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Вовед 
 

Почитувани читатели! 
Почитувани колеги! 
 

Сметајќи дека публикувањето на стручни и научни трудови од областите 
поврзани со заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно 
наследство, односно од музеологијата, археологијата, историјата, историјата на 
уметноста, етнологијата, фолклористиката... и другите сродни дисциплини, е од 
исклучителна важност за запознавање на јавноста со достигнувањата во овој 
сегмент од културното и научното живеење, по неколкугодишна пауза, решивме да 
издадеме нов број од "Зборник на трудови" на Националната установа - Завод за 
заштита на спомениците на културата и музеј - Битола. 

Ова списание има за цел да промовира изворни материјали или сознанија кои 
ќе бидат стручно и научно издржани и ќе придонесат за објективно согледување на 
одредени прашања и проблеми од научните области на кои се однесуваат. 
Настојуваме во целост да ја испочитуваме традицијата на "Зборникот на 
трудови", што значи дека во овој шеснаесетти број ги задржуваме графичките и 
техничките перформанси кои списанието ги има од почетокот на неговото 
издавање во далечната 1979 година. 

Со искрена надеж дека ќе бидеме во можност и во наредните години 
континуирано да продолжиме да го издаваме ова наше стручно списание, колегите 
од сродните стручни институции, но и оние од пошироката научна заедница во 
Република Македонија, ги повикуваме на активна соработка, а на читателите им 
изразуваме благодарност за вниманието кои ни го укажуваат! 

 
Битола, 2012 година 
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Александар Миткоски1 
 
ТРИ НОВИ ПРАИСТОРИСКИ ЛОКАЛИТЕТИ ОД 

ПРИЛЕПСКО 
 
Апстракт. Во овој прилог се презентира археолошки материјал добиен 

по пат на рекогносцирања, а дел како подарок и потекнува од три досега 
неевидентирани археолошки локалитети. Презентираните сознанија ја 
дополнуваат претставата за раширеност на веќе познатите културни 
целини во Пелагонија и Мариово, а кои хронолошки припаѓаат на 
праисториските епохи.  

 
Клучни зборови: Неолит, дрвена граѓа, лепеж, барботин, импресо 

техниката, жртвеник, орудија од камен, енеолит, “furchenstich“ техника 
 

На подрачјето на Пелагонија и Мариово, на просторот на кој НУ 
Завод и Музеј - Прилеп е надлежен да врши теренски истражувања и 
рекогносцирања, евидентирани се над 500 археолошки локалитети.2 
Околу 170 од нив припаѓаат на праисторијата, односно тоа се населби 
или некрополи датирани во разни периоди од оваа епоха. Сепак, 
археолошки истражувања вршени се само на околу 20 локалитети и тоа 
на подрачјето на Пелагонија на локалитетите : Пештерица, с. Ореовец,3 
Врбјанска Чука, с. Славеј,4 Радин Дол, Прилеп,5 Чука, с. Тополчани,6 
Могила, с. Сенокос,7 Кутлине, с. Ракле,8 Градиште, с. Дебреште,9 Али 
Чаир, Прилеп,10 Бакарно Гумно, с. Чепигово,11 Крушеанска Чука, с. 
                                                 
