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Preface

Кон крајот на 20 и првите децении на 21 век
на територијата на Р Македонија се истражувани
стотици археолошки локалитети. Едни се со назнака
„капитални“, други плански, долгорочни и систематски
ископувања, трети имаат статус на превентивни со
заштитен режим заради инфраструктурни и земјени
работи на теренот, дел од нив се наоѓани со стручно
рекогносцирање, но има и такви кои сеуште се мета
на нелегални трагачи чија цел е „скриено азно“ што
ветува незаконска трговија.

Hundreds of archaeological sites have been
researched on the territory of the Republic of Macedonia
in late 20 and early 21 century. Some of them were
called “capital” research, others planned, long-term and
systematic excavations, still others have the status of
preventive with a protective regime due to infrastructural
and earth work on the ground, part of them were
discovered through expert field surveys, however there
are still some sites that are targeted by illegal diggers
who are trying to find “hidden treasures” that suggests
illegal trade.

Бројот на движните наоди се искачува на повеќе
стотици илјади почнувајќи од огромниот студиски
материјал до ексклузивните примери на врвни
археолошки артефакти од сите етапи на човековата
егзистенција на овие простори.

The number of movable findings amounts to
hundreds of thousands, from the huge amount of
study material to exclusive examples of state-of-theart archaeological artifacts from all stages of people’s
existence in these areas.

Археолошката
документација,
главно,
педантно ги забележува податоците на нивното
наоѓање. Медиумите, јавните гласила и социјалните
мрежи речиси секојдневно објавуваат детали за овие
откритија. Со тоа, до некаде се задоволуваат дневните
интересирања на пошироката јавност меѓутоа, за
научно фундираните статии, за анализи и расправи, за
монографии и други референтни публикации потребни
се повеќегодишни, макотрпни истражувања така што
нивниот број објективно не може да соодветствува со
новопронајдените материјали.

Archaeological documents, mainly, keep pedantic
records of data about their discoveries. Media, public
outlets and social networks publish details about these
discoveries almost daily. This somewhat satisfies the
interests of the broader public, however, scientificallybased articles, analyses and debates, monographs and
other reference publications require lengthy and vigorous
research so that their numbers cannot objectively
correspond with the newly discovered materials.
Archaeology is not and must not be an ephemeral
occurrence. Surveys, excavations, then conservation
and presentation of movable and immovable objects
are actions which will lose their credibility if they are
not verified with adequate expert interpretation before
the public. They would undoubtedly transform into
anachronistic oral legends and not into part of global
humanistic insights.

Археологијата не е и не смее да биде ефемерна
манифестација. Рекогносцирањата, ископувањата,
потоа конзервацијата и презентацијата на движните
и недвижни објекти се дејствија кои ако не се
верификуваат со соодветна стручна интерпретација
пред јавноста губат од својата веродостојност.
Тие неминовно се престоруваат (претвораат) во
анахрони, усмени преданија а не во дел од глобалните
хуманистички спознанија.

These trends and global experiences lead us
to believe that this unfavourable situation could be
overcome by establishing a publication whose name
Arheološki Informator (Archaeological Newsletter)

Како поук од овие трендови и од светските
искуства се дојде до заклучок дека овие неповолни

[7]

состојби можат да се надминат со формирање на
гласило чие име „Археолошки Информатор“ само
по себе ја објаснува намената и ја зацврстува оваа
послаба алка во нашите професионални стремежи.
Прелиминарни или претходни извештаи за третираните
локалитети, издржани елаборации за ексклузивните
наоди, рецензии за нова и провокативна стручна
литература и други информации од областа на
археологијата форматирани во куси но, содржајни
известувања можат да бидат вистински вовед за
натамошна по продлабочена работа на одделна
археолошка проблематика. Имено, од разни причини,
од непредвидливи прилики/неприлики ваквите
текстови неретко остануваат како единствени, првични
и меродавни соопштенија за извршените работи.

explains its purpose and strengthens this weak link in our
professional endeavors. Preliminary or preceding reports
on the treated sites, well-founded elaborations about
exclusive finds, reviews on new and provocative reference
publications and other information from the field of
archaeology formatted in short, but substantial reports
might be the proper introduction for further in-depth
work on particular archaeological issues. Namely, due
to various reasons and unforeseen circumstances, these
texts often remain the only competent notifications
about work that was carried out.
We believe that this would encourage many young
researchers to present, first-hand, the results of their
activities, while those with more experience to summarize
their observations on a particular issue or thesis that has
matured in their minds over time.

