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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
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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
активности, 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.
The editorial board

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.
Од редакцијата
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Сања ИВАНОВСКА ВЕЛКОСКА

Sanja IVANOVSKA VELKOSKA

АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH

КОЏА МЕХМЕД - БЕГ ЏАМИЈА

		

KOXHA MEHMED BEY MOSQUE

ВО ТАБАНОВЦЕ, КУМАНОВО

IN TABANOVCE, KUMANOVO

УДК 902.2:726.2(497.721)”15/16”
УДК 904:726.2(497.721)”15/16”

				

НУ Национален конзерваторски центар - Скопје
smivanovska@yahoo.com

Во периодот од 19.09. до 15.10.2016 година, беа
спроведени археолошки истражувања како интегрален
дел од Проектот за конзервација на Коџа Мехмедбег
џамијата, со цел да се дефинираат темелните партии
на објектот, подната конструкција и основата на
тремот. Проектот се изработува од страна на стручен
тим од НУ Национален конзерваторски центар – Скопје.
Археолошките истражувања се изведуваа во дворот и
во внатрешноста на џамијата.

From 19 September to 15 October 2016 was
conducted archaeological research as integral part of the
Project for Conservation of the Koxha Mehmed Bey Mosque
for the purposes of definition of the foundations of the
monument, the floor construction and the foundation
of the porch. The project was carried out by a team of
experts from the NI National Conservation Centre Skopje. Archaeological research was conducted both in
the yard and in the interior of the mosque.

Коџа Мехмедбег џамијата се наоѓа во атарот
на с. Табановце во месноста наречена Аништа, на КП
1258, КО Табановце. Била изградена на крајот на XVI
или почетокот на XVII век. Таа служела за извршување
верски обреди, но бидејќи подолг временски период
не е во функција, напуштена и неодржувана, дошло до
големи оштетувања на архитектурата на објектот.

The Koxha Mehmed Bey mosque is located in the
area of the village of Tabanovce in the placename Aništa,
on CP 1258, CM Tabanovce. It was built at the end of the
16th or beginning of the 17th century. It was used for
religious rites, but being nonfunctional, desolate and rundown for a long time, the architecture of the structure
was largely damaged.

Џамијата е со квадратна основа - 8,94 х 8,94 м

The mosque has a square foundation – 8.94 х 8.94
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Ил.1 - Поглед на џамијата од исток

Ил.2 - Поглед на џамијата од југ

Fig. 1 - A view on the mosque from the east

Fig. 2 - Working photograph of the porch

(без тремот). Ѕидовите се со дебелина 95, 100 и 108
см, а ѕидани се со камен и тула и варов малтер како
врзивно средство. Четиристраната основа на џамијата
со пандантифи преминува во осмостран тамбур кој ја
носи куполата. Венецот на фасадите на џамијата како
и тамбурот сега не постојат, освен мали руинирани
остатоци. Куполата е целосно “соголена” - не постои
кровен покривач. Видлива е носивата конструкција на
која расте трева. Веројатно, куполата некогаш била
покриена со оловен лим. Од куполата е останата само
носивата конструкција - кружно ѕидани редови тула во
варов малтер. Куполата е пробиена на неколку места, а
од внатрешната страна малтерот е целосно испаднат.

m (without the porch). The walls are 95, 100 and 108
cm thick, and were constructed with stone and bricks
and lime mortar was used as binder. The quadrilateral
foundation of the mosque with pendentives turns into an
eight-sided tholobate carrying the dome. The geison of
the facades of the mosque, as well as the tholobate do
not exist anymore, except for some small remnants. The
dome has been completely devoid of cover – there is no
roof cover. The bearing structure overgrown with grass
is visible. In all probability, the dome was once covered
with a lead sheet metal. What remains from the dome
is just the bearing structure – circular brickwork in lime
mortar. The dome has several holes, and the mortar has
completely crumbled away on the inside.

Внатрешноста на џамијата е исполнета со многу
шут и земја, а подот е отстранет.

