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„ ....... Кад неко остане бескућник, народ га жали и помаже. Када народ
остане без своје старе куће, ко ће га онда жалити. Нико му не може помоћи.
Зато не дозволимо да постанемо бескућни народ. Ништа нам се теже не
може догодити. Нико нас неће препознати а будућност ће нам бити
неизвесна. Будући нараштаји никада нам то неће опростити. Кућа је наша
велика суштина. Чувајмо је да би очували истину о себи. Истина ће бити
потпунија ако поред куће очувамо све друго што је човек, захваљујући њој,
створио да би опстао, људскије и хуманије живео.......“
Радомир Станић
„О смислу заштите споменика народног градитељства“
Гласник друштва конзерватора бр. 15/91. Београд
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Општина Осечина налази се у западној Србији, у оквиру
Колубарског округа. Седиште општине, варошица Осечина,
смештена је са обе стране магистралног пута Ваљево-Лозница око
32 километра северозападно од Ваљева. Општина се простире у
брдско-планинском појасу, лево и десно од обала реке Јадра. Већи
део територије размештен је по падинама и обронцима околних
планина Цера, Медведника и Соколских планина. Општина се
састоји од 20 насеља: Бастав, Белотић, Братачић, Царина,
Драгијевица, Драгодол, Горње Црниљево, Гуњаци, Комирић,
Коњиц, Коњуша, Лопатањ, Осечина, Остружањ, Пецка, Плужац,
Сирдија, Скадар и Туђин. По попису становништва из 2002. године у
општини је живело 15.135 становника. Центар и седиште локалне
самоуправе Осечина има преко 3.000 становника. Налази се на
надморској висини од око 210 метара. Друго насеље збијеног типа у
општини је варошица Пецка са око 500 житеља. Остало
становништво живи у преосталих 18 сеоских насеља. Осечински
крај је познат по воћарству, пре свега по производњи шљива, малина
и купина. Под воћњацима се налази око три хиљаде хектара. У част
шљиве у Осечини се сваке године у августу организује
манифестација "Сајам шљива".
Простор Осечине представља место сучељавања три
историјско-географске регије: Подгорине, Азбуковице и Рађевине.
Као и у целој западној Србији, у висинском погледу издвајају се три
целине.Прва је низија, којој припада равница око доњих токова
Јадра и Пецке. Друга је побрђе, које чине Поцерина, брежуљкасти
делови Јадра, Рађевине и Азбуковице и Подгорине. Трећа је висија у
коју убрајамо Подрињско-ваљевске планине. Низијом су обухваћене
равнице приближно до 200 m висине. Терени ван речних долина, од
120 до 200 m, прикључени су побрђу јер су најчешће заталасани и
распрострањени готово по целом региону где се смењују са вишим
облицима рељефа што онемогућава њихово јасно издвајање. Побрђе
захвата близу 60% територије региона. Простире се измећу Дрине на
западу, Колубаре на истоку, Мачве и ниске Посавине на северу и
планина на југу. Основно обележје овог рељефа су заталасане
површи испресецане долинама многобројних водотокова. Крупније
црте рељефа настале су тектонским путем као речне долине Јадра,
Пецке и других река, многобројни одсеци (прегиби) и узвишења.
Управо заталасаности и испресецаност терена водотоковима, те
често велики нагиби терена чине овај простор непогодним за развој
копнених комуникација све до индустријског доба. Често се и данас
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стиче утисак да се ради о јако пасивним крајевима, иако се налази на
надморској висини испод 500 m. Планине региона представљају
наставак рудних планина источне Босне. На југозападу, поред Дрине
пружају се подрињске планине које се протежу од Гучева на
северозападу, преко Борање, Јагодње и Соколске планине до Бобије
на југоистоку. На њих се наставља венац ваљевских планина који
чине Медведник, Јабланик, Повлен, Маљен и Сувобор. Пружају се
динарски (смер северозапад –југоисток). Овај планински венац је
дуг 110 km. Соколска планина раздваја Азбуковицу и Рађевину.
Сложеног је геолошког састава (дијабаз - рожначка серија и друге
стене). Дуга је око 15 km и она припада групи ниских планина
(Рожањ 973 m). Бобија је једина Подрињска планина средње висине.
Сличног је геолошког састава као Соколска планина. Највиши врх,
Торничка Бобија (1272 m), диже се са површи високе 1000 m. На
теренима подрињских планина, изграђеним од кречњака и доломита,
јављају се облици крашког рељефа. Поред ретких јама, пећина и
увала, најчешће се сусрећу вртаче. Медведник (1244 m) и Јабланик
(1275 m) раздвајају Ваљевску котлину и Азбуковицу. Изграђене су
од кречњака, шкриљаца и серпентина. Заравни са којих се дижу
највиши врхови су под пашњацима, а знатне површине су и под
шумом. Цер са Иверком је најсевернија планина у региону. Пружа се
динарски. Планина је обрасла шумом. Било Цера изграђено је од
гранита. Иверак и Цер су некада представљали јединствену планину
(и Иверак је од гранита). Када је река Лешница дуж раседа усекла
своју долину, Иверак је одвојен од Цера. Влашић (457 m) се пружа
динарски, између горњих токова Јадра и Тамнаве. То је ниска,
делимично пошумљена планина изграђена од шкриљаца.
Сава одводњава целу територију региона јер све реке непосредно
или посредно њој шаљу воду. У брдско-планинском делу региона
реке имају велике падове, граде многе брзаке, протичу кроз
живописне клисурасте а каткад и кањонске долине. Високи
водостаји на рекама јављају се у пролеће и у касну јесен, а ниски
крајем лета или почетком јесени и зими. Овакав режим вода чини да
су у одређеним деловима године поједини крајеви комуникацијски
били потпуно одсечени од остатка света. На брежуљкастим
теренима региона преовлађују параподзоли и то посебно у
Поцерини, на источном ободу Колубарског басена, местимично у
Подгорини и Јадру и на другим местима. Ово је
најраспрострањенији тип земљишта у региону. Углавном је
формиран на неогеним глинама. Овај тип тла задржава воду на
непропустљивом делу профила, светлије је боје, а производна
вредност му је углавном ниска. Више терене прекрива
параподзоласто скелетоидно земљиште које је нарочито
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распрострањено измећу Ваљева, Уба, Коцељеве и Осечине, затим на
Церу, Иверку, Влашићу и другим површинама. Погодније је за
гајење воћа и за шумску вегетацију него за ратарску производњу.
Ова земљишта су у прошлости играла јако малу улогу у узгоју
ратарских култура. Тако да и праисторијска и античка насеља која се
налазе на њима заузимају простор на граници између ових
земљишта и алувијалних равни, где је усмеререна земљорадња.
Изгледа да је овај простр са парапозолом у време антике био углавно
прекривен шумама. У брдско-планинским пределима на
шкриљцима, кречњањцима, доломитима, пешчарима, магматским и
другим стенама, образовани су разни типови смеђих земљишта.
Плодност им је различита, али посматрана у целини није велика. Ова
земљишта су предодређена за шумску и травну вегетацију (ливаде и
пашњаке).
На многим планинским странама, обешумљеним и оголелим,
посебно оним изграђеним од меких, вододржљивих стена, развила
су се ерозина земљишта, па неки од тих терена спадају у ерозијом
најугроженије у Србији. Вода односи растресити површински слој
земљишта и образује вододерине и јаруге (Азбуковица, Рађевина и
многи други терени). Понегде је ерозивни процес толико одмакао да
је растресити педолошки покривач скинут све до матичних стена.
Оголела каменита подлога може се видети и на нижим теренима са
блажим нагибима. Ерозијом су деградиране и знатне обрадиве
површине па и многе под шумском и травном вегетацијом. Ерозије,
којима је изложен велики број трена у северозападној Србији, могле
су да униште и велики број археолошки локалитета који се налазе на
оваквинм теренима, посебно на ивицама брежуљака или самој
падини, и на тај начин битно измене археолошку слику овог
простора.
Шуме су до краја ХVIII века прекривале највећи део региона,
као и многе друге крајеве Србије. Нарасле потребе за обрадивим
површинама и дрветом задовољаване су крчењем шуме. Од укупне
површине региона на шуме долази око 30%.
На већим висинама шуме су различитог састава. До 600 m
висине, на киселим, плитким, скелетоидним земљиштима
образованим на кристаластим шкриљцима, пешчарима и сличним
стенама, налазе се шуме цера и сладуна. Оне су често проређене и
по правилу заузимају присојне стране. На сличним теренима, на
висини од 600 до 900 m, сусрећу се шуме храста китњака. На бољим
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земљиштима расте и цер, а ређе и црни јасен. У појасу храстових
шума, али и изнад њих до највећих висина, јављају се букове шуме.
По правилу заузимају осојне и слабије осунчане терене са
влажнијом и дубљом подлогом. У неким мешовитим листопадним
шумама поред букве расте и бели и црни граб, бели јасен, липа,
јавор и друго дрвеће. Низијска буква среће се и на 200 m надморске
виснне, а на већим висинама, где је мање топлоте и краћи
вегетациони период, расте брдска буква.
У брежуљкастом делу региона неогене таложне стене јављају
се на површини. Распрострањене су у Поцерини, нижим деловима
Рађевине и Јадра, као и у пространом Колубарском басену.
Кречњачке стене јављају се у виду мањих оаза и у Подгорини, Јадру,
Рађевини, Поцерини. Највећи део Подгорине изграђен је од
кристаластих шкриљаца, пешчара и других старијих стена.
У планинском делу регнона и његовој подгорини најчешће
сусрећемо шкриљце, серпентине, кречњаке, доломите, граните,
гранодиорите, дацито-андезите, дијабаз-рожну серију, као и друге
стене различитог порекла и старости. За овакав геолошки састав
везане су појаве разноврсног рудног блага. На малој територији
региона сусрећу се бројне појаве руда и минерала. Позната су
лежишта већег броја руда метала (антимона, олова и цинка, гвожђа,
бакра, живе, никла и калаја), глине, кварцног песка и других
сировина које се користе као грађевински материјал.
Подрињске планине, међу европским налазиштима,
располажу највећим лежиштима антимонових руда. Овај рудни
појас пружа се од Гучева на северозападу, преко Јагодње до Повлена
на југоистоку. Управо ове области су у прошлости биле најбогатије
лежиштима сребра и олова. Руде овог метала јављају се и у
Подгорини (подгорска рудна област), под Медведником (Црвене
стене) и Повленом (Брезовица и Вујиновача).
У подрињској рудној области лоцирана су лежишта и осталих
метала. Олово и цинк се најчешће јављају заједно. Овакве руде
садрже и известан проценат сребра, пирита, бакра, бизмута,
кадмијума и других примеса (полиметалне руде). Међутим, познате
су и појаве само оловних руда (монометалне руде). Најзначајнија су
налазишта Велики мајдан, Бобија, Тисовик, Крушик, Постење и др.
