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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 

 

     

                    



vi 
 

                   

 



 
УДК 902.2:903.2(497.775)“652“  ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 
 

Душко ТЕМЕЛКОСКИ
1
 

Владимир КРСТЕСКИ
2
 

 

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДОЛИШТЕ 

КАЈ СЕЛО ПРИЛЕПЕЦ – 2017 ГОДИНА 

 
 

 Апстракт:  Во 2017 година, се реализираа истражувања на локалитетот 

Долиште кај селото Прилепец кој е познат како наоѓалиште од античкиот 

период, односно населби и некрополи кои егзистирале во раната антика во 

доцнохеленистичкиот и во римскиот период. На едно плато се евидентираа 

две градби, при што акцентот на истражувањата беше ставен на градба 2. 

Потврдени се две градбени фази, првата во II век пр.н.е. и втората на преми-

нот од старата во новата ера. Една просторија од постарата фаза била 

користена за складирање на прехранбени намирници. Во неа се пронајдени 

два, во in situ позиција, керамички питоси и глинена платформа. Движниот 

археолошки материјал ја потврди хронолошката рамка на егзистирање на 

поширокиот простор во наведените периоди. Доминира фрагментирана 

садова керамика со препознатливи облици, а евидентирани се и фрагменти 

од стаклени садови, неколку бронзени монети и делови од накит.   

 

Клучни зборови: археолошко наоѓалиште, Долиште, раноантички период, 

доцнохеленистички период, римски период, градби, две фази. 

 

Локалитетот Долиште, меѓу селата Прилепец и Волково, е 

евидентиран како наоѓалиште од античко време, односно населба и 

некрополи кои егзистирале во раната антика, за време на владеењето на 

македонските кралеви и во римскиот империјален период (слика 1). Со прет-

ходни рекогносцирања и со случајни откритија од страна на локалното насе-

ление, во музејската збирка се евидентирани поголем број на вредни арте-

факти: керамички садови, монети, накит, фигурини од бронза и теракоти
3
. 

Секако, највреден наод претставува депото со 208 тетрадрахми на македонски 

и пајонски владетели
4
. Меѓу двете светски војни, српскиот археолог Н. Вулиќ 

открива римскодобна гробница на соседниот локалитет Безистен
5
. Одредени 

                                                 
1
 Душко Темелкоски, археолог,  кустос - советник, НУ Завод и Музеј Прилеп,  ул. Александар 

Македонски 142, 7500, Прилеп, duletem@yahoo.com 
2
 Владимир Крстески, археолог  конзерватор, НУ Завод и Музеј Прилеп,  ул. Александар 

Македонски 142, 7500, Прилеп, vladokrsteski03@yahoo.com 
3
 Кепески К., 1971, 43-45; Кепески К., 1987, 42; Кепески К., 1988, 139; Темелкоски Д., 2011, 

329-339,  4, 15, 16 и 22. 
4
 Наодите се наоѓаат во Нумизматичката збирка на НУ Археолошки музеј- Скопје; Vuckovic 

Todorovic D., 1958, 213-255;   
5
 Вулић Н., 1931. 
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истражувачи претпоставуваат дека на поширокиот простор, во античко време 

бил позициониран градот Пелагонија
6
. Во 2016 година, Институтот за исто-

рија на уметност и археологија при Филозофскиот факултет на УКИМ- 

Скопје, во соработка со НУ Завод и музеј - Прилеп, извршија сондажни иско-

пувања на неколку микролокации во рамки на локалитетот, при што се 

откриени неколку некрополи со континуитет на погребување во сите три 

погоре наведени антички периоди
7
.  

 

 

Слика 1 - Позиција на 

локалитетот Долиште 

 

Во овој труд се презентирани резултатите од истражувањата на лока-

литетот, реализирани следната 2017 година, од страна на НУ Завод и музеј - 

Прилеп. Се истражуваше на едно зарамнето плато со правец на протегање 

исток - запад, а на околу 300 м југоисточно од селото Волково. Од јужната и 

северната страна, ова плато е пресечено со два длабоки дола според кои 

поширокиот простор го носи топонимниот назив Долиште. Површински беа 

видливи остатоци од ѕидна архиктектура. Се постави сонда 1 со димензии 5 х 

5 м и отклон кон запад, која во текот на истражувањето се прошири кон исток 

со два анекси, со димензии од 4 х 3 м и 2 х 3 м. 
 

