
Зборник на трудови бр.16 

 

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА 
И МУЗЕЈ – БИТОЛА 

 
ISSN 0351-1774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZBORNIK NA TRUDOVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

БИТОЛА 
2012 



 

 
 
 
 
 
 
 

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА 
Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА 
И МУЗЕЈ – БИТОЛА 

 
 
 
 
 

Претседател на редакциски одбор: 
Александар Литовски 
 
Членови на редакциски одбор: 
Лиљана Христова 
Викторија Момева Алтипармаковска 
Ристо Палигора 
Зоран Алтипармаков 
 
 
Технички секретар: Владо Ѓоревски 
 
Превод на англиски: Силвана Петрова Насух 
Лектор: Стево Гаџовски 
Компјутерска подготовка: Јове Парговски 
Печати: Гутенберг Битола 

 
Со мислење на Министерството за култура на Република Македонија, списанието 
Зборник на трудови на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Битола е 
ослободено од плаќање на данок на промет. 



Завод и Музеј – Битола                                                 Зборник на трудови бр.16 

 

СОДРЖИНА: 
 

Александар Миткоски 
ТРИ НОВИ ПРАИСТОРИСКИ ЛОКАЛИТЕТИ ОД ПРИЛЕПСКО ..................
 

7 

Душко Темелкоски, Александар Миткоски 
АНТИЧКО МАКЕДОНСКИ ЛОКАЛИТЕТИ ВО ПРИЛЕПСКИОТ 
РЕГИОН .........................................................................................................................

 

 
19 

Снешка Лакалиска 
УНИКАТНА ПОКЛОНИЧКА ИКОНА НА ПЛАТНО ВО СОБОРНИОТ 
ХРАМ “СВ.ДИМИТРИЈА”, БИТОЛА, ПРВА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК .......

 

 
39 

Драган Георгиев 
БИТОЛЧАНИ ВО ВИОРОТ НА БАЛКАНСКАТА ВОЈНА - БИТОЛЧАНИ 
ВКЛУЧЕНИ ВО МАКЕДОНСКО- ОДРИНСКОТО ОПОЛЧЕНИЕ (1912-
1913) .................................................................................................................................
 

 
 

51 

Александар Литовски 
МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ ОД 
ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ И МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО ПРАШАЊЕ 
ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА (АВГУСТ - СРЕДИНАТА НА 
ОКТОМВРИ 1944 ГОДИНА) ......................................................................................
 

 
 
 

63 

Рубинчо Белчески 
МЕМОРИЈАЛЕН МУЗЕЈ ,,11 ОКТОМВРИ 1941“ – ПРИЛЕП ............................
 

79 

Никола Миновски 
ХЕРОИНИТЕ OД СЕЛO ЛЕРА, БИТОЛСКО ........................................................
 

91 

Катерина Мирчевска, Љубица Јанчева 
ДЕТСКИОТ ДОМ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ ВО БИТОЛА: ЕДНА НОВА 
АДРЕСА НА ДЕЦАТА ЕВАКУИРАНИ ОД ГРЦИЈА ............................................
 

 
103 

Македонка Митрова 
МИРЦШТЕШКИТЕ РЕФОРМИ ОД 1903 ГОДИНА: ПОДГОТОВКА ЗА 
ПОДЕЛБА НА ОСМАНЛИСКА МАКЕДОНИЈА И СОЗДАВАЊЕ НА 
АЛБАНСКАТА ДРЖАВА ...........................................................................................
 

 
 

115 

Роберто Тајковски 
ГЕРМАНСКИТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА МЕСНАТА 
САМОЗАШТИТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1944 ГОДИНА ...........................................................................
 
 

 
127 



Завод и Музеј – Битола                                                 Зборник на трудови бр.16 

 

Елизабета Павковиќ 
МУЗЕОЛОШКИ ОСВРТ НА НА ТЕМАТСКАТА ИЗЛОЖБА „СВИЛЕНА 
НИШКА“ ........................................................................................................................
 

141 

Мери Стојанова 
ПРАЗНУВАЊЕ НА СЕЛСКАТА СЛАВА ВО ПРЕСПА -ТРАДИЦИЈА И 
ОРГАНИЗАЦИЈА ВО СОВРЕМЕНИ УСЛОВИ ....................................................
 

 
151 

Драгица Чекоровска 
НАРОДНАТА АРХИТЕКТУРА ВО ПОВАРДАРИЕТО ........................................
 

165 

Зоран Алтипармаков, Надежда Ѓеоргиева 
УРБАНИОТ РАЗВОЈ НА ГРАДОТ БИТОЛА ВО КОНТЕКСТ СО 
ИСТОРИСКО УРБАНИОТ РАЗВОЈ НА СТАРАТА БИТОЛСКА 
ЧАРШИЈА......................................................................................................................
 

 
 

169 

Славица Крстиќ 
ДВОЈНА ЦРКВА ВО СУВ ОРАХ, КУМАНОВСКО, (СВ. ЃОРЃИ И СВ. 
НИКОЛА) .......................................................................................................................
 

