације) са локалитета Дрење у селу 

Јасенак
Fig. 15 Coins and small finds (before conservation) 

from the site of Drenje, village of Jasenak



АДАМ Н. ЦРНОБРЊА И ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ

90

41 Н. Црнобрња нам је, у разговору, указао на то да су 
се, заправо, виделе потпуно јасне и целе основе кућа 
и огњишта, које су биле као ножем пресечене.

42 Н. Црнобрња у том делу извештаја указује на локалитет 
Бачевицу, на којој је пронађен идентичан керамички 

материјал.
43 Валтровић М., Разне вести, Старинар VII/2, Београд 

1890, 61; ibid., Бакрене и бронзане старине из Србије, 
Старинар VII/3, Београд 1890, 69, Т. VI, 2.

500 m од њеног данашњег ушћа у Са-
ву. Службену белешку о стању у коме се 
после тога локалитет налазио сачинио 
је мр Никола Црнобрња, кустос Музеја 
града Београда, и овде ћемо је готово у 
потпуности пренети:

„Судећи по латенској керамици која 
се налази у брду згрнуте земље, као и 
фрагментима римске керамике (нађен 
је и један комад terra sigilata-e), дâ се 
закључити да је горњи, нивелацијом 
уклоњени слој припадао латенском 
насељу које касније бива изложено проце-
су романизације. У изнивелисаној осно-
ви уочавају се трагови старијег насеља 
које је обухватало површину од око 
осам хектара и имало облик неправил-
ног трапеза. Југозападни део насеља, где 
је концентрација налаза најгушћа, лучно 
је увучен и стиче се утисак да је насеље 
овом страном пратило некадашњи ток 
Колубаре која данас тече око сто метара 
ниже. На више места опажени су кућни 
леп, спалишта, два жрвња, животињске 
кости и у знатном броју фрагменти ке-
рамичких посуда.41 У нешто већем броју 
налазе се фрагменти халштатских здела 
са увученим тордираним ободом које на 
неким комадима подсећају на пластич-
ну плетеницу. По овом материјалу пре-
сечени културни слој би припадао пе-
риоду позног старијег гвозденог доба у 
нашем Подунављу42 ... Како је локали-

тет пресечен ми не знамо шта се налази 
у слоју испод нивелисане коте. Могу се 
очекивати и трагови старијих, неолит-
ских култура.“

Може се претпоставити да је и брон-
зано оруђе пронађено при ушћу Колуба-
ре потекло са овог локалитета.43 Будући 
да је та површина остала изван круга фа-
брике, требало би спровести геофизич-
ка истраживања бар једног њеног дела, 
којима би се можда добиле информације 
о оправданости евентуалних археолош-
ких ископавања овог локалитета.

87. Барич, основна школа
(7441,575 – 4945,500)
Мапа 2
Латен (?)
Локалитет се налази на падини која 

се спушта ка западу, изнад завоја Баричке 
реке. У евиденцији Завода забележено је 
да су приликом градње школе пронађени 
налази из латенског периода.

88. Барич, Дуваниште
Мапа 2
Средњи век
Према подацима Завода са реко-

гносцирања 1964. године, на овом лока-
литету се при обради земљишта наила-
зило на остатке словенске (белобрдске) 
материјалне културе, керамику, копља и 
наушнице. По казивању мештана, прили-
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ком орања могли су се видети и траго-
ви темеља округлих (?) кућа. Локалитет 
је данас потпуно девастиран изградњом 
кућа.

МАЛА МОШТАНИЦА

89. Мала Моштаница, Јабуке
(7447,047 – 4943,814)
Мапа 2
Римски период
Локалитет се налази на падини 

окренутој ка северозападу, око 120 m од 
леве обале Баричке реке (сл. 16). При-
ликом орања, 1964. године наишло се 
на римске опеке и црепове, а данас су 
приметни површински налази керами-
ке. По исказима мештана, локалитет су 
у неколико наврата „посећивали“ трага-
чи са детекторима, али још увек није ду-
боко преораван. Осим тога, угрожен је и 
пољопривредним радовима.

90. Мала Моштаница, Лука
(7446,339 – 4944,391)
Мапа 2
Римски период
Локалитет лежи на десној оба-

ли Баричке реке, око 50 m удаљен од 
ње, на благој падини која се спушта ка 
југоистоку, наспрам локалитета Јабуке са 
друге стране реке. Откривен је око 1960. 
године, приликом копања темеља за нову 
кућу. Стручњаци Завода су га евиденти-
рали 1966. године, али су наилазили са-
мо на посредне исказе о наводним нала-
зима костију (гробља) на том месту, што 

је довело до напуштања и рушења куће. 
Ни 2004. и 2006. године породица која 
је градила кућу није желела да каже ни 
једну реч о том налазу, а и други мешта-
ни су нерадо о томе говорили.

