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Апстракт: Со цел ревидирање на сознанија-
та содржани во Археолошката карта на Репу-
блика Македонија, во 2018 година НУ Завод и 
Музеј - Прилеп изврши теренски опсервации на 
територијата на општините Прилеп, Долнени, 
Кривогаштани и Крушево. Од вкупно 443 архе-
олошки наоѓалишта беа посетени 250, при што 
се потврдија или коригираа нивните географски 
и катастарски позиции, како и типолошката и 
хронолошката припадност. Откако се сумираа 
резултатите изработени се евиденциони форму-
лари за секој локалитет посебно, со внесени ос-
новни податоци: местоположба, година на еви-
дентирање, краток опис и библиографски еди-
ници доколку локалитетот е публикуван. Во овие 
картони содржани се фото и техничка докумен-
тација и карти (врз преземени секции од google 
map) на кои се позиционо назначени. Значаен бе-
нефит од истражувањето претставуваат ново-
евидентираните археолошки наоѓалишта, кои ги 
поместуваме во овој труд. 

Во текот на втората половина од 2018 година 
НУ Завод и Музеј - Прилеп реализира теренски 
истражувања на територијата на општините При-
леп, Долнени, Кривогаштани и Крушево, со цел 
ревидирање на податоците содржани во Архео-
лошката карта на Република Македонија, том II, 
Скопје 1996, односно нивно потврдување или ко-
ригирање. Проектот беше менаџиран од Управата 
за заштита на спомениците на културата на Репу-
блика Македонија, а насловен како „Георекогно-
сцирање на територијата на општините Прилеп, 
Долнени, Кривогаштани и Крушево“. 

Од вкупно 443 археолошки наоѓалишта во 
рамките на четирите општини внесени во Архео-
лошката карта на Република Македонија, беа по-
сетени 250, при што се потврдија нивните пози-
ции, типолошката и хронолошката припадност. За 

неколку од нив се констатирани погрешни внесе-
ни карактеристики: припадност кон друга општи-
на, именување, позиционираност или датирање. 
Во рамките на опсеревацијата не беа вклучени 
селските цркви во населените места определени 
во картата како археолошки локалитети. Евиден-
тирањето на наодите на камена пластика и архи-
тектура во нивните дворишни простори, како и 
вградените архитектонски елементи и други мер-
мерни наоди во нивните ѕидови што потекнуваат 
од постари антички градби, треба да биде цел на 
друг вид истражувачки активности.   

При теренските истражувања земани се гео-
графски координати и надморски височини на 
локалитетите, по што се изработени карти (врз 
преземени секции од google map) на кои се пози-
ционо назначени. Исто така, изработени се еви-
денциски картони за секој локалитет посебно, со 
внесени основни податоци: местоположба (катас-
тарска и географска), година на евидентирање, 
краток опис и библиографски единици доколку 
локалитетот е публикуван. Во овие картони се 
содржани и фото и техничка документација. 

Значаен бенефит од истражувањето претставу-
ваат новоевидентираните археолошки наоѓа-
лишта, кои ги поместуваме во овој труд. Презен-
тирањето е според востановениот начин на пре-
зентација во Археолошката карта на Република 
Македонија, том II, Скопје 1996, односно по аз-
бучен ред на населените места. Исто како и во на-
ведената публикација, населените места од трите 
општини Прилеп, Долнени и Кривогаштани ги 
презентираме како една целина, а во друга целина 
се населените места што припаѓаат на општина 
Крушево. Овој начин на презентирање е со цел 
јасна прегледност. Покрај името на локалитетите 
наведени се основните податоци за нив: тип, да-
тирање и географска позиционираност. 

Клучни зборови: георекогносцирање, општини Прилеп, Долнени, 
Кривогаштани и Крушево, населби, некрополи, сакрални објекти, праисторија, антика, среден век 
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Во списокот има неколку локалитети добро по-
знати преку претходни истражувачки активности 
и стручната литература, но не се евидентирани во 
Археолошката карта на Република Македонија. 
За некои веројатно е направен превид (Долиште, 
село Прилепец, Колкот, село Подмол), но повеќе-
то од нив не се евидентирани со оглед на тоа што 
се истражувани после завршените подготовки на 
публикцијата (Трештена стена, село Крушевица, 
Големи камен, село Лопатица). За локалитетите 
што се публикувани ги наведуваме библиограф-
ските единици.  

АЛИНЦИ
Куќиште - Населба од доцноантички период, 

се наоѓа на околу 500 м. од Алинци.

БЕЛОВОДИЦА
Турско гробје - Населба од римски период, се 

наоѓа на околу 1,7 м. северозападно од селото, на 
зарамнети платоа меѓу стариот пат Прилеп - Град-
ско и Пуканичка Река.

Селиште (Сл.14) - Ранохристијанска црква со 
некропола, се наоѓа на околу 1,5 м. северозападно 
од селото, на зарамнето плато веднаш покрај ста-
риот пат Прилеп - Градско. 

БЕЛО ПОЛЕ
Баботино - Населба од доцноантички период, 

се наоѓа на околу 500 м. источно од селото.

БЕРОВЦИ
Стара црква - Св.Никола (Сл.16) - Ранох-

ристијанска црква со некропола, се наоѓа на око-
лу 300 м. јужно од селото. 