Лежишта Тисовик и Крушик налазе се на падинама Медведника, у
селу Драгодол. У њима се јавља монометална руда олова (церузит)
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са високим процентом метала, али су до сада откривене скромне
резерве руде.
Највећи број лежишта гвоздене руде уочен је у Рађевини, западно и
северозападно од Крупња.
Лежишта руде бакра лоцирана су у северозападној
Азбуковици (Велики мајдан, Вук, Крам, Липник и друга), и у
подручју Медведника и Бобије (Ребељ, Врагочаница, Пољане,
Савковићи, Новаковићи и друга). Појаве живиних руда уочене су у
Азбуковици (Горња Љубовиђа и Драгодол) и Подгорини
(југоисточно од Осечине). У пределу Цера откривене су појаве
калаја.
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ОСЕЧИНА У ПРАИСТОРИЈИ
Регион Осечине налази се у јужном, периферном делу
Панонске низије и представља границу између равничарског и
планинског појаса рељефа. Таква локација погодна је за развој
сточарства и у мањој мери земљорадње, традиционалних привреда
праисторијских
заједница
и
других
прединдустријских
друштава. Такође, на овом простору су присутна лежишта бакра и
калаја, основних сировина које се користе у бронзано доба.
Праисторија означава период који почиње са појавом првих
рукотворина (око 2,5 милиона година) и завршава са интензивном
употребом
писма
и
писаних
докумената. Традиционално,
праисторијски период дели се на старије (палеолит), средње
(мезолит) и млађе (неолит) камено доба и даље на бакарно, бронзано
и гвоздено доба. Ова подела прошлости, заснована на врсти
материјала и начину његове обраде приликом израде оруђа и оружја.
Она представља само оквир за разумевање временских и економских
односа у прошлости. На територији Србије, праисторијски период
људског развоја завршава се римским освајањима, када је читав
Балкан пао под власт Римљана. Са њиховим доласком на ове
просторе долази и до интензивне употребе писма. И поред тога,
помен многих крајева у сачуваним историјским изворима је
безначајан па је једини начин проучавања овог периода могућ преко
студија материјалне културе (археологије). Све до краја 14. и
почетка 15. века познат је и очуван изузетно мали број писаних
докумената везаних за простор северозападне Србије у целости.
У периоду старијег каменог доба човек је, као привремена
станишта, користио пећине, заклоне под стенама и станице
(кампове) на отвореном простору. У економији доминирају лов
животиња, риболов и сакупљање биљака из природе. Људи живе у
мањим заједницима, сачињене од једне или неколико породица, које
су у сталном покрету и потрази за храном. Мобилност заједница
усклађена је са годишњим циклусом коришћења ресурса из биљних
и животињских врста на одређеној територији. Током кретања, у
краћем или дужем временском интервалу, бораве на појединим
стаништима која прилагођавају животним потребама. Током
палеолита, човек је, у биолошком смислу, постао оно што данас
јесте. Усвојио је употребу ватре и достигао значајан ниво
материјалне културе. Велике промене, које су регистроване у развоју
нових технологија, показују како се човек адаптирао у културном и
друштвеном смислу на свет који га окружује. Разноврсност оруђа
указује на широк спектар специјализованих активности, док налази
гробова сведоче о постојању култа и значају идеологије у животима
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ловачко-сакупљачких заједница. Такође, старије камено доба
представља време у коме су остварена најстарија уметничка дела,
цртежи и гравуре на зидовима пећина, скулптуре, рељефи. У
областима Централног Балкана ретки су истражени локалитети из
овог дугог периода људског развоја (од 500000 до око
10000.г.п.н.е). Најважнији налази откривени су у пећини Рисовачи
код Аранђеловца, Јерининој пећини код Крагујевца, Шалитреној
пећини код Мионице, као и у близини Вршца и Књажевца. У
области Осечине засад нема регистрованих налазишта из овог
периода, пошто веза пећине Камењаче у Туђину са палеолитом није
потврђена на адекватан начин. Међутим, то не значи да их није било,
већ да је интензивно ерозионо обликовање рељефа могло утицати на
губитак археолошких трагова или њихово депоновање на веће
дубине. Други фактор је слаба систематска истраженост овог
периода.
Мезолит је период који је трајао око 2000 година (10000-8000
или 8000-6000. г.п.н.е), у оквиру којих се наставља традиција
палеолитског начина живота и опстанка применом већ освојених
технологија. Међутим, ово је време у коме долази и до извесних
технолошких иновација које се огледају у микролитизацији и
стандардизацији камене индустрије. То значи да настају композитне
алатке, те да су камени микролити усађивани у коштане или дрвене
дршке. На тај начин формирано оруђе и оружје може се дуже и
ефикасније користити за различите намене. Мезолитске заједнице и
даље користе пећине и поткапине, али се успостављају и прва трајна
насеља у нарочито погодним микро-регијама, у којима се налазе
одређени извори сировина неопходни за њихов опстанак. На
територији Србије, локалитети из овог периода заступљени су у
области Ђердапа, где је откривена култура Лепенског Вира. На
простору Осечине или њеној широј околини нема регистрованих
локалитета из овог периода.
Неолит је праисторијски период који су обележиле велике
друштвене и економске промене. То је време када је човек
припитомио прве биљке и животиње и почео да производи храну.
Такође, ова епоха је обележена и формирањем сталних насеља и
овладавањем и применом нових технологија, као што је израда
грнчарије, обрада камена глачањем и нови начини изградње
кућа. Постоје бројни локалитети из тог периода на територији
Србије. Ово је први праисторијски период који је археолошки
документован у осечинском крају. У долини Јадра могу се наћи
трагови Старчевачке културе (око 6200.г.п.н.е), културног комплекса
који је регистрован на простору суседних региона и земаља. Насеља
ове културе махом су првобитно основана у плодним долинма
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великих река, док се крајем неолитског периода појављују и у
брдовитим областима. Куће су изграђене од блата, мешавином глине
и песка, углавном у облику полуукопаних шаторастих колиба.
Становништво је усмерено на производну економију, пољопривреду,
сточарство и лов. У свакодневном животу коришћен је широк
спектар сировина, од којих је глина служила за израду црвене,
лоптасте грнчарије и антропоморфних и животињских скулптура,
ритуалних жртвеника и сличних предмета. У исто врем камен, кост и

рог су коришћени за израду разноразног оруђа, привезака и
украсних предмета.
До следеће значајне промене у развоју људског друштва долази
увођењем металургије и употребом металних предмета током
Винчанске културе (око 5500.г.п.н.е). Примарни центри ове културе
сконцентрисани су у Шумадији и Банату док се касније шири по
читавом Балкану. Становници винчанске културе достигли су висок
ниво у развоју грнчарства, индустрије глачаног камена и изради
предмета од кости. Поред тога, уз усавршавање старијих вештина,
откривена је и утемељена потпуно нова технологија–металургија
бакра. Становништво је било веома активно укључено у занатство,
пољопривреду и сточарство, као и у размени добара са заједницама
суседних подручја. Бројни су подаци који указују на постојање
насеља из овог периода на простору око осечине. Остаци насеобина
су размештени поред речних токова, на обалама река или на високим
гредама, као и на неприступачним локацијама, где имају улогу
праисторијских утврђења. Равничарска насеља, кактад ушорена,
састоје се од правоугаоних кућа, изграђених од плетера и лепа. У
неким случајевима, у кућама су забележени остаци огњишта или
пећи. Док су у двориштима налажени остаци јама различитих
13

намена (силоси, отпадне јаме...). Померања становништва ка брдскопланинском појасу може се довести у везу са порастом броја житеља
у равничарским пределима Посавине, Дрине и Колубаре. Уједно је
утицала криза која је настала услед исцрпљивања ресурса. Постоје
поуздани подаци за 5 локалитета из овог периода који показују да је
осечански крај био насељен током касног неолита. Међутим, већина
од тих локалитета није археолошки истражена. Мања истраживања
вршена су на локалитету Панађуриште у Комирићу. Према
површинским остацима спадају у мања насеља винчанске културе.
Током металних доба, културна слика ширег простора
северозападне Србије донекле се променила. Нове технологије су
стално усвајане а старе усавршаване. Највећи број иновација
примењен је на пољу металургије (бакар, бронза, гвожђе). Са друге
стране начин живота и становања није много измењен. Главне
привредне гране су и даље сточарство и земљорадња. Експлоатација
рудних богатстава и развој металургије доводе до промена у
структури дотадашњег друштва, начину мишљења и веровања.
Стварају се нове професије и специјалности, док се занатство и
трговина развијају у правом смислу те речи. Расте могућност за
богаћење што за последицу има социјално раслојавање и стварање
повлашћене друштвене класе. Ово је време демографске експанзије,
формирања првих племена и етничких заједница са различитим
типовима друштвене организације. Поједина друштва на истом
географском терену су била егалитарна и децентрализована, док се
код других примећује висок степен централизације, хијерархије и
социјалног раслојавања. Услед бројних промена долази и до честих
сукоба племенских заједница, а самим тим и до масовне производње
оружја. Оваква слика остаће мање-више не промењена све до
римских освајања. Откривени су бројни археолошки локалитети
металних доба у западној Србији, а велики број налазишта из
бакарног, бронзаног и гвозденог доба забележен је на територији
општине Осечина.
Основна карактеристика ове области током бронзаног и
гвозденог доба су бројне велике хумке од земље и камена, назване
тумули, које су насипане као врста надгробног обележја појединца
или већег броја чланова заједнице. Њихова појава на Балканском
полуострву повезује се са продорима номадских популација из
јужних руских степа. Ова миграција становништва често се доводи
у везу са миграцијом Индоевропљана. Мада, је ова теорија о доласку
великих група становништва, у последње време, доведена у питање.
Извесно је да су се у то време на територији централног Балкана, као
и у области Рађевине и Јадра, одиграле велике промене. Од почетка
металног доба па надаље, скоро све до почетка гвозденог доба, може
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се пратити етногенеза племена и народа који су описани у античким
историјским изворима. Промене које су се догодиле на територији
Рађевине и Подгорине, у поређењу са ранијим каменим добом,
огледају се у појави бројних монументалних хумки, које се јављају
на великом броју налазишта. Те хумке су, често 20 до 30 m у
пречнику и до 2 m висине. Подигнуте су изоловане или у групама од
по неколико десетина. Ова монументална гробна обележја присутна
су у региону Подгорине у свим периодима металних доба. Тумули
који су до сада истражени класификовани су у различите фазаме
бронзаног доба, ређе у гвоздено доба. Због појединих недостатка
спроведених истраживања, већину тумула је веома тешко
хронолошки детерминисати.