 
195 

Ефросинија Паревска 
ТРАДИЦИОНАЛНАТА АРХИТЕКТУРА ВО СЕЛО МОКРЕНИ, 
ЛЕРИНСКО, Р. ГРЦИЈА – СЛИЧНОСТИ ВО ТРАДИЦИОНАЛНАТА 
АРХИТЕКТУРА ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН, РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА .............................................................................................................
 

 
 
 

215 

Ѓорѓи Димовски - Цолев 
БАЛКАНСКИТЕ И ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА ВО МАКЕДОНИЈА И 
ФИЛАТЕЛИЈАТА ........................................................................................................
 

 
219 

Лидија Достовска 
СОСТОЈБАТА НА ДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО НУ 
ЗАВОД И МУЗЕЈ – БИТОЛА .....................................................................................
 

 
235 

Владо Ѓорески 
ОСВРТИ: БАЛКАНСКИ ПАРАЛЕЛИ - ДАДО ЃУРИЌ, БАЛКАНСКИОТ 
ПРОРОК И МОНУМЕНТАЛНОСТА КАЈ ДУШАН ЏАМОЊА ........................
 

 
243 

 
 
 
 
 
 



Завод и Музеј – Битола                                                 Зборник на трудови бр.16 

 

 
 
 
 

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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Душко Темелкоски1 
Александар Миткоски2 
 

АНТИЧКО МАКЕДОНСКИ ЛОКАЛИТЕТИ  
ВО ПРИЛЕПСКИОТ РЕГИОН 

 
Апстракт. Со археолошки истражувања и теренски опсервации во 
изминатите шест децении, во Прилепскиот регион евидентирани се околу 50 
локалитети од македонскиот период. Споредувајќи антички пишани извори 
и движни наоди откриени на локалитетите, лоцирани се или претпоставени 
местоположби на неколку градови во односниот регион. Со оглед на 
стратегиската позиција од која има извонреден визуелен преглед над 
одредени комуникациони траси, исто така, претпоставени се и неколку 
воени стратешки контролни пунктови. Секако, со нови истражувања во 
иднина позитивно ќе се надополнуваат постојните размислувања, односно 
ќе се збогатуваат сознанијата за античко македонскиот период во 
регионот.     

 
Клучни зборови. Археолошки истражувања, рекогносцирања, градови, воени 
утврдувања - кастели, некрополи, гробници издлабени во карпа, површински 
наоди, монети на македонски кралеви, остатоци од градби. 

 
Во Прилепскиот регион се евидентирани над 50 локалитети од 

античко македонскиот период (Карта). На дел од нив се вршени 
археолошки истражувања, додека поголемиот број од овие локалитети 
хронолошки се идентификувани врз основа на површински наоди. Овој 
прилог претставува целосна презентација на територијалната 
распространетост и видот на наоѓалиштата од односниот период. Во 
него се вклучени и најновите археолошки истражувања и согледувања 
на истражувачите, со кои се поместуваат одредени претходно 
публикувани видувања за македонскиот период во прилепскиот дел од 
Пелагонија и Мариово. Дел од локалитетите со потврдени населбински 
хоризонти се убикации или претпоставени местоположби на познати 
градови, додека, според позиционираноста на доминантни релјефни 
                                                 
1 Археолог – виш кустос, Душко Темелкоски, НУ Завод и Музеј -  Прилеп,  
ул. Александар Македонски 142, Прилеп, duletem@yahoo.com 
2 Археолог – кустос советник, Александар Миткоски, НУ Завод и Музеј -  Прилеп,  
ул. Александар Македонски 142, Прилеп, amitkoski@yahoo.com 
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точки, неколкуте евидентирани помали утврдувања најверојатно 
служеле како воено стратегиски упоришта – кастели на владателите од 
тоа време.3 Теренските опсервации укажуваат на нивно користење со 
иста цел и во подоцнежните периоди, римскиот и византискиот. Што 
се однесува до начинот на погребување во времето на античка 
Македонија, главно, било практикувано кремирањето на покојниците, 
а карактеристична појава претставуваат гробниците издлабени во 
карпа, нешто подоцнежни од оние во литературата познати како 
гробници од „македонски“ тип.        

 
Локалитет Бедем, село Чепигово – градот Стибера 

Античкиот град Стибера, во непосредна близина на селото 
Чепигово, е истражуван во неколку кампањи, при што е констатирано 
дека егзистирал во интервал од околу 500 години, односно од 
преминот од III во II век од ст. е., па се до втората половина на III век 
од н.е. (Т.I, 1).4 Најстарите записи се од времето на втората римско – 
македонска војна, при што е наведено дека во градот последниот 
македонски крал Персеј го организирал воениот штаб пред неговите 
освојувања на западните соседни територии на Пенестите.5 Подоцна, 
во римскиот период, градот станал значаен урбан центар во регионот, 
за што сведочат откриениот храм посветен на богинката Тихе, како и 
Гимназионот. Најверојатно една од причините за прекинот не негово 
егзистирање е уништувачкиот поход на Херулите и Готите во 267/8 и 
268/9 година. Откриен е мошне богат движен археолошки материјал 
(теракотни фигурини, керамички садови, монети, светилки и други 
предмети за секојдневна употреба)6 кои припаѓале на македонскиот 
период во рамките на постоењето на градот.  
 