The interior of the mosque is filled with a lot of
debris and soil, and the floor has been removed.

Влезна врата и прозори на објектот нема. Тие се
извадени и нема ни најмали остатоци од нив. Фасадните
ѕидови, исто така се многу оштетени. На повеќе места
е изваден камен и тула и е испаднат или потклобучен

The monument has no entry door, nor windows.
They have been removed and there are no remnants of
them. Furthermore, the façade walls have been quite

[156]

С. И. Велкоска - Археол. ист. : Коџа Мехмед - Бег Џамија

S. I. Velkoska - Archaeol. Excav.: Koxa Mehmed - Beg Mosque
Fig. 3 - Работна фотографија
во тремот
Fig. 3 - Working photograph of
the porch

damaged. There are several
places where some stones
or bricks have been removed
and the mortar has either
crumbled away or has been
потклобучен. The monument
is surrounded with a lot of
debris and soil with grown
grass, bushes and trees.
The entry to the
minaret has been partially
demolished and a deep hole
has been dug out by persons
involved in illegal excavation. The minaret has no spire
(külah).

малтерот. Од сите страни околу објектот има многу шут
и земја каде се израснати трева, грмушки и дрвја.

Trial trenching was conducted both in the yard and
in the interior part of the Koxha Mehmed Bey mosque.

Влезот во минарето е делумно срушен и е
ископана длабока дупка од диви копачи. На минарето
му недостасува ќулафот.

It is worth mentioning that the monument,
as found before starting the research, was in a poor
condition. It was overgrown with dense, short and tall
vegetation, trees (wild plum trees and similar trees),
as well as thorny shrubs, which were not only blocking
the view to its facades, but they had also started to
grow inside the architecture. The whole monument was
surrounded with construction waste which had fallen off
of the roof architecture and had piled up around it. The
dome, too, was overgrown.

Сондажните археолошки истражувања се
спроведоа во дворот и во внатрешноста на Коџа
Мехмед-бег џамијата.
Мора да се напомене дека затекнатата состојба
на објектот пред започнување на истражувањата беше
загрижувачка. Објектот од сите страни беше зараснат
со густа, ниска и висока вегетација, цели дрва (диви
сливи и слични дрва), како и бодликави грмушки, кои не
само што ги затскриваа нејзините фасади туку почнале
да навлегуваат и во самата архитектура. Околу целиот
објект е насобрана голема количина на градежен
шут, испаднат од кровната архитектура на објектот.
Куполата, исто така е обрасната со вегетација.

PORCH
Research was conducted in the area of the porch,
located on the northern side of the mosque. This was
the most overgrown area with densely grown shrubs and
small trees. Out of the whole porch, in its western side
was preserved the wall that towered over it. On the corner
between the wall of the porch and the northern wall of the
mosque, there is a demolished passage which used to lead
to the entrance of the minaret. Around this floor, placed
before the beginning of the stairs of the minaret, illegal

ТРЕМ
Се истражуваше на просторот на тремот, кој се
наоѓа на северната страна на џамијата. Овој дел беше
најмногу обраснат со густи грмушки и ниски дрва. Од
тремот, на неговата западна страна е сочуван дел од
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Ил. 4 - Тремот истражен, снимен од с/и

