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У првим бројевима Годишњака Музеја 
града Београда, изашла су три чланка у 
којима су публиковани до тада познати архе-
олошки локалитети на територији града 
Београда. У протеклих пет деценија, реги-
стровано је више нових локалитета, али се 
нису појавили радови који би објединили све 
те информације и на основу којих би се могло 
приступити изради прецизне археолошке 
карте Београда. Штавише, највећи број но-
воевидентираних локалитета је остао непо-
знат стручној јавности, будући да се није 
практиковало објављивање резултата реко-
гносцирања, а неретко је изостајало чак и 
публиковање сумарних извештаја са ретких 
сондажних рекогносцирања. При том, ре-

зултати објављених истраживања најчешће 
нису износили податке о тачним локација-
ма археолошких налазишта. Њихове по-
зиције су и у оригиналној документацији 
неретко само оквирно означаване, те је иден-
тификација истих, неколико деценија након 
њиховог откривања, веома отежана. Нови 
локалитети су уношени у евиденцију Завода 
за заштиту споменика културе града Београда 
(у даљем тексту Завод). Увидом у податке ко-
јима је Завод располагао за територију Обре-
новца, међутим, приметио сам да су и они 
непотпуни, те да се на основу њих не могу 
прецизно лоцирати евидентирана археолошка 
налазишта.1 Већ летимичним поређењем 
положаја локалитета на карти Завода са чи-
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њеничним стањем на терену, констатовао 
сам не мале грешке. Будући да се те карте 
упућују урбанистичким одељењима општина, 
која на основу њих тумаче подручја зона 
заштите, те да се на основу тих информација 
врши и надзор над извођењем земљаних 
радова, неопходно је имати што прецизније 
податке. У супротном, зона која ужива заш-
титу или претходну заштиту може бити 
уништена, док празан простор може бити 
чуван. Најдрастичнији примери су уништени 
локалитет Градић у Скели (у овоме раду ло-
калитет бр. 30а) и погрешно картирање веома 
значајног старчевачког локалитета Водени-
чни брег у Звечкој (локалитет бр. 15). Због 
тога сам у оквиру делатности Музеја града 
Београда приступио изради и реализовању 
вишегодишњег пројекта Археолошка нала-
зишта на територији Обреновца. Предвиђено 
је да се ово истраживање одвија три године, 
те да током њега буду обављени: ревизија 
стања досад евидентираних локалитета, 
систематско рекогносцирање и, на крају, 
презентација постигнутих резултата. Као 
логична прва фаза овог пројекта, наметнуло 
се ревизионо рекогносцирање, чији је 
основни циљ утврђивање тачних локација 
већ евидентираних археолошких локалитета 
и бележење тренутног стања њихове угро-
жености, уз евидентирање евентуалних нових 
налазишта. Други циљ ове прве фазе било је 
и сагледавање карактеристика терена, ради 
што детаљнијег планирања систематског 
рекогносцирања територије општине Об-
реновац, које ће уследити у трећој години 
поменутог пројекта.

Управо физичко-географске карак-
теристике територије Обреновца условиле 
су и просторно ограничење током прве 
сезоне рада. Централним делом територије 

Обреновца тече река Колубара, чија долина 
има асиметричан изглед. Њена лева страна 
је нижа, и чине је савско-колубарска алу-
вијална раван у северном делу, настала као 
макроплавина Колубаре и Тамнаве током 
квартара, у процесу потискивања тока Саве, 
и нешто виши плато посавског одсека који се 
налази у њеном јужном делу.2 Десна страна 
долине Колубаре је знатно виша и стрмија, 
и представља крај Парцанског виса. Током 
прве године ревизионог рекогносцирања, 
пажња је посвећена левом, нижем делу до-
њоколубарске долине, док је ревизионо ре-
когносцирање десне обале Колубаре плани-
рано за другу годину пројекта. Систематско 
рекогносцирање је предвиђено за трећу 
годину пројекта, када би се током пролећа 
радило на једној, а с јесени на другој обали 
Колубаре. Због тога се искрено надам да 
ће овај посао бити препознат као битан за 
очување археолошког наслеђа на делу тери-
торије Београда, те да неће изостати фи-
нансијска подршка Града од које зависи и 
реализација читавог пројекта.

Будући да циљ овога рада нису раз-
матрање проблематике међусобног односа 
налазишта из одређених периода, обрада 
материјала, као ни проблематика хронологије 
и слично, већ искључиво презентовање 
археолошких налазишта ради њихове што 
боље заштите у будућности, скренућу пажњу 
само на неке од основних карактеристика 
терена који је овом приликом обилажен.

Читав доњи део међуречја Саве, Колу-
баре и Тамнаве донедавно су карактериса-
ли изузетно мочваран терен и густе шуме, 
по којима је још у XIX веку овај крај био 
познат.3 Сходно томе се и до сада евиденти-
рани археолошки локалитети налазе на не-
плављеним површинама, обалама река и 

2 Драгићевић, Славољуб. „Основне физичко-географске 
карактеристике општине Обреновац“, Пулс вароши 
– прилози за монографију Обреновца, ур. Јаношевић, 

Ивана (Обреновац, Библиотека Влада Аксентијевић, 
2004), 42.
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великих бара, насталих меандрирањем и 
изливањем река. Тако на забрежанској греди, 
која се некада налазила на обали Саве, и 
бара настајалих њеним изливањем, имамо 
читав низ латенских локалитета (бр. 5, 6 и 
8-11; Мапа 1). На самој левој обали Тамнаве 
је регистровано више праисторијских и ан-
тичких локалитета (бр. 12-18, Мапа 1; бр. 51, 
Мапа 5), док се изостанак археолошких на-
лазишта између токова Тамнаве и Колубаре 
може тумачити ниским тереном, који је стал-
но био плављен. Археолошки локалитети 
су регистровани и на обалама бара, које су 
још крајем XIX и почетком XX века биле пу-
не рибе и разне дивљачи.4 Пре него што су 
исушене, оне су заузимале велике површине. 
Тако је Велика бара запремала 600 ха, бара 
Нурча 45 ха, Гола бара 35 ха, док је комплекс 
забрешких, обреновачких и белопољских 
бара током високог водостаја Саве и Колу-
баре нарастао на преко 2.000 ха. Велики 
број локалитета се налази на ободима ових 
бара, али и на гредама које омеђавају мањи 
водотокови, који због мелиорационих радова, 
данас више ни приближно не достижу високе 
водостаје као до пре само стотинак година. 
Све наведено, као и податак да је највиши 
забележени водостај Саве и Колубаре у но-
вије време био 76,80 м, треба имати у виду 
приликом приступања детаљном реко-
гносцирању овога подручја.

Овом приликом сам обишао и прецизно 
картирао педесет један локалитет, од којих 
је тринаест вишеслојних (три са неолитским, 
два бронзанодобним, два халштатским, де-
вет латенским, девет римским и три са сред-
њовековним налазима). Чисто неолитских је 
седам (један старчевачки, два старчевачко-

винчанска и четири винчанска), халштатски 
један, латенских пет, римских двадесет један 
и један средњовековни локалитет, док три 
локалитета није било могуће хронолошки 
определити.5

Приликом одређивања зона заштите 
око наведених локалитета, убудуће би се мо-
рао узети у обзир и крајолик на коме се они 
налазе. Тако се, на пример, на левој обали 
Тамнаве не би смеле одредити зоне заштите 
само у непосредној близини постојећих архе-
олошких локалитета. Препорука би била да 
се као зона која ужива заштиту, и на којој 
је неопходан надзор археолога приликом 
земљаних радова, мора прогласити читав 
потес између пута Обреновац–Ваљево и 
Тамнаве, барем у дужини од око 2 км, то јест 
од локалитета Луг 2 до самог уласка у Об-
реновац. То је неопходно, јер познати лока-
литети указују да је овај потес био густо на-
сељен миленијумима. Слична је ситуација и 
са забрешком гредом, обалама бара и потесом 
уз Саву од ушћа Вукодража до центра села 
Скела, и то у ширини која негде досеже више 
од 200 м. Уколико бисмо се задржали на доса-
дашњим принципима одређивања зона под 
заштитом, то би значило да ће у догледно 
време на поменутим потесима готово сигурно 
бити уништен сваки траг живота људи из 
ранијих епоха. Усвајање овде изнетог миш-
љења о проширивању зона заштите омогу-
ћило би не само извесније очување више 
тренутно непознатих археолошких нала-
зишта, већ би се отвориле могућности за да-
леко комплекснија истраживања на овоме те-
рену. Иако то можда није уочљиво на први 
поглед, подручје Обреновца пружа немале 
могућности за практиковање једног, код нас 

3 Петровић, Ж. Петар. Шумадиска Колубара, (Београд, 
Српска академија наука, 1949), 12-13.
4 Павловић, Љуба. „Антропогеографија Ваљевске 
Тамнаве“, Насеља српских земаља VIII (Београд, 
Српска краљевска академија, 1912), 406.
5 Рад на терену сам, током шеснаест дана у новембру 

месецу 2004. године, обављао сам, уз повремено 
асистирање мр Николе А. Црнобрње, музејског 
саветника у пензији. Ослањао сам се и на помоћ 
мештана, као и заљубљеника у историју овога краја, 
Милана Милошевића и браће Душана и Драгана 
Стевановића, којима се најискреније захваљујем.
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ретко примењиваног метода у археологији – 
археологије предела (landscape archaeology). 
Уколико се, међутим, настави са досадаш-
њом праксом уништавања локалитета, чему 
на руку иде неажурност и неинвентивност 
служби заштите, не само да никакве ком-
плексније анализе неће бити могуће, већ ће 
убрзо нестати и сваки озбиљнији траг прош-
лости овога подручја.