Веруваме дека на ваков начин многу
млади истражувачи ќе се охрабрат да ги изнесат
(презентираат) од прва рака резултати од своите
активност, додека поискусните да ги сублимираат
насобраните опсервации за некое свое видување или
теза која кај нив созреала со текот на времето.

Hoping that this initiative would be beneficial for
all, we want the Archaeological Newsletter to have a long
life, be successful and well received in the global quest for
progression of archaeological notions.
10.01.2016

Со надеж дека оваа иницијатива ќе биде од
полза за сите на списанието Археолошки Информатор
му посакуваме долговечност, успех и добар прием во
глобалната потрага за напредок на археолошката
мисла.

The editorial board

10. 01. 2017
Од редакцијата
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АРХЕОЛОШКИ РЕКОГНОСЦИРАЊА
НА ПОДРАЧЈЕТО НА

FIELD SURVEY
ON THE TERRITORY OF THE

ОПШТИНА ВИТОЛОШТЕ, МАРИОВО

MUNICIPALITY OF VITOLIŠTE, MARIOVO
(field survey 2001)

(рекогносцирања 2001 година)

902.2 (497.775) “63”
903.4 (497.775)

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
amitkoski@yahoo.com

Мариово е највисока и најпространа котлина
во Република Македонија и претставува природно
изолирана област. На север е затворена со планината
Дрен, на запад со планината Селечка, на југ се
планините Козјак и Ниџе, а на исток е долината на
реката Блашица. Низ Мариово во правец југозапад
- североисток минува реката Црна Река, така што
го дели на два дела, Горно (Старо) и Долно (Ново)
Мариово. Оваа област со соседните подрачја
комуницира преку премините Писокал кај село Бонче,
Лигураса кај село Беловодица и Клен кај село Дрен. Со
територијалната поделба на Република Македонија од
1996 година, Мариово е поделенено на три општини:
Витолиште со 14, Старавина со 10 и Конопиште
со 5 населени места (ил. 1). Карактеристичниот
релјеф и географската положба на овој регион
влијаеле на специфичните климатски особености
на оваа област, кои значително се разликуваат
од останатите региони во Република Македонија.
Дрен и Селечка, овој регион го штитат од силни
северни ветрови по коритото на Црна Река се шират
медитерански струи од југ, додека од Пелагониската
рамница се шират влијанија од континентална клима.
Мариово претставува сѐ уште непознато подрачје
за археолошката наука. Освен истражувањата
на локалитетите од античкиот и средновековниот
период, други истражувања и проучувања не се
вршени, особено од праисторијата. Затоа во обидите
да се направи соодветна реконструкција на сликата
на праисторијата постојат одредени потешкотии.
Организирани археолошки рекогносцирања на ова
подрачје за последен пат се изведени во далечната