Ил. 5 - Тремот истражен, снимен од с/з

Fig. 4 - Researched porch, photographed from the north-eastern side

Fig. 5 - Researched porch, photographed from the
north-western side

ѕид кој високо го заградувал. На аголот меѓу ѕидот на
тремот и северниот ѕид на џамијата има изрушен пролаз
кој водел кон влезот на минарето. Овој под, пред да
почнат скалилата на минарето е прокопан од диви
копачи, па затоа и подот и добар дел од архитектурата
е прилично оштетен. Со расчистување на овој простор,
се откри подот на тремот, на висина скоро иста со
прагот на пролазот на с/з агол на џамијата. Подот бил
направен од квадратни керамички плочи, хоризонтално
поставени, со димензии 40 х 40 см. Од ова поплочување
е сочуван добар дел. Самиот под бил подлога на која,
најверојатно, била поставувана дрвената подлога
за душемето (молитвен простор). Поплочен бил
простор на околу 20 м², односно 4,60 (С-Ј) х 4,30 (И-З).
Поплочениот под е поставен врз дебел слој на земја,
кој бил нивелација за супструкција од камења и малтер.
(оваа стратиграфија е видлива во пресекот на сонда 1).
Малтерот е користен поквантитативно на рабовите од
поплочувањето каде биле поставувани камени блокови.
Овие камени блокови биле меѓу себе врзани со малтер,
но и дополнително врзани со масивни железни кламфи
со тесен, правоаголен пресек.

excavators were digging and that is why both the floor
and a part of the architecture were quite damaged. After
clearing this space, the floor of the porch was revealed, at
a height almost the same as the threshold of the passage
on the north-western corner of the mosque. The floor was
made out of square ceramic tiles laid horizontally, with
dimensions of 40 х 40 cm. A large part of the tessellation
has been preserved. The floor itself served as a base for
the wooden base of the wooden floor (prayer space). A
space of about 20 m² was covered with tiles, i.e. 4.60 (NS) х 4.30 (E-W). The tiled floor was set on a thick layer of
soil, which served as levelling for a substruction of stones
and mortar. (this stratigraphy was clearly visible in the
cross-section of probe 1). Larger quantities of mortar
have been used on the tessellation edges, where blocks
of stone were placed. These blocks of stone were bound
with mortar between each other, but were additionally
bound with massive cramp iron with narrow, rectangular
cross-section.
Hence, the porch was fenced with a wall on the
western side, whereas the eastern and northern sides
were open, and in this part were recovered stone slabs as
entrance threshold, which, at the same time, frame the
floor of ceramic tiles. In some parts of these blocks, there
are circular indentations (at about 5-10 cm of depth),
set in non-symmetrical positions. They were the bearing
where vertical holders were set, which might be part of
some sort of bearing construction or they might have had
a role in some mechanically moveable device (such as, a
door?).

Значи, тремот е заграден со ѕид од неговата
западна страна, додека источната и северната страна
биле отворени, па на овој дел се откриени камени
блокови како праг за пристап кои, воедно, го врамуваат
подот од керамички плочи. На овие блокови, на места
се откриваат кружни вдлабнувања (на околу 5-10
см длабочина), несиметрично поставени. Тие биле
лежиште каде биле поставени вертикални држачи,
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кои се можеби дел од некаква
носива конструкција или
можеби имале улога во некоја
механички подвижна направа
(како на пр. врата?).