БЕШИШТЕ
Врља грамада - Населба од железно време, се 

наоѓа на околу 90 м. западно од последните куќи 
на селото и на околу 400 м. југоисточно од лока-
литетот Гробишта. (Димитриоски Т., 2002,  11, сл. 
1-2; Миткоски А., 2010, 50, Т.IV, 18; Миткоски А., 
2017-а, 109, Т.I, 2)

Гробиштa - Праисториска некропола, се на-
оѓа на околу 100 м. северозападно од последните 
куќи на селото и на околу 500 м. северозападно 
од локалитетот Врља Грамада. (Димитриоски Т., 
2002, 12-13, сл. 3-5)

БОНЧЕ
Веслец - Античко утврдување, се наоѓа на до-

минантно возвишување на околу 2 км. североза-
падно од селото.

Вигна - Ранохристијанска базилика, се наоѓа 
на околу 1,7 км. јужно од селото. (Jakimovski A., 
Temelkoski D., 2018, 226)

Голема Спаница - Античка некропола - гро-
бови во карпа, се наоѓа на околу 1,8 км. јужно од 
селото. (Jakimovski A., Temelkoski D., 2018, 222-
224)

Горна преслапта - Античка некропола, се на-
оѓа на доминанто возвишување на околу 600 м. 
јужно од селото. (Jakimovski A., Temelkoski D., 
2018, 232-235)

Грамаѓе - Античка населба, се наоѓа на око-
лу 1,7 км. јужно од селото. (Лилчиќ А. Л., Јаки-
мовски А., 2016, 29; Jakimovski A., Temelkoski D., 
2018, 235-237)

Грамаѓе под три камна - Античка некропола, 
се наоѓа на околу 1,6 м. јужно од Бонче. Наоѓа-
лиштето е во рамките на комплексот локалитети 
Старо Бонче. (Лилчиќ А. Л., Јакимовски А., 2016, 
30, 31; Jakimovski A., Temelkoski D., 2018, 237-
243)

Грамаѓе под Спаница - Раноантичка некро-
пола, се наоѓа на околу 1,5 км. јужно од селото. 
(Jakimovski A., Temelkoski D., 2018, 226-228)

Долен град - Античка населба, се наоѓа на 
околу 1,6 км. јужно од селото. Наоѓалиштето е во 
рамките на комплексот локалитети Старо Бонче. 
Откриени три античко македонски штитови на 
кралот Деметриј. (Темелкоски Д., Жуел П., 2007; 
Bitrakova V., 2008, 359-371; Лилчиќ А. Л., Јаки-
мовски А., 2016, 32, 33; Jakimovski A., Temelkoski 
D., 2018, 229-232)

Дупнатица - Раноантичка некропола, се наоѓа 
на околу 2 км. јужно од селото. (Jakimovski A., 
Temelkoski D., 2018, 246-249)

Кладенец - Античка некропола, се наоѓа на 
околу 1,7 км. јужно од селото. Наоѓалиштето е во 
рамките на комплексот локалитети Старо Бонче. 
(Jakimovski A., Temelkoski D., 2018, 246)

Мала Спаница - Античка некропола - гробо-
ви во карпа, се наоѓа на околу 2 км. јужно од село-
то. (Jakimovski A., Temelkoski D., 2018, 224, 225)

Петочна вода - Раноантичка некропола, се на-
оѓа на околу 1,8 км. јужно од селото. Наоѓалиште-
то е во рамките на комплексот локалитети Старо 
Бонче. (Jakimovski A., Temelkoski D., 2018, 244-
246)

Плаза - Наоди на монети на антички маке-
донски кралеви, се наоѓа на околу 1,6 км. јужно 
од селото. Наоѓалиштето е во рамките на ком-
плексот локалитети Старо Бонче. (Jakimovski A., 
Temelkoski D., 2018, 249-250)
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ВАРОШ
Бањиште - Праисториска населба и античка 

бања, се наоѓа на околу 300 м. северно од лока-
литетот Маркови Кули. (Китаноски Б., 1961, 45)

Бегова нива - Некропола од железно време, се 
наоѓа на околу 2,8 км. југозападно од Варош.

Куќа М. Цилкоски. бр. 7 - Гроб од железно 
време, се наоѓа во Варош, на улица “Мире Цил-
коски“ бр. 7. (Китаноски Б., 1976, 123, Сл. 2, 4)

Маркови кули - Градина - Некропола од до-
цноантички и средновековен период, се наоѓа на 
пониските северни падини на локалитетот Мар-
кови Кули и на пониското седло кое во овој дел 
продолжува благо да се извишува кон падините 
на ридот Зеленик. (Миткоски А, 2002, 33-47)

Маркови кули - Карпесто живеалиште - 
Праисториско карпесто живеалиште, се наоѓа во 
рамките на локалитетот Маркови Кули, однос-
но на северната стрмна падина од врвот Чардак. 
(Цвонтливи Е., 1990, 62-75; Миткоски А., 2011, 
125-170)

Песјобрдце - Населба од доцноантички пери-
од, претставува ниско возвишување на околу 2,4 
км. западно од Варош и 1,3 км. јужно од селото 
Мажучиште, односно помеѓу железничката пруга 
Прилеп - Велес и регионалниот пат Прилеп - Ки-
чево.

Роклејца - Населба од доцноантички период, 
се наоѓа на околу 400 м. југозападно од Варош.