Mariovo is the highest and most expansive basin
in the Republic of Macedonia and is a naturally isolated
area. To the north it is closed off by Dren Mountain, to
the west by Selečka Mountain, to the south by Kozjak
and Nidze mountains and to the east by the river valley
of Blašnica. The Crna Reka river flows through Mariovo in
a south-west – north-east direction and splits it into two
parts, Upper (Old) and Lower (New) Mariovo. This area
communicates with the neighbouring areas through the
passages of Pisokal near the village of Bonče, Ligurasa
near the village of Belovodica and Klen by the village
of Dren. With the territorial division of the Republic of
Macedonia in 1996 Mariovo was divided between three
municipalities: Vitolište with 14, Staravina with 10 and
Konopište with 5 settlements. (fig. 1). The distinctive
relief and geographical location of this region influenced
the specific climate features in the area, which differ
significantly from the other regions in the Republic of
Macedonia. Dren and Selečka protect the region from
strong winds, a Mediterranean current spreads along
the Crna Reka riverbed from the south, while influences
from a continental climate spread from the Pelagonija
plain.
Mariovo is still an unknown area for the science
of archaeology. Apart from research of sites from the
classical and the medieval period, no other research and
studies have been done, particularly not of prehistoric
sites. That is why there are certain difficulties when
trying to make an adequate reconstruction of
prehistoric times. Organized field surveys in this area
were done for the last time in 1982 by experts from the
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1982 година од страна на
стручни лица од НУ Завод
и музеј- Прилеп, при што
се евидентирани само 5
праисториски локалитети.
Со повремени археолошки
рекогносцирања изведени
во последниве години,
се пронајдени 4 нови
праисториски
населби
и поголем број тумули
од железното време, но
повеќето оштетени со диви
раскопувања (ил. 2).

Arheološki Informator, vol. 1

NI Institute for Protection of
Culture Monuments and
Museum – Prilep, when only
5 prehistoric sites were recorded. Occasional field surveys
in the last several years
uncovered 4 new prehistoric
settlements and numerous
tumuli from the Iron Age,
most of which are damaged by
illegal excavations. (fig. 2).

That is why the
project “Field Surveys on
the Territory of Municipality
Од овие причини,
Vitolište, Mariovo – Prehistoric
во 2001 година беше
Settlements and Necropolises”
реализиран проектот “Археwas implemented in 2001.
олошки рекогносцирања
Thirteen settlements were
на подрачјето на општина
visited: Bešishte, Vitolište,
Витолиште, Мариово Veprčani, Dunje, Živovo, Kalen,
Ил.
1
:
Општина
Витолиште,
Мариово
Праисториски населби и
Kokre, Kruševica, Manastir,
некрополи“. При тоа беа
Melnica, Peštani, Polčiste and
Fig 1 : Municipality of Vitolište, the region of Mariovo
посетени 13 населени
Čaniste. Due to limited funds,
места: Бешиште, Витолиште,
the field surveys did not cover
Вепрчани, Дуње, Живово, Кален, Кокре, Крушевица,
the villages of Vrpsko and Guđakovo.
Манастир, Мелница, Пештани, Полчиште и Чаниште.
The following sites were visited in these villages:
Поради ограничените финансиски средства со овие
археолошки рекогносцирања не беа опфатени селата
-village of Bešište – Turcija, Ogradi, Vrlja Gramada(Pl.I,
Врпско и Гудјаково. Притоа, во атарите на овие села
2) and Grobišta
беа посетени следниве локалитети:
-village of Veprčani–Gradište, Slamite (Pl.II, 4), Sadevi
-село Бешиште - Турчија, Огради, Врља Грамада
and Čukarkite
(Т.I, 2) и Гробишта;
-village of Vitolište–Zagradiška Čuka, Zadna Reka
-село Вепрчани - Градиште, Сламите (Т.II, 4), Садеви и
– Grmajte, Lačnikot, Moklište, Sveta Petka(Pl.II, 3),
Чукарките;
Caračina Niva, Crkvište Urvič and Šuplevec
село Витолиште - Заградишка Чука, Задна Река Грмајте, Лачникот, Моклиште, Света Петка (Т.II, 3),
Царацина Нива, Црквиште Урвич и Шуплевец;

-village of Dunje–Golemiot Dol, Golemiot Rid, Dejčin
Grob, Mileva Niva, Prčinoga(Pl.I, 4), Pločite Skretovi,
Crna Tumba and Cuculeto Marčevo

село Дуње - Големиот Дол, Големиот Рид, Дејчин Гроб,
Милева Нива, Прчинога (Т.I, 4), Плочите Шкретови,
Радо Рид, Црна Тумба и Цуцулето Марчево;

village of Živovo - Grmadi and Štipka
village of Kalen–Katun, Markovi Kuli and Temnik