Белотић–Бела Црква је културна група раног бронзаног доба,
која је захватала подручје западне Србије. Дефинисана је према
локалитетима Шумар у Белотићу и Церик-Бандера у Белој Цркви, од
стране знаменитих археолога Милутина и Драге Гарашанин.
Налазишта из овог раздобља су Белотић, Бела Црква, Толисавац,
Баре, Љуљаци, Лучани, Крива река и друга. Окарактерисана су
гробовима под хумкама, у којима су примењивана оба ритуала
сахрањивања–кремација и инхумација покојника. Гробови са
кремираним остацима јављају се у два основна типа. Сахране у
урнама и они код којих је спаљивање вршено на издвојеној ломачи а
спаљени остаци костију и су и стављани у хумку без посуда. Са
друге стране, код скелетног сахрањивања тело покојника, у згрченом
или опруженом положају, постављано је или у земљу или у камену
конструкцију. Хумке су распоређене у мање или веће групе,
прављене су насуте земље а неке су имале "плашт" (омотач) од
камена. У средње бронзано доба запажа се повезаност културне
групе Белотић–Беле Цркве и Ватинске културе, на основу чега је
Милутин Гарашанин издвојио западносрпску варијанту ватинске
групе. Главни локалитети из овог раздобља су Белотић, Бела Црква,
Врањани код Пожеге, Гуча и Лучани у Драгачеву.
Према мишљењу Драге Гарашанин, начин сахране у хумкама
овог периода везан је за погребни ритуал који са собом доносе
индоевропска степска племена. Под овим хумкама сахрањивање је
вршено инхумирањем при чему је гроб мушкарца, као старешине
породичне заједнице, био посебно истакнут (на пример, гроб 24-25 у
Белој Цркви-хумка I, или у хумци II некрополе у Белој Цркви).
Састав и конструкција ових хумки упућују на тесне везе са
подручјем руских степа. према Д. Гарашанин у овим гробовима
уочава се посебно поштовање и одавање почасти мушкарцу, што
упућује на патријархално уређење раних индоевропских сточара.
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Али, поред скелетних гробова са сахраном у згрченом ставу
налазимо и сахране са спаљивањем покојника (на пример, Белотић,
хумка XII), где су спаљени остаци заједно са даровима, али без
стављања у суд-урну. Псмртни остаци и предмети били су
остављени на спалишту на којем је спаљивање било извршено. Од
тог времена надаље, исти овај обичај, уз извесне промене, може се
пратити у целој области западне Србије све до римске епохе.
Период гвозденог доба (од последњих векова 2. миленијума
све до пред крај 1. миленијума п.н.е) сведочи о значајним
миграцијама становништва. Око Јадра, откривене су бројне оставе са
металним предметима, углавном алата и опреме. Ове оставе могу
бити сведочанство бурних и несигурних времена када су људи
осетили потребу да сакрију предмете од значаја. Са друге стране, не
треба искључити могућност да оставе представљају заветне дарове
божанствима или скривене депое покретних ливаца метала. Већа и
разноврснија експлоатација рудних богатстава подстиче развој
прерађивачких центара, занатства и трговине, што доводи до
популационих кретања на ширем простору, честих немира и сукоба.
У литератури су познати налази из бронзаних предмета из Коњуше,
за које никада није утврђен прецизан контекст. Они се најчешће
посматрају као остава. Недалеко од овог места, на вишеслојном
локалитету Црквина у Плушцу, присутни су остаци утврђеног
насеља из истог времена. У западној Србији у овом периоду бележи
се присуство и утицаји различитих култура, као што је Култура поља
са урнама и Босутска култура. У каснијим периодима гвозденог доба
(око средине 1. миленијума п.н.е) Гласиначка култура из источне
Босне извршила је значајан утицај на простор овог дела Србије.
Крајем VI и почетком V века п.н.е. појављују се тзв. кнежевски
гробови у Поморављу и западној Србија. Покојници су сахрањени
под тумулима са веома обилним даровима од злата, сребра и другим
драгоценостима. Ово је време када археологија већ може извести
неке закључке о етничкој припадности заједница које живе у
региону западне Србија. Појава Гласиначке културе у западној
Србији се традиционално објашњава као резултат инвазије
Аутаријата, најмоћнијег и бројног илирског племена тог времена,
које је живело у источној Босни. Ширење културе Гласинац из Босне
(Аутаријата) на западну Србију и појава великих кнежевских
сахрана можда указују на пресељење центара моћи ове заједнице на
нову територију.
На теренима Подгорине, Поцерине и Азбуковице постоје
примери продора гласиначког становништва и обичаја. Манифестују
се појавом тумула над сахранама и налазима са карактерисикама
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гласиначке култре. Ова појава се може пратити на много ширем
терену, који се простире јужно од ваљевских планина, где је у току
старијег гвозденог доба најпре доминантна Босутска култура, да би
се на истој територији касније почели појављивати елементи
Гласиначке културе. Историјски гледано, могло је доћи до
повремених сукоба становништва Гласинца и Босута око ресурса у
читавој западној Србији. За тадашње становнике, најбитнији ресурси
била су рудна лежишта и испаша за стоку. Област северозападне
Србије обилује и једним и другим. Овакви сукоби вероватно су се
одигравали у периоду од 650. до 450. г.п.н.е. и по свој прилици нису
били једносмерни у смислу померања граница. Власт се на
одређеним територијама сукцесивно смењивала. Присуство група
аутаријатског становништва могло је битно утицати на промене
образаца становања и економије на спорној територији.
Представници војне и политичке елите са гласиначког простора су
могли елиминисати центре домаће друштвене елите. Недовољно
знање о гвозденом добу на подручју западне Србије онемогућава
доношење поузданих закључака о становништву осечинског краја
током овог периода, између VII и V века п.н.е. Као посебна
могућност намеће мишљење да су еколошке промене могле довести
до промена устаљених образаца живљења унутар гвозденодопских
зајеница. Стог се читава заједница постепено окретала од изразито
земљорадничко-сточарске и седелачке економије ка полуномадскосточарској. Почетак промена може се пратити током калакача фазе
босутске културе, док се њихова кулминација бележи око 620.
године п.н.е. До овога су могли довести, како климатске промене
настале у време гвозденог доба, тако и антропогени фактори,
испошћавање плодне земље и чести ратови. Полуномадски живот
искључиво сточарских заједница оставља потпуно другачије
материјалне трагове од популација које су повезане са
земљорадњом. У знатно мањој мери уптребљавају грнчарију и
објекте од солидније архитектуре те насеља збијеног типа. Овакве
трагове је тешко археолошки регистровати, не само у овом делу
Србије већ и у суседним областима. Становништво се креће по
вишим планинским пределима богатим испашом, који су и данас
прекривени шумама или пашњацима и на којима је тешко
регистровати археолошки локалитет. Уједно, напуштене су равнице
око велилих река где се проширио простор под барама и мочварама.
Новија истраживања у околини Осечине показују да је, пажљивом
претрагом терена, могуће наћи остатке насеља или кампове сточара.
Тако, само у околини Белотића откривена су 4 нова насеља.
У прилог тези о промени модела привређивања
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гвозденодопских заједница иду показатељи значајних климатских
промена, које су захватиле европски континент у периоду од око
800. до око 400. године п.н.е. Максимум захлађења десио се око 600.
г.п.н.е. Пормене су регистроване на читавом евроазијском
континенту. Основне карактеристике овог периода биле су хладнија
клима, за око 2 степена у просеку, већа влажност и повећани ниво
стајаћих вода, језера и мочвара. Овакве промене могле су се
одразити на повећање површина са водом на простору Мачве, у
долинама Колубаре и Јадра, што је битно смањило површине
квалитетне обрадиве земље. Уз то, северозападна Србија је
специфична област у овом делу Балкана по веома слабо и непотпуно
дренираним земљиштима са појавом подповршинских вода на
дубини од 30 до 60 cm у распону од 3 до 6 месеци. Ова
карактеристика изузетно неповољно утиче на земљорадњу приликом
повећаног обима падавина. У исто време, простор овог дела Србије
прекривен је параподзолом и земљиштем још слабијег квалитета
које, без примене посебних агротехничких мера, даје изузетно слабе
приносе. Са друге стране, хладнија и влажнија клима повољно су
деловали на биљни покривач, код кога је довела до повећања
биомасе, посебно у областима са травнатим површинама. На
простру степа ове климатске околности довеле су до повећања
номадских популација, које су се бавиле сточарством, и демографске
и политичке експанзије Скита и Сармата. Повећање биомасе могло
је повољно деловати и на простру брдско-планинске северозападне
Србије, на окретање становништва превасходно сточарењу те на
експанзију суседних сточарских заједница Гласиначке културе која
се одиграла крајем 7 века.
Миграција Келта у Подунавље концидира са променом климе,
ка топлијој и сувљој, до које долази у периоду од 300. г.п.н.е. до 50.
г.н.е, а која је по особинама била идентична клими са краја XX века.
Доносећи са собом неке новине у земљорадњи, изгледа да су
приоритет при насељавању Келта на централни Балкан имале
области са плодном и лако обрадивом земљом, док се контрола
других ресурса (рудних лежишта) вршила посредним путем.
Дистрибуција латенских локалитета у Mачви и доњем току
Kолубаре указује на то да је главни разлог за формирње келтских
насеља била плодна земља, настала повлачењем бара и мочвара у
околини Засавице и доњем току Kолубаре. Последња насеља из
старијег гвозденог доба на простору око Осечине завршила су
живот углавном крајем калакача фазе око 900 г.п.н.е.. Климатске
промене и промене економских и просторних образаца резултовале
су и променама у друштвеним односима заједница које су
насељавале ову област. У периоду калакача фазе регистровано је 6
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градина око Осечине. У каснијим периодима налази су откривени
само на два локалитета овог типа. Са друге стране, у периоду млађег
гвозденог доба нема регистрованих насеља, а неколико опидума, са
насељима су груписани у одређеним зонама само у појасу ближем
реци Сави.
ОСЕЧИНА У РИМСКО ДОБА

Римско доба у Србија почиње крајем I века пре нове ере, након
успешне кампање римске војске, када је територија данашње Србије
постала део римске државе. Пад Западног римског царства 476.
године узима се као крај овог периода. Регион Рађевине, Подгорине
и Јадра налазилио се на периферији римске провинције Далмације.
Центар провинције био је у Салони, на обали Јадранског мора.