ПОПИС ЛОКАЛИТЕТА:

У тексту је сваки локалитет обрађен као 
посебна јединица. У алинејама су наведени:

- назив места у коме се налази, као и назив 
самог локалитета,

- географске координате локалитета (гео-
графска дужина – географска ширина),

- мапа на којој је локалитет приказан 
(бројеви локалитета у тексту одговарају 
њиховим бројевима на мапама),

- хронолошко опредељење и карактер 
локалитета,

- опис локалитета.
Ради што веће прецизности утврђивања 

тачних локација археолошких налазишта, 
њихове координате и габарите сам одређивао 
GPS уређајем Garmin E-trex Vista. Овим 
поступком су добијене трајне вредности 
позиције локалитета, за разлику од код нас 
доминантно коришћених категорија које су 
променљиве (име власника, број катастарске 
парцеле и слично). Наведене географске 
координате представљају приближну цен-
тралну тачку локалитета, док су његови 
габарити наведени у опису. Приложене мапе 
у тексту су у размери 1 : 50.000.

РВАТИ

1. Рвати, Црквине
(7436,124 – 4946,226)
Мапа 1
Рим – вила рустика

Локалитет се налази на падини која је 
оријентисана ка југоистоку, и која се благо 
спушта ка некадашњој речици, а сада бари, 
Купинцу. На њиви се наилази на велики 
број уломака античке опеке, имбрекса и 
малтера, док керамике има тек спорадично. 
Својевремено је на њој проналажен и римски 
новац III и IV века. На око 30 м ка југозападу, 
налази се кућа Богдановића, на чијем је 
плацу пре тридесетак година пронађена 
мала бронзана фигурина. Између је њива, на 
којој се налази благо, наизглед неприродно 
узвишење, висине око 50 цм. За њега се може 
претпоставити да је траг раније грађевине. 
Укупни габарит локалитета је 100 х 50 м. 
Угрожен је обрадом земљишта, а у скоријој 
будућности и могућом изградњом на њему. 
На овом локалитету сам, између осталог, 
пронашао и једну целу античку опеку, 
димензија 40 х 30 х 5 цм, са жигом у облику 
концентричних полукругова (Сл. 1).

БРЕСКА

2. Бреска, код војске
(7435,570 – 4947,304)
Мапа 2
Латен, Рим – насеље

Непосредно поред пута Обреновац–Тер-
моелектрана Никола Тесла А (ТЕНТ-А), са 
његове леве стране, налази се њива која се 
благо спушта ка југу. На њој се наилази на 
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керамику латенске и римске провенијенције. 
Локалитет је угрожен пољопривредним 
радовима.

3. Бреска, Уљарица
(7435,187 – 4947,395)
Мапа 2 
Латен, Рим – насеље

Непосредно изнад пута Обреновац – 
ТЕНТ-А, са његове десне стране, а са леве 
стране пута ка Уљарици, налази се њива која 
се благо спушта ка југу. На њој се такође 
наилази на керамику латенске и римске 

провенијенције. Локалитет је угрожен 
пољопривредним радовима.

4. ТЕНТ-А
(7433,747 – 4948,092)
Мапа 2 
Рим – грађевински објекат, гробнице

По сведочењу Марка Стевановића, пре 
тридесетак година, када је грађена ТЕНТ-А, 
радници су на овоме месту, уз саму обалу 
Саве, наишли на засведене гробнице и једну 
велику грађевину од камена и опеке, чији 
је свод био очуван и у коју су и улазили. 

Сл. 1. Античка опека са локалитета Црквине у Рватима (локалитет бр. 1).
Figure 1. Antique brick from the Crkvine site in Rvati (site n° 1).

Fig. 1. Brique antique provenant du site Crkvine à Rvati (site n° 1).
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Локалитет се налази на природном узвишењу 
које, иако уз саму Саву, никада није плављено. 
Данас се поред места где су биле гробнице на-
лазе танкови за мазут, док је локација на којој 
је пронађена зграда остала неизграђена зелена 
површина. По причи синова М. Стевановића, 
Душана и Драгана, њихов отац им је пренео 
да је зграда и затрпана, онаква каква је 
пронађена. Интересантан је податак да је 
пантера (публикована још и као лавица), која 
се некада налазила у Обреновачком музеју, а 
данас је у Музеју града Београда, пронађена 
на обали Саве, у Брески.6 Место на којем се 
некада налазило село Бреска, на обали Са-
ве, у потпуности одговара локацији на којој 
су, по сведочењу Стевановића, откривене 
гробнице и зграда са сводом. Место на ко-
јем је пронађен поменути зидани објекат 
за сада није угрожено изградњом и могло 
би, барем провере ради, да буде испитано 
недеструктивним методама. 

ЗАБРЕЖЈЕ

5. Забрежје, Лазаревића ливаде
(7437,373 – 4947,162)
Мапа 1
Латен

На локалитет иза куће бр. 68, у улици Б. 
Марковића, дошао сам трагом информације 
из евиденције Завода. Људи који данас жи-
ве у овој и околним кућама не сећају се 
никаквих налаза, као ни Предрага Павлови-
ћа, који је судове пронађене на том простору 
донео у Обреновачки музеј. За ове судове 
у литератури је наведено само да су били 
бојени и да због тога представљају велику 
реткост.7 Простор иза ове куће још увек је 
њива и налази се на благој падини која се 

спушта ка Лазаревића ливадама, плављеним 
до изградње обалоутврде. Узвишица на којој 
се данас налазе куће спушта се ка истоку, и 
по свом положају, као и налазима у непосре-
дној околини, може се определити као ла-
тенски локалитет. Читав потес је угрожен 
интензивном градњом, те би све грађевинске 
радове убудуће требало пратити.

6. Забрежје, кућа Ролића
(7437,413 – 4947,342)
Мапа 1
Латен – насеље

Пре петнаест година, приликом копања 
подрума куће помоћу механизације, наишло 
се у пресеку на једну веома добро очувану 
латенску пећ (хронолошко опредељење 
по усменом иказу др Мирослава Лазића, 
научног сарадника Центра за археолошка 
истраживања). Пећ се налазила на дубини од 
око 1,20 м, а пречник њене калоте је био око 
0,80 м. Никакви покретни налази нису том 
приликом сачувани. Локалитет се налази на 
једној од окука забрешке греде, непосредно 
уз некадашње баре настале изливањем Саве, 
које су га омеђавале са источне и северне 
стране. На истој је греди као и локалитет 
у Б. Марковића 68, те остала два у Савској 
улици.

7. Забрежје, кућа Ћировића
(7437,11 – 4947,579)
Мапа 1
Рим

Пре више од двадесет година, Раде Ћи-
ровић је, копајући темеље за своју кућу, 
пронашао једно копље, које ми је приликом 
посете и показао. По облику би могло да 
буде опредељено као римско (Сл. 2). Дужина 

6 Црнобрња, А. Никола. „Археолошки музеј у Обреновцу 
1952-1961. године“, Гласник српског археолошког 
друштва 17 (Београд, Српско археолошко друштво, 
2001), 257, напомена 11.

7 Обреновац и околина (Београд, Народна књига и 
Општинска скупштина Обреновац, 1963), 41; Todorović 
Jovan, Skordisci – istorija i kultura (Novi Sad – Beograd, 
Institut za proučavanje istorije Vojvodine – Savez arheoloških 
društava Jugoslavije, 1974), 186.
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копља је 21,2 цм, ширина листа 3,4 цм, а врх 
му је ромбоидног пресека. Кућа се налази у 
улици Жртава фашистичког терора бр. 56. 
Читав крај је данас густо изграђен.

8. Забрежје, куће Марковића
(7438,131 – 4948,951)
Мапа 1
Рим

По евиденцији Завода, овде су пронађени 
римска керамика и једна фибула. Куће се 
налазе у улици Савској бр. 103 и 105. Данас се 
нико од чланова породице Марковић не сећа 
прецизно кад је и где је шта пронађено, мада 
су од старијих укућана чули за те предмете. 
Локалитет се налази на забрешкој греди, 
оријентисан ка југу, а на њој је евидентирано 
и више латенских налазишта. Угрожен је 
изградњом.

9. Забрежје, Савска 202
(7438,786 – 4948,621)
Мапа 1
Латен

Копајући подрум испред куће, на 
дубини од око 1,5 м, Милорад Пантовић 
је наишао на велику површину са гарежи, 
костима и керамиком. Двориште се налази 
на неплављеној забрешкој греди, али је 
до изградње обалоутврде то место било 
практично на самој обали Саве, која тече са 
његове источне стране.

10. Забрежје, Савска улица
(7438,864 – 4948,322)
Мапа 1
Латен, антика

Око 200 м јужније од локалитета Савска 
202, на самом крају забрешке греде, на 
месту на којем се она благо спушта ка југу, 
по причи мештана се наилазило на бројне 
уломке керамике која по опису одговара 
латенској. Приликом обиласка, пронашао 
сам свега неколико фрагмената керамике, 
што и не чуди, будући да су налази у овоме 
крају бележени на дубинама од око 0.80 до 1.5 
м испод површине. Место на којем се налази 
локалитет је, са његове источне и југоисточне 
стране, некада омеђивала Сава.