Локалитет Бакарно Гумно, село Чепигово – градот Девриоп 
Отспротива на селото Чепигово, преку реката Блато, се извишува 

ридот Бакарно гумно (Т.I,2). Со археолошки истражувања 

                                                 
3 Микулчиќ И., 1982, 128. 
4 Вучкович Тодорович Д., 1963, 59-101; Кепески К., 2006, 207-213; Кепеска Л., Кепески К., 
2008, 229-246; Кепеска Л., Кепески К., 2010, 255-267; Кепеска Л., Кепески К., 2011, 317-328. 
5 Папазоглу Ф., 1957, 217. 
6 Лилчиќ В., 2009, 140-147. 
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евидентирана е населба од енеолитско време.7 Врз основа на 
површински рекогносцирања на теренот, Лилчиќ В. претпоставува 
дека на овој рид бил позициониран градот Девриоп.8 Наод на монета на 
Антигон Гонат упатува на негово егзистирање и во македонскиот 
период.   

 
Локалитет Рид, село Бучин – градот Алкомена  

Над селото Бучин се издига долгманесто оформен рид кој ја 
затвора долината на Црна Река пред нејзиниот влез од 
Демирхисарскиот регион во Прилепско поле, така што со своето 
корито во голем лак го опфаќа од неговите три страни (Т.II). 
Површинските движни наоди определуваат егзистирање на населба на 
локалитетот Рид од IV век ст.е. до VI век н.е.9 Од две натписни 
мермерни плочи, евидентирани во соседното село Бела Црква, 
дознаваме за статусот на Алкомена како помала населба (коме) во 
римскиот период.10 Од овој локалитет евидентирани се бројни монети 
на македонските кралеви.11     

Истовремени монети потекнуваат и од блискиот локалитет 
Планчова Нива.12 

 
Локалитет Кале - Градиште, село Дебреште – градот Писаион 

На околу 1,5 км југозападно од селото Дебреште, а од левата 
страна на регионалниот пат Прилеп – Македонски Брод, се наоѓа 
локалитетот Кале – Градиште. Со повеќекратни археолошки 
истражувања е евидентирано егзистирање на населба во подолг 
интервал од неолитско време, преку македонскиот и доцноантичкиот 
период, па се до средниот век. Мошне богат движен археолошки 
материјал (теракоти, орудија и оружје, керамички садови, накит) е 
откриен во рамките на културниот слој кој припаѓал на македонскиот 
период (Т.III).13 Античките извори наведуваат дека илирскиот крал 
                                                 
7 Kitanoski B., 1971, 139-140. 
8 Лилчиќ В., 2009, 138. 
9 Mikulcic I., 1976, 13; 
10 Папазоглу Ф., 1957, 221; Papazoglu F., Milin M., Ricl M., 1999, 348, 349. 
11 Mikulcic I., 1966, 65; Кепески К., 1987, 41-63; Лилчиќ В., 2009, 157. 
12 Кепески К., 1987, 41-63. 
13 Koletyn T., 1972, 84-87; Битракова Грозданова В., 1999, 172, сл. 12, 176, сл. 13; Juhel P., 
2008, 89-102. 
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Скердилаида, сојузник на Римјаните, при упадите во Пелагонија 
опустошил некои погранични места, меѓу кои и гратчето Писаион 
сместено во северозападната периферија на котлината.14 Со оглед на 
својата местоположба во подножјето на планинскиот премин Барбарос, 
главниот влез од северозапад во котлината, се претпоставува дека 
можеби токму локалитетот Кале – Градиште кај село Дебреште е 
Писаион.15      

Веднаш над локалитетот Кале – Градиште се наоѓа планинскиот 
превој Барбарос, кој ја дели Пелагонија од Бродско – кичевскиот 
регион. На издолжено плато на самиот врв на ридот Остреш кој се 
извишува над природната комуникациона траса, се забележуваат 
остатоци од одбранбен ѕид од обградие, граден во техника сувоѕид. 
Како површински наоди евидентирани се монети од Филип V и Персеј. 
Најверојатно ова утврдување над главниот приод од северозапад во 
котлината имало мошне важна воено - стратегиска улога во време на 
римско - македонските војни.16    

 
Маркови кули, Варош – градот Керамие 

Маркови Кули претставува висок карпест рид кој доминира во 
северниот дел од Прилепското поле (Т.IV, 1). Со оглед на мошне 
поволната геостратешка положба самиот рид и неговите подножја 
континуирано се населбински користени од праисториско време до 
средниот век.17 Во последниот период на просторот е оформена една 
од најголемите тврдини на Балканот, а како седиште на кралот Марко. 
На оваа позиција во географски карти кои се однесувале на римскиот 
период е забележано местото Керамие.18 Со истражувања на две 
некрополи во јужното и северното подножје (локалитети Под Кули и 
Заград) потврдено е егзистирање на градот и во раната антика и 
македонскиот период (Т.IV, 2).19  