Након успешне кампање римске војске на Балкану током I века пре
нове ере, области Доње Саве и Западна Србија постале су део
римске провинције Илирика, територије између Јадранског мора и
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Дунава. Незадовољство
локалног
становништва
римском
владавином довело је до Панонског устанка у 6. г.н.е. Устанак је
подигнут од стране племена Бреука, који су живели у Срему, око
ушћа Дрине у Саву и Десидијата, који су живели у области
Централне Босне. Повод за устанак био је превисок порез, али
директан повод била је мобилизација локалног становништва у
римску војску. Након три дуге године Тиберије, који је био посебно
овлашћен од стране цара Октавијана Августа да води рат са
побуњеним племенима, је сломио отпор побуњеника. Ова побуна
показала је да римска држава није био толико јака, као што је то
изгледало, и да је окупациона власт направила многобројне грешке у
управљању окупираним подручјима. То је био и један од разлога да
Римљани поделе Илирик у две провинције, Панонију и Далмацију.
Након ових административних промена Западна Србија је ушла у
састав провинције Далмације, као и Јадар и Подгорина који су
смештени на крајњем северу провинције. Планински превоји Цера и
Влашића постали су граница између две покрајине, Далмације и
Паноније.
Северозападна Србија се скоро никако не помиње у античким
изворима пре римског освајања. У тренутку непосредно након
римског осавјања као становништво североисточне Далмације и
југоисточне Паноније помиње се више перегриних заједница, међу
којима је тешко повући прецизне племенске границе. На основу
Птоломејевог списа, који наводи племена према географском
положају, са великом вероватноћом може се претпоставити да је део
провинције Далмације у северозападној Србији био насељен
Диндарима (Ptol. II 16, 5). Односно, они су, како стоји код
Птоломеја, насељавали крајњи североисток провинције. Један њихов
перегрини цивитас (територијална јединица пре формирања
општинских територија) обухвато је шири простор око Скелана,
Пожеге, Ужица и Средњег Подриња. Њихов етноним посведочен је
на епиграфском споменику из Скелана (princeps civitatis Dindariorum
Aelius...). У време династије Флавијеваца, вероватно је формиран
мунципијум (општина-самоуправна јединица) Malvesiatium са
центром у Скеланима или Висибаби код Пожеге. Територија ове
самоуправе дефинисана је на основу бројних споменика са
натписима имена града и магистрата. Овом муниципијуму на
диндарској територији припадао је простор са обе стране Дрине, од
ушћа Лима и Праче у Дрину до венца Ваљевских планина на северу.
Западну границу представљала би провинцијска граница са Горњом
Мезијом. Тако да, простор ваљевских планина и Подгорине није
улазио у његове оквире. Други муниципијум, формиран на
територији овог племена, налазио се у Домавији код данашње
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Сребренице. Јужна граница самоуправе налазила се на Осату, а
северна у пределу око Дрињаче. Западна граница је нешто
проблематичнија, јер нема поузданих епиграфских потврда.
Бојановски је претпоставио да је западна граница била река Јадар са
притокама. Односно, можда чак и област око Крупња која је
припадала управи панпнских рудника (Аrgentaria Pannonica).
Формирање оба муниципја одиграло се крајем I и у II веку. Где год
поставили источну границу муниципијума Домавија, један део
диндарског простора између ваљевских планина и Тамнаве остао би
ван територије ова два муниципијума. То значи да је простор
идентичан колубарском округу остао ван муниципијалне
организације. Међутим, чини се вероватнијим да је негде на овом
простору, између Ликодре и Љига, постојало градско насеље–
муниципијум које још увек није откривено. Диндари се у анатичким
изворима појављују тек у делима писаца из I века, географа
Птломеја и Плинија Старијег. Код оба ова писца Диндари се бележе
у списку племена која насељавају римску Далмацију. Других
опширнијих података у историјскм документима нема или нису
сачувана. Треба имати на уму да је, у време гвозденог доба и
почетком римске власти, насељеност по квадратном километру била
далеко мања од данашње. У Србији, савремени просек износи око
109 становника по km². Птоломеј у свом делу пружа податке о броју
декурија које су сачињавале перегрине цивитасе на простору
провинције Далмације. Према њему, Диндари су имали 33 декурије.
Ако је декурију чинило обично 100 одраслих мушкараца, пружа се
могуђност да се израчуна минималан број становника цивитаса.
Укупан број одраслих мушкараца у овој заједници износио је око
3300. Прма антрополошким студијама просечан број деце по жени у
оквиру раног царства износио је 5, што значи да је минималан
укупан број становнока овог цивитаса у I веку износио око 17000
људи. Ово треба посматрати као оквирну информацију, која може
илустровати насељеност овог простора али може објаснити и многе
процесе на истом терену. Ако се прихвати рачунање минималног
броја становника за прве деценије римске власти на око 17000 људи
за простор Диндара на површини од око 6000 km2, што даје само 3
становника на km2. Тако малобројна популација осетљивија је на све
природне утицаје као и катастрофе, ратове, болести. Нешто
другачија ситуација била је у северозападном делу Србије, који је
припадао провинцинији Панонији. Према овим информацијама, број
мушкараца код Бреука износио је преко 35000, односно њихова
популација бројала је око 150000 људи. Према томе, простор који је
припадао Панонији просечно је насељавало око 7 становника по km2.
24

Ово би значило да је на територији данашње општине Осечина у I
веку нове ере живело само око 1000 људи.
Ако се на територију коју посматрамо примени упрошћени Милетов
модел романизације са оскудним подацима којима располажемо
може се, за сада само хипотетички, одредити стање друштвене
организације становништва јужно од Цера и слива Тамнаве. Према
овим критеријумима њихово друштво било је децентрализовано и
егалитарно. У предримском периоду нема утврђених градина,
оптиција и ковања новца, нити већих насеља. Оваква друштва
релативно лако прихватају римску власт на својој територији, док је
римска власт стимулисала романизацију њихове малобројне елите.
Ако се прихвати претпоставка да границу провинција
Далмације и Паноније у овом делу Србије чини приближно линија
реке Тамнаве и обронци Влашића, постаје јасно да су Римљани
испоштовали етничко и културно разграничење које је постојало на
овом простру пре њиховог доласка. Северно од ове линије налази се
простор под културним утицијем Скордиска, са опидумима и
насељима са традицијом латенске културе. На овом простру живе и
Бреуци, Сирмиенси и Амантини. Од доласка Келта друштво на овом
простору је централизовано, хијерархијски организовано, ратничко и
земљорадничко. Крајем I в.п.н.е. водећу политичку и војну улогу
прузимају Бреуци. Јужно од ове линије простор је насељен
Диндарима,
који
живе
у
релативно
егалитарном
и
децентрализованом друштву са основом економије на сточарству.
Период од I века наше ере означен је јачањем римске владавине,
одбраном границе дуж Дунава од непријатеља и изградњом система
утврђења (лимеса). Период од II века нове ере и прва половина III
века представља период мира и економске стабилности. Тада долази
до економског успона балканских провинција и развоја, који је
заснован на рударству и металургији. Основан је велики број
рударских насеља у која пристиже становништво из других делова
Царства, углавном занатлије и трговци. Услед тога долази и до
јачања трговине и земљорадње. Међутим, у другој половини III века
долази до нове економске кризе. Римска држава била је суочена са
нападима варварских племена и грађанским ратовима. Ипак, чини се
да балканске провинције, иако сиромашне, у овом периоду не
пропадају као неки другу делови империје. Уздрмано унутрашњим
сукобима, Царство је посебно имало тешкоћа да се одупре честим
инвазијама племена, која су нападала са циљем пљачки у Подунављу
и на подручју централног Балкана. На овим просторима забележени
су упади германских племана Маркомана и Квада 254. године, који
су оставили трагове у Јадру и Рађевини. Неке од трагова
представљају оставе новца, скривене у време инвазије, које су
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нађене у Дворској и у Доњем Црниљеву. Оне паказују да је један од
пљачкашких таласа прошао кроз Јадар и Подгорину. Инвазије
варварских племена настављене су и касније у неколико наврата. На
пример, 380. године Готи су напали Тракију, обе Мезије и
Паноније. Трагови ове кампање забележени су у региону Јадра, када
су уништена насеља, рудници и неке тврђаве. Побуна Гота добија
облике социјалне револуције у којој учествује велики број нижих
слојева локалног становништва. У побуни су порушене и попаљене
скоро све римске виле и велики број мањих места и војних утврђења.
Економија провинција више никада није обновљена. Једна од мера
римске државе у циљу одбране о варварских племене била је
административна подела Царства у 395. години, на Западно и
Источно. Подриње са Јадром и Рађевином припојено је источном
делу Римског царства. Време с краја IV и почетка V века, после
инвазије и насељавања Гота на Балкану, означило је почетак нове
економске кризе. У неким деловима државе, римска власт готово да
није ни постојала.
Организација римске државне управе у освојеним областима
подразумева изградњу путне мреже и одржавање добре
комуникације између покрајинских центара и Рима. Изграђени су
путеви од војног и стратешког значаја, који су касније имали
значајну улогу и у трговини. Главни извор података о римским
путевима представљају Итинерарији - римске карте и листе села,
градова и станица дуж путева. Итинерари садрже податке и о
удаљености између различитих места, тако да пружају корисне
информације
за
откривање
и
идентификацију
римских
насеља. Поред главних градова и насеља, често су дуж путева
изграђена утврђења и осматрачнице. Њихова функција огледа се у
пружању заштите путницима и насељима. Настала су из потребе да
се омогући неометано одвијање активности везаних за привреду у
одређеном подручју, да се спрече пљачке латрона (побуњеника и
разбојника-хајдука). Уз путеве, било је и места за промену коња
(Mutatio) и станица са јелом и спавањем (Mansio). Неколико путних
станица (Mansio) постојало је на простору Јадранске Лешнице,
Руњана и Лознице. У последњим деценијама I века, римски гувернер
Долабела почео је да гради систем путева на територији провинције
Далмације. Један од првих изграђених путева повезивао је Салону
(центар провинције Далмације, код Сплита) и Сирмијум (центар
провинције Паноније, данашња Сремска Митровица). Један део овог
пута пролазио је кроз подручје Јадра. Његова тачка прелаза преко
Дрине налази се код Зворника, где пут са босанске стране прелази на
десну обалу реке. Улазна тачка на путу, у близини Зворника, некада
је била путна станица Ад Дринум (Ad Drinum), одакле даље пут
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следи обалу Дрине до данашње Ковиљаче. Из овог места, наставља
се пут дуж северне периферије планине Гучево, а потом западним
обронцима Иверка и Видојевице, где је прешао границу покрајине,
иде даље кроз Мачву ка Сирмијуму. На овом месту један крак пута у
регионалној варијанти рачвао се према Осечини и даље ка долини
Колубаре. Историјски извори помињу да је последња станица на
путу кроз Јадар био Генсис (данашњи Јадранска Лешница), који је
такође означен као мансио. Остаци описаног пута били су видљиви
све до средине XIX века. Поред главног пута у региону Осечине,
било је и неколико регионалних и локалних путева. Посебну
економску важност могао је имати пут који је из Подриња, дуж
Љубовиђе, долазио до Прослопа и, вероватно пролазио поред
рудника дуж Тисовика и настављао даље преко обронака
Медведника.