11. Забрежје, кућа Богдановића
(7438,051 – 4948,811)
Мапа 1
Латен – гроб

Пре петнаестак година, Драган Богда-
новић и његов отац су, копајући пољски 
клозет у дворишту своје куће, у улици Еко-
номској бр. 2, пронашли келтски мач, копље, 
нож и маказе, који су продати Музеју града 
Београда. У разговору са њима, сазнао сам 
да рупу коју су копали нису ширили, те да 
никаквих других предмета, па ни керамике, 
није било. Локалитет се налази на забрешкој 
греди, у средишњем делу њеног платоа, који 

Сл. 2. Копље са локалитета кућа Ћировића на Забрежју (локалитет бр. 7).
Figure 2. Spear from the Ćirovića kuća site in Zabrežje (site n° 7).

Fig. 2.  Lance provenant du site Ćirovića kuća à Zabrežje (site n° 7).
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је на овоме месту широк око 500 м. Налази су 
датовани на крај II и почетак I века п. н. е.8

ОБРЕНОВАЦ

12. Обреновац, мост на Тамнави
(7436,729 - 4945,182)
Мапа 1
Рим

На месту на којем се некада налазио 
мост преко Тамнаве, на путу од Обреновца ка 
Белом Пољу (данас је на том месту асфалтни 
пут преко канала у који су сведене пресахле 
воде Тамнаве), пре четрдесетак година, по 
причи Д. Миловановића, често су налажени 
уломци керамике и римски новац. Локалитет 
се налазио на левој обали Тамнаве, на уз-
вишењу оријентисаном ка југу. То место је 
касније равнано и додатно насипано ради 
нивелације, чиме је локалитет уништен.

13. Обреновац, Бошњаци
(7435,972 – 4945,170)
Мапа 1
Латен

Трагајући за локалитетом у Бошњацима, 
који се по евиденцији Завода налазио на 
имању Лазаревића, уз сам круг фабрике 
„Наша школа“, дошао сам до податка да је 
цео тај крај још од краја XIX века познат 
као Поповића крај, и да за Лазаревиће на 
овом месту нико не зна. Густо изграђене 
куће и индустријски објекти негирали су 
било какав траг локалитета. И. Јовановић (ул. 
Посавских Норвежана 29), подижући кућу 
1982. године, пронашао је комад керамичког 
суда са дршком, али се не сећа никаквих 
других налаза. Овај му је остао у сећању, јер 
га је подсетио на приче о благу закопаном у 
овоме крају. Његова кућа је, отприлике, на 

месту које сам тражио. Читав овај потес је 
данас густо изграђен.

ЗВЕЧКА

14. Звечка, Ваљевски пут 49
(7435,985 - 4944,916)
Мапа 1
Халштат, латен

Док је копао темеље за кућу, 1999. године, 
Драган Лазаревић је открио два суда. Мањи, 
готово у целости очуван, највероватније је 
из периода касног Халштата (Сл. 3), док већи 
по фактури одговара латенској керамици 
(Сл. 4). Локалитет се налази са леве стране 
пута Обреновац–Ваљево, на благој падини, 
која се према југоистоку спушта ка Тамнави. 
Поменути предмети су пронађени на дуби-
ни од око 1,5 м. Након консултовања вој-
них секција ажурираних 1967. године, са 
основним премером из 1925. године, уста-
новио сам да се управо овај потес са леве 
стране пута Обреновац–Ваљево некада 
звао Бошњаци, а да је на мапи локалитета 
Завода место Бошњаци уцртано тамо где се 
налази од краја седамдесетих година. То би 
значило да зону заштите треба проширити 
пре свега на простор између пута Обрено-
вац–Ваљево и реке Тамнаве. Читав потес је 
угрожен интензивном стамбеном изградњом. 
Публиковани налази из Бошњака потичу, 
највероватније, управо са овог потеса.9

15. Звечка, Воденични брег
(7435,607 – 4943,878)
Мапа 1
Неолит, Старчево – насеље

Тек након дужих разговора са мешта-
нима, успео сам да лоцирам место на којем 
је Музеј града Београда вршио сондажна 

8 Вранић, Светлана. „Каснолатенски налаз из Забрежја“, 
Годишњак града Београда 39 (Београд, Музеј града 
Београда, 1992), 5-8.

9 Todorović, Jovan. Katalog praistorijskih metalnih 
predmeta (Beograd, Muzej grada Beograda, 1971), 115, 
kat. 452, T. LII-3.
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рекогносцирања 1966. године.10 Локалитет 
се налази са леве стране пута Обреновац–
Ваљево, између пута и старог тока Тамнаве, 
на платоу димензија 100 x 50 м, који се на 
источној страни завршава стрмом обалом. 
Некада се локалитет налазио на самој обали 
Тамнаве, која га је дубоко засецала (Сл. 5 
и 6). Мештани се нису сећали никаквих 
скелетних, тј. средњовековних гробова на 
овоме локалитету, који се спомињу у до-
кументацији Завода. Место на коме су 
вршена ископавања 1966. године зарасло је у 
густи шибљак и уочава се као додатни усек 
ка дворишту куће бр. 101, у иначе оштром 
одсеку сеоског пута ка Тамнави. Тренутно је 
могуће предузети додатна ископавања, јер је 
велика окућница куће бр. 101 слободна, али 
се у најскорије време могу очекивати продаја 

плаца и почетак изградње, што би локалитет 
неповратно унишило. Морам напоменути да 
је овај локалитет на мапи Завода картиран 
око 200 м ниже него што треба, са погрешне 
стране пута и са претераним габаритима, те 
да, у интересу заштите, овај податак треба нај-
хитније исправити.

16. Звечка, Градац
(7435,660 – 4943,319)
Мапа 1
Халштат А, антика, касна антика – 
утврђење

Одмах иза портирнице Депоније, са ле-
ве стране пута ка њој, налази се мали плато 
у меандру старог тока Тамнаве. У његовом 
продужетку, зарастао у густо шибље, на-

10 Todorović, Jovan. „Lug, Zvečka, Obrenovac – naselje 
starčevačke kulture“, Arheološki pregled 8 (Beograd, Savez 

arheoloških društava Jugoslavije, 1966), 10-12.

Сл. 3. Халштатска посуда са локалитета Ваљевски пут 49 у Звечкој (локалитет бр. 14).
Figure 3. Hallstatt vessel from the Valjevski put 49 site in Zvečka (site n° 14).

Fig. 3.  Récipient de l’époque de Hallstatt provenant du site Valjevski put 49 à Zvečka (site n° 14).
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лази се локалитет Градац, по претходним 
извештајима касноантичко утврђење (Сл. 6). 
У густом честару се може назрети тек покоји 
камен. Због изузетно густе шикаре у коју је 
локалитет зарастао, његове тачне димензије 
нисам био у могућности да утврдим, али на 
основу катастарског премера, уочавају се 
трапезоидна основа овог утврђења и његова 
очувана висина од 3 м у односу на околно тло 
(Сл. 7). По GPS уређају, разлика у надморској 
висини између платоа испред Градца и платоа 
на врху износи 3,2 м. Почетком XX века, у 
народу је забележено предање да је на том 
месту некада био „маџарски градић нижега 

реда, који су Турци порушили“, као и да су на 
том месту изоравани оружје, цигле и новац.11 
На овом локалитету је Музеј града Београда 
обавио сондажно рекогносцирање 1968. 
године, када су констатовани само негативи 
бедема и пронађена мања количина керамике, 
међу којом се налазе уломци халштатских, 
античких и касноантичких форми и фактура. 
С обзиром на очувану висину локалитета и 
његове габарите, као и на чињеницу да није 
девастиран претрагом трагача, требало би у 
скорије време предузети ревизионо сондажно 
рекогносцирање већега обима.

11 Павловић, Љуба. Оp. cit., 488.

Сл. 4. Фрагмент латенске посуде са локалитета Ваљевски пут 49 у Звечкој (локалитет бр. 14).
Figure 4. Fragment of La Tène vessel from the Valjevski put 49 site in Zvečka (site n° 14).

Fig. 4.  Fragment d’un récipient de l’époque de La Tène provenant du site 
Valjevski put 49 à Zvečka (site n° 14).
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17. Звечка, Луг
(7435,983 – 4943,125)
Мапа 1
Рим – насеље

На потесу од Градца ка месту на којем су 
се некада налазили објекти пољопривредног 
добра при ранијим рекогносцирањима су 
проналажене античке опеке и касноантичка 
керамика (Сл. 6). У евиденцији Завода је из-
нета претпоставка да су посреди трагови 
насеља које је припадало утврђењу на 
Градцу. Данас је читав тај крај, укључујући 
и место на којем су се налазили рецентни 
објекти, зарастао у густ шевар, те нисам био 
у могућности да ту информацију проверим.

18. Звечка, Луг 2
(7435,414 – 4943,208)
Мапа 1
Рим – насеље

Између пута Обреновац–Ваљево и старог 
тока Тамнаве, на падини оријентисаној ка 
истоку и југоистоку, наилази се на бројне 
уломке античке опеке, имбрекса и на споради-
чне налазе истодобне керамике. М. Милоше-
вић, професор ликовног образовања из Обре-
новца, саопштио ми је да је на овом локалитету 
пронашао један новчић из виминацијумске 
ковнице, што га хронолошки може определити 
у период након половине III века. Локалитет 
је удаљен око 150 м од Градца. Ускоро може 
бити угрожен стамбеном изградњом.