                                                 
14 Папазоглу Ф., 1957, 201, 211. 
15 Микулчиќ И., 1999, 93. 
16 Лилчиќ В., 1997, 46,48; Juhel P., 2008, 89-102.  
17 Бабиќ Б., 1986. 
18 Микулчиќ И., 1999, 86. 
19 Китаноски Б., 1975, 89-132; Кепески К., 1975, 155-164. 
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Во подножјето на Маркови кули на локалитетите Мечкина Дупка 
(Дабоиќ), Крклари и Караташ евидентирани се гробници издлабени во 
карпа.20          

  
Градот Колобаиса 

На покривот од манастирот Трескавец, кој се наоѓа во подножјето 
на врвот Златоврв, евидентирана е една натписна плоча на која се 
спомнува храм во градот Колобаиса со посвета на Артемида Ефеска.21 
На околу 300 м јужно од манастирот на едно поголемо плато, на кое се 
простира локалитетот Гумење, вршени се помали археолошки 
истражувања со кои е откриена некропола од доцно македонскиот 
период.22 Поради висината и тешката пристапност, поверојатно е дека 
на тој простор се наоѓала помала населба со светилиште.23 Бројните 
локалитети евидентирани во атарот на Горно Село, кое е сместено 
токму во пазувите на западното подножје на планинскиот срт, се 
индикација за лоцирање на градот Колобаиса таму.   

Со археолошки рекогносцирања евидентирани се населбински 
остатоци на два локалитети во атарот на селото, на карпестиот рид Мал 
Сурун на околу 1 км северно и на терасестото плато Грамаѓе на околу 
1,5 км југозападно од селото. Дека станува збор за позначајна населба 
во овој простор под манастирот Трескавец упатуваат и повеќето 
гробници издлабени во карпа од доцно македонскиот период 
евидентирани на локалитетите: Испраена Плоча, Сурун – потег Тумба, 
Тумба, Големи Камења и Грло (Т.V).24 Во тек е истражувачкиот проект 
со кој ќе се направи комплетна документација на овие гробници, а во 
исто време ќе се реализираат сондажни ископувања на двата 
локалитети каде е евидентирано населбинско егзистирање.            

На околу 1-2 км. југозападно од претходно опишаниот простор во 
атарот на Горно Ссело, над самата источна периферија од селото 
Мажучиште, се извишува карпест рид. Стратегиската местоположба од 
                                                 
20 Aleksova B., 1959, 67; Кепески К., 1971, 50; Миткоски А. 1996 (А), 92. 
21 Папазоглу Ф., 1957, 223; Papazoglu F., Milin M., Ricl M., 1999, 233. 
22 Mikulcic I., 1966, 81, T. XXVII, 37b; Кепески К., 1971, 49. 
23 Папазоглу Ф., 1957, 223.  
24 Aleksova B., 1959, 67;  Миткоски А., 1996 (А), 89-96; Миткоски А., 1996 (Б), 140-144; Во 
2011 година НУ Завод и Музеј - Прилеп во соработка со истражувачот Д′ Анџело Белинда од 
Мелбурн, Австралија, резлизира археолошки ископувања на една гробница на локалитетот 
Сурун – потег Тумба - Миткоски А., Темелкоски Д., 2012 (во печат). 
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која има мошне јасен визуелен опфат на скоро целиот северозападен 
дел на Пелагонија условила користење на просторот во минатото во 
еден подолг временски период, односно во праисторијата и во античко 
време. Со археолошки ископувања откриен е дел од градба датирана во 
доцно македонскиот период (Т.IV, 3, Т.VII, 1).25 Површински наод на 
монета на Касандер временски го поместува егзистирањето на 
населбата порано кон IV век ст.е.26 Репрезентативната римска 
мермерна ара посветена на богот Меркур, пронајдена во селото 
Мажучиште, а на која се спомнува името на градот Колобаиса,27 е уште 
еден индикативен наод кој го наметнува вклучувањето и на 
локалитетот Ридот кај село Мажучиште во размислувањата за можна 
позиција на овој антички град.  

 
Градот Пелагонија 

На поголем простор помеѓу селата Подмол и Бонче евидентирани 
се неколку локалитети на чија површина се забележуваат остатоци од 
градби и гробови од типот „циста“: Старо Бонче, Спаница, Длабок 
Дол, Плаза, Црквиште и Грамада – кај три камна (Т.VI, 1). Во 
Нумизматичкото одделение при НУ Завод и Музеј - Прилеп 
регистрирани се бројни монети од времето на македонските кралеви 
пронајдени на наведените локалитети (Т.VII, 2, 3, 4).28 По случајното 
откритие на трите бронзени штитови со инскрипција на името на 
кралот Деметриј I на локалитетот Старо Бонче (Т.VI, 2),29 започната е 
истражувачка кампања на неколку локации на поширокиот простор.30 
Со најновите истражувања е евидентирана некропола на локалитетот 
Грамада – кај три камна, со правоаголно оформени гробни 
конструкции со поголеми плочести вертикално поставени камења во 
кои погребувањето се вршело со кремација. Движните наоди упатија 
на егзистирање на оваа некропола во временски период од VI до IV век 