Стварање римских провинција довело је до промена и у
начина живота. Нови градови често расту, пре свега на местима
ранијих главних аутохтоних насеља као и у близини производних и
војних центара. На територији Јадра, историјски извори помињу
само станицу Генсис (Gensis), која се налази у Јадарској
Лешници. Распоред и димензије места још увек су непознати. До
сада није било детаљних археолошких истраживања спроведених у
овој области
. Највеће насеље из овог периода налази се на Круглићу у Белотићу,
заузима површину од око 5 ha, а друго вероватно у Поповићима у
Плушцу. Мања истраживања указу да се ради о насељу са кућама
традиционалне архитектуре, вероватно збијеног типа. Налази шљаке
указују на топионичарске активности прераде гвожђа и стаклене
пасте. Регистрована утврђења у Драгијевици, Драгодолу и Лопатњу
могла су бити коришћена у периоду антике за контролу промета
путевима и експлоатације руда, као и за спречавање пљачке. На овом
терену није било значајних војних јединица, ред су одржавале само
омање милицијске постаје и патроле смештене у овим мањим
фортификацијама.
Долазак Римљана на освојено подручје, поред урбанизације,
такође, доноси промене и у организацији привредних активности.
Главна економска активност у Римском царству била је
пољопривреда. У време када је централни Балкан постао део римске
државе (I век нове ере), организација пољопривредне делатности
била је под утицајем реформе која је довела до пропасти сељакамалих произвођача и до стварања великих земљопоседа. То је перид
када се на нашем простру јавља нова врста сеоских насеља - вила
рустика (villa rustica). Ове куће налазиле су се изван града, на селу и
оне су представљале центре пољопривредних активности. На нашем
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терену простор за ова имања махом је одузет од локалних заједница
на теренима са плодном земљом. Власници имовине, који су обично
живели у граду, боравили су у вили у току прикупљања усева и
жетве, или и због рекреације и лова. Свака вила је имала Фамилиа
Рустица (Familia Rustica), односно пребивалиште радника (робова и
уговорене радне снаге), на чијем је челу био надзорник
(villicus). Поред места за становање господара и радника, у оквиру
вила налазио се велики број помоћних објеката неопходних за
обављање производне делатности (оставе за алат, опрему и
производе, стаје, радионице за поправку алата итд). Овај тип вила
грађен је у свим покрајинама римске државе. Разликују се у
величини и архитектонском концепту, које су диктирали пејзаж,
клима и градитељске традиције одређеног подручја. Виле су
подизане око градова и занатских места тако да могу релативно брзо
да допреме храну до ових урбаних центара. Постоји велики број
остатака вила рустика у Србији, али оне углавном нису систематски
истражене. У области Рађевине и Подгорине откривен је мали број
оваквих имања, што можда указује на то да на овом простору није
одузимана земља од локалних заједница. Постоји могућност да се
неким детаљнијим истраживањима открије већи број мањих вила,
фарми, које припадају домородачком становништву и које само по
основној идеји личе на римске али су скромније и далеко мањих
димензија. Велики број оваквих имања регистрован је у Колубари и
Поцерини, те их треба очекивати и на простру Осечине.
Поред пољопривреде, становништво ове области је у III веку
било укључено и у рударске активности. Претпоставља се да су
највише експлоатисане руде олова, бакра, калаја и сребра али нема
поузданих и директних доказа о рударским активностм. Међутим,
рудници на подручју Драгодола и Тисовика, познати су већ у
праисторији заједно са рударским областима Борине и Зајаче, те су
идентификовани као могући центри рударских активности.
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ОСЕЧИНА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Термин средњи век обично означава период између V и XV
века. Година пада Западног римског царства у 476. традиционално се
користи као почетак Средњег века. Крај овог периода сматра се
1453. година, када су Турци освојили Константинопољ (Цариград),
главни град Источног римског царства (Византије).
На територији Србије, рани средњи век трајао је до XI века,
развијени средњи век између X и XII века, док касни средњи век
обухвата период између XIII и XV века. Османски период почиње од
средине XV и траје све до ослобођења Србије од Турака почетком
XX века, што се поклапа са почетком индустријализације Србије.
Ретки и оскудни историјски извори и скромна археолошка
истраживања главни су разлози за слабо познавање Подгорине и
околине у раном средњем веку. Познато је да је инвазија Авара и
Словена на подручје бивше Римске империје почела у VI веку. У
циљу заустављања и спречавања даљих напада, византијски цар
Јустинијан I (527-565) изградио је и обновио велики број утврђења
дуж границе и у унутрашњости земље. Остаци тих градитељских
активности откривени су на неколико локација на Церу, док се за
неке друге у околини Осечине само претпоставља да датирају из
раног средњег века. Међутим, како је било је немогуће спречити
инвазију Авара и Словена, 602. године цео систем одбране дуж Саве
и Дунава био је уништен. Током VI и VII века уследило је
насељавање Срба и Словена. Међутим, нема података о животу Срба
у региону Осечине током првих година њиховог боравка на овим
просторима. После пораза од бугарске државе краља Самуила 1018.
године, северозападна Србија потпада под византијску власт.
Слично као у другим деловима царства, овај регион бива
инкорпориран у систем тема, војно-административне јединице са
стратегом на челу. Седиште стратега било је у Сирмијуму. Током
овог периода (XI и XII век), византијска власт више пута је била
уздрмана од стране Мађара, који су дошлу у Европу у последњем
таласу Велике сеобе и у Панонији формирали своју државу. Битке су
вођене са обе стране Саве, али тек после смрти византијског цара
Манојла Комнина (1180), Византија је изгубила контролу над овим
регионима заувек. Северозападни део Србије потпао под власт
Мађара. Такође, то је и период када је Србија стекла независност. У
области између Дунава и Саве у Горњем Срему владали су Мађари
као и подручјем јужно од Саве (укључујући и Јадар). Доњи Срем је
био организован као гранична област којом су обично управљаљли
рођаци мађарског краља. Након инвазије Татара, краљ Бела IV
(1235-1270) спровео је извесне реформе после којих је, 1247. године
29

основана бановина Мачва. У састав Мачванске бановине улази скоро
читава територија данашње северозападне Србије, док је јужна
граница бановине ишла до српске државе. Писма папе Гргура X из
1229. године показују да је ово подручје било насељено углавном
православним живљем, мада се бележи и деловање римокатоличке
цркве. Краљ Урош (1243-1276) покушао је да освоји Мачву 1268.
године. Међутим, био је поражен и ухапшен. За српског краља
Драгутина (1276-1282) била је удата Катарина, кћерка мађарског
краља Стефана V, па је он, захваљујући том браку, 1284. године на
управу добио бановину Мачву. Драгутинoва земља се у то време
назива "српска држава", а обухватала је територије на северу и
североистоку Босне и северу Србије. Изградња манастира у
Троноши везује се за личности краља Драгутина и његове жене, која
је радове на изградњи привела крају.После Драгутинове смрти,
настављене су борбе са Мађарима и област око Саве је неколико
пута мењала господаре. Тек је српски кнез Лазара успео да прошири
своју власт и осваји територије до Саве. У оснивачкој повељи
наводи се да је он поседе у Подрињу и део поседа у Јадру поклонио
манастиру Раваници. После битке код Ангоре 1402. године деспот
Стефан Лазаревић прихватио је вазалство угарског краља
Сигисмунда, који му је са Београдом доделио и бановину Мачву на
управу. То је био крај Угарске владавине у мачванској бановини, а
трагови су очувани само на одређеним местима, као што је име села
Текериш. То може бити због тога што је област Јадра и Подгорине
била насељена српским народом и за време владавине Мађара.
Током периода мира северозападна Србија је у првим деценијама
XV века доживела економски процват. Услови су били повољни за
мирнодопске активности, као што су трговина, занатство и
рударство. Деспот Стефан добио од краља Сигисмунда богат рудник
Сребреницу у источној Босни. Интензивна рударска активност у
Подгорини мора да је започела још у XIV веку. Рудници у Подрињу
брзо су привукли пажњу Дубровчана, који су већ имали бројне
колоније у Србији и Босни. Када је 1427. године на српски престо
дошао деспот Ђурађ, Београд је враћен Мађарима док је
северозападна Србија остала деспоту. За становништво овог
простора у XV веку било је важно то да је деспот Ђурађ 1433.
године успео својој држави да припоји Зворник са околним
подручјима. То је област која је интензивно трговала са Србијом,
Босном и Мађарском. Мирне комерцијалне активности биле су
озбиљно угрожене турском инвазијом на Србију 1439. године. Не
постоје сачувани подаци у изворима који се односе на активности
трговаца у Јадру током отоманског периода. Наком обнављања
Деспотовине 1444. године уследио је период интензивног рударске
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производње, трговине као и јачање броја дубровачких колонија. То
се првенствено односи на руднике Зајача, Бохорина као и рудник на
Церу. Када је Мехмед II Освајач (1451-1481) постао султан, започео
је покоравање преосталих хришћанских држава на Балкану. Он је
освојио Цариград 1453. године, а већ следеће године напади су били
усмерени на Србију. Док је турска војска пљачкала, становништво се
разбежало у свим правцима. Становници северозападне Србије су
преко Саве побегли у Мађарску. У таквој ситуацији није било услова
за мирнодопске активности. Рударска производња, међутим, није у
потпуности заустављена што се зна на основу помена рударских
јама у планини Цер из 1457. године. Махмуд-паша Анђелковић
освојио је 1458. године територије јужно од Јадра, око Ваљева, али је
тада опљачкан и простор северно од ове реке. Он је тада заузео
Јадар, након чега је уследило пљачкање села. У наредним
деценијама територијом бановине Мачве су углавном владали
Угари. До коначног пада целе области под турску власт дошло је тек
између 1518 и 1521. године.
На основу сачуваних докумената и материјалних остатака,
може се уочити да је Рађевина и Подгорина крајем средњег века
била релативно добро развијено подручје. Рударство је, као једна од
најважнијих привредних активности било сконцентрисана на
обронцима рудоносних планина. Локално становништво Подгорине
у средњем веку углавном се бавило рударством и
сточарством. Остаци великог броја сакралних споменика и старих
гробља у Подгорини, Рађевини и Јадру (Лопатањ, Белотић,
Драгодол…) сведоче о релативно густој насељености регије. Судећи
по подацима из првих турских пописа, већи део овог краја је у
позном средњем веку административно и економски био везан за трг
у Крупњу. Тако да се крупањска нахија која се помиње у првом
попису 1518. године простирала до данашње вароши Осечина.