ВЕПРЧАНИ 
Сламите - Тумул од железно време и насел-

ба и некропола од доцноантичко време, се наоѓа 
на околу 1 км. западно од селото и на околу 6 
км. североисточно од селото Дуње. (Mitkoski A., 
Bulatović A., Mikić I., 2016, 27-57)

Чукарките - Населба од доцноантичко време, 
се наоѓа на околу 1 км. североисточно од селото. 
(Димитриоски Т., 2002, 206)

ВИТОЛИШТЕ
Св. Петка - тумули - Некропола од железно 

време, се наоѓа на околу 1,6 км. северозападно од 
селото, на околу 550 метри северозападно од ло-
калитетот Св. Петка - Голем Даб, како и на околу 
200 м. источно од пристапниот пат за село Живо-
во. (Миткоски А., 2017-a, 106, Т.II, 3)

ВОЛКОВО
Гробишта - Ранохристијанска црква со не-

кропола, се наоѓа на околу 1 км. југозападно од 
селото, на зарамнето плато од левата страна на 

земјениот пат што води кон селото Старо Лагово. 
(Лилчиќ В., 2001, 415-417; Лилчиќ В., 2002, 955)

Долзи нивје - Некропола од железно време, се 
наоѓа на околу 1,1 км. југозападно од селото, од-
носно во продолжение на локалитетот Гробишта.

ВРБЈАНИ
Висои - Населба од праисториско и античко 

време, се наоѓа на околу 2 км. јужно од селото.
Вис коњарски - Населба од неолитското вре-

ме, се наоѓа на околу 1,2 км. јужно од селото Сла-
веј и на околу 300 м. североисточно од локали-
тетот Врбјанска Чука. (Наумов Г., Миткоски А., 
Мургоски А., Милевски Ѓ., 2017, 16-17)

Паралица - Праисториска и античка населба, 
се наоѓа на околу 2,3 км. јужно од селото Славеј, 
односно на околу 900 м. југоисточно од локали-
тетот Врбјанска Чука. (Наумов Г., Миткоски А., 
Мургоски А,. Милевски Ѓ., 2017, 19, Т.8, 1)

Тумба Средсело - Праисториска населба. 
Според информациите добиени од жителите на 
селото, при разни градежни активности кои се из-
ведувале, особено во самиот негов центар, откри-
ен е движен праисториски археолошки материјал. 
(Наумов Г., Миткоски А., Мургоски А., Милевски 
Ѓ., 2017, 12-13) 

ГОЛЕМО КОЊАРИ
Бел Камен - Населба од праисторијата, антика 

и средeн век, се наоѓа на околу 950 м. југоисточно 
од селото Славеј и на околу 2,3 км. југозападно од 
селото Големо Коњари. (Наумов Г., Миткоски А., 
Мургоски А., Милевски Ѓ., 2017, 12-13)

ГОРНО СЕЛО
Големи камења - Вирила - Гробница издла-

бена во карпа од т.н. „македонски тип“, се наоѓа 
на околу 1,2 км. југозападно од селото, од левата 
страна на земјениот пат за Прилеп.

Големи камења - Тумба - Гробница издлабе-
на во карпа од т.н. „македонски тип“, се наоѓа на 
околу 1 км. западно од селото, од десната страна 
на земјениот пат за Прилеп.

Грло - Гробница издлабена во карпа од т.н. 
„македонски тип“, се наоѓа на околу 1,5 км. југо-
западно од селото, во карпест дел од десната стра-
на на коритото на Мала Река. 

Дрми - Населба од бронзено и железно време, 
се наоѓа на околу 1,2 км. северозападно од село-
то и на околу околу 1,1 км. југоисточно од селото 
Дупјачани, односно на околу 180 м. северозапад-
но од локалитетот Испраена Плоча, на последни-
те западни падини на ридот Сурун.
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ДАБНИЦА
Кукул - Некропола 2 - Некропола од римски-

от период, се наоѓа на околу 2 км. југоисточно од 
селото, а во западното подножје на платото под 
врвот Баба. Во карпа со ориентација северозапад 
- југоисток се издлабени пет гробови, без останки 
од покојниците. Од гробни прилози пронајдени се 
аморфни фрагменти од керамички садови (Мит-
коски А, Темелкоски Д., 2019).

Кукул - Некропола 3 - Некропола од рим-
скиот период, се наоѓа на околу 1,5 км. југоис-
точно од селото и на околу 300 м. северозападно 
од акрополата под врвот Баба. Евидентирани се 
пет гробови издлабени во карпа, со ретки наоди 
на скелeтни останки од покојниците и фрагмен-
тирана садна керамика (Миткоски А, Темелкоски 
Д., 2019).  

Кукул - Некропола 4 - Хеленистичка некро-
пола, се наоѓа на околу 1,6 км. југоисточно од се-
лото и на околу 300 м. северозападно од платото 
на акрополата под врвот Баба. Со истражувања во 
2011 година откриени се осум гробови од типот 
„циста“, без остеолошки останки. Евидентирани 
се ретки наоди на фрагментирана садова керами-
ка (Миткоски А, Темелкоски Д., 2019).

Кукул - Визбата - Гробница издлабена во кар-
па од т.н. „македонски тип“, се наоѓа на околу 1,7 
км. источно од селото, односно на 900 м. северо-
западно од вештачката прилепска хидроакумула-
ција, во кругот на рудник за експлоатација на мер-
мер (Миткоски А, Темелкоски Д., 2013, 83-99).