Сл. 5. Поглед са десне обале Тамнаве на локалитет Воденични брег у Звечкој (локалитет бр. 15). 
Стрелица означава место на коме су вршена ископавања 1966. године.

Figure 5. View from the right bank of Tamnava on the site of Vodenični breg in Zvečka (site n° 15).  The 
arrow points to the place where excavations were carried out in 1966.

Fig. 5.  Vue de la rive droite de la Tamnava sur le site Vodenični breg à Zvečka (site n° 15). La flèche 
indique l’emplacement des fouilles effectuées en 1966.
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19. Звечка, Депонија
(7436,630 – 4942,279)
Мапа 8
Касна антика, средњи век

Испред саме обреновачке депоније, са 
леве стране интерног пута ка њој, на ораници 
која је за око 1.5 м виша од њега, запазио сам 
уломке касноантичке опеке и керамике, али 
и позносредњовековне глеђосане керамике и 
трагова кућног лепа. Ови налази се простиру 
на површини од око 20 x 20 м. Само место 

се налази на платоу изнад десне обале Там-
наве, оријентисано ка западу. Локалитет је 
угрожен пољопривредним радовима, као и 
потенцијалним ширењем депоније.

20. Звечка, Купинац
(7434,621 – 4944,392)
Мапа 2
Бронза – насеље

Локалитет се налази са леве стране не-
кадашње речице, а сада канала Купинац, 
на самој његовој обали, оријентисан ка ис-
току. На околним њивама нисам уочио ни-
какве трагове керамике или кућног ле-
па. Сондажним рекогносцирањем, које је 
обавио Музеј града Београда 1966. године, 
констатовано је постојање сиромашног 
бронзанодобног насеља.12 Локалитет сам 
препознао захваљујући томе што се, услед 
лошег затрпавања након сондажних радова, 
још увек могу осетити неравнине, изнад ко-
јих расте густо грмље, те тај део ливаде од 
тад није обрађиван. Недићи, који су били 

12 Todorović, Jovan. „Kupinac, Zvečka, Obrenovac – naselje 
pozno bronzanog doba“, Arheološki pregled 8 (Beograd, 

Savez arheoloških društava Jugoslavije, 1966), 37-38.

Сл. 6. Авио-снимак из 2003. године. 
Бројеви обележених места која показују 

стрелице односе се на одговарајуће локалитете 
у тексту (15 – Воденични брег; 16 – Градац; 17 

– Луг; 18 – Луг 2).
Figure 6. An aerial photograph, dating

 from 2003. The numbers of places marked by 
arrows refer to the corresponding sites in the text 
(15 – Vodenični breg; 16 – Gradac; 17 – Lug; 18 – 

Lug 2).
Fig. 6. Photo aérienne de 2003. Les numéros des 

endroits indiqués par les flèches se rapportent  aux 
sites désignées dans le texte (15 – Vodenični breg ; 

16 – Gradac ; 17 – Lug ; 18 – Lug 2).

Сл. 7. Извод из катастарског плана, са детаљем 
локалитета Градац, размера 1:2.500.

Figure 7. The extract from the cadastral plan with 
a detail from Gradac site, in 1:2,500 scale.

Fig 7.  Extrait du plan cadastral avec le détail du 
site Gradac, échelle 1:2.500.
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радници на ископавањима 1966. године у 
Јендеку, потврдили су веродостојност ове 
локације.

21. Звечка, Јендек
(7433,936 – 4944,059)
Мапа 2
Латен – остава; средњи век – 
некропола

Локалитет се налази на имању породице 
Недић, на благој падини оријентисаној ка за-
паду. Са овог локалитета потиче један груп-
ни налаз келтског оружја, датован у другу 
половину I века п. н. е., за који се претпо-
ставља да је имао карактер оставе.13 Године 
1966. на овоме локалитету су обављена и 
археолошка истраживања мањег обима, 
приликом којих је, од латенског материјала, 
пронађена само једна здела, али су откривена 
и два средњовековна гроба, датована у пери-
од IX-XII века.14 Данас сопственици њиве 
чувају још једно савијено латенско копље, 
са идентичном патином и калцификованим 
наслагама као и поменута остава која се чу-
ва у Музеју града Београда. Локалитет угро-
жавају обрада земљишта и трагачи.

22. Звечка, Дуге њиве
(7434,640 – 4945,401)
Мапа 2
Бронза – некропола; Рим

Локалитет са налази на косини платоа 
изнад десне обале Купинца, која се спушта 
ка западу – југозападу. Само место на којем 
су бележени налази назива се Крчевине. 
По евиденцији Завода, на овом месту су 
налажене бронзанодобне урне. Посуда од 
грубе керамике, које су овде изораване, сећа 

се и садашњи власник, Вуковић Живорад 
– Прока. На терену сам наилазио на ситне 
уломке керамике, који би по фактури могли 
да одговарају бронзанодобној керамици, 
али и на уломке римске керамике. Већи део 
овог локалитета је уништен проширивањем 
мајдана за вађење глине, за потребе оближње 
циглане. Данас локалитет угрожавају интен-
зивна обрада земљишта, као и трагачи.

23. Звечка, имање Маринковића
(7434,436 – 4945,700)
Мапа 2
Рим

Локалитет се налази на левој страни пута 
Обреновац–Шабац, удаљен од њега око 200 м, 
испред Посавског канала, који на том месту 
пресеца пут. Иза кућа, на њиви Добривоја 
Маринковића, пре двадесетак година је про-
нађено више примерака римског новца II-
IV века.15 Власник није дозволио приступ 
локалитету, јер су га већ „посећивали“ тра-
гачи са Ушћа, претраживши му њиву дубоким 
орањем и детекторима. Локалитет се налази 
на веома лепом месту, приметно вишем од 
околног терена, на истуреном делу обале Ку-
пинца, ка коме се благо спушта у правцу за-
пада. Угрожавају га трагачи и интензивна 
обрада земље.

24. Звечка, Три храста – Марковића 
куће
(7431,969 – 4942,552)
Мапа 2
Неолит, Винча

Локалитет је констатован приликом ре-
когносцирања Музеја града Београда 1990. 
године. На косини која се спушта ка западу, 

13 Todorović, Jovan. 1971, op. cit., kat. 105-120, T. XX-
XXII.
14 Todorović, Jovan. „Jendek, Zvečka, Obrenovac – keltsko 
i slovensko groblje“, Arheološki pregled 8 (Beograd, Savez 
arheoloških društava Jugoslavije, 1966), 60-63.

15 Црнобрња, Никола, „Нови подаци о налазима 
римског новца на подручју општине Обреновац 
– рекогносцирања 1990. године“, Гласник Српског 
археолошког друштва 8 (Београд, Српско археолошко 
друштво, 1992), 155.
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где се налази Велика Бара, некада меандар 
Саве, наилази се на неолитску керамику 
на простору 200 х 100 м. Концентрација 
керамике и лепа је нарочито велика на гор-
њем делу платоа. Домаћини су нам рекли да 
после орања налазе веома много керамике, 
као и да су изоравали скоро у целости очу-
ване судове. Локалитет се налази преко пу-
та Грабовачког виса, те је са неолитским 
локалитетом Ђурића виногради у визуелној 
комуникацији. Забележено је да се лета 1903. 
године, када се Велика Бара повукла на до 
тада најужи простор, на њој „могло видети 
на много места коље са талпинама, које је 
обележавало старе станове. Коље је старо, 
неотесано, храстово, с многим костима и 
крбањцима, покривено хумусном и барском 
тресавном земљом.“16 Локалитет је угрожен 
интензивном обрадом земљишта.

25. Звечка, Нурча 1
(7431,625 – 4943,297)
Мапа 2
Рим – остава новца

На овом потесу, који се ка западу спуш-
та према Великој бари, пре петнаестак го-
дина је пронађена једна мања, растурена 
касноантичка остава новца царева IV века,17 
а сада смо наишли на уломке римске кера-
мике и опеке на простору од око 100 х 50 
м. Локалитет је угрожен пољопривредним 
радовима и дубоким преоравањем трагача.

26. Звечка, Нурча 2
(7431,699 – 4943,428)
Мапа 2
Неолит, латен, Рим

У једном дворишту сам наишао на ду-
боким орањем управо девастиран лока-

литет, на коме је по површини било римске 
и неолитске керамике. М. Милошевић ми је 
саопштио да је ту својевремено пронађен и 
један келтски новчић, као и да је пре неколико 
година уочио и три-четири велике римске 
опеке, но да је убрзо након тога све било 
преорано. Ситуација коју ми је описао, и 
распоред опека, указују на постојање античког 
гроба. Локалитет је угрожен пољопривредним 
радовима и дубоким преоравањем од стране 
трагача.

27. Звечка, Нурча 3
(7431,705 – 4943,595)
Мапа 2
Рим – грађевински објекат

На површини од око 30 х 15 м има ве-
ома много уломака античке опеке и имб-
рекса, уз спорадичне налазе керамике. 
Локалитет је, у односу на два претходна, 
нешто даље од саме обале баре. Угрожен је 
пољопривредним радовима и дубоким прео-
равањем трагача.