Нешто касније око 1533. власти су формирале нову нахију Рађевину
у који улази око 20 села. Већи број ових насеља већ тада је носио
имена слична или идентична данашњим (Бастав, ВукомировићКомирић, Коњуша, Белотић, Братачић...). Број пописаних мушких
становника у том периоду кретао се око 500, што значи да је укупан
број житеља целе рађевине износио између 2500 и 3000. Насеља која
су пописана 1518. вероватно су формирана много раније током 13. и
14. века о чему сведочи и присуство средњевековних гробаља са
мраморјем у сваком од њих. Међутим, људи који данас живе у овом
региону већином нису потомци становника средњовековне
Србије. Старо становништва делимично је уништено, а делимично
расељено током турске владавине. На старим огњиштима је остао
само један мањи део житеља
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Подгорина је под Турску власт потпала, вероватно након пада
Смедерева и Деспотовине, током лета 1459. године. Налазећи се на
граничном подручју Угарске Мачванске бановине, ова област је
више пута мењала господаре током наредних седам деценија.
Мађарско-турски ратови за Подунавље окончани су битком на
Мохачком пољу, крајем августа 1526. године, када је султан
Сулејман Законодавац уништио угарску војску, а њен млади краљ
Лудовик II Јагелонац удавио се у мочвари. Пре тога, Сулејман
Величанствени је 1520. године освојио Београд.
Овладавши Смедеревом, Турци су негдашњу Деспотовину
претворили у Смедеревски санџак, који се на западу простирао до
Мачве, односно мађарске провинције Мачванске бановине.
Подгорина се нашла у новооснованом санџаку, а западно од ње
почињао је Зворнички санџак, са Мачванским пашалуком и
Рађевином у саставу Зворничког пашалука. Оваква административна
подела трајала је неколико следећих столећа, прецизније до 1804.
године, када су се те области нашле у устаничкој Србији.
Обревши се далеко од граница и сталних ратних похода,
Подгорина је, као и остале српске земље, уживала погодности
мирнијег живота. У то доба средишна турска власт била је снажна па
је успевала да у царству обезбеди поштовање Закона и владавину
реда и мира. Доступни историјски извори не пружају чињенице о
животу у Подгорини. Претпоставља се да је она у то доба била слабо
насељена, али са много шума и мало обрадиве земље. Период
мирнијег бивствовања трајао је до Великог Бечког рата (1683-1699.),
прецизније до 1688. године, када су ту приспеле Аустиријске трупе у
свом победоносном походу према југу.
Турска власт у Подгорини привремено је потиснута 1688.
године. Вероватно је било и подгорских Срба који су се придружили
српској милицији, која беше аустријска помоћна војска. Две године
касније, Турци су зауставили Хабсбуршку офанзиву, протеравши их
из предела јужно од Саве и Дунава. Године 1690. патријарх Арсеније
III Чарнојевић је заједно с око сто хиљада Срба напустио старе
српске земље на Балкану прешавши у непрегледну, мочварну и
пусту Панонију. Претпоставља се да становништво Подгорине,
будући да је било малобројно и да се налазило ван главних токова
великих избегличких колона, није узело учешћа у великој сеоби.
Оно се налазило подаље од ратних операција све до Карловачког
мира 1699. године, када је окончан шеснаестогодишњи рат.
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Подгорина, као и сверна Србија, нашла се у Београдском
пашалуку, који је у одбрамбеном систему царства заменио
изгубљени Будимски. Од Карловачког мира па до 1716. године,
односно до почетка новог аустро-турског рата, на овим просторима
владао је релативан мир. Заведена је установа пандура, коју су
чинили Срби. Они су се старали за сигурност на путевима и борбу
против масовне хајдучије . Подгорина је у првим деценијама XVIII
века била слабо насељена, па су Турци довођењем становништа
настојали да попуне ненасељене пределе. Нови аустро-турски рат
започет 1716. окончан је 1718. године повлачењем османске власти
јужно од Чачка. Граница у овом крају ишла је венцем ваљевских
планина, па се Подгорина нашла на самој граници.
Освојени турски поседи у северној Србији названи су
„Краљевина― Србија са седиштем у Београду. Она је предата на
управу аустријском велможи Александру Батембергу, у знак
захвалности за ратне заслуге. Он се показао као неспособан и
незаинтересован гувернер, али заслуге су заслуге. Све притужбе, чак
и високих бечких државних званичника који су посетили Београд и
такозвану Краљевину Србију, остале су без одјека. У то доба Срби
су служили у пешадијским јединицама које су Аустријанци звали
хајдуци иако оне са хајдуцима нису имале ништа заједничко осим
назива. Власти су у Ваљево населиле и колонију Немаца, с циљем да
овај крај економски оснаже.
Тих година трговало се ситном и крупном стоком, кожама,
медом и воском. Нова власт је порезима настојала да од народа
извуче што више. Иако проређени, житељи су на те притиске
одговарали како су знали и умели. Неретко, дешавала су се и
исељавања читавих села ка југу, односно у Турску. Вероватно је
сличних појава било и у Подгорини, јер је она због свог положаја
била у повољнијем положају у односу на северније пределе
„Краљевине― Србије.
Године 1736. Аустрија је покренула рат против Турске
настојећи да се прошири према југу. Ратовало се две године. У том
војевању превагнула је Турска страна приморавши непријатеља на
повлачење северно од река Саве и Дунава.
Турци су се повратили у бившу „Краљевину― Србију. Ваљево
и други градови поново су добили орјентални изглед. У самој
Подгорини тешко да је било бројнијих турских насеобина. Спахије
су рађе живеле у Соколу или Ваљеву, а на спахилуке су долазили по
потреби. Тада је повраћена стара подела пашалука на нахије.

Група аутора, Историја српског народа, IV/1, Београд, 1986, стр. 8.
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Подгорина је добила статус кнежине са кнежинским кнезом у
оквиру Ваљевске нахије, једне од највећих у пашалуку.
Између 1739. и 1788. године владао је релативан мир. Није се
ратовало са спољним непријатељима, али то није значило и стварни
мир за народ Подгорине и осталих предела Београдског пашалука.
Средишња турска власт све више је слабила, а самовоља појединих
гувернера, односно паша са три туга или везира била је очигледнија.
Што је област удаљенија од престонице, то су немири и несигурност
бивали чешћи и жешћи. Безвлашће или силничка самовоља
производили су све масовнију хајдучију, чак и малобројнија
исељавања у суседну Аустријску царевину. Оно малобројно
становиштво Подгорине бавило се уобичајеним ратарским
пословима. Поједине спахије доводиле су из суседних пашалука
српске породице населивши их на својим поседима. Познато је да су
се у то доба населили преци потоњих снажних родова, као што су
Солдатовићи и Ђуручићи из Братачића и други.
Пред крај XVIII столећа подгорски кнез био је чувени Илија
Бирчанин, родом из села Суводања. Његов савременик и посавски
кнез био је Алекса Ненадовић из Бранковине. Српски народ у
Београдском пашалуку дигао се на оружје против Турака у новом
аустро-турском рату (1788-1791.), који је код нас познатији као
Кочина крајина. Међу првима у устанак је загазила ваљевска нахија
на челу са кнезовима: А. Ненадовићем, Милованом Грбовићем
колубарским и Илијом Бирчанином Подгорским кнезом. Они су
ослободили Ваљево 10. марта 1788. године, као и целу нахију,
протеравши Турке у Соко Град и Ужице. У овим борбама дакако су
учествовали и житељи Подгорине. Преживели су некако те борбе,
али и поновно успостављање старе турске власти 1791. године.
Мировни уговор их је мало заклонио одредбом о амнестији.
Крај XVIII и почетак XIX столећа донео је Србима у
Београдском пашалуку велика страдања изазвана одметништвом
групе јаничарских заповедника, познатијих као дахије. Они су у овој
пограничној провинцији завели сопствену власт, односно
страховладу, ратујући чак и против царских армија. Ова превирања и
потреси приморали су обор кнезове да се организују и започну
припреме за устанак. У том послу толико су узнапредовали да су
одредили и време почетка борбе, а то је било после Ђурђевдана
1804. године. Изгледа да је нестрпљење и несмотреност Проте
Матеје Ненадовића и његовог врсника Петра Николајевића Молера
убрзала избијање устанка и то „усред зиме кад му време није― . Они
су вероватно написали писмо у име кнеза Алексе Ненадовића и
В. Б. Савић, Петар Николајевић Молер, Ваљево, 2006, стр. 54.
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упутили га мајору Митесеру у Земун. Писмо је грешком пало
Турцима у руке, а дахије су одмах предузеле сурову одмазду,
верујући да ће сечом кнезова и свештеника спречити припремани
устанак. Један од дахија, Фочић Мехмед-ага, у Ваљеву је започео
сечу кнезова погубљењем Илије Бирчанина и Алексе Ненадовића 24.
фебруара 1804. године. Погубљење је извршено на једном од два
колубарска моста.
Сеча кнезова, супротно дахијским очекивањима, покренула је
устанак на чије чело је избио Карађорђе Петровић из Шумадије . У
ваљевском крају устанак су предводили Јаков Ненадовић и његов
синовац Прота Матеја. Устаници су већ 21. марта 1804. године,
после вишедневних борби, успели да ослободе Ваљево. Овај датум
је изузетно важан јер је тада, по први пут после 1459. године, овај
град ослободила српска војска која је стварала модерну Србију.
Ваљево су Срби ослобађали и раније, али то је увек било за рачун
суседног хришћанског царства.
Ратници из Подгорине, предвођени војводом Милићем
Кедићем, ратовали су свуда где је требало. Били су у опсади Шапца
од марта 1804. године, као и широм Мачве и под Београдом од маја
исте године.
Непосредно пред предају Шапца, устаничке старешине су
априла 1804. године, добиле обавештење од харамбаше Ђорђија
Ћурчије да турска војска од 1500 ратника наступа од Лешнице ка
манастиру Чокешини. Он је тражио помоћ, јер се сам није могао
супроставити толикој сили. Тренутак је био изузетно тежак, војска
се није смела одводити испод града, јер би Турци могли да одустану
од предаје. Да би пресрео Мула Ножину пред њега је кренуо
господар Јаков са нешто мало пратилаца планирајући да се натеже и
тактизира с њим бар док се Шабац не преда. Када је Ћурчија видео Ј.