ДОЛНЕНИ
Чипурија - Населба од доцноантички период, 

се наоѓа на околу 300 м. јужно од селото, односно 
пред јужниот влез во него. 

ДУЊЕ
Големиот рид - Населба и некропола од ан-

тичко време, се наоѓа на околу 5,5 км. југоисточ-
но од селото и на околу 1,5 км. североисточно од 
локалитетот Трештена Стена, во продолжение на 
локалитетот Црните Тумби. 

Милошева тумба - Населба од железно време, 
се наоѓа на околу 4,0 км. југозападно од селото 
и на 2,4 км. североисточно од селото Крушевица, 
односно на околу 550 м. североисточно од лока-
литетот Три Дабици. 

Радорид - Тумули од железно време, се наоѓа-
ат на околу 1,7 км. североисточно од селото, дес-
но од патот за селото Вепрчани. 

Плочите чкретови - Населба од античко време, 
се наоѓа на околу 300 м. северозападно од послед-
ните куќи на селото. (Димитриоски Т., 2002, 184)

ЕРЕКОВЦИ
Тумба - Чукалар - Некропола од античко вре-

ме, се наоѓа на ниско возвишување на околу 1,5 
км. северно од селото, од левата страна на земје-
ниот пат за селото Шелеверци.

ЖИВОВО
Грамаѓе - Населба од доцноантичко време, се 

наоѓа на околу 300 м. североисточно од селото.

ЗРЗЕ
Кале - Фортификација од античко време, се 

наоѓа на доминантно карпесто возвишување на 
околу 1,2 км. северозападно од селото, веднаш 
над манастирскиот комплекс Свето Преображе-
ние. (Лилчиќ В., 1993, 234-236; Микулчиќ И., 
1996, 259-261)

КАДИНО СЕЛО
Извор - Висои - Праисториска населба, се на-

оѓа на околу 1,7 км. југозападно од селото.
Манастириче - Црква со некропола, се наоѓа 

на околу 1,2 км. источно од селото.
Наланица - Населба од римски период, се на-

оѓа на околу 1 км. источно од селото.
Тумба - Населба од доцноантичкиот период, 

се наоѓа на околу 1,3 км. западно од селото.

КАЛЕН
Казан - Населба од бронзено време, се наоѓа 

на околу 3,2 км северозападно од селото, односно 
на околу 2 км. северозападно од локалитетот Мо-
мирица. (Димитриоски Т., 2002, 158-159)

Момирица - Праисториска населба, се наоѓа 
на околу 2,7 км. југозападно од селото, од двете 
страни на асфалтниот пат Витолиште - Прилеп, 
на местото каде што се раздвојува крак за селото 
Бонче.

КОКРЕ
Коњарник - Утврдена населба од доцноантич-

ко време, се наоѓа на Дренска Планина, на околу 
1,7 км. северозападно од селото. (Димитриоски 
Т., 2009, 83-85, сл. 62-64)

КРИВОГАШТАНИ
Кале (Сл.9) - Праисториска населба и раноан-

тичко утврдување, се наоѓа на доминантен рид на 
околу 800 м. северозападно од селото. (Лилчиќ 
В., 2009, 183-184)
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КРУШЕВИЦА
Испраен камен - Тумул од железно време и 

римска стела, се наоѓа на околу 2,0 км. југозапад-
но од селото, од левата страна на патот за село 
Орле. (Димитриоски Т., 2002, 137; Papazoglu F., 
Milin M., Ricl M., 1999, 88, br. 181)

Ковчезите - Населба од бронзено време, се на-
оѓа на околу 2,2 км. источно од селото и на околу 
950 м. североисточно од локалитетот Страгата. 

Падиште - Тумул од железно време, се наоѓа 
на околу 2,7 км. југоисточно од селото. (Миткоски 
А., 2017-a, 107, Т.II, 6)

Скапците - Тумул од железно време, се наоѓа 
на околу 500 м. југоисточно од селото.

Падината - Талмбасица - Тумул од бронзено 
и античко време, се наоѓа на околу 5 км. југоис-
точно од селото и на околу 300 м. јужно од ло-
калитетот Трештена Стена. (Миткоски А., 2018-а, 
35-42)

Три дабици - Тумул од бронзено време, се 
наоѓа на околу 1,8 км. североисточно од селото. 
(Миткоски А., 2010, 57, 58)

Широк пат - Тумул од железно време, се на-
оѓа на околу 130 м. југоисточно од последните 
куќи на селото и на околу 50 м. североисточно од 
локалитетот Скапците. 