1 Археолог, кустос советник, Александар Миткоски, НУ Завод и Музеј, Прилеп, ул. 
Александар Македонски бр. 142, amitkoski@yahoo. com 
2 Китаноски Б., 1961, 39 и др.; Кепески Л и К., 1986, 115; Стручна екипа на НУ.Завод 
и Музеј, Прилеп под раководство на А.Миткоски – виш кустос во 2001 година го 
реализира проектот Археолошки рекогносцирања на подрачјето на Оопштина 
Витолиште, Мариово  
3 Китаноски Б., 1976, 155 и др. 
4 Миткоски А., 2005, 33 
5 Китаноски Б. и др., 1987, 7 и др. 
6 Китаноски Б., 1977,27 
7 Темелкоски Д, Миткоски А., 2006,55 
8 Темелкоски Д, Миткоски А., 2008, 93 
9 Археолошка карта.., 1996, 294 
10 Kitanoski B., 1969, 19-20, Т. V, 1 
11 Kitanoski B., 1992, 232 
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Врбјани,12 Големи Камен, с. Лопатица,13 Маркови Кули, Прилеп,14 
Баба, Прилеп,15 Ридот, с. Мажучиште,16 Светец, Варош,17 Керамичко 
депо, Варош,18 Некропола со гробови цисти, Варош,19 Попадин Дол, 
Варош,20 Сивец, с. Присад,21 додека на просторот на Мариово на 
локалитетите : Трештена Стена, с. Манастир,22 Три Дабици, с. 
Крушевица, Страгата, с. Крушевица и Барата, с. Чаниште.23 

Покрај со археолошки истражувања, Одделението за праисторија 
при НУ Завод и Музеј - Прилеп музејски материјал прибира и по пат 
на рекогносцирање, подарок и откуп. Така, дел од археолошкиот 
материјал што е презентитан во овој прилог добиен е по пат на  
рекогносцирања, а дел како подарок и потекнува од три досега 
неевидентирани археолошки локалитети: Џаферица кај с. Тополчани, 
Комарчани – Бучало и Каракамен и двата кај с. Шелеверци.24 ( Карта ) 

Локалитетот Џаферица се наоѓа во атарот на с. Тополчани, a на 
околу 2 км западно од с. Шелеверци. Претставува поголема вештачка 
тумба со приближно кружна основа, која, поради континуираното 
обработување на земјата, ја загубила својата форма и димензии. 
Секако, за нејзиното понатамошно уништување придонесол и 
електричен далновод вкопан скоро во нејзината средина. Пронајдените 
парчиња куќен лепеж упатуваат на постоење на населба со надземни 
станбени објекти, градени во вообичаената техника на градење од 
дрвена граѓа и лепеж, во рамките на воспоставени градителски 

                                                 
12 Темелкоски Д., 1999, 33 
13 Темелкоски Д, Миткоски А., 2008a, 115 
14 Cnotliwy E., 1990, 63, ил. 41, 1,2,3, ил. 44, 1.2 
15 Миткоски А., 2008, 142, План 1 и 2, сл. 1- 8  
16 Миткоски А, Темелкоски Д., ( во печат) 
17 Китаноски Б., 1987a,31, сл. 3 
18 Китаноски Б., 1980, 21, сл. 1-13 
19 Китаноски Б., 1978,33, сл. 1-21 
20 Китаноски Б., 1960,209 – 214, сл. 1-15 
21 Kitanoski B., 1971,105, T.II 
22 Миткоски А., 2011,125 
23 Миткоски А., 2010, 49, План 2,3,4 
24 Голема благодарност за отстапениот археолошки материјал до Горан Ацески од 
Прилеп, по потекло од с. Шелеверци, кој како добар познавач на теренот околу 
селото беше и водич при археолошките рекогносцирања што беа извршени на 
04.04.2012 година. Покрај горепотпишаниот на овие истражувања зеде учество и 
Душко Темелкоски, археолог - виш кустос 
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ТРИ НОВИ ПРАИСТОРИСКИ ЛОКАЛИТЕТИ ОД ПРИЛЕПСКО 

 

традиции со определени норми за нивниот облик, димензии и 
внатрешен распоред.                  

Во куќната керамичка продукција преовладуваат садови со 
погруба фактура и кафеавкаста боја на печењето. На најширокиот дел 
од стомакот на садовите се наоѓаат тунелести држалки, вертикално 
продупчени (Т.I,3,4). 

 Во нивното украсување застапени се организираниот барботин и 
импресо техниката со коси низи изведени со нокти кои се спојуваат 
под агол. (Т.I,1,2) 

Од култните предмети се евидентирани фрагментот од мал 
жртвеник од типот на „масичка“ на четири скалесто назабени нозе и 
фрагментираниот зооморфен жртвеник со реципиент на грбот. (Т.I, 6,7) 

Пронајдени се повеќе орудија од камен, целосно сочувани или 
пак делумно оштетени. Претежно тоа се орудија со заоблен или рамно 
засечен долен дел и со сечило острено од едната или од двете страни 
(Т.II,1- 4,7,11). 