                                                 
25 Во подготовка е трудот „Локалитетот Ридот кај село Мажучиште“ од страна на 
истражувачите Миткоски Александар и Темелкоски Душко. 
26 Црнески Ж., 1996, 81. 
27 Кепески К., 1999, 195-202. 
28 Кепески К., 1987, 41-63.  
29 Темелкоски Д., Жуел П., 2007.  
30 Од 2006 година до денес на поширокиот простор се реализираат истражувања од страна на 
Катедрата за археологија при Филозофскиот факултет – Скопје во соработка со НУ Завод и 
Музеј -Прилеп. 
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ст.е.31 Со градот кој бил распослан на просторот се поврзуваат и 
монументалната градба откриена во рамките на утврдување на врвот 
Висока,32 како и репрезентативната гробница издлабена во карпа од 
„македонски“ тип со ѕидана внатрешност на локалитетот Павла Чука 
во близина на селото Подмол (Т.VI, 3, 4).33 Сепак, малиот обем на 
истражувања се уште не овозможува конкретна претпоставка за тоа кој 
антички град се наоѓал помеѓу двете села. Одредени истражувачи го 
наметнуваат размислувањето за убикација на градот Пелагонија на 
овој простор.34  

На падините на Селечка планина, исто така, од западната страна, 
а на околу 10 км кон север од претходно опишаниот простор, во 
атарите на селата Прилепец и Волково евидентирани се населбински 
остатоци на неколку локации: Глува, Долишта, Безистен, Бела Пола, 
Марков Sид и Корита (с. Прилепец) и Долзи Нивје и Петочна Вода (с. 
Волково).35 Покрај многубројните единечни нумизматички наоди на 
македонските владетели (Т.VII, 5, 6, 7),36 се издвојува депото со 137 
тетрадрахми на Александар III, Филип III, Деметриј I, Лизимах и 
Селеук, откриено на локалитетот Долишта.37 На овој простор, освен 
мали пробни ископувања меѓу двете светски војни, не се вршени 
поголеми археолошки истражувања кои би биле научна поткрепа за 
одредени претпоставки дека евидентираните градбени остатоци 
припаѓале на градот Пелагонија.38  

 
Локалитет Грамаѓе, село Пештани – градот Достонеи 

Името на насебата Достонеи е спомнато на два римски натписи на 
мермерни плочи.39 Одредени истражувачи оваа населба, која 
егзистирала и претходно во македонскиот период, ја поврзуваат со 
остатоците на утврдување високо на карпестиот срт на планинскиот 

                                                 
31 Истражувањата на некрополата се под раководство на проф. Д-р Лилчиќ Виктор и проф. Д 
р.Јакимовски Антонио; Mikulcic I., 1966, 61, T. XXIII, 32b,c,d.; 
32 Димитриоски Т., 2002, 140-143; Lilcic V., 2006 (В), 593-605. 
33 Vulic N., 1949, 197; Mikulcic I., 1966, 62, T. XXIV, 33a.; Јакимовски А. 2012, 73-101. 
34 Лилчиќ В., 2006 (Б), 7–18; Темелкоски Д., Жуел П., 2007, 12. 
35 Кепески К., 1971, 45. 
36 Кепески К., 1987, 41-63. 
37 Vuckovic Todorovic D., 1958, 213-255. 
38 Микулчиќ И., 1999, 86; Лилчиќ В., 1996, 36-44. 
39 Papazoglu F., Milin M., Ricl M., 1999, 191, 192. 
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гребен кој ги раздвојува мариовските села Пештани и Кален.40 Поради 
тешката пристапност кон ова утврдување, претпоставката за лоцирање 
на Достонеи така високо се чини малку веројатна. Според поновите 
теренски опсервации, Лилчиќ В. претпоставува местополжба на овој 
град во источното подножје на планинскиот гребен, односно на околу 
1 км југозападно од селото Пештани (Т.VIII, 1). Конкретно, на 
површината на локалитетот Грамаѓе истражувачот евидентира бројни 
движни наоди и градежни елементи.41 Источно од населбинскот 
простор ја лоцира и некрополата. Според наодите на бронзени монети 
на македонските кралеви, градот Достонеи егзистирал најрано во IV 
век ст.е. 

 
Мали утврдувања - кастели 

На една височинка југоисточно од селото Слепче, на локалитетот 
Ѓупско кале се забележуваат остатоци од мало утврдување, односно 
одбранбен бедем граден од кршен камен без варов малтер. 
Евидентирана е монета на Персеј.42 Со ова утврдување може да се 
поврзе некрополата на една блага падина оддалечена на околу 1,5 км 
северно од соседното село Браилово. На овој локалитет, познат како 
Петочна Вода, евидентирани се гробови со камени конструкции со 
кремирани покојници, а како прилози најдени се керамички садови и 
монети на македонските кралеви.43 

 
Јужно од селото Локвени на високиот срт Локвовски Камен, се 

наоѓа локалитетот Кале. Претставува поголемо зарамнето плато 
утврдено со сувоѕиден одбранбен бедем. Бројните површински наоди, 
пред се нумизматички, говорат за постоење на моќен воено 
стратегиски пункт за контрола на коридорот по кој Дарданците 
навлегувале во Пелагонија во подолг период, односно од V век ст.е. до 
III век н.е. Евидентирани се две некрополи поврзани со утврдувањето, 
а на околу 500 м кон југ од него на локалитетот Разбојна дупка и една 
гробница издлабена во карпа.44  