ЛОПАТИЦА
Германски кладенец (Сл.11) - Античка некро-

пола - гробови во карпа, се наоѓа на околу 200 м. 
североисточно од последните куќи на селото и на 
околу 150 м. југозападно од локалитетот Големи 
Камен. (Димитриоски Т., 2009, 56-57, сл. 34-36)

Големи камен (Сл.2) - Населба од енеолитско-
то време, се наоѓа на околу 200 м. североисточно 
од селото. (Темелкоски Д., Миткоски А., 2008, 
115-130)

МАЖУЧИШТЕ
Ридот (Сл.4) - Населба од енеолитско, бронзе-

но и железно време и доцнохеленистички период, 
се наоѓа на низок рид веднаш до источната пери-
ферија на селото, на околу 6 км. северозападно 
од Прилеп. (Миткоски А., Темелкоски Д.,  2018, 
173-198)

МАЛО КОЊАРИ
Тумба - Населба од бронзено време, се наоѓа 

на околу 500 м. јужно од последните куќи на се-
лото и на околу 400 м. источно од локалниот пат 
за Кадино Село. (Темелкоски Д., Миткоски А., 
2004, 133-145)

МАНАСТИР
Брест - Населба од железно и античко време, 

се наоѓа на левиот брег на реката Бутурица, на 
околу 2,5 км. североисточно од селото и на околу 
700 м. североисточно од локалитетот Лаштигер. 

Вакафска куќа - Двојно корито од римскиот 
период, се наоѓа на околу 4,2 км. северозападно 
од селото и на околу 1 км. југозападно од локали-
тетот Црните Тумби, во подножјето на локалите-
тот Трештена Стена.

Градиште - Населба од енеолит, бронзено и 
железно време и раноантички период, се наоѓа на 
околу 1 км. северозападно од селото, на десниот 
брег на Црна Река. (Димитриоски Т., 2002, 72-77, 
сл. 55-65; Миткоски А., 2010, 54, 60, Т.XII, 2-4, 
8; Миткоски А., 2017-a, 107, Т.I, 5; Миткоски А., 
2017-б, 165, 170, Т.II, 4, Т.VI, 15; Миткоски А., 
2018-б, 19, Т.II, 7)

Лаштигер - Населба од бронзено време, се на-
оѓа на 2,2 км. северозападно од селото и на околу 
700 м. југозападно од локалитетот Брест, односно 
западно од асфалтниот пат Прилеп - Витолиште, 
над составот на пристапниот пат за селото Мана-
стир. (Димитриоски Т., 2002, 79-80, сл. 67; Мит-
коски А., 2010, 60, Т.IV, 10, 13, 13а, Т.XII, 8)

Трештена Стена - Населба од енеолитско и 
бронзено време, се наоѓа на околу 4,5 км. северо-
западно од селото и на околу 3,5 км. југоисточно 
од селото Крушевица, односно на 2 км. западно 
од коритото на Црна Река, покрај стариот приста-
пен пат за селото Чаниште. (Миткоски А., 2011, 
125-170)

Ќулавите - Населба од бронзено време, се на-
оѓа на околу 3 км. северозападно од селото, од-
носно на 900 м. северозападно од локалитетот 
Лаштигер, на десниот брег на Црна Река над т.н. 
Расимбегов мост. (Димитриоски Т., 2002, 81, сл. 
68; Миткоски А., 2010, 60)

Црните Тумби - Населба од бронзено и антич-
ко време, се наоѓа на околу 1,3 км. североисточно 
од локалитетот Трештена Стена и на околу 3,8 км. 
северозападно од селото, на границата на атарите 
на селата Дуње и Манастир. (Миткоски А., 2010, 
60, Т.IX)

МЕЛНИЦА
Пешта - Скрката - Населба од железно време, 

се наоѓа на околу 1 км. северозападно од селото. 
(Димитриоски Т., 2002, 23-24, сл. 12-13; Мит-
коски А., 2010, 60, Т.IV, 9)
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ОРЕОВЕЦ
Бањите - Бања од антички период, се наоѓа на 

околу 600 м. северно од селото.
Роман  -  Населба од антички период, се наоѓа 

на околу 800 м. северно од селото.

ПАШИНО РУВЦИ
Чука - Браненица - Населба од праисторијата 

и доцноантички период, се наоѓа на околу 2,1 км. 
југоисточно од селото и на околу 1,3 км. источно 
од локалитетот Тумба - Чаир. (Лилчиќ В., 2002, 
953)

Чука - Могилани (Сл.1) - Населба од нео-
литско и античко време, се наоѓа на околу 2,1 км. 
југоисточно од селото, односно на околу 850 м. 
североисточно од локалитетот Чука - Браненица. 
(Mitkoski A., 2018, 160)

Црквиште - Средновековна населба, се наоѓа 
на околу 800 м. источно од селото.

ПЕШТАНИ
Буклото - Населба од античко време, се наоѓа 

на околу 1,8 км. југоисточно од селото, односно 
од десната страна на патот за селото Дуње. (Ди-
митриоски Т., 2002, 184)

Вршник - Праисториска некропола, се наоѓа 
на 100 м. северозападно од последните куќи на 
селото и исто толку југзападно од црквата Св. 
Ѓорѓи. (Димитриоски Т., 2002, 195)

ПОДМОЛ
Горно маало - Населба од античко време, се 

наоѓа во северниот дел од селото. (Jakimovski A., 
Temelkoski D., 2018, 208, 209)

Колкот - Култен простор од античко време, се 
наоѓа на околу 2,1 км. североисточно од селото, 
односно 350 м. југоисточно од гробницата на ло-
калитетот Павла Чука. (Kitanoski B., 1989, 83, 84; 
Лилчиќ А. Л., Јакимовски А., 2016, 32; Jakimovski 
A., Temelkoski D., 2018, 220-222)

ПРИЛЕП
Кукул - Горни Чаир (Сл.7) - Праисториска 

населба и некропола од хеленистичкото време, 
се наоѓа на околу 370 м. источно од локалитетот 
Кукул - Баба, односно на околу 500 м. североза-
падно од локалниот пат што води од Прилеп кон 
вештачката хидроакумулација. (Миткоски А, Те-
мелкоски Д., 2013, 83-99)

Кукул - Некропола 1 - Некропола од римски-
от период, се наоѓа на околу 2 км. североисточ-
но од градот и на околу 100 м. јужно од платото 

под врвот Баба. Евидентирани се четири гробови 
издлабени во карпа. Од движни наоди откриен е 
ѓердан од монистра од стаклена паста (Миткоски 
А, Темелкоски Д., 2019).