Евидентирани се и кружни плочки и прешлени од камен, 
продупчени во средината (Т.I,8,Т.II,5,6), како и неколку 
фрагментирани или целосно зачувани рачни мелници од камен и 
камена дробилка (Т.II,12,13). Пронајдени се и едно ноже од кремен и 
повеќе кугли за праќа. (Т.II,8 - 10) 

Опишаниот археолошки материјал во потполност припаѓа на 
среднонеолитската културна група Велушина – Породин.25 

Локалитет Комарчани – Бучало се наоѓа на околу 1 км 
североисточно од с. Шелеверци. На една рамна тераса која е со 
приближна ориентација С-Ј, на поголема површина се наоѓаат орудија 
и фрагменти од праисториска керамика.  

Садовата керамика е работена на рака, а преовладуваат садови со 
средна фактура. Во мал број се присутни оние со фина изработка, 
додека грубата фактура се среќава многу ретко. Бојата на садовите 
добиена при печењето обично е сива и кафеава во повеќе нијанси, 
ретко црвеникава. Кај оние со фина фактура присутен е премаз со 
црвена или црна боја. Дната на садовите се кружни и рамни (Т.III). Се 
јавуваат неколку видови на држалки:  лентеста, јазичеста (Т.III,4), 
вертикало продупчена тунелеста држалка, држалка во форма на јадец 

                                                 
25 Санев В.,1995, 38, сл. 1-4 на стр.41 
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(Т.III,3), како и брадавичести апликации со различни димензии 
(Т.III,6).  

Од облиците се јавуваат неколку типови и варијанти на чинии и 
садови со различни облици и намена. Чиниите со форма на прав конус 
обично имаат средна фактура, а со по еден примерок се јавуваат со 
убава, односно со лоша фактура. Имаат сива боја добиена при 
печењето, но евидентиран е и еден примерок со црвено премачкување. 
Венецот е заоблен, во еден случај задебелен во горниот дел и косо 
засечен навнатре. Кај друг примерок со поголеми димензии и груба 
фактура под венецот се наоѓа поголема брадавичеста апликација. Се 
јавува и тип на конусна чинија со пластично ребро кое го заменува 
рамото (Т.III,9). Овој тип на чинии имаат средна и убава фактура а 
еден фрагмент е со црно премачкување. Со по еден примерок 
застапени се и биконусната чинија со мала брадавичеста апликација на 
преминот (Т.III,6), садот со полузатворена форма (Т.III,1), садот со 
облик на пехар (Т.III,5), садот – цедилка (Т.III,7), садот со две лентести 
држалки, како и поголемите садови со цилиндричен врат, заоблен 
венец и топчесто тело и капакот со конусна форма (Т.III,2). 

Пронајдени се и неколку орудија изработени од камен со 
зеленкаста или сивкаста боја, дел од нив со убаво мазнети површини со 
заоблен или рамно засечен долен дел и со сечило острено од едната 
или од двете страни (Т.IV,1-5,7,9,11). Во еден случај е откриено орудие 
со попречен отвор за дршка (Т.IV,6). Евидентирани се и неколку 
кремени орудија со сива или окераста боја, по правило, ретуширани од 
двете страни (Т.IV,8,10). 

Од култните предмети овде ќе го спомнеме фрагментираниот 
зооформен жртвеник во облик на свиња, најверојатно со реципиент на 
грбот (Т.III,8)  и фрагмент од макета на куќа (Т.III,10). 