                                                 
40 Папазоглу Ф., 1957, 210 -211; Микулчиќ И., 1999, 90. 
41 Лилчиќ В., 2005, 3-19. 
42 Лилчиќ В., 1984, 94. 
43 Mikulcic I., 1976, 29; Кепески К., 1987, 41-63. 
44 Лилчиќ В., 2009, 162-169. 
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Западно од селото Врбоец на локалитетот Кале кој, всушност, е 

доминантен рид, евидентирано е утврдување со одбранбени ѕидови 
градени без варов малтер. Површински се пронајдени фрагменти од 
керамички садови и монети на Антигон Гонат и Персеј.45   

 
На околу 1 км северозападно од селото Кривогаштани, a покрај 

регионалниот пат Прилеп – Крушево, се издигнува Крајни Рид. На овој 
понизок рид во II век ст.е. било подигнато мало утврдување, што е 
потврдено со нумизматички наоди на Персеј и на македонските 
градови.46 

 
На локалитетот Марков Чардак, кој претставува висок рид над 

селото Бело Поле евидентирани се остатоци од градби, како и темели 
од ѕидови на бедем. На површината се забележуваат многубројни 
фрагменти од керамички садови, теракоти и други наоди, како и една 
монета на Касандар.47 Во близина на утврдувањето се наоѓа гробница 
издлабена во карпа.48 

 
Дупен Камен е еден од доминантните врвови на ридовите во 

составот на  Тополчанската преграда која го дели Прилепско од 
Битолско поле. Од оваа точка во близина на селото Тополчани има 
мошне јасен визуелен опфат на северниот прилепски и средишниот 
битолски дел од котлината. На акрополното долгманесто плато во 
подоцнежниот македонски период било подигнато едно од поголемите 
воени утврдувања.49  

 
Истражувајќи ја патната античка комуникација на Пелагонија со 

Повардарието (линија Керамија – Аударист), Лилчиќ В. го евидентира 
покрајпатното утврдување на локалитетот Градиште – Бела Полани кај 
село Никодин, подигнатo во рамките на безбедносната 
фортификациона мрежа (Т.VIII, 2).50 Со нумизматички наоди на 
                                                 
45 Лилчиќ В., 2009, 180-182. 
46 Лилчиќ В., 2009, 185-186. 
47 Mikulcic I., 1976, 24; Кепески К., 1987, 41-63. 
48 Димитриоски Т., 2009, 159. 
49 Лилчиќ В., 2009, 174-179. 
50 Лилчиќ В., 2006 (А), 48-68. 
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Касандер, Филип V и Персеј се потврдува подигање на оваа 
фортификација во античко македонскиот период, додека најдоцно 
нејзино користeње е во доцната антика, односно во VI век.            

 
На околу 5 км северозападно од Прилеп се извишува ридот Кукул 

– Баба. Со систематски археолошки ископувања истражувано е 
утврдувањето на акрополното плато, при што се потврдени културни 
хоризонти од енеолитот, доцно македонскиот период, доцната антика и 
византискиот средновековен период (Т.IX).51 Со оглед на тоа што од 
овој локалитет мошне прегледно можеле да се следат движењата на 
непријателските трупи од правците на превоите Дервен и Плетвар, 
главни комуникациони грла од север и североисток кон Пелагонија, 
ова утврдување имало голема стратегиска важност во наведените 
временски епохи. Со откриените монети на Филип V хронолошки се 
потврдува користењето на утврдувањето и во доцно македонскиот 
период. Во подножјата на ридот евидентирани се неколку локации на 
кои се вршело погребување во гробови од типот „циста“, но и во 
гробови издлабени во камен. Исто така, истражувани се и две гробници 
издлабени во карпа на блиските локалитети Горни чаир и Визбата.52       

 
Во прилепскиот дел од Мариово, утврдување кое егзистирало и 

во македонскиот период, евидентирано е на локалитетот Богданова 
Нива на левата страна од Црна река, а на околу 2,5 км јужно од 
Расимбегов Мост. Има извонредна доминантна положба во поглед на 
прегледноста на дел од текот на реката и пристапните патишта. На 
неколку тераси видливи се темели од градби и обградие, а со 
рекогносцирање е собран броен движен археолошки материјал кој 
припаѓал на праисториски и антички периоди, вклучувајќи го и доцно 
македонскиот.53 Околу населбинскиот простор евидентирани се 
неколку некрополи.  

 
 

                                                 
51 Археолошките истражувања на локалитетот Кукул – Баба се под раководство на авторите 
на овој труд; Лилчиќ В., 1993, 236; Лилчиќ В., Миткоски  А., 1995, 147-151.  
52 Миткоски А., Темелкоски Д., 2012 (во печат).  
53 Му благодариме на истражувачот и публицист Димитриоски Тренчо за информациите за 
откриен движен археолошки материјал од доцно македонскиот период на локалитетот 
Богданова Нива.  