село Живово - Грмади и Штипка;

village of Kokre - Korišta, Tumbite and the church of St.
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Ил 2 - Оштетени железнодобни тумули : 1. лок. Попов Нос, с.
Чаниште; 2. лок. Попов Нос, с. Чаниште; 3. лок. Острилата,
с. Чаниште

Fig. 2 - Disturbed iron age tumuls : 1. site Popov Nos, s. Čanishte;
2. site Popov Nos, s. Čanishte; 3. site Ostrilata, s. Čanishte

село Кален - Катун, Маркови Кули и Темник;

Archangel

село Кокре - Корита, Тумбите и црква Свети Арангел;

village of Kruševica–Bobo, Gradište, Visoka, Dolinata,
Dupenec, Ispraen Kamen(Fig.3), Kovčezite, Padarnica,
Padište(Pl.II, 6), Stragata, Skapcite, Tri Dabici, Crkvište
and Širok Pat

село Крушевица - Бобо, Градиште, Висока, Долината,
Дупенец, Испраен Камен; (Сл.3), Ковчезите, Падарница,
Падиште (Т.II, 6), Страгата, Скапците, Три Дабици,
Црквиште и Широк Пат;

village of Manastir–Brest, Gradište (Pl.I, 5), Gramađe
- Belilo, Kamen Krst–Prisoj, Kameno Korito, Laštiger
(Vlaški Argač) (Fig. 2, Pl.I, 3 ) and Culjavite

село Манастир - Брест, Градиште (Т.I, 5), Грамаѓе Белило, Камен Крст - Присој, Камено Корито, Лаштигер
(Влашки Аргач) (Сл.2, Т.I, 3 ) и Чуљавите;

village of Melnica–Sadevite and Skrkata

село Мелница - Садевите и Скрката;

village of Peštani–Bukloto, Valjeto, Vršnik, Grmot and
Peštera

село Пештани – Буклото, Валјето, Вршник, Грмот и
Пештера;

village of Polciste–Joleva Ograda and Tamburđieva Niva

село Полчиште - Јолева Ограда и Тамбурѓиева Нива;

village of Čaniste–Angeleski Nivi, Barata (Pl.II, 5),
Bogdanova Niva(Pl.I, 6), Varošica, Goliot Rid, Dashkov
Grob, Đeramidi(Pl.I, 1), Gjurkoa Livada(Pl.II, 1), Kamenica,
Ločkata, Ostrilata (on the road to Makovo), Ostrilata (on
the road to Čebren) (Pl.II, 2), Prostiot Kamen, Popov Nos,
Purov Dol, Taškova Livada, Čakreva Korija (Čačka) and
Ubava Glava.

село Чаниште - Ангелески Ниви, Барата (Т.II, 5),
Богданова Нива (Т.I, 6), Варошица, Голиот Рид, Дашков
Гроб, Ѓерамиди (Т.I, 1), Ѓуркоа Ливада (Т.II, 1), Каменица,
Лочката, Острилата (на патот за Маково), Острилата (на
патот за Чебрен) (Т.II, 2), Простиот Камен, Попов Нос,
Пуров Дол, Ташкова Ливада, Чакрева Корија (Чачка) и
Убава Глава.

It should be pointed out that during these field
surveys, the sites that were already known in archaeology
were visited first, while later other sites were visited as
well based on information from the local population.
For some of them, previous surveys provided certain
information about their existence, mostly in the classical
and medieval periods. During these surveys, movable

Треба да се истакне дека при овие археолошки
рекогносцирања, најнапред беа посетени локалитети
кои предходно веќе беа познати во археолошката
науката а потоа и други локалитети за кои информации
се добија од месното население. За некои од нив, со
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Т. I - Дел од рекогносцираните локалитети: 1. Лок. Ѓерамиди, с. Чаниште; 2. Лок. Врља Грамада, с. Бешиште; 3. Лок.
Лаштигер, с. Манастир; 4. Лок. Прчинога, с. Дуње; 5. Лок. Градиште, с. Манастир; 6. Лок. Богданова Нива, с. Чаниште
Pl. I - Some of the surveyed sites: 1. site Đeramidi, v. Čanište; 2. site Vrlja Gramada, s. Bešište; 3. site Laštiger, v. Manastir;
4. site Prčinoga, v. Dunje; 5. site Gradišze, v. Manastir; 6. site Bogdanova Niva, v. Čanište
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предходните рекогносцирања, се добиле одредени
сознанија за нивното егзистирање и тоа пред се
во античкиот и средновековниот период. Со овие
рекогносцирања на истите беше пронајден и движен
археолошки материјал од времето на праисторијата
што укажува на тоа дека нивните корени се длабоко
во праисторијата.