Опишаните наоди аналогии наоѓаат во движниот археолошки 
материјал застапен на локалитетите Кутлине кај с. Ракле,26 Прчинога 
кај с. Дуње, Ѓарамиди кај с. Чаниште,27 Али Чаир, Прилеп,28 

                                                 
26 Темелкоски Д., Миткоски А., 2008, 93 и др. 
27 Миткоски А., 2010, 52, Т. I,II, III, IV, 1 – 6, 11-12, 15-16,19 
28 Kitanoski B., 1969, 19-20, Т. V, 1 
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винчанската фаза од Могила с. Сенокос,29 како и доцнонеолитскиот 
културен слој во населбата Градиште кај с. Дебреште.30 

Локалитетот Каракамен се наоѓа на околу 1 км северозападно 
од село Шелеверци. Претставува помал карпест рид со издолжена 
форма и ориентација север - југ. Поради долгогодишната 
експлоатација на камен и земја, ридот скоро целосно е уништен, а со 
тоа и праисториската населба која егзистирала на тој простор. 

Малкуте пронајдени парчиња куќен лепеж упатуваат на постоење 
на населба со надземни станбени објекти, градени во вообичаената 
техника на градење од дрвена граѓа и лепеж. 

Во куќната керамичка продукција преовладуваат садови со 
средна, а помало е присуството на садови со груба фактура. Бојата на 
печењето е сива и кафеавкаста во неколку нијанси (Т.V). Од облиците 
се јавуваат чинии и садови со различни облици и намена. Застапени се 
чиниите со форма на прав конус (Т.V, 8), како и чинии со кус 
цилиндричен врат и топчесто тело (Т.V,3,9). Кај еден примерок на 
најширокиот дел се наоѓа петличеста држалка украсена со плитко 
врежани канелури кои формираат „крст“ (Т.V, 9), а кај друг на 
преминот од вратот кон рамото се наоѓа хоризонтален ред од кружни 
ситни убоди (Т.V, 3). Евидентирани се и кантаровидни садови со две 
вертикални лентести држалки (Т.V,4), садот во форма на пехар на 
висока шуплива нога со убаво мазнети површини (Т.V,2), садот 
цедилка (Т.V, 7), како и садот со кус цилиндричен врат и топчесто тело 
на рамото, украсен во техника на браздесто врежување (Т.V,1,1а). 
Откриени се и складишни садови – питоси со средна или груба 
фактура, дебели ѕидови, рамно дно, топчесто тело и хоризонтални 
држалки со кружен пресек или поголеми јазичести дршки. Пронајден е 
и прешлен со конусна форма во средината продупчен (Т.V,5), како и 
фрагмент од култна масичка –жртвеник украсен во техника на 
браздесто врежување (Т.V, 6).   

За хронолошко и културолошко определување на движниот 
археолошки материјал од локалитетот Каракамен, покрај формата на 
садовите, многу помага и начинот на нивното украсување. Браздестото 
врежување, односно орнаментирањето со куси отсечни зарешки 
(втиснувања во бразди) познато како “furchenstich“ техника (Т.V,1,1а,6) 
                                                 
29 Темелкоски Д., Миткоски А., 2006, 59, Т. IV,8 
30 Археолошка карта.., 1996, 294 
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за првпат се јавува во населбите од Костололачката енеолитска 
културна група.31 На просторите на Пелагонија и Мариово овој начин 
на украсување се наоѓа на локалитетите кои припаѓаат на 
доцноенеолитската регионална културна група Трештена стена.32 

Познато е дека рекогносцирањето претставува ограничен метод 
на истражување затоа што добиените податоци се базираат само врз 
површински наоди. Сепак, презентираните сознанија ја дополнуваат 
претставата за раширеност на веќе познатите културни целини во 
Пелагонија и Мариово, а кои хронолошки припаѓаат на 
праисториските епохи. На овој начин, односно со прибирање на 
движен археолошки материјал по пат на рекогносцирање е потврдена 
раширеноста на доцноенеолитската регионална културна група 
Трештена стена на 12 локалитети во односните простори.33 

Со некои идни археолошки ископувања предложеното датирање и 
културолошката припадност на презентираните локалитети може да се 
помести.   