Кукул - Некропола 5 - Некропола од римски-
от период, се наоѓа на околу 3 км. североисточно 
од градот и околу 350 м. исто така североисточно 
од локалитетот Кукул - Баба. Евидентирани се не-
колку карпи со издлабени гробови во нив (Мит-
коски А, Темелкоски Д., 2019).

Ѓумушица - Населба од неолитско и железно 
време, се наоѓа во југозападната периферија на 
градот. (Темелкоски Д., Миткоски А., 2004, 133-
145)

Топташ - Населба од неолитско време, се на-
оѓа на околу 500 м. источно од последните куќи 
на градот, односно на околу 950 м. северно од се-
лото Селце, во близина на Селечка Река. (Дими-
триоски Т., 2000, 175-176)

Шаторов камен - Средновековна некропола, 
се наоѓа на околу 1,2 км. источно од градот.

ПРИЛЕПЕЦ
Бела пола - Населба од хеленистички период, 

се наоѓа на околу 1 км. западно од селото.
Долиште (Сл.8) - Населба со некрополи од 

антички период (од V-IV век ст.е. до III век н.е.), 
се наоѓа на поголем простор помеѓу селата При-
лепец и Волково, пресечен со два длабоки долa. 
Откриено депо на сребрени тетрадрахми на маке-
донски и пајонски владетели. (Vuckovic Todorovic 
D., 1958, 213-255; Кепески К., 1971, 43-45; Кепе-
ски К., 1987, 41-63; Кепески К., 1988, 139-154; 
Темелкоски Д., 2011, 329-339; Јакимовски А., Tе-
мелкоски Д., 2018, 1-10)

Присои - Некропола од раноантички и хеле-
нистички период, се наоѓа на околу 300 м. се-
верно од селото. (Јакимовски А., Tемелкоски Д., 
2018, 11)

РАКЛЕ
Дервен - Античко утврдување, позициони-

рано на долгнавест рид кој се наоѓа на околу 2,8 
км. југоисточно од селото, десно од земјениот пат 
што води од асфалтниот пат Прилеп - Градско кон 
него.

Долна црква - Ранохристијанска еднокорабна 
црква со некропола, се наоѓа на околу 2 км. ис-
точно од селото, на нерамно плато што се издига 
од десната страна на земјениот пат што води кон 
него.

Средни рид - Античка некропола, се наоѓа на 
долгнавест зарамнет рид што се издигнува на око-
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лу 100 м. десно од земјениот пат што води кон 
селото, односно околу 800 м. југоисточно од него. 

Старо село - Античка населба, се наоѓа на око-
лу 1,2 км. југисточно од селото, од левата страна 
на земјениот пат што води кон него.

РИЛЕВО
Гробишта - Античка некропола, се наоѓа на 

околу 300 м. источно од селото.
Кале - Античко утврдување, се наоѓа на до-

минантно возвишување на околу 700 м. североза-
падно од селото.

Кујчиште - Мерата - Средновековна црква, се 
наоѓа на околу 500 м. источно од селото.

РОПОТОВО
Атанавчица - Средновековна црква со некро-

пола, се наоѓа на околу 1,3 км.  североисточно од 
селото.

СЕЛЦЕ
Горни гробишта (Сл.17) - Ранохристијанска 

црква со некропола, се наоѓа на околу 800 м. ис-
точно од селото.

Мечка (Сл.3) - Населба од енеолитско време, 
се наоѓа на околу 840 м. југозападно од селото и 
на околу 2,5 км, југоисточно од локалитетот Ѓуму-
шица, Прилеп. (Димитриоски Т., 2013, 92-97, сл. 
137-144, Т.V, 1-13)

Ќерамидница - Работилница за изработка на 
градежна керамика, се наоѓа на околу 500 м. ис-
точно од селото.

СЕНОКОС
Манастирче (Сл.18) - Средновековна црква 

со некропола, се наоѓа на околу 2 км. северно од 
селото. 

Самовилец  (Сл.6) - Населба од бронзено, 
железно и римско време, се наоѓа на околу 650 
м. југоисточно од селото Мало Мраморани и на 
околу 1,8 км. југоисточно од селото Сенокос, во 
западното подножје на планината Негреа. (Дими-
триоски Т., 2009, 125-131, сл. 115-120; Димитрио-
ски Т., 2013, 89-90, сл. 132-136. Т.IV, 1-8)

СЛЕПЧЕ
Соколица – Римска некропола и ранох-

ристијанска црква, се наоѓа на околу 800 м. јужно 
од селото, на границата со атарот на селото Бра-
илово. (Лилчиќ В., 1984, 94-95; Лилчиќ В., 2002, 
957, 958)

ТОПЛИЦА
Курилово - Стара црква - Средновековна 

црква со некропола, се наоѓа на доминантно воз-
вишување на околу 2,6 км. југоисточно од село-
то, односно 600 м. од магистралниот пат Прилеп 
- Градско.