archaeological material from prehistoric times was
found, which suggests that they have deep prehistoric
roots.
These localities are:
- Bogdanova Niva – village of Čaniste
- Gradište – village of Manastir

Тоа се локалитетите:

- Peštera – village of Peštani

- Лок. Богданова Нива – село Чаниште

- Sadevite – village of Melnica

- Лок. Градиште – село Манастир

- Лок. Садевите - село Мелница

Thanks to the information received from the
local population, several previously unknown localities
were discovered.

Благодарение на информациите добиени од
месното население, беа пронајдени и неколку нови
локалитети кои досега не беа познати во науката:

on the territory of the village of Bešište, locality Vrlja
Gramada – a prehistoric settlement, and locality
Grobišta – a necropolis with cist tombs.

во атарот на селото Бешиште, локалитетот Врља
Грамада – праисториска населба и локалитетот
Гробишта - некропола со гробови од типот на цисти.

on the territory of the village of Veprčani, the locality
Gradište – a prehistoric settlement (Pl. IV) and a
necropolis with cist tombs, while several tumuli were
found in the locality of Slamite.

- Лок. Пештера - село Пештани

во атарот на село Вепрчани, локалитет Градиште
– праисториска населба (T. IV) и некропола со
гробови од типот на цисти, а на локалитетот Сламите
евидентирани се неколку тумули.

on the territory of the village of Dunje, the locality
Golemiot Rid where, on the surface, there are prehistoric
and classical ceramics, then the locality Crnata Tumba,
with prehistoric and classical ceramics on the surface
too, while on the Rado Rid locality there are several
tumuli, some of which excavated illegally.

во атарот на село Дуње, локалитетот Големиот Рид по
површината на кој се наоѓа праисториска и античка
керамика, потоа локалитетот Црната Тумба, и кај
него по површина се наоѓа праисториска и античка
керамика, а додека на локалитетот Радо Рид се наоѓаат
повеќе тумули од кои неколку диво се раскопани.

on the territory of the village of Kruševica we will
mention the locality Kovčezite where prehistoric
ceramics were found in a small area.
on the territory of the village of Manastir, the locality
Ćuljavite – a prehistoric settlement, locality Laštiger –
prehistoric settlement, while prehistoric and classical
ceramics were found on the surface in the locality of
Brest.

во атарот на село Крушевица ќе го спомниме
локалитетот Ковчезите каде на помала површина се
пронајде праисториска керамика. 		
во атарот на село Манастир, локалитетот Ќуљавите
– праисториска населба, локалитетот Лаштигер
– праисториска населба, а на локалитетот Брест
по површината се наоѓа праисториска и античка
керамика.

on the territory of the village of Melnica we should
mention the locality of Pešta were numerous fragments
of prehistoric ceramics were found in a cave, while
similar findings have been uncovered in several walled
terraces behind it.

во атарот на село Мелница ќе го спомниме локалитетот
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Т. II - Дел од рекогносцираните локалитети: 1. лок. Ѓуркоа Ливада, с. Крушевица; 2. лок. Острилата с. Чаниште; 3.
лок. Св. Петка с. Витолиште; 4. Лок. Сламите с. Вепрчани; 5. Лок. Барата с. Чаниште; 6. Лок. Падиште с. Крушевица
Pl. II - Some of the surveyed sites: 1. Site Đurkoa Livada, v. Kruševica; 2. site Ostrilata, v. Čanište; 3. site St. Petka, v.
Vitolište; 4. site Slamite, v. Veprčani; 5. site Barata, v. Čanište; 6. site Padište, v. Kruševica
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Пешта каде во една пештера се пронајдени повеќе
фрагменти од праисториска керамика, а вакви наоди
се пронајдени и на неколку поѕидани тераси по неа.

on the territory of the village of Peštani we should
mention the locality of Valjeto, where prehistoric
ceramics were found.