28. Звечка, Пескови, кућа 
Драгићевића
(7433,187 – 4942,320)
Мапа 5
Бронза – халштат

Пре неколико година, када је грађена 
кућа бр. 43, преко пута трафо-станице, 
пронађен је један цео суд, чију је културну и 
хронолошку припадност тешко одредити, али 
би могао припадати периоду раног бронзаног 
доба (Сл. 8). Локалитет се налази на платоу 
који се према југу спушта ка Великој бари. У 
непосредној близини је могуће очекивати још 
налаза, али треба имати у виду да је читав 
потес угрожен изградњом.

16 Павловић, Љуба. Оp. cit., 495. 
17 Црнобрња, Никола. 1992, op. cit., 154; Црнобрња А. 
Никола, „Три оставе римског бронзаног новца (IV век) 

са подручја општине Обреновац“, Нумизматичар 14, 
(Београд, Народни музеј Београд – Српско нумизматичко 
друштво, 1991), 41.
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СКЕЛА

29. Скела, Гола бара
(7423,818 – 4944,706)
Мапа 3
Неолит

Локалитет је Завод непрецизно картирао: 
не налази се код индустријске пруге, већ на 
једној греди – узвишењу које се благо спушта 
ка југу. Управо тако овај локалитет данас 
називају и мештани – Греда. У литератури 
се наводи да су на овом месту својевремено 
налажени кремени ножићи, те да, приликом 
рекогносцирања 1949. године, није било ви-
ше никаквих остатака.18 На њивама сам на-
илазио на тек покоји фрагмент типолошки 
неодредиве керамике грубе фактуре. Меш-

тани су ми пренели да након орања наилазе 
како на керамику тако и на грумење лепа. Раз-
говарао сам са М. Ђотуновићем, чија је то зем-
ља и он ми је рекао да изорава трошнију цр-
вену керамику, као и његов стриц на својој, 
оближњој њиви. Овај локалитет се протеже 
у дужини од око 150 х 30 м. Има индиција 
да постоје и објекти, који се примећују 
на авио снимцима из 1967. и 1996. године 
(Сл. 9). Угрожен је интензивном обрадом 
земљишта.

30. Скела, Грац
(7425,036 – 4944,712)
Мапа 3
Праисторија

Овај локалитет се налази на самој гор-
њој граници депоније ТЕНТ- Б. Потпуно је 
обрастао густим растињем, те нисам био у 
могућности да на основу материјала одредим 
његову хронолошку припадност. По причи 

18 Археолошки споменици и налазишта у Србији 1, ур. 
Ђурђе Бошковић (Београд, Археолошки институт 

САН, 1953), 4.

Сл. 8. Бронзанодобна посуда 
пронађена на локалитету „кућа Драгићевића“ 

у Звечкој (локалитет бр. 28).
Figure 8. Bronze-age vessel found 

on the Dragićevića kuća site in Zvečka (site n° 28).
Fig. 8.  Récipient datant de l’Age de 

bronze trouvé sur le site Dragićevića kuća à 
Zvečka (site n° 28).

Сл. 9. Авио-снимак из 1967. године. Бројеви 
обележених места која показују стрелице 

односе се на одговарајуће локалитете у тексту 
(29 – Гола бара; 30а – Градић).

Figure 9. Aerial photograph from 1967. 
The numbers of the places marked by arrows refer 

to the corresponding sites in the text (29 – Gola 
bara; 30a – Gradić).

Fig. 9. Photo aérienne de 1967. Les 
numéros des endroits indiqués par les flèches se 
rapportent aux sites désignées dans le texte (29 – 

Gola bara; 30a – Gradić).
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мештана, ту су некада вађени некакви судови, 
а и трагачи из Ушћа су покушавали да нађу 
неко благо, но без успеха. На мапи налазишта 
коју је израдио Завод дошло је до замене 
локација Граца и Градића, што треба имати 
у виду приликом будућих обилазака терена.

30a. Скела, Градић
Мапа 3
Праисторија

У литератури је наведен под називом 
Градац, и описан као узвишење слично ту-
мулу, елипсастог облика, димензија 40 х 30 
м и висине око 8 м.19 У литератури се наводи 
да није било покретних налаза, али по причи 
мештана, на том месту је наводно пронађено 
неколико већих керамичких посуда. Градић 
више не постоји, јер га је прекрила депонија 
пепела ТЕНТ-Б. На основу авио-снимака из 
1967. године, изгледа да су наведене димензије 
биле само централни део већег објекта, чији 
је пречник био око 100 м. Тај објекат је могао 
бити и насеље, то јест опидум (Сл. 9).

31. Скела, Врови
(7427,059 – 4946,813)
Мапа 4
Рим – вила рустика

Локалитет се налази на западној стра-
ни узвишења званог Врови, на имању и 
окућници породице Јовичић, и са њега 
се, ка западу, гледа на следећи антички 
локалитет, Селиште, удаљен само око 200 
м. На том месту је 1999. године, приликом 
копања канала за инсталације, непосредно 
уз кућу, пронађена римска војничка диплома, 
датована у период 192-206. године.20 Накнадно 
је са овог локалитета у Музеј града Београда 
донета и већа количина уломака керамике, 

више гвоздених клинова и фрагментована 
бронзана посуда. Иза куће, источно од ње, 
на парцели од око 10 ари, приликом орања се 
наилази на велике количине римске опеке, 
имбрекса, малтера и керамике. Локалитет 
угрожавају изградња и трагачи.

32. Скела, Селиште
(7426,893 – 4946,691)
Мапа 5
Рим

Локалитет се налази на косини преко 
пута кућа Јовичића у Вровима, на падини 
оријентисаној ка истоку. На координатама 
7426,753 – 4946,611, наилази се на трошан и 
ситан леп у кругу од четири-пет метара, док 
се на координатама 7426,893 – 4946,691 налази 
изузетно густа концентрација уломака опеке, 
на простору ширине двадесетак метара, који 
се пружа у правцу ка Јовичићима, дакле 
локалитету Врови. По упутама М. Јовичића, 
одатле сам прошао и путем дијагонално 
кроз воћњак, трасом дужине око 1,5 км ка 
северозападу, где се некада могло наићи на 
уломке опеке и камена, али се данас, због 
запуштености и зараслости воћњака, ништа 
не може видети. Локалитет угрожавају обрада 
земљишта и активности трагача.

33. Скела, Проиште
(7425,251 – 4948,643)
Мапа 4
Рим – вила рустика, средњи век

Са десне стране пута Обреновац–Скела, 
иза сеоског гробља, на падини ка економији, 
налази се њива на којој се може видети велика 
концентрација уломака, као и целих римских 
опека и античке керамике, док се у литератури 
спомињу и налази средњовековне керамике.21 

19 Ibid., 4.
20 Mirković, Miroslava. „Euphrata et Romano consulibus 
auf einem neuen Militärdiplom von der unteren Sava“, 
Zeitschrift für papyrologie und epigraphik, band 133 

(Bonn, Dr. Rudolf Habelt GMBH, 2000), 286-290.
21 Археолошки споменици и налазишта у Србији 1, 
op. cit., 16.
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Њива се пружа у правцу северозапад – 
југоисток и спушта ка североистоку. Пре из-
градње обалоутврде, воде Саве су долазиле 
до испод самог локалитета, те се он раније 
вероватно налазио на самој њеној обали. По 
причању власника, овде су долазили Ушћани, 
орали њиву дубоким орањем и односили 
металне налазе. Димензије локалитетa су око 
200 х 100 м. Угрожавају га пољопривредни 
радови и трагачи.

34. Скела, Вочага
(7425,207 – 4947,066)
Мапа 3
Рим – гробница

Место на којем је откривена римска 
гробница налази се у задњем делу дворишта 
породице Роксић, на ободу падине ка Во-
чаги (данас бара мртваја), оријентисано 
ка северу. На околном земљишту се може 
наћи још покоји ситан фрагмент керамике. У 
литератури је ова гробница често помињана, 
али њен опис није дат. Упознао сам старину 
М. Роксића (рођеног 1927. године), који се 
сећао тренутка када је гробница, приликом 
копања канала за воду, пронађена. Навео 
је да је била озидана до висине од око 0,8 
до 1,0 м, а затим засведена. Била је озидана 
великим опекама и заливена кречом, тако да 
су је једва обили. Од предмета су затечени 
један цео, али по површини испуцан судић, 
и „као стаклена фрула“, то јест стаклени 
лакримариј (или балсамариј), који се данас 
налази у Музеју града Београда.22 Касније 
су овде долазили трагачи из Ушћа, поново 
раскопавали то место, али нису нашли 
ништа. Локалитет угрожавају активности 
трагача.

35. Скела, обала Саве
(7424,461 – 4948,364)
Мапа 3
Неолит, Винча – насеље

У обали Саве, на путу од Скеле ка Ушћу, 
наилазило се на остатке неолитских кућа и 
керамике. Ову информацију су ми дала браћа 
Драган и Душан Стевановић из Обреновца.

36. Скела, Ворбис
(7422,860 – 4947,468)
Мапа 3
Рим

По причању мештана које сам у Скели 
сретао обилазећи претходне локалитете, 
на месту на којем се сада налази воћњак, 
непосредно уз пут Обреновац–Шабац, са 
његове леве стране, наилазило се на уломке 
керамике и налазе римског новца и фибула. 
Данас је ту густ воћњак, те се информација 
не може проверити. Почетком прошлог ве-
ка, у народу је постојало предање о некада 
моћном и великом римском граду Ворбизу, а 
бележени су и чести налази саркофага, новца, 
цигала, камења и разног бронзаног оруђа 
и оружја.23 Будући да је на читавом потесу 
сада воћњак, чијем је сађењу претходило 
дубоко орање, као и да је у продужетку, ка 
локалитету на Ушћу, изграђена ТЕНТ-Б, може 
се претпоставити да је читав локалитет у 
највећој мери девастиран.