Ненадовића без војске, он га је упитао: „Камо ти војска?― на шта је
Јаков одговорио да више нема и да ће морати да се задовоље тим
малим бројем. То је разљутило харамбашу и он је почео да убеђује
Ненадовића да је најбоље да се они повуку пред надмоћнијим
непријатељем, па касније да га пресретну. То је било управо оно што
Јаков није смео да дозволи, па је у даљој расправи жестоко увредио
харамбашу, назвавши га страшљивцем и колебљивцем. Чувши те
увреде Ћурчија се са својим хајдуцима удаљио из Троноше,
оставивши ту поред Јакова харамбаше браћу Недиће, Глигорија и
Дамјана, са њиховом хајдучком дружином. Господар Јаков је
преложио да се забарикадирају у манастиру и ту пруже жесток
В.Ћирић, Тешњар кроз три века, Ваљево, 2008, стр. 13.
В. Стојанчевић, Први српски устанак 1804. и ратовање Срба с Турцима 1804-1813. године,
Историја српског народа V/1, Београд, 1994, 25.
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отпор. То се није допало браћи Недићима.. Они су се упутили пред
непријатеља са 303 хајдука и 2 свештеника . Устаници су кренули у
сусрет Турцима, иако су били петоструко слабији. Било је то у
јутарњим сатима на Лазареву суботу, 16/28 априла. 1804. године.
Устанички непријатељи су се кретали из правца Лешнице
према Чокешини. Недићи су поред пута и потока Липовица, код
брда Џајевца саградили мали, скромни шанац, држећи на
грудобранима балване. Њихова претходница прихватила је борбу на
раскршћу путева Чокешина–Лешница и Ново Село–Видојевица на
планини Цер. Хајдуци су се под борбом повлачили око четири
километра, колико је био удаљен њихов логор у Липовици.
Приспели Турци опколили су устанички шанчић, па се развила
огорчена борба. Опкољени хајдуци неустрашиво су се бранили. Када
им је понестало „праха и олова―, односно муниције, наставили су
борбу у тишини користећи дуге пушке као палије. Тада је до
изражаја дошла вештина коришћења хладног оружја, то јест јатагана
и сабљи. Борили су се и рањеници, јер су знали да им нема ко
притећи у помоћ. Турци су пред мрак добили помоћ из Јање и
Бијељине и тек тада у жестокој борби надвладали хајдуке.
Јаков Ненадовић напустио је борбу на самом почетку,
упутивши се у околна села ради сабирања војника са којима би
помогао опкољенима. Када је сакупио нешто бораца, већ је било
касно, неустрашиви хајдуци били су практично уништени.
У том љутом боју Турци су одржали Пирову победу. Изгинуло
их је преко хиљаду. Они што су претекли, изморени и израњављени,
поскидали су главе браће Недића и опљачкали оближњи манастир.
Потом су се повукли тамо одакле су и дошли, разносећи по Босни и
Херцеговини ужасне гласе, да се побуњена Раја бори до последњег,
не штедећи ни себе ни непријатеља.
Сутрадан је на разбојиште приспела и Неда, мајка харамбаша
Глигорија и Дамјана, са неколико жена и мушкараца из Подгорине.
Они су ту затекли девет преживелих ратника, који су били тешко
рањени. Запојили су их млеком и пренели до манастира, где су убрзо
помрли, а сахрањени су северно од Чокешинског храма. Они хајдуци
који су пронађени мртви, покопани су у неколико гробница на месту
погибије. Родбина им је подигла надгробне споменике, од којих се
до нашег доба сачувало само седам од којих свега пет имају читљиве
посвете.
Бој на Чокешини значајан је по више основа. То је последња
велика битка у Устанку у којој су се хајдуци потпуно сами
неустрашиво супроставили вишеструко надмоћнијем непријатељу.
Списак погинулих хајдука сачињен одмах после боја чува се у Војном музеју у Београду, а
његов препис налази се на крају књиге.
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Својом храброшћу и пожртвованошћу, они су га практично
уништили, а његове остатке приморали на повратак у завичај преко
Дрине. Преживели Турци су несвесно наставили да раде за своје
побијене непријатеље, ширећи приче о њиховој невиђеној храбрости
и спремности Срба да гину. Број пострадалих хајдука поклапа се са
бројем Спартанаца који су у Термопилском кланцу, у V веку пре
Христа, успели да зауставе надмоћнију Персијску војску и спасу
Грчку. Спартански краљ Леонида је, као и харамбаше Глигорије и
Дамјан, ратовао без жеље за повлачењем. И једни и други испунили
су постављени задатак. У обе битке нико од бранилаца није
преживео. Међутим, постоје међу њима и велике разлике, које не
зависе од њих. Док је Спартанска победа позната целом свету, наша
Чокешинска једва да је чувена и међу Србима.
На подстицај Чокешинског игумана Германа 1890. године,
пренете су кости палих јунака у Липовичком потоку и сахрањене
северно од манастирског храма, поред њихових другова који су ту
доспели још априла 1804. године. Над костурницом је подигнут
споменик са патриотским стиховима као посветом.
Крајем јануара 1806. године Хаџи-бег је из Сокола преко
Подгорине провалио до Ваљева и Бранковине попаливши цркву и
куће Ненадовића. Јаков Ненадовић је рањен успео да сакупи нешто
војске и примора Турке на повлачење. Одлазећи према Босни они су
попалили Ваљево .
Почетком јула 1806. године из Босне су у Србију упале две
снажне турске армије. Једна, коју је предводио босански везир,
прешла је Дрину код Бадовинаца, поробила Мачву и улогорила се
код Шапца. У тој војсци налазио се цвет босанског исламизираног
племства. Њеним доласком почеле су припреме за мишарски бој,
који ће да буде трагичан за већи део босанско-турске војске .
Друга војска, под командом Хаџи-Хасана, прешла је Дрину, по
свој прилици, на ушћу Грачаничке реке изашавши до Сокола. Ту су
јој се придружили Сокољани, вазда спремни за борбу. Појачавши
војску добровољцима из Сокола, Хаџи-бег, који је био са Хаџи
Хасаном, прешао је планину Рожањ. У свом наступању ка Ваљеву
они су попалили неколико српских села . Непријатељску војску,
која је бројала 3000 ратника, зауставили су у шанцу на Братачићу
кнезови: Милован Грбовић, Милић Кедић, Пеја Јанковић и
буљубаша Мијаило Недић (брат харамбаша Глигорија и Дамјана).
Њима је Вожд послао у помоћ: Милана и Милоша Обреновића,
Р. Перовић, Први српски устанак акта и писма на српском језику, I, Београд, 1977, стр. 62.
Л. Ранке, Српска револуција, СКЗ, Београд, 1965, стр.87.
М. Николић и Д. Васиљевић, Борба за слободу и независност (1804-1833), Азбуковица земља
људи и живот, Љубовија, 1985, стр. 103.
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Лазара Мутапа и Јована Курсулу. Карађорђе је пре тога дошао до
Ваљева спремајући се да дочека велику турску војску, која је
логоровала код Шапца. По доласку српских старешина на Братачићу
се развила жестока борба, у којој је узео учешћа и Прота Матеја
Ненадовић. Устаничкој војсци били су од велике користи и двојица
виђенијих људи из попаљених соколских села из околине Пецке:
Гаврило Ђермановић из Царине и Никола Матић из Погаревца. Они
су обавестили Проту Матеју да се Турци спремају за бекство идуће
ноћи. Ова вест навела је Проту на идеју: „Зовнем ја Мијаила Недића
из Осјечне буљубашу, и рекнем њему да узме вредних момака,
колико више може, да запали турско село Петрц, Хаџи-бегу иза леђа.
Он то послуша и оде с 200 момака― . Видећи запаљени Петрац
Хаџи-бег је заповедио повлачење . При одступању Турке је напао
буљубаша Недић побивши заостале и запленивши богат плен. После
пораза на Братачићу Хаџи-бег се повукао у Сребрницу. Срби су у
боју изгубили 60 устаника, међу којима се налазио и посавски кнез
Пеја Јанковић из Забрдице. Непријатељ је изгубио преко 300
ратника. Бој на Братачићу одиграо се пред крај јула 1806. године.
Завршне борбе вођене су 30. јула, по јулијанском календару, само
неколико дана пре славне Мишарске битке.
Према замислима турских стратега, обе босанске војске
имале су задатак да привуку главнину устаничких снага и униште је
негде у околини Шапца. Због тога је босански везир предводио
главнину оружаних снага и са њима дошао до Шапца. Сребеничка и
Соколска војска имале су за циљ да, продором преко Подгорине и
Ваљева, униште непријатељске јединице и дођу иза леђа српској
главнини док се она буде бавила око Шапца. Тиме би они ухватили
Вожда и његове ратнике у кљешта из којих би се они тешко извукли.
Даље су планирали продор ка Београду, који је још увек био у
њиховим рукама.
Вожду Карађорђу су добро били познати непријатељски
планови, па је на путу према Шапцу свратио и у Ваљево с чврстом
намером да прво уништи Хаџи-бегову војску и ослободи своје лево
крило. Прота Матеја сведочи, да га је једва убедио да борбу с
Турцима у Подгорини препусти њему и другим командантима, а он
да се упути на северозапад. Иако га је послушао, Карађорђе се
лагано кретао ка Сави, будно пратећи дешавања на Братачићу. Тек
када је чуо да је однета победа на Братачићу он је убрзао кретање.
Да не беше победе на Братачићу, ко зна којим путевима или
странпутицама би кренула наша историја. У поменику најславније
П. М. Ненадовић, Мемоари, Београд, 1893, стр. 204.
М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, I, Београд, 1876, стр. 525,
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устаничке 1806. године, високо место одмах уз Мишарски подвиг
припада победи на Братачићу.
Подгорина је између 1806. и 1811. године била поштеђена
ратних разарања. Њени војници најчешће су војевали на Дринском
ратишту, као најближем. Упадали су они и преко Дрине у склопу
устаничких офанзива 1807. и 1809. године. Почетком априла 1809.
године подгорски ратници прешли су Дрину између Љубовије и
Братунца, који су одмах ослободили. Наступајући према Хан
Пијеску они су ослободили Сребреницу кренувши даље уз планину.
У селу Прибићевцу налетели су на Турски шанац око кога се развила
жестока вишедневна борба. Непријатељску војску предводили су
Хасан-паша и Хаџи-Сали бег Сребренички. У јеку борби око
шарампова Турци су добили појачање приморавши устанике на
повлачење. Током тих борби поред осталих тешко је рањен и војвода
Милић Кедић. Он је пренет на Баурић, где је и умро 7. маја исте
године . Војвода, односно кнез Милић Кедић сахрањен је на
Баурићу недалеко од цркве. Ратници из Подгорине војевали су око
Баурића до јесени 1809. године, све док није отклоњена опасаност од
Устаничке Србије.