* * *
Другом фазом пројекта Археолош-

ка налазишта на територији Обренов-
ца завршено је ревизионо археолошко 
рекогносцирање до сада евидентира-
них налазишта на овој територији. Осим 
утврђивања тренутног стања локалите-
та, њихових тачних позиција и степена 
њихове угрожености, откривено је и ви-
ше нових, до сада непознатих налазиш-
та. Сагледавајући терен на десној оба-
ли Колубаре, који је превасходно и био 
обухваћен рекогносцирањима 2006. го-
дине, посебну пажњу бисмо скренули на 

Слика 16. Аерофотографија локалитета Јабуке у 
селу Мала Моштаница

Fig. 16 Aerial photograph of the site of Jabuka, 
village of Mala Moštanica
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локалитет Бачевицу (бр. 64 у овоме раду). 
Његов доминантaн положај, резултати 
сондажних истраживања и индикативни 
снимци из ваздуха показују да на њему у 
најскорије време треба предузети систе-
матска археолошка истраживања, у окви-
ру којих би се најпре морала обавити гео-
физичка снимања. Интересантни подаци 
добијени су и за период XVIII–XIX века, 
који најчешће не потпада под ингеренције 
археологије. Позиције гробаља из времен-
ски блиских периода у селима Јасенак и 
Конатице, као и остатака старих црка-

ва у Конатицaма, могу бити ваљана по-
лазна основа за проучавање историјe 
насељавања и утврђивање локације 
некадашњих села у овом крају, што се из 
писаних извора не може назрети.

У даљем раду на овом пројекту пред-
стоји детаљно проучавање резултата ре-
визионих рекогносцирања, након кога 
ће, повезивањем са топографским пода-
цима и анализама авио-снимака, бити 
разрађен детаљан план систематских ар-
хеолошких рекогносцирања на подручју 
општине Обреновац. 

Мапа 1: 
Map. 1
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Мапа 2: 
Map. 2
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Т. I Керамика са локалитета Канал 2 у селу Скела
Pl. I Pottery from the site Kanal 2, village of Skela
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Т. II Керамика са локалитета Бачевица у селу Мислођин
Pl. II Pottery from the site Bačevica, village of Mislodjin
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Adam N. Crnobrnja**
Djordje Lazić**

ARCHAEOLOGICAL SITES IN THE OBRENOVAC MUNICIPAL AREA (2)
Summary

In the second year of the Belgrade City Museum’s long-term project Archaeological 
sites in the Obrenovac area, in 2006, a resurvey was carried out on the right side of the 
Kolubara and 30 sites were registered, but the paper also draws attention to nine sites 
(nos. 52–60) on the left side of the river which had not been registered or no records had 
been available in 2004. The paper also gives an overview of the earlier archaeological 
investigation in the Obrenovac area, and of the relevant texts published since 2004. The 
numbers assigned to the sites begin with 52, because this is a continuation of the 2004 
resurvey (cf. A. Crnobrnja, “Archaeological sites in the Obrenovac area (1)”, Annual of the 
City of Belgrade LII (2005), 59–95). For the purpose of clarity, some of the maps show 
the already published sites. Each site is treated separately, with the following information 
itemized: names of the site and its locality; geographic position (longitude and latitude); 
number of the map in which it is shown (number of the site in the text corresponds to 
its number in the map); date and type; description. 

Particular attention has been paid to communication routes. Key data have been ob-
tained from locating two river-crossings, one beneath the stratified site of Bačevica (site 
no. 64), the other at Carev Brod (site no. 69), both in use until the beginning of the twen-
tieth century. A more detailed analysis of the routes across periods is scheduled after the 
third phase of the project.

With the second phase of the project the resurvey of the previously registered sites 
has been completed. Apart from establishing their current condition, exact position and 
level of endangerment, several hitherto unknown sites have been registered. In the area 
on the right side of the Kolubara, mostly covered by the 2006 survey, particularly note-
worthy is the site of Bačevica (no. 64). Its commanding position, trial excavations and in-
dicative aerial photographs suggest urgency in undertaking systematic excavations pre-
ceded by geophysical prospecting. Interesting information has also been obtained for the 
eighteenth and nineteenth centuries, a period usually beyond the jurisdiction of archae-
ology. The positions of the chronologically close old cemeteries in the villages Jasenak 

* MA, Belgrade City Museum
** Obrenovac
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and Konatice, as well as the remains of old churches in Konatice, may be a valid starting 
point for studying the history of settlement and for mapping former villages in the area, 
the position of which is not inferable from the written sources.

The next step involves a detailed analysis of the data obtained by the resurvey which, 
combined with topographic data and aerial photographs, will be the basis for an elabo-
rate plan of systematic archaeological surveying of the area.
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