 
КАРТА И ТАБЕЛИ 

Позиција на локалитетите 
Џаферица с. Тополчани, 
Комарчани – Бучало с. 
Шелеверци и Каракамен с. 
Шелеверци 
 

 

                                                 
31 Гарашанин М., 1973,231; Tasić N., 1979, 256 
32 Миткоски А., 2010, 56, T. VI, 2,T. VII,T.XI, 8; Миткоски А., 2011, 139 - 140, T. XXIII, T. 
XXIV, 9, T.XXV, 3,3a 
33 Миткоски А., 2011, 139 
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Т.I Движни археолошки наоди од локали-
тетот Џаферица с. Тополчани 
 

Т.II Движни археолошки наоди од 
локалитетот Џаферица с. Тополчани 

 
Т.III Движни археолошки наоди од 
локалитетот Комарчани – Бучало с. 
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Т.IV Движни археолошки наоди од 
локалитетот Комарчани – Бучало с. 
Шелеверци 
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Т.V Движни археолошки наоди од 
локалитетот Каракамен с. Шелеверци 
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РЕЗИМЕ 
Во овој прилог се презентира археолошки материјал добиен по пат на 

рекогносцирања, а дел како подарок и потекнува од три досега 
неевидентирани археолошки локалитети: Џаферица кај с. Тополчани, 
Комарчани – Бучало и Каракамен и двата кај с. Шелеверци. 

Локалитетот Џаферица се наоѓа во атарот на с. Тополчани, a на околу 
2 км западно од с. Шелеверци. Претставува поголема вештачка тумба со 
приближно кружна основа. Пронајдените парчиња куќен лепеж упатуваат на 
постоење на населба со надземни станбени објекти, градени во вообичаената 
техника на градење - од дрвена граѓа и лепеж. 

Во куќната керамичка продукција преовладуваат садови со погруба 
фактура и кафеавкаста боја на печењето. Во нивното украсување застапени се 
организираниот барботинот и импресо техниката. Од култните предмети 
евидентирани фрагментот од мал жртвеник од типот на „масичка“ на четири 
скалесто назабени нозе и фрагментираниот зооморфен жртвеник со 
реципиент на грбот. Пронајдени се повеќе орудија од камен, кружни плочки 
од камен, продупчени во средината, рачни мелници од камен и камена 
дробилка. Пронајдени се и повеќе кугли за праќа и едно ноже од кремен. 

Опишаниот археолошки материјал во потполност припаѓа на 
среднонеолитската културна група Велушина – Породин  

Локалитетот Комарчани – Бучало се наоѓа на околу 1 
кмсевероисточно од с. Шелеверци и сместен е на една рамна тераса.  

Садовата керамика, пронајдена на истиот, е работена на рака, а 
преовладуваат садови со средна фактурa. Бојата на садовите, добиена при 
печењето, обично е сива и кафеава во повеќе нијанси, ретко црвеникава. Кај 
оние со фина фактура присутен е премаз со црвена или црна боја. Од 
облиците се јавуваат неколку типови и варијанти на чинии и садови со 
различни облици и намена. Пронајдени се и неколку орудија изработени од 
камен, а евидентирани се и неколку кремени орудија со сива или окераста 
боја, по правило, ретуширани од двете страни. Од култните предмети овде ќе 
го спомнеме фрагментираниот зооформен жртвеник во облик на свиња, 
најверојатно со реципиент на грбот и фрагмент од макета на куќа. 

Опишаниот археолошки материјал може да се смести во доцнитe фази 
на неолит. 

Локалитетот Каракамен се наоѓа на околу 1 км северозападно од село 
Шелеверци и е сместен на помал карпест рид кој скоро целосно е уништен 
заради долгогодишната експлоатација на камен и земја. Малкуте пронајдени 
парчиња куќен лепеж упатуваат на постоење на населба со надземни 
станбени објекти, градени во вообичаената техника на градење од дрвена 
граѓа и лепеж. 
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Во куќната керамичка продукција преовладуваат садови со средна 
фактура а бојата на печењето е сива и кафеавкаста, во неколку нијанси. Од 
облиците се јавуваат чинии и садови со различни облици и намена, неколку 
украсени во техника на браздесто врежување. Пронајден е и прешлен со 
конусна форма во средината продупчен, како и фрагмент од култна масичка – 
жртвеник украсен во техника на браздесто врежување.  