On the eastern side of
the porch, near the entrance
door into the mosque, there is
a space built of stones and a
significant amount of mortar.
In situ were discovered imprints
Од источната страна
of stone slabs, which are now
на тремот, покрај влезната
lacking. The space seems like a
врата во џамијата, се наоѓа
base for a wooden construction
ѕидан простор од камења и
(it was probably the space where
значително количество на
the believers left their shoes
малтер. In situ се откриени
upon entering into the temple).
отисоци од камени блокови,
Next to this construction there
кои недостасуваат. Просторот Ил. 6 - Керамички плочи од поплочувањето во тремот is a corridor - a hall which cuts
Fig. 6 - Ceramic tiles from the porch tessellation
наликува на подлога која
the porch from the outer side,
носела
некоја
дрвена
and then next to the threshold of the entry into the
конструкција (најверојатно простор каде верниците,
mosque. It extends along the whole length of the porch
влегувајќи во храмот ги оставале своите чевли). Веднаш
(4.30 m) and the whole width of the entry into the mosque.
до оваа констуркција се наоѓа коридор-ходник кој
There is about 30-40 cm difference in height between
го сече тремот однадвор, па до прагот на влезниот
the corridor and the ceramic tile floor and there are two
простор на џамијата. Тој се протега по цела должина
stairs found in the middle part of the eastern side of the
на тремот (4,30 м) и цела ширина на влезната врата во
tiled floor. The stairs are missing, but in situ were found
џамијата. Коридорот и подот од керамички плочи се на
their imprints. The stone slabs of the corridor are placed
висинска разлика од околу 30-40 см и се премостуваат
just 10 cm lower than the entrance section threshold.
со две скалила, кои се наоѓаат на средишниот дел
The central part was discovered, whereas some other
од источната страна на поплочениот под. Скалилата
parts (next to the threshold and to the exit of the porch)
недостасуваат, но in situ се откриени отисоци од нив.
are missing. The tiles are fragmented and do not have the
Камените плочи од коридорот се наоѓаат само на 10
same dimensions (0.40 х 0.35 cm; 0.40 х 0.45 cm; 0.70 х
см пониско од прагот на влезната партија. Откриен е
0.45 cm). There are rectangular and square shapes.
централниот дел, додека некои (до прагот и излезот од
тремот) недостасуваат. Плочите се фрагментирани, не
In the north-eastern corner of the porch, i.e. on
се со исти димензии (0,40 х 0,35 см; 0,40 х 0,45 см; 0,70
the north-east part of the built space from the entrance
х 0,45 см). Има правоаголни и квадратни.
section of the mosque, was discovered a layer of stone
slabs (with west-east orientation) that resemble a
Во североисточниот агол на тремот, односно
threshold. On the north side they are flat, then they
североисточно од ѕиданиот простор од влезната
extend to the eastern side and out of the cadastral parcel
партија на џамијата, беше откриен ред од камени
where the monument is located, and on the southern
блокови (со ориентација запад – исток) кои наликуваат
side there is a significant amount of mortar aggregates
на праг. Тие имаат рамно лице на северната страна,
without a flat surface. This points out to the fact that
на источната страна продолжуваат и надвор од
there were stairs here that led upwards. At about 1.90 m
катастарската парцела во која се наоѓа објектот, а на
from this groupation of stone slabs and mortar, another
нивната јужна страна има значително количество на
groupation was discovered, one built of river stones and
малтерна маса без рамно лице. Сето ова посочува дека
mortar aggregates, lacking a regular shape and form,
тука се наоѓале скалила за нагоре. На околу 1,90 м од
looking like a casing. Nothing was discovered in the space
оваа наредена групација од камени блокови и малтер,
between the two, which one more time points out to the
се откри друга групација на речни камења и малтерна
premise that there used to be stairs which led upwards.
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Ил. 7 - Сонда 1, во тремот

Ил. 7 - Сонда 3, покрај западниот периметрален ѕид

Fig. 7 - Probe 1, in the porch

Fig. 7 - Probe 3, near the western perimeter wall

маса, без правилен облик и форма, налик на полнетица.
На просторот меѓу двете не се откри ништо, што уште
еднаш посочува на претпоставката дека тука се наоѓале
скалила за нагоре. Истражувањата на овој простор
мораа да завршат, поради што останува нејасно како
се дефинира целиот источен и североисточен простор
од надворешната страна на тремот од џамијата.

The research on this area had to come to an end, which
is why it is unclear how to define the whole eastern and
north-eastern space on the exterior part of the mosque
porch.
Probe 1
It was open on the corner between the porch wall
(on its western side) and the porch wall near the northwest
opening) of the mosque, with dimensions 1.40 х 1.55 m.
The entry to the minaret is located here. The probe was
open at a depth of 1.10 m. At a depth of 0.60 m (from
the level of tesselation) was discovered the lower edge
of the foundations of the porch wall. The foundations of
the mosque (when measured from the threshold of the
passage) are further revealed even at a depth of 1.10
m. Here was discovered the threshold standing on the
northwestern passage1. We believe that this passage
might have been used to cross from the interior of the
mosque, through the southwestern corner of the porch,
in order to enter the minaret.