 

Слика 2 - Истражуван простор 

(поглед од исток) 

 

                                                 
6
 Микулчиќ И., 1999, 86; Лилчиќ В., 1996, 36-44; Темелкоски Д., 2012, 25. 

7
 Јакимовски А., Темелкоски Д., 2018, 1-12. 
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Цртеж 1- Основи на градби 

 

Со истражувањата се откриени делови од две градби, со ѕидови 

градени во техника на сувоѕид, односно убаво делканите камења биле врзу-

вани со кал (слика 2, цртеж 1). Меѓу двете градби, паралелни една на друга, се 

евидентира меѓупростор во вид на премин, со правец на протегање северо-

запад - југоисток и ширина од 1,50 м. Од градбата 1 се откри источниот 

надворешен ѕид со должина од 5,10 м и широчина од 0,60 - 0,65 м., како и два 

внатрешни, попречни на него и меѓусебе речиси паралелни ѕидови. Северниот 

е откриен во должина од 2,25 и е измерена негова широчина од 0,40 м, додека 

јужниот е откриен во сосема мал дел во крајниот југозападен дел од сондата, 

така  што не можеше да се измерат неговите димензии. Земјата беше 

невообичаено тешка за ископување затоа што беше испомешана со остатоци 

од срушените земјени плитари од погорните партии на ѕидовите. Со оглед на 

ова и на тоа што во источниот дел од сондата се евидентираа 

покарактеристични појави од другата откриена градба, понатамошното истра-

жување на градбата 1 и на меѓупросторот беше прекинато на длабочина од 

околу 0,35 - 0,40 м.  

Од движни наоди пронајдени во рамки на градбата 1, преовладуваат 

фрагменти од садова керамика со форми кои упатуваат на нејзино егзисти-

рање од II век пр.н.е. до I век н.е. Се издвојуваат карактеристични форми на 

стамнос со држалка која го надвиснува венецот (таб. I, 1), чинија од типот 

ихтија, садови со висок цилиндричен врат и извлечен венец и помали садови 

и конусни чинии со тенки ѕидови. Пронајдени се и бронзени монети на 

последниот македонски крал Персеј и на градот Едеса од времето на владеење 

на императорот Тибериј (таб. II, 1, 2). Мошне специфична појава е присус-

твото на мноштво т.н. оловни ролати во југозападниот дел од сондата (33 

наоди) за кои сè уште нема дефиниција за што служеле (таб. I, 2). Во 

меѓупросторот на двете градби се откриени фрагменти од ехинус чинии, 
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оинохое, стамнос, калапена „мегарска чаша“ со вегетабилна орнаментика и 

чинија со лентеста држалка, поставена хоризонтално под рамниот венец. Се 

издвојува и наод на бронзена фибула од „малоазиски“ тип.  

Што се однесува до втората градба, паралелна на градбата 1, како што 

наведовме погоре е откриена во источниот дел од сондата 1. Веднаш под 

површината се пронајдени, во in situ положба, два керамички питоси со 

сочувани камени кружни поклопци. Со нивното откривање акцентот на 

понатамошните ископувања се стави кон оваа градба 2, така што се отворија 

два анекси кон исток. Но, заради мошне тешката за работа земја, единствено 

просторијата со питоси (која ја означивме како просторија 1) и просторијата 2 

која продолжувала кон север под прав агол од неа, се истражени во длабочина 

до здравицата, додека откриените сегменти од другите простории на градбата 

се истражени само до околу 0,30 - 0,40 м во длабочина.  

 

   
Слика 3 - Градба 2, просторија 1 (прва фаза) 

Слика 4 – Глинена платформа во просторија 1 од градба 2 (прва фаза) 

 

Откриените архитектонски појави во просторија 1, ја потврдија 

претпоставката за постоење на две фази на градење. Од постарата фаза на 

просторијата која е со правец на протегање запад - исток се откриени два 

ѕида. Надолжниот ѕид е со должина од 4,20 м, широчина од 0,40 м и сочувана 

висина од околу 0,80 м. Кон запад е прекинат при подигањето на надвореш-

ниот попречен ѕид од помладата фаза на просторијата, додека во неговиот 

источен крај е сочуван само до два реда на камења во висина. Оттука, под 

прав агол кон север, продолжува вториот ѕид кој во голема мера бил уништен, 

најверојатно при подоцнежното оформување на влезот во просторијата од 

помладата фаза. Сочуван е само до еден до два реда на камења во висина, а 

откриен е во должина од 1,10 м. Што се однесува до двата питоси, тие биле 

позиционирани покрај надолжниот ѕид и за поголема стабилност биле 
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прицврстени со црвена глина (слика 3). Питос 1 (висина 1,16 м, ширина 0,73 