28



АНТИЧКО МАКЕДОНСКИ ЛОКАЛИТЕТИ ВО ПРИЛЕПСКИОТ РЕГИОН 

Единечни нумизматички наоди 
Покрај бројните нумизматички наоди од македонскиот период 

откриени на горенаведените наоѓалишта, во Збирката на монети во НУ 
Завод и Музеј - Прилеп како единечни наоди евидентирани се златен 
статер на Филип II од локалитетот Кај Чешмата, с. Загорани (Т.VII, 8) и 
по една бронзена монета на Александар IV од локалитетите Крив Рид, 
с. Вепрчани и Сливи, с. Чумово.54 

 
Овој прилог ги опфаќа шестдецениските археолошки 

истражувања и теренски опсервации на локалитетите од античко 
македонскиот период во прилепскиот регион. Секако, со идни 
истражувања позитивно ќе се надополнуваат постојните размислувања, 
односно ќе се збогатуваат сознанијата за времето на владеењето на 
македонските кралеви.  
 
КАРТА И ТАБЕЛИ 
 

 

                                                 
54 Кепески К., 1987, 41-63.  
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T.I – 1. Стибера, Чепигово – остатоци од 
градот и теракотна фигурина на Херакле  
 2. Локалитет Бакарно Гумно, Чепигово - 
градот Девриоп 

T.II – Алкомена, Бучин – поглед на 
локалитетот Ридот и план на 
градот според Микулчиќ И. 
 

  
T.III – Теракотна биста на 
Артемида Енодија и шлем  
Градиште, Дебреште – градот 
Писаион 
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T.IV – 1. Маркови Кули со манастирот „Св. 
Архангел Михаил“ 

2. Керамички сад кантарос – локалитет Под 
Кули, Варош 

3. Локалитет Ридот, Мажучиште – основа 
на градба 

T.V – Гробници издлабени во карпа, 
с. Горно Село 

- локалитет Сурун – потег Тумба 
- локалитет Испраена Плоча – план 

 

  
T.VI – 1. Локалитети Старо Бонче и 
Висока 
2. Реконструкција на штит со 
инскрипција на името на кралот 
Деметриј I 
3. Остатоци од градба на 
локалитетот Висока 
4. Гробница од „македонски“ тип на 
локалитетот Павла Чука, Подмол 
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T.VII – Монети на македонските кралеви 
1 - Филип V, лок. Ридот, Мажучиште; 2 – Аминта III, лок Плаза, Бонче;  
3 и 4 - Александар III, лок. Старо Бонче, Бонче; 5 - Александар III, лок. Корита, 
Прилепец;  
6 – Касандер, лок. Долиште, Прилепец; 7 - Филип V, лок. Долиште, Прилепец; 8. 
Филип II, лок. Кај чешмата, Загорани 
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II – 1. Грамаѓе, Пештани, план на градот 
Достонеи (според Лилчиќ В.) 
2. Градиште, Никодин, план на 
утврдувањето (според Лилчиќ В.) 
 

 
T.IX – Локалитет Баба и план на градби 
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РЕЗИМЕ 
 
Со археолошки истражувања и теренски рекогносцирања во изминатите 

шест децении во Прилепскиот регион евидентирани се околу 50 локалитети 
од македонскиот период. Споредувајќи антички пишани извори и движни 
наоди откриени на локалитетите, лоцирани се или претпоставени 
местоположби на неколку градови. Со оглед на поволната позиција со 
извонреден визуелен преглед над одредени комуникациони траси, исто така, 
претпоставени се и неколку воени стратешки контролни утврдувања - 
кастели.  

Потврдени се местоположби на антички градови кои своето 
егзистирање го започнале во македонскиот период, но останале урбани 
центри и во следните периоди, римскиот и византискиот. Меѓу нив 
најзначаен е Стибера во непосредна близина на селото Чепигово. Во записи 
од времето на втората римско – македонска војна е наведено дека во градот 
последниот македонски крал Персеј го организирал воениот штаб пред 
неговите освојувања на западните соседни територии на Пенестите. 
Отспротива на селото Чепигово се извишува ридот Бакарно Гумно, локалитет 
кој одредени истражувачи го поврзуваат со градот Девриоп.  

Над селото Бучин се издига долгманесто оформен рид кој ја затвора 
долината на Црна Река пред нејзиниот влез од Демирхисарскиот регион во 
Прилепското поле. Се претпоставува егзистирање на населбата Алкомена на 
овој рид. Во близина на селото Дебреште се наоѓа локалитетот Кале – 
Градиште, на кој се евидентирани културни слоеви во подолг интервал, од 
неолитско време па се до средниот век. Мошне веројатно е дека овој 
локалитет е гратчето Писаион кое се спомнува во античките извори како едно 
од пограничните опустошени места од страна на илирскиот крал 
Скердилаида, сојузник на Римјаните, при неговите упади во Пелагонија. 