37. Скела, Лазића њиве
(7427,723 – 4946,571)
Мапа 4
Рим – вила рустика

Са леве стране пута Обреновац–Скела, 
око 100 м у дубину њиве, наилази се на високу 

22 Обреновац и околина (Београд, Народна књига и 
Општинска скупштина Обреновац, 1963), 45.

23 Павловић, Љуба. Оp. cit., 488.
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концентрацију уломака опеке и камена, уз 
спорадичне налазе римске керамике. На 
координатама 7427,723 – 4946,571, налази се 
велики правилно тесани правоугаони камени 
блок, димензија 0,57 х 0,47 х 0,27 цм, који је 
на том месту и изоран (Сл. 10). Пронашао 
сам и уломак једне опеке, која има исти 
жиг (концентрични полукругови) као и она 
пронађена на локалитету Црквине у Рватима. 
Укупни габарит локалитета је око 80 х 50 
м. Угрожавају га трагачи и пољопривредни 
радови.

38. Скела, канал
(7428,205 – 4946,797)
Мапа 4
Праисторија

Са десне стране пута Обреновац–Шабац, 
на узвишици која се спушта према истоку, ка 
каналу Скела–Бреска, пре неколико година 
је, по казивању Д. Стевановића, пронађена 
глачана камена секирица. Она по опису 
одговара старчевачком материјалу, те би то 
могло бити место на коме је и 1942. године 
пронађен материјал исте провенијенције.24 
Приликом копања поменутог канала 1937. 
године, на непознатој локацији, пронађен је 
костур, који је на свакој руци имао по једну 
бронзану гривну.25

УШЋЕ

39. Ушће, Воћњак
(7420,971 – 4945,350)
Мапа 9
Неолит, бронза, латен, Рим

Са леве стране пута Обреновац–Шабац, 
на месту на коме се донедавно налазио 
воћњак Пољопривредног добра „Драган 

Марковић“, већ више од једног столећа се 
у великим количинама проналазе римска 
опека, керамика, новац и разни други ме-
тални налази. На величину овог локалитета 
је указао још Феликс Каниц (Felix Kanitz), 
препознавајући при том на овом потесу 
правоугаоне конструције, за које је сматрао 
да су трагови римског насеља које је никло 
уз оближње античко утврђење (39а на Мапи 
8).26 Будући да се то утврђење налази на левој 
обали Вукодража и да припада шабачкој 
територији, то га у овоме раду нећу посебно 
разматрати, али треба имати у виду да је за 
добијање комплетне слике овог локалитета 
неопходно сагледати налазе са обе стране 

24 Гарашанин, Милутин – Гарашанин, Драга.  Археолошка 
налазишта у Србији (Београд, Просвета, 1951), 55.
25 Археолошки споменици и налазишта у Србији 1, 
op. cit., 4.

26 Kanitz, Felix. Römische studien in Serbien (Wien, 
Kaiserlichen Akademiae der Wissenschaften, 1892), 
126, fig. 89.

Сл. 10. Камени блок на локалитету 
Лазића њиве у Скели (локалитет бр. 37).

Figure 10. Stone block on the Lazića 
njive site in Skela (site n° 37).

Fig. 10.  Bloc en pierre sur le site 
Lazića njive à Skela (site n° 37).
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Вукодража. Приликом рекогносцирања 2002. 
године, у одсеку Савске обале, са шабачке 
стране, евидентиран је културни стратум 
дебљине око 3 м (координате 7419,857 – 
4944,266, бр. 39а на мапи 9), који је садржавао 
винчански, бронзанодобни, латенски и рим-
ски хоризонт.27 Винчански налази у обали 
Саве на Ушћу, на територији Обреновца, 
евидентирани су још почетком прошлог 
века,28 а присутни су и налази латенског 
материјала,29 те би се слична стратиграфија 
могла очекивати са обе стране Вукодража. 
У два наврата, 1967. и 1968. године, Музеј 
града Београда је на терену поменутог пољо-
привредног добра вршио сондажна реко-
гносцирања, али резултати нису објављени, 
док је документација изгубљена. Велики број 
предмета римске провенијенције доспео је 
у Музеј града Београда, што је резултовало 
и његовим објављивањем.30 Данас је читав 
овај локалитет девастиран, с једне стране 
одржавањем воћњака, који је сада уклоњен, 

а с друге стране трагачима из околних се-
ла, који су га деценијама преоравали и пре-
копавали, и који су, након што су овај лока-
литет испостили, своју „делатност“ наставили 
по целој територији Обреновца. Тешко је 
очекивати да је много остало од римског 
насеља које је видео Каниц, али би будућа 
истраживања требало усмерити ка ранијим 
периодима и ближе обали Саве. Локалитет 
је веома угрожен активностима трагача и из-
градњом кућа на самој обали Саве.

СТУБЛИНЕ

40. Стублине, Шарена чесма
(7432,525 – 4937,189)
Мапа 5
Неолит, латен, Рим

Локалитет се налази на платоу греде 
која се спушта ка југоистоку, на њивама 
фамилије Давидовић из Стублина. Са југо-
западне и југоисточне стране је омеђен по-

27 Рекогносцирање сам тада обавио са колегом Војиславом 
Филиповићем. Резултате смо изложили на античкој 
секцији Српског археолошког друштва исте године и 
тај рад је у припреми за публиковање.
28 Гарашанин, Милутин – Гарашанин, Драга. 1951, 
op. cit., 55.
29 Todorović, Jovan. 1971, op. cit., 115, kat. 450, Т. LIV-
8; 115, kat. 451, T. LII-4; 119, kat. 471, T. LV-1; 121, kat. 
481, Т. LV-5.
30 Кондић, Владислав. „Налаз римских златника код 
Ушћа близу Обреновца“, Старинар XVIII (Београд 
1967), 207-212; Bojović, Dragoljub. Rimska keramika 
Singidunuma (Beograd, Muzej grada Beograda, 1977), 27 
(попис налаза керамике са Ушћа); Bojović, Dragoljub. 
Rimske fibule Singidunuma (Beograd, Muzej grada Beograda, 
1983), 12 (попис налаза фибула са Ушћа); Бојовић, 
Драгољуб. „Римска ситна бронзана пластика у Музеју 
града Београда“, Годишњак града Београда, XXXII 
(Београд 1985), кат. 21, 23, 41, 51, 52, 64; Црнобрња, 
А. Никола. „Антички новац из Ушћа код Обреновца“, 
Годишњак града Београда XXXII (Београд, 1985), 153-
170; Шипуш, Никола. „Римски новац из села Ушћа код 
Обреновца“, Годишњак града Београда XXXIII (Београд, 
1986), 5-23; Крунић, Славица. Римски медицински и 

фармацеутски инструменти из Сингидунума и околине 
(Београд, Музеј града Београда, 1992), каталошки 
бројеви 1, 2, 8, 36, 37, 39, 44, 51, 57, 61, 74, 78, 79, 80, 
85, 86; Крунић, Славица. „Римске бронзане светиљке 
из Музеја града Београда“, Годишњак града Београда 
XXXIX (Београд, 1992), кат. 3; Петровић, Бисенија. 
„Накит“, Античка бронза Сингидунума (Београд, 
Музеј града Београда, 1997), каталошки бројеви 101, 
105, 106, 126, 127, 130, 152, 154, 157, 159, 161, 231, 232, 
236; Крунић, Славица. „Бронзано посуђе“, Античка 
бронза Сингидунума (Београд, Музеј града Београда, 
1997), каталошки бројеви 271, 276, 278, 288, 290, 293; 
Крунић, Славица. „Употребни предмети“, Античка 
бронза Сингидунума (Београд, Музеј града Београда, 
1997), каталошки бројеви 299, 308, 312, 316, 331, 340, 
341, 343, 360, 382, 383; Црнобрња, Адам – Крунић, 
Славица. „Војна опрема и коњска орма“, Античка 
бронза Сингидунума (Београд, Музеј града Београда, 
1997), каталошки бројеви 454, 460, 462, 463, 472, 477, 
480, 486, 502, 506, 511, 514, 524, 535, 537, 540; Црнобрња, 
Н. Адам. „Појасне копче из Музеја града Београда“, 
Гласник Српског археолошког друштва 13 (Београд, 
1997), 301-317.
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тоцима. На терену сам наилазио на нео-
литску и античку керамику и уломке опеке, 
а налази се спорадично пружају од вр-
ха греде до сеоског гробља, у дужини од 
око 300 м. На овом локалитету су прона-
лажени и остаци материјалне културе ла-
тенске провенијенције,31 као и новац III-
IV века.32 Локалитет се некада налазио у 
оквиру Пољопривредног комбината „Дра-
ган Марковић“, те је прилично оштећен 
тадашњим дубоким орањем, а и новац на-
ђен на њему био је веома оштећен услед 
ђубрења земљишта. Ове њиве су дубоким 
орањем „претраживали“ трагачи из Скеле, 
те се локалитет може сматрати вишеструко 
угроженим.