За хронолошко и културолошко определување на движниот 
археолошки материјал од локалитетот Каракамен, покрај формата на 
садовите многу помага и начинот на нивното украсување. Браздестото 
врежување, познато како “furchenstich“ техника, на просторите на Пелагонија 
и Мариово се наоѓа на локалитетите кои припаѓаат на доцноенеолитската 
регионална културна група Трештена стена. 

 
 
Aleksandar Mitkoski 
THREE NEW PRE-HISTORY LOCALITIES OF PRILEP 
REGION 
 
SUMMARY 
This work presents archaeology materials gained partially by 

recognition, while part of it is granted as a gift and it origin from three so far 
un-registered archaeology localities: Dzaferica near village of Topolchani, 
Komarchani - Buchalo and Karakamen both near v. Sheleverci. 

Locality of Dzaferica is situated in the village district of Topolchani on 
about 2 km to the west of the v. Sheleverci. This is a larger artificial mound 
with circle shaped base. The discovered pieces of house mud-glue speaks about 
the existence of the settlement of above-ground dwelling facilities, constructed 
by common construction technique of timber construction and mud-glue. 

In the household pottery production prevalent are the forms of 
tableware with rough structure and brownish color of burning. Their 
decoration comprehends "organized barbotin" and "impresso" technique. 
The most representative cult items from this locality are the fragment of a 
small "table" shape sanctuary with four stair serrated foots and fragmented 
zoomorphic sanctuary with recipient on its back. Numerous stone made 
weapons were discovered, circle shaped stone plates with a hole in the middle, 
manual stone made mill and stone harrow. Discovered are many bolls of 
slingshot and one stone knife. 

The above mentioned archaeology material entirely belong to the Middle 
Neolith Age cultural group of Velushina - Porodin 
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Locality of Kamarchani -Buchalo is located on aproximetely 1 km to the 
North-East from the v. Sheleverci and is situated over the flat terrace. 

Table ware pottery excavated on this site is manufactured and prevalent 
are the ware of middle rough structure. The color of the wares gained in the 
process of burning usually is grey and brown with many nuances, rarely it is 
reddish. The wares of fine structure are covered by a red or black varnish. 
Dishes and plates show a great variety of shapes and have different 
allocations. Several stone made weapons were found, also recorded were some 
flint weapons of grey and ocher color, which were retouched from both sides. 
Cult items are presented by fragmented zoomorphic pig shaped sanctuary 
most probably with recipient on its back and fragment of dummy of house. 

This recorded archaeological material can be placed in the late phases of 
Neolith. 

Locality of Karakamen is distanced around 1 km to the North-West of 
the v. Sheleverci, it is situated over a smaller rock hill and is entirely ruined 
due to the long-lasting exploitation of rock and soil. The few excavated pieces 
of house mud-glue indicate the existence of settlement with above-ground 
dwelling facilities constructed by common construction technique of timber 
construction and mud-glue. 

In the household pottery production prevalent are the tableware with 
rough structure showing grey or brownish color of burning in several 
nuances. Dishes and plates shows a great variety of shapes and have different 
allocations decorated by furrow incision. A conical shaped spindle winder ball 
with a hole in the middle was found, as well as fragments of a cult table-
sanctuary decorated in furrow incision technique. 

Chronology and cultural determination of the movable archaeology 
material from the Karakamen site is determined by the manner of 
manufacturing the table wares as well as the manner of their decoration. The 
furrow incision well known as a “furchenstich“ technique is recorded on 
Pelagonian and Mariovo's sites that origin from  the Late-Eneolith  regional 
cultural group "Treshtena Stena". 
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