Сонда 1
Се отвори на аголот меѓу ѕидот на тремот (на
неговата западна страна) и ѕидот на тремот (покрај
с/з отвор) на џамијата, со димензии 1,40 х 1,55 м. На
овој простор се наоѓа влезот кон минарето. Сондата
се отвори во длабочина од 1,10 м. На длабочина од
0,60 м (од нивото на поплочување) се откри долниот
раб на темелот на ѕидот на тремот. Темелите на
џамијата (мерејќи од прагот на пролазот) продолжуваат
да се откриваат и до длабочина од 1,10 м. Тука се
откри прагот кој стоел на с/з пролаз1. Сметаме дека
овој пролаз можеби се користел за поминување од
внатрешноста на џамијата, преку ј/з агол на тремот за
да се влезе во минарето.

Probe 2

Се отвори на самиот североисточен влез во
џамијата, од внатрешната страна, и тоа со димензии
1,90 х 0,85. Се откопа во длабочина од 2,20 м. Веќе
на длабочина од 0,54 м, во с/и агол на темелите на

This probe was open on the very northeastern
entrance to the mosque, on the internal side, with
dimensions of 1.90 х 0.85. It was open at a depth of 2.20 m.
At a depth of 0.54 m already, in the northeastern corner
of the monument’s foundations, a slight angle extension
was discovered, built also from stones and strong mortar

1 Овој камен блок се документира и се депонира во непосредна близина од
северната страна на објектот, каде се складираше целиот камен материјал
кој би можел да се користи при конзервација на објектот.

1 This stone slab was documented and deposed in the near vicinity of the
northern side of the monument, where the whole stone material was being
stored in order to be used for the conservation of the structure.

Сонда 2
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објектот, се откри мало аголно проширување, ѕидано
исто така од камења и силна малтерна маса. Тоа е,
всушност, структурално зацврснување на аголните
темелни партии. Темелите биле вкопани во длабочина
од 1,65 м, сметајќи од висината на прагот на влезот во
џамијата. Ѕидани се во истиот манир, како и ѕидните
површини. Во нив нема оштетувања ниту, пак, видливи
изместувања на ѕидната констукција.

aggregates. Actually, that is the structural reinforcement
of the corner foundations. The foundations were dug in
a depth of 1.65 m, calculating from the height of the
threshold at the entrance of the mosque. They were built
in the same manner, as well as the wall surfaces. They do
not have many damages, nor visible movements of wall
construction.
Probe 3

Сонда 3
Се отвори од надворешната страна на џамијата,
на аголот меѓу темелите на минарето и западниот
периметрален ѕид на објектот. Сондата е со димензии.
Се откопа во длабочина од 2,30м. Забележително е
дека темелите на минарето се поставени со скалесто
проширување на убаво и правилно клесани камени
блокови, кои скалесто продолжуваат да се откриваат
надолу во три нивоа. Темелите на џамијата се откриваат
до длабочина од 2,20 м., мерејќи од прагот на западниот
отвор на фасадата на објектот.

It was open on the exterior side of the mosque,
on the corner between the minaret and the western
perimeter wall of the monument. The probe has
dimensions. It was open at a depth of 2.30 m. It is
noticeable that the foundations of the minaret have been
laid with scale expansion into beautifully and precisely
carved stone slabs, which were discovered like a scale in
three levels downwards. The foundations of the mosque
were discovered in a depth of up to 2.20 m, measured from
the threshold of the western opening of the monument’s
façade.

Џамијата, како и поставените сонди, се наоѓаат
на сред нива, без никаква инфраструктура до или околу
објектот.

The mosque, as well as the placed probes, are
located in the middle of a field, with no infrastructure
leading to or surrounding the monument.

Од сондажните археолошки истражувања на
Коџа Мехмед-бег џамијата, се констатираа следниве
работи:

The trial trenching on the Koxha Mehmed Bey
mosque led to the following conclusions:

•
Џамијата има само еден влез и тој се наоѓа во
с/и агол на објектот. За разлика од сите други отвори
во објектот, само влезот нема забатна декорација над
надвратникот. Овој влез е единствен со доволна висина
за низ него да не се поминува со наведнување.