Маркови Кули претставува висок карпест рид кој доминира во 
северниот дел од Прилепското поле. Со оглед на мошне поволната 
геостратешка положба самиот рид и неговите подножја континуирано се 
населбински користени во праисторијата, антиката и средниот век. На оваа 
позиција во географски карти, кои се однесувале на римскиот период, е 
забележано местото Керамие. Во подножјата истражувани се две некрополи 
од раната антика и македонскиот период, како и доцно македонски гробници 
издлабени во карпа.          

За неколку градови не се знае точната местоположба, но археолошки 
наоди на одредени локалитети упатуваат на размислувања околу 
разрешување на отворените прашања. Градот Колобаиса треба да се бара на 
поширокиот простор околу манастирот Трескавец и во неговите подножја во 
атарот на Горно Село. Особено индикативна е бројноста на гробници 
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издлабени во карпа, што зборува за егзистирање на позначајна населба. Исто 
така, не е убициран и градот Пелагонија. Истражувачите го сместуваат во 
западните падини на Селечка планина, меѓу селата Подмол и Бонче, или меѓу 
Прилепец и Волково. Најновите истражувања претпоставуваат можна 
местоположба на градот Достонеи во близина на мариовското село Пештани. 

Со археолошките истражувања евидентирани се и поголем број на 
стратешки утврдувања - кастели од македонскиот период, кои обично биле 
користени и во подоцнежните периоди. Тоа се утврдувања на локалитетите: 
Ѓупско Кале, село Слепче, Локвовски Камен, село Локвени, Кале, село 
Врбоец, Крајни Рид, село Кривогаштани, Марков Чардак, село Бело Поле, 
Дупен Камен, село Тополчани, Градиште, село Никодин, Богданова Нива, 
село Чаниште во Мариово и Кукул – Баба, во близина на Прилеп.  
 

 
Dusko Temelkoski and Alexander Mitkoski  
MACEDONIAN ANTIQUE LOCALITIES IN PRILEP REGION 
 
SUMMARY 
Archaeology explorations and terrain recognitions of the last six decades 

in Prilep region confirm the existence of approximately 50 localities origin 
from the Macedonian period. Comparing  data of  the antique written sources 
and movable findings discovered on the localities enables location or 
assumption of position of several cities. Regarding the favorable position and 
extraordinary visual approach to a certain communication paths the position 
of several military strategic controlling fortification - castle were also 
assumed. 

Confirmed were also the positions of the antique cities which existence 
was initiated in the Macedonian period  but they were turned into urban 
centers in the following Roman and Byzantine periods. The most important 
among them is considered to be Styberra located in the immediate vicinity of 
the village of Chepigovo. In the writings about the Second Roman-
Macedonian War it is noted that it is in this city that the last Macedonian king 
- Perseus estblished the military headquarter before his conquering toward 
the western neighboring territories of the Penesties. Just opposite of the village 
Chepigovo stands the hill of Bakarno Gumno, a locality that certain scientists 
connects to the city of Devriop.  

Above the village of Buchim an elongated shaped hill rise which enclose 
the valley of Crna Reka (Black River) just before its entering from the Demir 
Hisar region into the Prilep field. It is assumed that the settlement named as 
Alcomena was set on this hill. Near the village of Debreshte there is a locality 
known as Kale-Gradishte on which evident are the cultural layers of a longer 
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interval from the Neolith till the medieval age. Most  probably  this locality is 
a town Pisaion which is mentioned in the antique sources as one of the border 
devastated places by the Iliryan king  Scerdalaida, an ally of the Romans, 
during his attacks of Pelagonia. 

Marko's Towers presents a high rock hill which dominates in the 
northern part of Prilep filed. Due to the very favorable position  of this hill 
and its foothills this area  was  inhabited in the pre-history, antique and 
medieval period. This position in the geography maps from Roman period is 
recorded as a place called Ceramiae. In the foothill two necropolises were 
explored origin from the early Antique and Macedonian period as well as an 
Late-Macedonian period tombs carved into the rock.       

Several cities remain of unknown precise location, but archaeology 
findings of certain localities appoint the new directions that will give answers 
of those open questions. The city of Kolobaise should be searched in the wider 
area of the monastery Treskavec and in its foothill in the area of village Gorno 
Selo. Evincive is the number of the tombs curved into the rocks, which 
indicates the existence of an important settlement. The position of the city of 
Pelagonia is not yet determined. The explorers locate this city on the western 
slopes of Selechka Mountain between the villages of Podmol and Bonche, or 
between the villages of Prilepec and Volkovo. The latest exploration supposed 
probable location of the city of Dostonei in the vicinity of the Mariovo's village 
of Peshtani. 

By the undertaken archaeology excavations numerous strategic 
fortifications - castles  were recorded origin from the Macedonian period 
which were inhabited even in later periods. These are the fortifications of the 
localities: Gupsko Kale (Gypsy citadel), village of Slepche, Lokvovski Kamen, 
village of Lokveni, citadel of village of Vrboec, Krajni rid, village of 
Krivogashtani, Marko's porch, village of Belo Pole, Dupen Kamen, village of 
Topolchani, Gradishte, village of Nikodin, Bogdanova Niva, village of 
Chanishte in Mariovo region and Kukul-Baba locality in the vicinity of Prilep. 
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