41. Стублине, Црквине
(7431,087 – 4935,859)
Мапа 5
Неолит, латен, Рим

Локалитет се налази на греди која се 
правцем северозапад – југоисток пружа у 
дужини од око 600 м. Са севера и југа је некада 
била омеђена потоцима који се спајају испод 
њеног југоисточног краја (Сл. 11). И данас 
се готово по целој површини могу пронаћи 
уломци претежно неолитске керамике, 
кућног лепа и понеки силекс. На највишој 
тачки греде се налази површина од око 20 
х 10 м, на којој има уломака опеке и римске 
керамике. То је можда локација на којој се, 
по народном предању, налазила стара римска 

Сл. 11. Поглед на локалитет Црквине у Стублинама (локалитет бр. 41). 
Стрелица означава место на коме су вршена ископавања 1967. године.

Figure 11. View of the site Crkvine in 
Stubline (site no. 41). The arrow is pointing to the place where excavations were carried out in 1967.

Fig. 11. Vue du site Crkvine à Stubline 
(site n° 41). La flèche indique l’emplacement des fouilles de 1967.

31 Обреновац и околина, op. cit., 40. 32 Црнобрња, А. Никола. 1992, op. cit., 157.
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црква, а на коме је покојни Вита Радовановић, 
наставник и оснивач Археолошког музеја у 
Обреновцу, видео зидове грађене од римске 
опеке.33 Сондажна рекогносцирања која је 
обавио Музеј града Београда, приликом којих 
је истраживано винчанско насеље, вршена 
су при самом југоисточном крају греде.34 На 
овом локалитету су својевремено пронађени 
једна бронзана секира35 и керамички мате-
ријал латенске провенијенције.36 Угрожен 
је интензивном обрадом земљишта и ак-
тивностима трагача.

42. Стублине, Ново село
(7431,471 – 4939,615)
Мапа 5
Неолит, Старчево, Винча – насеље

Локалитет се налази на самом врху гре-
де, попут локалитета на Шареној чесми, 
Црквинама и Ђурића виноградима, на месту 
на којем се она пружа у правцу од југа ка 
северу, омеђена са запада Дубоким потоком, а 
са истока потоком Чиковац. У време када сам 
обилазио локалитет, на његовој површини 
нисам наилазио на покретне налазе, јер 
још увек није био узоран. По исказу М. Ми-
лошевића, на њему су проналажени нео-
литска керамика и кремене алатке, као и 
мање количине римске керамике. Музеј града 
Београда је у два наврата на овом локалитету 
вршио сондажна рекогносцирања, када је и 
опредељена његова хронолошка припадност 
старчевачком и винчанском културном 
хоризонту.37

ТРСТЕНИЦА

43. Трстеница, Араповача
(7428,746 – 4935,474)
Мапа 6
Рим

На њиви са десне стране пута, идући од 
Обреновца ка селу Трстеница, на северној 
страни платоа изнад потока Трстенице, наи-
лазио сам на тек понеки аморфни уломак 
керамике. То је највероватније локалитет који 
је у картону Завода недефинисано уписан као 
задружне њиве, што донедавно и јесте био. 
Евиденција Завода овај локалитет опредељује 
као римски, али би по његовом положају 
требало очекивати и постојање неолитских 
слојева.

ГРАБОВАЦ

44. Грабовац, Ђурића виногради
(7429,890 – 4940,898)
Мапа 6
Неолит, Старчево, Винча – насеље

Плато на коме се локалитет налази једна 
је од три најдоминантније тачке на територији 
Обреновца, и са њега је могуће, ка северу, 
видети читаво међуречје Саве, Колубаре и 
Тамнаве у Обреновачкој општини. Крајња 
сагледива тачка на западу је ушће Вукодража 
у Саву, док се на истоку визура завршава 
Бачевицом, као самим крајем Парцанског 
виса. Са југоисточне стране је овај вис оме-
ђен Виданским изворима и потоком који 
они чине, док се са његове северне стране 

33 Обреновац и околина, op. cit., 43. 
34 Todorović, Jovan. „Crkvine, Stubline, Obrenovac 
– naselje vinčanske grupe“, Arheološki pregled 9 (Beograd, 
Savez arheoloških društava Jugoslavije, 1967), 17-18. 
Tasić, Nikola. Neolitska plastika (Beograd, Muzej grada 
Beograda, 1973), 68-71.
35 Обреновац и околина, op. cit., 37.
36 Обреновац и околина, op. cit., 40.

37 Todorović, Jovan. „Novo Selo, Stubline, Obrenovac 
– naselje starčevačke i vinčanske kulture“, Arheološki 
pregled 11 (Beograd, Savez arheoloških društava Jugoslavije, 
1969), 13-14; Todorović, Jovan. „Novo Selo, Stubline, 
Obrenovac – naselje starčevačke i vinčanske kulture“, 
Arheološki pregled 12 (Beograd, Savez arheoloških 
društava Jugoslavije, 1970), 12-14.
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налази Велика бара. На овом локалитету 
је Музеј града Београда вршио ископавања 
у три наврата, и ти резултати су, истина са-
мо сумарно, објављивани у Археолошком 
прегледу.38 Пронађени материјал се чува у 
Музеју града Београда. Нисам био у могу-
ћности да региструјем покретне налазе 
због тога што њиве још нису биле узоране. 
Локалитет је угрожен обрадом земљишта.

ДРЕН

45. Дрен, Старо гробље 
(7424,572 – 4939,712)
Мапа 7
Средњи век – црква

Локалитет се налази на самом крају греде 
која се пружа у смеру запад – исток, и коју са 
њене јужне и источне стране омеђава речица 
Вукићевица (Сл. 12). У евиденцији Завода 
је заведен као средњовековни, под именом 
Доњи крај – Пљоштара, али овај топоним 
се заправо односи на поља која се налазе у 
продужетку греде и која су до скоро била 
редовно плављена.39 У шипражју се налази 
један постамент од грубо отесаног камена који 
је својим ширим странама потпуно правилно 
оријентисан у правцу исток – запад, димензија 
0,85 х 0,60 х 0,50 м (Сл. 13). Са горње стране 
овог објекта се налазе три правоугаона 
удубљења. У његовој непосредној близини 
је и неколико надгробних споменика из 
половине XIX века, који су ту, по казивању 
В. Јаношевић из Дрена, накнадно донети, 

што се да закључити и на основу њиховог 
положаја. По сеоском предању, на овом месту 
се некада налазила црква. У литератури се 
спомиње напуштена црква у Дрену, али се не 
наводи и њена локација.40 Покретних налаза 
у шипражју нисам видео. Локалитет ускоро 
може бити угрожен изградњом.

46. Дрен, Дренска вода  
(7422,410 – 4939,683)
Мапа 7
Рим – вила рустика

Локалитет се налази испод Дренског ви-
са, у равници, са десне стране сеоског пута 
који води ка Ушћу, на имању Србољуба Ко-
јића. Шездесетих година двадесетог века, 
приликом копања јаме за наводњавање, наи-
шло се на зид од римских опека (димензија 
0,425 х 0,29 х 0,05 м), који се пружао правцем 
исток запад и чија је очувана висина износила 
око 0,50 м. Још и данас се, на површини од око 
50 х 30 м, могу видети уломци опеке и римске 
керамике. По казивању сопственика имања, 
почетком осамдесетих година прошлог века, 
Завод је на том месту вршио и археолошка 
истраживања, али ти резултати нису објав-
љени. Касније сам сазнао да су након то-
га, у неколико наврата, трагачи са Ушћа 
детекторима претраживали овај локалитет 
и да су са њега односили веће количине 
новца, фибула и других металних налаза. 
Локалитет се стога може сматрати веома 
угроженим, како активностиматрагача, тако 
и интензивном обрадом земље.

38 Todorović, Jovan. „Grabovac, Đurića vinogradi, 
Obrenovac – naselje starčevačke grupe“, Arheološki pregled 
9 (Beograd, Savez arheoloških društava Jugoslavije, 1967), 
7-9; Todorović, Jovan. „Grabovac, Đurića vinogradi, 
Obrenovac – naselje starčevačke i vinčanske grupe“, 
Arheološki pregled 10 (Beograd, Savez arheoloških društava 
Jugoslavije, 1968), 11-13; Todorović, Jovan. „Grabovac, 
Đurića vinogradi, Obrenovac – naselje starčevačke i 
vinčanske grupe“, Arheološki pregled 11 (Beograd, Savez 

arheoloških društava Jugoslavije, 1969), 12-13;  Tasić, 
Nikola. 1973, op. cit., 51-56.
39 У евиденцији завода је и локалитет Учна пољана,  
који се налази одмах испод поменуте греде, али са 
десне стране Вукићевице, заведен као неолитски. 
Ради се заправо о Вучјем пољу, које је такође било 
редовно плављено, и нико у селу се не сећа никаквих 
налаза на њему.
40 Павловић, Љуба. Оp. cit., 491
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47. Дрен, имање Јовановића 
(7421,935 – 4939,162)
Мапа 7
Рим 

Локалитет се налази на највишој коти 
Дренског виса и од њега се терен стрмо спу-
шта ка северу и равници, која десном обалом 
Вукодража води према античком утврђењу 
и насељу на Ушћу. Заједно са локалитетом 
Ђурића виногради у Грабовцу, представља 
најдоминантију тачку у посавском делу 
обреновачке општине. Још крајем двадесетих 
година прошлог века, по евиденцији Завода, 
приликом риголовања за виноград, ту су 
пронађени земљани ћупови, разна друга грн-
чарија и комади опеке. И сам сам на узораним 
њивама, данас у власништву Злајка и Томе 
Јовановића, видео уломке римске керамике 
и опека. Без сондажних рекогносцирања, 
незахвално је размишљати о карактеру 
локалитета, јер доминантни положај оставља 
отворено питање намене објекта који се 
на њему налазио. Локалитет је угрожен 
интензивним пољопривредним радовима и 
активностима трагача из Скеле и Ушћа.