•
The mosque has only one entrance and it is
located in the northeastern corner of the structure.
Unlike all other openings of the monument, the entrance
is the only one that does not have tympanum over the
lintel. This entrance is the only one that is high enough so
that people do not have to stoop down to enter.

•
Молитвен простор има и од надворешната
страна на џамијата, што се потврдува и со постоење на
надворешен михраб, кој е поставен во централниот дел
на северната фасада на џамијата.

•
There is a prayer space on the external side of
the mosque, which is confirmed with the existence of an
external mihrab, which is set in the central part of the
northern façade of the mosque.

•
Тремот е заграден со ѕид од неговата западна
страна, додека источната и северната страна биле
отворени. На неговата јужна страна, односно северна
фасада на џамијата има надворешен михраб. Пред
михработ, па сè до ѕидот на западната страна се
протега простор за молитва кој бил поставен на

•
The porch is walled in on the western side,
whereas the eastern and northern side were open. On the
southern side, i.e. northern façade of the mosque, there is
an external mihrab. Before the mihrab and up to the wall
on the western side, there is a prayer space that was set
up on a mortar-stone substruction, and on top of it was
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малтерно-камена супструкција, а врз која е поставен
под од керамични тули. Овој молитвен простор зафаќа
околу две третини од темот. На источната страна на
тремот се наоѓа коридор – ходник кој го сече тремот
во правец север – југ, од влезот во тремот до влезот во
џамијата. Овој коридор – ходник е поплочен со камени
плочи. Од ова ниво на камени плочи, преку две камени
скалила се подигнува нивото за молитвениот простор
со под од камени плочи.
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placed a floor of ceramic tiles. This prayer space takes two
thirds of the porch. On the eastern side of the porch there
is a corridor – a hall that cuts the porch in the direction
of north-south, from the entrance to the porch up to the
entrance to the mosque. This corridor – hall is paved with
stone slabs. Out of this level of stone slabs, through two
stone stairs is raised the level of the prayer space with a
floor of stone slabs.
•
The foundations of the mosque, the porch and
the minaret were in excellent condition. The mosque has
foundations that run at a depth of 2.20 m, walls made of
massive stones, compact and bound with a strong mortar.
The foundations of the minaret were expanded in a scalelike manner with stone slabs, but also with a significant
amount of mortar that reinforces them additionally. The
foundations of the porch were laid at a rather shallow
depth, of only 0.60 m.

•
Темелните партии на џамијата, тремот и
минарето е во одлична состојба. Џамијата има темелни
партии кои одат и до длабочина од 2,20 м, ѕидани од
масивни камења, збиени и врзани со силна малтерна
маса. Темелите на минарето се скалесто проширувани
со камени блокови, но и со значителен квантитет на
малтерна маса која дополнително дава нивна цврстина.
. Темелите на тремот се вкопани на прилично помала
длабочина, на само 0,60м.

•
On the northeastern side of the mosque was
discovered a part of architectural structure, which was
not researched sufficiently due to a lack of time. At this
point of research, we may only presume that there might
be a space for a staircase there.

•
На с/и страна од џамијата се откри дел од
архитектонска структура, за која немаше доволно
време да се доистражи. На овој степен на истраженост
може да се дадат само претпоставки дека можеби тука
има скалишен простор.

The conducted archaeological research led to
several suggestions for complete conservation of the
porch with its partial reconstruction, opening the access
point and landscaping the environment of the structure,
connection of the monument with the infrastructure
nearby, as well as drafting a project for conservation of
the wall fabric and the roof construction of the mosque.

Од спроведените археолошки истражувања
произлегоa и неколку предлози за целосна конзервација
на тремот со негова делумна реконструкција, средување
на пристапот и околината на објектот, поврзување
со блиската инфраструктура, како и изработка на
проект за конзервација на ѕидните платна и кровната
конструкција на џамијата.
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