ТОПОЛЧАНИ
Дупен камен – Античко утврдување, се наоѓа 

на доминантно возвишение на околу 400 м. севе-
роисточно од Тополчани.

Стара црква (Сл.13) - Ранохристијанска црк-
ва и наод на мермерна римсковременска скулп-
тура од типот „голема Херкуланка“, се наоѓа на 
источниот влез во селото, веднаш покрај асфалт-
ниот пат што минува низ него од неговата десна 
страна.

Џаферица - Ајдиница - Населба од неолитско 
време, се наоѓа на околу 2,7 км. североистично од 
селото. (Миткоски А., 2012, 8, Т.I и II)

ЦРНИЛИШТЕ
Кукулајца – Античко утврдување, се наоѓа на 

доминантен карпест рид на околу 500 м. источно 
од селото, веднаш над железничката пруга Скопје 
- Битола.

ЧАНИШТЕ
Богданова нива - Анѓелески ниви - Праисто-

риска некропола, се наоѓа на околу 220 м. источно 
од локалитетот Преслапта и на околу 400 м. југо-
западно од локалитетот Богданова нива. 

Варошица (Сл.10) - Населба од римско време, 
се наоѓа на околу 2,6 км. југозападно од селото.

Главицата - Праисториска населба, се наоѓа 
на околу 700 м. југоисточно од селото. (Димитри-
оски Т., 2002, 122)

Говедарникот - Тумул од железно време, се 
наоѓа на околу 2,9 км. југозападно од селото, на 
500 м. јужно од локалитетот Турски Ливаѓе и 850 
м. југоисточно од локалитетот Острилата на патот 
за селото Маково. 

Голиот рид - Населба од доцноантичко време, 
се наоѓа на околу 1,8 км. јужно од селото и на око-
лу 500 м. југозападно од локалитетот Пуров Дол. 
(Димитриоски Т., 2002, 122)

Дашков гроб - Тумул од железно време, се на-
оѓа на околу 1,9 км. северозападно од селото. 

Ѓерамиди - Населба од неолитско и енеолит-
ско време и тумул од железно време, се наоѓа на 
околу 500 м. северозападно од селото и на околу 
300 м. југозападно од Крушевичка Река. (Мит-
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коски А., 2010, 52, 54, Т.III, Т.IV, 4-6, 11, 12, 15, 
16, 19; Миткоски А., 2017-в, 140, 143, Т.III, 1-9, 
Т.IV, 10-15; Mitkoski A., 2018, 137-184)

Ѓуркоа нива - Тумули од железно време, се 
наоѓаат на околу 2,8 км. западно од селото Ча-
ниште. (Миткоски А., 2017-а, 107, Т.II, 1)

Каменица - Тумул од железно време, се наоѓа 
на околу 2,3 км. северозападно од селото. 

Кукулати камен - Праисториска населба, се 
наоѓа на околу 2,1 км. југоисточно од селото. 

Лочката - Три тумули од железно време, се на-
оѓаат на околу 2,1 км. северно од селото. 

Маленица - Населба од доцноантичко време, 
се наоѓа на левиот брег на Црна Река, на околу 1 
км. југозападно од т.н. Расимбегов мост и на око-
лу 2,8 км. североисточно од селото. 

Острилата - Маково - Тумули од железно 
време, се наоѓаат на околу 3,2 км. југозападно 
од селото и на околу 850 м. од локалитетот Тур-
ски Ливаѓе, покрај патот Чаниште – Маково, кој 
всушност локалитетот го дели на два дела. 

Острилата - Тапанот - Тумул од железно вре-
ме, се наоѓа на околу 650 м. југоисточно од селото, 
десно од патот за локалитетот Чебрен. (Миткоски 
А., 2010, 50; Миткоски А., 2017-а, 107, Т.II, 2) 

Попов Нос (Сл.5) - Тумул од бронзено и же-
лезно време и раниот среден век, се наоѓа на око-
лу 2,3 км. североисточно од селото, на околу 300 
м. североисточно од локалитетот Лочката и на 
околу 460 м. од локалитетот Три Кладенци.

Преслапта - Некропола од античко време, се 
наоѓа на околу 1,7 км. источно од селото, односно 
во продолжение на локалитетот Богданова Нива - 
Анѓелески Ниви.

Простиот камен (Сл.12) - Тумул од железно 
време, се наоѓа на околу 170 м. североисточно 
од последните куќи на селото. (Димитриоски Т., 
2002, 119)

Пуров дол (Сл.15) - Населба од доцноантичко 
време, се наоѓа на околу 1,5 км. југоисточно од 
селото и на околу 500 м. североисточно од лока-
литетот Голиот Рид. (Димитриоски Т., 2002, 123)

Рамни Трла - Козарникот - Средновековна 
црква, се наоѓа на околу 3,2 км. југоисточно од се-
лото на левиот брег на Црна Река. (Димитриоски 
Т., 2002, 124)

Ташова ливада - Населба од праисториско и 
античко време, се наоѓа на околу 1,2 км. југоис-
точно од селото и на околу 500 м. јужно од лока-
литетот Главицата, на левиот брег на Крушевичка 
Река. (Димитриоски Т., 2002, 123; Миткоски А., 
2017-а, 107)

Три Кладенци - Стела од античко време, се 
наоѓа на околу 2 км. североисточно од селото и на 
околу 400 м. југоисточно од локалитетот Попов 
Нос. (Димитриоски Т., 2002, 120)

Турски Ливаѓе - Населба од римско време, се 
наоѓа на околу 2,5 км. југозападно од селото и на 
околу 600 м. југоисточно од патот за селото Ма-
ково. 