ВУКИЋЕВИЦА

48. Вукићевица, Јасење, Симића брдо
(7422,659 – 4936,002)
Мапа 7
Неолит, Винча – насеље

Неолитско насеље на локалитету Симића 
брдо пружа се на површини од око 400 х 200 
м и заузима готово читав његов плато, који 
се пружа у правцу југозапад – североисток. 
Брдо је са три стране омеђено потоцима, 
Вукићевицом са северозапада и једном њеном 
притоком, која брдо опасује са југоистока и 
подно његовог североисточног краја се улива 
у Вукићевицу. На делу истог платоа је и 
сеоско гробље. На узораним деловима платоа 
сам налазио уломке керамике и трагове 
кућног лепа. По причи мештана, приликом 
орања се могу наћи и керамички тегови и 
камено оруђе, а повремено се и приликом 
копања рака на гробљу наилази на керамички 
материјал. Сондажним рекогносцирањем 
Музеја града Београда је утврђено постојање 
два хоризонта становања на овом локалитету 
и истакнут његов значај за даља истраживања 

Сл. 12. Поглед на локалитет Старо гробље у Дрену (локалитет бр. 45). 
Стрелица означава место на коме се налази камени објекат (видети сл. 13).

Figure 12. View of the site Staro Groblje in Dren (site no. 45). 
The arrow is pointing to the location of the stone object (see Figure 13).

Fig. 12. Vue du site Staro groblje à Dren (site n° 45). 
La flèche indique l’emplacement de l’objet en pierre (voir Fig.13).
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41 Todorović, Jovan. „Jasenje, Brdo (groblje), Vukićevica, 
Obrenovac – naselje vinčanske grupe“, Arheološki pregled 
9 (Beograd, Savez arheoloških društava Jugoslavije, 1967), 
16-17. Tasić, Nikola. op. cit., 97.
42 Бојовић, Драгољуб. „Остава римског пољопривредног 
алата из села Бровић код Обреновца“, Годишњак 

града Београда XXV (Београд, Музеј града Београда, 
1978), 185-195.
43 Црнобрња, А. Никола. 1992, op. cit., 157; Црнобрња, 
А. Никола. 1991, op. cit., 46.

урбанизације насеља винчанске културе.41 
Локалитет је угрожен интензивном обрадом 
земљишта и ширењем сеоског гробља.

БРОВИЋ

49. Бровић
(74311,065 – 4933,138)
Мапа 10
Рим – остава алата, вила рустика

У окућници Мишића је пронађена велика 
остава пољопривредног алата, датована у 
период III-IV века.42 Својевремено су се у 
дворишту могле видети и античке опеке, 
малтер и део једнога стуба. Локалитет 
се налази на благој косини, 200 м од 
пута Обреновац–Ваљево, на око 3 км од 

Тамнаве. На месту налаза оставе и у његовој 
непосредној околини видео сам само ретке 
уломке опеке и керамике. 

ПИРОМАН

50. Пироман, Кесеровића куће
(7432,712 – 4935,033)
Мапа 5
Рим

На имању породице Кесеровић, преко 
пута сеоског гробља и непосредно испод 
њега, наилази се на фрагменте римске 
керамике и уломке опека. Локалитет је 
угрожен интензивном обрадом земљишта.

ВЕЛИКО ПОЉЕ

51. Велико Поље, кућа Шпановића
(7435,215 – 4940,268)
Мапа 5
Рим – остава новца

Окућница породице Шпановић, у којој 
је откривена остава са око 1.000 римских 
бронзаних новчића, налази се на благој уз-
вишици изнад леве обале старог тока Тамнаве, 
оријентисаној ка истоку. Само око 100 м даље 
је 1922. године пронађена и остава бронзаног 
новца тешка, 12 кг, којој је убрзо изгубљен 
сваки траг. Каснијим рекогносцирањем 
Музеја града Београда и налазом још два-
десет новчића из друге половине IV века у 
дворишту Шпановића, омогућено је датовање 
мање пронађене оставе.43

Сл. 13. Камени објекат на локалитету 
Старо гробље у Дрену (локалитет бр. 45).

Figure 13. The stone object on the site 
of Staro Groblje in Dren (site n° 45).

Fig. 13.  Objet en pierre sur le site Staro 
groblje à Dren (site n° 45).
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Adam N. Crnobrnja*

ARCHAEOLOGICAL SITES ON THE TERRITORY OF OBRENOVAC (1)

Summary

This paper is the result of the first phase of the Belgrade City Museum’s several-year project – 
The Archaeological Sites on the Territory of Obrenovac – the revisionary field survey of the Obreno-
vac municipality territory, the area on the left bank of the Kolubara river. This research is planned 
to last three years and to include the following: a revision of the state of the sites registered so far, 
a systematic field survey, and finally, the presentation of the results obtained. The main goal is to 
establish the exact locations of the already registered archaeological sites, to record the extent to 
which they are currently endangered, and to register the potential new sites. The second goal of this 
phase of work was to gain insight into the characteristics of the terrain in order to plan more thor-
oughly the systematic field survey of the territory of Obrenovac municipality, which is to follow in 
the third year of the mentioned project. 

In order to establish precisely the exact locations of the archaeological sites, their coordinates 
and dimensions were determined by the GPS Garmin E-trex Vista device. This method provided last-
ing data on the positions of the sites, unlike the changeable categories that are predominantly used 
in our country (the name of the owner, the number in cadastral register, et cetera). On this occasion 
fifty-one sites were visited and carefully mapped, thirteen of which are stratified (three with Neolith-
ic, two with Bronze Age, two with Hallstattian, nine with La Tène and three with Medieval finds). 
Seven sites are purely Neolithic (one Starčevo, two Starčevo-Vinča and four Vinča), one is Hallstat-
tian, five La Tène, twenty-one Roman and one Medieval, while three sites could not be chronolog-
ically defined. The maps included in this paper are at the scale of 1:50,000, and the numbers of the 
sites in them correspond to the numbers of sites in the text. 

Apart from the publishing of the obtained data, one of the goals of this paper is to draw atten-
tion to the shortcomings of the previous method of registering the archaeological sites and estab-
lishing the protected zones on processed territory. 

* Adam N. Crnobrnja, M.A. in Archaeology, The Belgrade City Museum.
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SITES ARCHEOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE D’OBRENOVAC (1)

Résumé

Cette étude est le résultat de la première phase d’un projet du Musée de la ville de Belgrade qui 
s’étend sur plusieurs annés et s’intitule Les sites archéologiques sur le territoire d’Obrenovac - une 
reconnaissance révisionnelle d’une zone du territoire de la commune d’Obrenovac, sur la rive gauche 
de la Kolubara. Cette recherche devrait se dérouler en trois ans, période au cours de laquelle il est 
prévu de réaliser: une révision de la situation dans les sites recensées jusqu’à présent, une recon-
naissance systématique du terrain et, finalement, une présentation des résultats obtenus. L’objectif 
essentiel a été de déterminer les emplacements exacts des sites archéologiques répertoriés et de dé-
finir l’état actuel de leur détérioration avec un recensement de nouveaux sites éventuels. Le deux-
ième objectif dans cette phase de travail a été de prendre note des caractéristiques du terrain en vue 
de planifier en détails la reconnaissance systématique du territoire de la commune d’Obrenovac qui 
se fera dans la troisième année du projet mentionné.

 Afin da déterminer avec le plus de précision possible les emplacements exacts des sites ar-
chéologiques, leurs coordonnées et leurs gabarits ont été établies à l’aide de l’instrument GPS Gar-
min E-trex Vista. Ce procédé a permis d’obtenir des valeurs durables pour les positions des emplace-
ments des sites, à la différence des catégories utilisé ordinairement chez nous et qui sont variables 
(nom du propriétaire, numéro de la parcelle cadastrale et autres). A cette occasion, on a exploré 51 
sites dont on a constitué avec précision les cartes: 13 avec plusieurs couches (3 avec des découvertes 
du néolithiques, 2 datant de l’Age de bronze, 2 de Hallstatt, 9 de l’époque de La Tène, 9 sites de 
l’époque romaine et 3 sites médiévaux). On a dénombré 7 sites purement néolithiques (1 de la cul-
ture de Starčevo, 2 de Starčevo et Vinča et 4 de la culture de Vinča), 1 datait de l’époque de Hall-
statt, 5 de l’époque de La Tène, 21 de l’époque romaine et 1 médiéval, alors qu’il n’a pas été possible 
de déterminer chronologiauement 3 sites. Les cartes jointes à cette étude sont à l’échelle 1:50.000, 
et les numéros des sites qui y sont inscrits correspondent aux numéros des sites dans le texte.

 Cette étude a pour objectif non seulement de publier les données obtenues mais aussi de 
faire ressortir les défauts de la méthode appliquée jusqu’ici pour répertorier les sites archéologiques 
et déterminer les zones protégées sur le territoire traité.

* Adam N. Crnobrnja, titulaire d’un Mastère en archéologie, Musée de la ville de Belgrade.
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