м) е со овална форма и со дно во вид на чеп кое беше фрагментирано, односно 

одделено од телото. Беше затворен со камен поклопец со пречник од 55 см, а 

од неговата внатрешност е собран органски материјал, карбонизирани 

остатоци од житна култура. Питос 2 (висина 1,33 м, ширина 0,87 м) има 

долгманеста форма, со конусен долен дел и исто така дно во вид на чеп, 

додека неговиот поклопец е со пречник од 40 см. Во просторијата се 

пронајдени уште неколку фрагменти од други питоси. На околу 0,60 м од 

питосот 2 кон исток, прилепена за надолжниот ѕид, е откриена ниска глинена 

платформа (слика 4). Била подигната врз поголеми плочести, камени 

фундаменти и оградена со долгманести камења. Измерени се нејзините 

димензии од 1,05 х 0,65 (0,87) м и висина од 0,24 м. Просторијата 1 во 

постарата фаза на егзистирањето на градбата, најверојатно била користена 

како складишен простор, при што платформата можеби служела за 

поставување на садовите со кои се земале намирниците кои биле чувани во 

питосите.  

Со истражувањето, целосно е дефиниран изгледот на просторијата 1 од 

градбата 2, во помладата фаза. Има правоаголна форма и димензии 4,45 х 2,05 

м и влез назначен со два правоаголни, мошне прецизно делкани камени 

правоаголни блокови. Просторно отстапува од просторијата од постарата 

фаза, така  што при нејзиното оформување надолжниот ѕид од постарата фаза 

останал по нејзината средина. Во просторијата се доаѓало преку просторија 2, 

а најверојатно од посебен надворешен влез од север, односно двете простории 

најверојатно биле засебен дел од градбата. Просторијата 2 се протега под прав 

агол кон север од просторија 1, така  што двете простории оформуваат 

простор во форма на буквата Г. Втората просторија продолжуваше во 

северниот профил, така  што се откри во должина од 3,00 м, а измерена е 

нејзината ширина од 1,25 м. Од помладата фаза на градбата се откриени во 

мали сегменти, и само до околу 0,30 - 0,40 м во длабочина, уште две 

простории со правец на протегање кон југ. Во крајниот југоисточен 

истражуван простор, односно во една од овие простории е евидентирано 

подно поплочување со помасивни камени плочи. Ова поплочување е на 

повисоко ниво од питосите и платформата од глина, откриени во просторија 1 

од постарата фаза на градбата што укажува дека тие не се користени во 

помладата фаза.  

Откриениот археолошки движен материјал во просториите од градбата 

2, иако беше помешан низ земјените слоеви, сепак, хронолошки го 

детерменира нејзиното егзистирање. Најстар наод кој упатува на најрана фаза 

на живеење, уште во VII - VI век пр.н.е., претставува бронзеното капаче од 

култно садче со вертикално високо издигнати птичји протоми, кое типолошки 

се вклучува во т.н. македонски бронзи (т. I, 3)
8
. Од доцномакедонскиот 

                                                 
8
 Mikulcic I., 1966, T.V, h; Праисторија во Македонија, 1976, 527,582; Митревски Д., 1988, 84-

87; Видески З., 1999,101,Т VIII,5. 
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период доминира фрагментираната садова керамика, при што од 

покарактеристичните форми се присутни садот стамнос и ехинус чинијата. На 

преминот од старата во новата ера и во I век н.е. се датираат разни облици на 

садови и чинии, повеќето од нив со убава изработка и потенки ѕидови (таб. I, 

4), како и наодите од т.н. сива македонска садова керамика. Пронајдени се две 

бронзени монети, едната нечитлива, додека другата кована во Амфипол, за 

време на владеењето на Август. Од други наоди евидентирани се бронзена 

алка, фрагмент од стаклен сад и земјени тегови со пирамидална, конусна и 

форма на астрагал. 

Со рекогносцирање евидентирани се контури од ограден ѕид на 

поширокиот простор, кој ја следи најгорната изохипса на јужниот дол. 

Површински се откриени неколку значајни наоди, кои го потврдуваат 

егзистирањето во наведените временски периоди: сребрена чунеста обетка, 

декорирана во филигран- техника, датирана во V - IV век пр.н.е.(таб. II, 3)
9
, 

бронзена фибула од „малоазиски“ тип (таб. II, 4) и две, исто така бронзени 

монети, едната на Филип V и другата на градот Стоби, од I век.     