Цветково Трло - Некропола од античко време, 
се наоѓа на околу 3 км. југоисточно од селото и на 
околу 200 м. северозападно од локалитетот Рамни 
Трла - Козарникот. 

Чакрева корија - Чочка - Тумули од железно-
то време, се наоѓаат на околу 1 км. северозападно 
од селото. 

Чука - Тумули од железното време, се наоѓаат 
на околу 2 км. југозападно од селото, покрај патот 
за село Маково. 

ЧЕПИГОВО
Баблеица - Дел од античката населба Стибера, 

се наоѓа пред западниот влез во селото, од левата 
страна на реката Блато.

ШЕЛЕВЕРЦИ
Каракамен - Населба од енеолитско и доцно-

античко време, се наоѓа на околу 700 м. североза-
падно од селото. (Миткоски А., 2012, 7-17)

Комарчани - Бучало - Населба од неолитско 
време, се наоѓа на околу 1 км. североисточно од 
селото (Миткоски А., 2017-в, 133)

Корбоец - Долна чешма - Населба од железно 
и античко време, се наоѓа на околу 800 м. југоза-
падно од селото.

ШТАВИЦА
Зарид - Некропола од железно време, се наоѓа 

на околу 300 м. јужно од селото. (Димитриоски Т., 
2009, 110-112, сл. 101-103)

Крсто - Доцноантичка некропола, се наоѓа на 
околу 600 м. западно од селото и 300 м. јужно од 
асфалтниот пат Прилеп - Витолиште.

КРУШЕВО

АЛДАНЦИ
Разбојна дупка - Гробница издлабена во кар-

па од т.н. „македонски тип“, се наоѓа на околу 1 
км. североисточно од селото и на околу 1 км. југо-
западно од локалитетот Кале - Норово/Локвени. 
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(Миткоски А., 1996, 141; Миткоски А., 1996, 92; 
Лилчиќ В., 2009, 169)

АРИЛЕВО
Црква Св. Атанасие - Средновековна црква 

со некропола, се наоѓа на околу 300 м. источно 
од селото.

СВЕТОМИТРАНИ
Горно Стеже - Античка населба, се наоѓа на 

околу 500 м. североисточно од селото.
Дабје - Праисториска и античка населба, се 

наоѓа на околу 700 м. северозападно од селото.

Котлина - Некропола од римски период, се на-
оѓа на околу 500 м. јужно од селото.  

Шлемочешма - Рабачица - Некропола од 
римски период, се наоѓа на околу 300 м. јужно од 
селото.  

Шлемочешма - Дрварски пат - Античка на-
селба, се наоѓа на околу 700 м. јужно од селото.

Чука - Населба од неолитско време, се наоѓа 
на околу 1,5 км. североисточно од селото.

ТУРСКО ПОДВИС
Бавчи - Некропола од римски период, се наоѓа 

на околу 500 м. југозападно од селото.  

* Фото документација: изработија Миткоски 
А. и Темелкоски Д.

The geo-survey on the territory of the municipal-
ities of Prilep, Dolneni, Krivogaštani and Kruševo  
which were carried by the National Institution for 
Conservation and  the Museum of Prilep in the year 
of 2019, have confirmed the data about a large num-
ber of archaeological sites on this territory, which are 
included in the Archaeological map of the Republic 
of Macedonia. However, we have some misunder-
standing in reference of the position, as well as the ty-
pology and their chronology of these sites. Through-

out the project work we made evidence of some new 
archaeological sites (settlements, necropolis and re-
ligious edifices), from the Prehistoric period, Antiq-
uity, and the Middle Ages. The second phase of the 
project was making maps (by taking sections from 
the google map), from the populated areas, where 
these sites are noted. These maps, with written data, 
a selection of photos and technical documentation are 
registred in the evidence form for each particular site.

Aleksandar MITKOSKI, Duško TEMELKOSKI

THE GEO-SURVEY ON THE TERRITORY OF THE MUNICPALITIES OF PRILEP, 
DOLNENI, KRIVOGAŠTANI AND KRUŠEVO

Summary
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01 – Пашино Рувци, Чука - Могилани

02 – Лопатица, Големи камен
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03 – Селце, Мечка

04 – Мажучиште, Ридот
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05 – Чаниште, Попов нос

06 – Сенокос, Самовилец
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07 – Прилеп, Баба - Горни Чаир

08 – Прилепец , Долиште
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09 – Чаниште, Турски Ливаѓе

10 – Чаниште, Варошица
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11 – Лопатица, Германски Кладенец

12 – Чаниште, Простиот Камен
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13 – Тополчани, Стара црква

14 – Беловодица, Селиште
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15 – Чаниште, Пуров Дол

16 – Беровци, Стара црква
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17 – Селце, Горни Гробишта

18 – Сенокос, Манастирче