во атарот на село Пештани ќе го спомниме локалитетот
Валјето на кој е пронајдена праисториска керамика.

Finally, it should also be pointed out that during
these field surveys various localities from classical
antiquity, previously unknown in archaeology, were
discovered:

На крајов треба да го истакнеме и тоа дека при
овие археолошки рекогносцирања беа евидентирани
и повеќе локалитети од античкиот период кои, исто
така до сега не се познати во археолошката наука:

Ćukarkite site near the village of Veprčani
Mileva Niva site near the village of Dunje

Лок. Чукарките кај село Вепрчани

Pločite Škretovi site near the village of Dunje

Лок. Милева Нива кај село Дуње

Cuculeto Marčevo site near the village of Dunje

Лок. Плочите Шкретови кај село Дуње

Grmadi site near the village of Živovo

Лок. Цуцулето Марчево кај село Дуње

Štipka site near the village of Živovo

Лок. Грмади кај село Живово

Tumbite site near the village of Kokre

Лок. Штипка кај село Живово

The implementation of the project “Field
Surveys on the Territory of Municipality Vitolište,
Mariovo – Prehistoric Settlements and Necropolises”
produced many new significant findings, that will make
it possible to get a clearer picture about prehistoric
times in this part of the Republic of Macedonia, that
were obscure until now. The analysis of the various
movable archaeological materials collected during the
visits to the archaeological sites will determine their
chronological scope and the links, i.e. their closeness
with known prehistoric cultures in Macedonia.

Лок. Тумбите кај село Кокре
Со реализацијата на проектот “Археолошки
рекогносцирања на подрачјето на општина
Витолиште, Мариово - Праисториски населби и
некрополи“, се добија нови и значајни сознанија, кои
ќе овозможат да се оформи покомплетна слика за
праисторијата во овој дел на Република Македонија
за која сѐ досега се знаеше многу малку. Со анализа на
бројниот движен археолошки материјал собран при
посетата на археолошките локалитети, ќе се утврди
нивниот хронолошки распон како и проврзаноста,
односно блискоста со познатите праисториски
култури во Македонија.

Preliminary conclusions are that this area
was intensively settled as far back as Neolithic times
(Prčinoga – v. Dunje, Đeramidi – v. Čanište (Pl. III)), the
Eneolithic Period (Treštena Stena – v. Manastir, Gradište
– v.Manastir) and the Bronze Age, while the majority of
tumuli suggest that there was intensive life here in the
Iron Age too.

Првичните сознанија се дека оваа област била
интензивно населена уште во времето на неолитот
(Прчинога – с. Дуње, Ѓерамиди – с. Чаниште (T. III)),
енеолитот (Трештена Стена – с. Манастир, Градиште –
с. Манастир) и бронзеното време, а повеќето тумули
укажуваат на фактот дека на овој простор интензивно
се живеело и во железното време.

These field surveys also made it possible to
compile a priority list of sites that in the future will be
part of the research programme of the experts in the
NI Institute for Protection of Culture Monuments and
Museum – Prilep, as probing or systematic archaeological

Исто така, овие рекогносцирања овозможија
да се утврди приоритетна листа на локалитети кои
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research.

во иднина ќе влезат во истражувачката програма
на стручните лица од НУ Завод и музеј Прилеп,
како сондажни или систематски археолошки
истражувања.
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Т. III - Движни наоди од локалитетот Ѓерамиди, с. Чаниште
Pl. III - Movable finds from the site Đeramidi, v. Čanište

[113]

Археолошки Информатор, бр. 1

(2017) : 105-114.

Т. IV - Движни наоди од локалитетот Градиште, с. Вепрчани
Pl. IV - Movable finds from the site Gradište, Veprčani
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