Истражувањата на локалитетот Долиште, во 2017 година, го потврдија 

континуитетот на користење на поширокиот простор помеѓу селата Прилепец 

и Волково, во еден подолг период во античко време. Пронајдените движни 

наоди (садова керамика, накит и монети)
10

 ја определија хронолошката рамка 

од VI - V век пр.н.е.. до I век н.е. Мошне значаен наод претставува 

бронзеното капаче од садче од т.н. македонски бронзи, што е потврда за 

развиено рано комуницирање и поврзаност на етничките групи на 

Пелагонците и Пајонците во Котлината Пелагонија. Двете фази на 

егзистирање на градбите се детерминирани и со нумизматичките наоди на 

последните македонски кралеви, Персеј и Филип V, и на градовите Амфипол, 

Едеса и Стоби од преминот од старата во новата ера. Мошне специфична 

појава претставуваат оловните „ролати“ пронајдени во голем број во градбата 

1. Нивната намена е непозната, но одредени индиции наведуваат на нивна 

сакрална употреба. Со идни истражувања би се добила појасна претстава за 

двете откриени градби, односно нивните целосни форми и функции. Според 

наодите на керамичките садови - питоси и глинената платформа, просторијата 

1 на градбата 2 , во постарата фаза била користена за складирање на 

потребните намирници. Во секој случај, првичните анализи покажуваат дека 

на просторот  што се истражуваше егзистирал комплекс од градби, кој со 

оглед на позиционираноста на платото би можел да има значајна намена.  

 

 

 

 

                                                 
9
 Китаноски Б., 1975, 106, Т. IX; Од археолошкото богатство..., 1980, 325 (случаен наод со 

потекло од истиот локалитет, Долиште); Ристов К., 1999, 116, Т. 1, 5, 6;  
10

 Битракова В., 1987, 51, 52, 55, 58, 76, 77; Anderson Stojanovic V., 1992, 35, 36, Т.20, 68, Т.50, 159, 

161, Т.22, 180-182, 442, 443; Тодоровска Ончевска М., 2010, 63-67, 147-151, Т.20-22. 
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РЕЗИМЕ 
Со истражувањата на локалитетот Долиште во 2017 година, на едно 

зарамнето плато откриени се две античкодобни градби. Заради тешката за 

работа земја, од градбата 1 откриени се само до помала длабочина сегменти 

од две простории, додека акцентот на понатамошните истражувања беше 

ставен на градбата 2, во која се појавија покарактеристични појави. Со 

истражувањето до здравицата се потврдија две градбени фази на просторијата 

1 во оваа градба. Во постарата фаза, датирана во доцнохеленистичкиот 

период, просторијата била користена како складишен простор, со оглед на 

пронајдените два керамички питоси и глинена платформа. Во помладата 

римскодобна фаза, просторијата отстапила просторно во својата форма, а во 

однос на онаа од постарата фаза. Во таа помлада фаза, во неа се доаѓало од 

просторија 2 со која, всушност, оформувале заеднички простор во облик на 

буквата Г. Најверојатно и двете простории имале засебен влез од север. Од 

градбата 2 се откриени сегменти од уште две простории со протегање кон југ. 

Движните наоди на садова керамика, стаклени садови, делови од накит и 

монети, ја потврдија хронолошката рамка на егзистирање на наоѓалиштето во 

раната антика, доцнохеленистичкиот и римскиот период.    

  
 

RESUME 

Excavations at the site of Dolishte in 2017 uncovered two antique buildings on a 

flat plateau. Due to the difficult-to-work land, segments of two rooms were 

discovered from Building 1 only to a lesser depth, while the emphasis of further 

research was placed on Building 2, in which more characteristic phenomena 

appeared. The research to the toast confirmed two construction phases of room 1 in 

this building. In the older phase, dating to the late Hellenistic period, the room was 

used as a storage space, taking into consideration the two ceramic pithos found and 

a clay platform. In the younger Romanesque phase, the room deviated spatially in 

its form, in relation to that of the older phase. In that younger phase, it can be 

entered from room 2, and both formed a common space in the shape of the letter G. 

Both rooms probably had separate entrances from the north. Segments of two more 

rooms extending south were discovered from building 2. Movable finds of pottery, 

glassware, pieces of jewelry and coins, confirmed the chronological framework of 

the site's existence in early antiquity, the late Hellenistic and Roman periods. 
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