Током позне јесени 1811. године, прецизније новембра месеца,
Подгорина је поново постала ратно поприште. У то доба је Прота
Матеја, као један од заповедник дринског војишта, ратовао против
једне непријатељске војске која је продрла у устаничку Србију.
Турци су упали преко Дрине желећи да доспеју до Ваљева. Прота
Матеја, Милован Грбовић, Петар Молер и друге старешине
тактизирали си у ратовали настојећи да их спрече да продру дубље у
унутрашњост Србије. Истовремено, они су гледали да спрече
пљачкање и робљење народа. Ломатајући се по брдима и планинама
они су испунили задатак, али ни то није прошло без борбе. Устаници
су у подгорском селу Буковици однели једну победу 11. новембра
1811. године. Непријатељ је тада протутњао преко Подгорине,
наневши још патњи и страдања. Срећом, народ се на време склонио
у збегове .
Пропаст Устаничке Србије 1813. године изазвала је велика
разарања и страдања, која нису мимоишла ни Подгорину ни њене
становнике. Следеће две године (1813-1815) представљају време
великог српског страдања. Кнез Милошев устанак, покренут на
Цвети 23. априла 1815. године, свуда је дочекан с олакшањем и
надом. Народ Подгорине прикључио се и том устанку, предвођен
војводом Миливојем Тадићем из Буковице. Они су се храбро борили
М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, I, Београд. 1876. стр. 397.
П. М. Ненадовић, Деловодниј протокол о ратовању крај Дрине новембра 1811 (приредио
Милорад Радевић), Ваљево, 1973, стр. 12.

39

до ослобођења Ваљева, почетком маја исте године, а затим их
сусрећемо на положајима по Мачви, око Шапца, на Дрини и свугде
где је требало.
Успешни преговори кнеза Милоша са сераскером МарашлиАли пашом септембра 1815. године окончали су даље ратовање.
Борба за слободу пренета је са бојног на дипломатско поље. Искусни
и лукави турски командант био је убеђен да ће младог и
„неискусног― српског вожда превести жедног преко воде. Он није
могао да зна да је кнез Милош поседовао ретко спојиве врлине:
ратничку неустрашивост и дипломатску промишљеност, стрпљење и
велику државотворност. Ово је било неочекиваније, јер се знало да је
српски предводник човек без дана школе, потпуно неписмен. Поврх
свега, млади кнез се о много чему договарао са царском Русијом,
стичући тиме не само моћну подршку, већ и неопходна сазнања о
новом свету дипломатије у коме се ненадано нашао.
Србијом је од јесени 1815. године завладао мир, који је у
почетку изгледао слабашан, једва видљив, баш као и прве српске
државне установе. Временом, аутономија је снажена, проширивана,
а мир је постајао све стабилнији. За само два нараштаја заостали
Београдски пашалук преобразио се у добро организовану потпуно
слободну српску државу.
Напредак је свуда био видљив, па и у Подгорини. Народ се
досељавао, умножавао и економски постепено јачао. Напуштао је
своја стара станишта по врлетима, шумама и уским и заклоњеним
долинама речица и потока. Градио је своје домове на осунчаним
крчевинама, додуше и даље ближе шумама и изворима.
Равно 60 година од окончања кнез Милошевог устанка, Срби
су се одважили да зарате против Турске ради ослобођења
преосталих делова Србије. У српско-турском рату 1876. године
Ваљевска бригада наше народне војске ратовала је око Великог
извора код Зајечара. У њеном саставу налазили су се и војници из
Подгорине. Они су тамо тешко пострадали. Бројни крајпуташи,
расути по Подгорини и шире, речито „сведоче― о томе. Учествовали
су наши ратници и у следећем рату против Турске 1877–1878.
године у којем су стекли велике територијалне добитке за своју
Отаџбину. То им је тада било олакшано захваљујући моћном војном
притиску царске Русије на Европски део Турске. Руске трупе су у
том рату дошле на двадесетак километара од Цариграда. Те 1878.
године Србија је на Берлинском конгресу стекла статус независне
државе и значајно територијално увећање.
Доба после ових ратова искоришћено је за економски
напредак и умножавање народа. У Подгорини се то огледа у ширењу
засада шљива и њиховим сушењем и извозом у суседну
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Аустроугарску царевину. Пре тога, једини извознички производ
била је ситна и крупна стока, која је и даље остала окосница
привређивања. Шири се мрежа основних школа кроз које пролази
већина младих.
Подгорци су, као и остали народ, у раду и песми дочекали
Први балкански рат 1912. године и коначно ослобођење од Турака.
Они су, као припадници славне Дринске дивизије, ратовали у јужној
Србији, извојевавши нашу прву победу у Кумановској бици, октобра
1912. године. Даље су војевали до Битоља и краја рата. Многи нису
ни демобилисани већ су задржани у ослобођеним областима. Тамо
их је затекао и мучки Бугарски напад 1913. године, којим је започео
други Балкански рат. Подгорски ратници учествовали су у њему до
непријатељске капитулације.
Већина једва да је успела и да се згреје код својих кућа, када је
плануо Велики светски рат јула 1914. године. У њему су ратовали
војни обвезници из целе Србије, као и бројни добровољци. Налазећи
се недалеко од Дрине, Подгорина је на самом почетку осетила његов
ужасни задах.
Непријатељ је још августа месеца досегао до Подгорине, а она
се претворила у непосредно фронтовско залеђе. Била је препуна
рањеника и походних јединица. Крајем октобра исте године,
Подгорина је окупирана од стране Аустроугарских трупа које су
напредовале према Шумадији и Великој Морави. Непријатељски
пораз надомак Г. Милановца средином новембра 1914. године
убрзао је ослобођење Западне Србије.
Одлазећи непријатељ оставио је иза себе у Ваљевској болници
неколико војника туфусара. Приспеле српске санитетске власти нису
се баш најбоље снашле и језива епидемија туфуса заиграла је своје
смртоносно коло. Ужасна болештина владала је до пролећа следеће,
1915. године, када се повукла. Иза себе је оставила невиђену пустош.
Пропале су десетине хиљада ратника и народа. Тада су у Подгорини
и суседним срезовима попуњена сеоска гробља, а новодошла
окупаторска власт није се постарала да оснује нова или прошири
постојећа. Народ је због тога почео да се сахрањује по својим
њивама и воћњацима што траје и дан данас.
Од краја 1915. до новембра 1918. године Подгорина је, као и
преостали део Србије, пропатила под Аустроугарском окупацијом.
Владале су сурове окупаторске власти, болести, немаштина и зелени
кадар, односно одметнути војници који се нису повукли према
Албанији, а нису желели ни да се предају и оду у непријатељске
заробљеничке лагере. Со на рану додавале су и поједине хајдучке,
боље рећи разбојничке дружине које су се према народу понашале
као према објекту за пљачку. Оне су повремено терорисале поједина
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села па и шире. Живот је додатно загорчавала и неумитна чињеница
да су власти и све оружане формације, и јавне и тајне, имале своје
очи и уши на терену, односно обавештајце. Народ је то брзо схватио,
па се повукао у себе исказујући неопходно неповерење према сваком
живом, и познатом и непознатом. Такво нездраво понашање
условило је стварање опште несигурности, апатије и
безперспективности. У то мрачно и жалосно доба живело се по оној
народној мудрости: „ Два без душе, а трећи без главе―.
Пробојем Солунског фронта 15. септембра 1918. године
започео је почетак краја Великог или Првог светског рата. За само
два месеца ослобођена је Краљевина Србија и Црна Гора, а наша
војска је прешла Дрину, Саву и Дунав.
Током тог непрекидног ратовања Подгорци су гинули и
страдали на свим ратиштима. Преживели војници враћали су се
домовима. Многи у њима нису затекли ни живе душе, већ
непрозирну, сабласну паучину од слемена до огњишта.
Перод између светских ратова (1918-1941) народ Подгорине
искористио је за обнову порушеног и оштећеног, за подизање
воћњака и винограда. Живот се постепено нормализовао, порастао је
стандард, али и број деце. То је доба модернизације. Купују се
метални плугови, превртачи звани саковци, док коњи као бржи и
снажнији почињу да потискују волове, осим у брдовитијим
пределима. Појављују се и прве вршалице са мотором, који је
користио дрво као погонско гориво. Оне су биле далеко брже и
успешније у односу на ранији начин вршидбе на гумну с коњима
или магарцима, неретко и са говедима. Из околних градова наваљују
нови начини одевања, коме су се сељани тако радо ругали,
вероватно схватајући то као један од начина економског
поробљавања, као почетка дегенерације и уништења села. Са
фабрички урађеном одећом лагано и неумитно стижу и остале
варошке новине, од којих је најпогубнија она која је утицала на жене
да рађају мање деце. Све су то били генијално осмишљени процеси
дугог трајања, вешто увијени у шарену лажу напретка, такозваног
хуманизма и права човека. Свеснији и далековидији схватили су
наступајућу опасност, па су се против ње борили како су знали и
умели, али су с лакоћом кроз време и простор били савладани од
оних за чију будућност су се борили. Најпре су проглашени за
незналице, конзервативце и назадњаке, а потом заобиђени као да
нису ни постојали.
После краткотрајног априлског рата 1941. године, Краљевина
Југославија је капитулирала, па се Подгорина поново обрела под
Немачком окупацијом. Током лета и јесени исте године, она је била
ослобођена. Још у то време народ се поделио на два непомирљива
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табора: монархисте, који су следили Југословенску војску у
Отаџбини и њеног команданта пуковника, касније генерала
Драгољуба Михаиловића, и републиканце, то јест комунистички
покрет који се залагао за револуционарне промене, односно за
насилно и недемократско преузимање власти. Те прве године
окупације започео је грађански рат који се није смирио окончањем
Другог светског рата. Он је народу нанео далеко дубље ране и веће
губитке и од самих немачких окупатора.
Почетком јесени 1944. године Подгорина је ослобођена, али
су страдања настављена. Војни обвезници, па и дечаци од 18 година
старости, без обзира да ли су или не обавили војну обуку, бачени су
на сремски фронт, пред цеви непријатељских, прекаљених
ветеранских дивизија. Мало ко да се вратио жив и здрав са те
беспотребне кланице.
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ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ ПОДГОРИНЕ

ТЕОДОР (ТЕШМАН) СОЛДАТОВИЋ
Теодор (Тешман) Солдатовић рођен је на размеђу 18. и 19.
столећа (1799-1800) у Малом Братачићу, данашњем Бастав, у
снажној породици Солдатовића. Био је велики марвени трговац
извозник. Неколико година провео је и у државној служби.
Као начелник Рађевског среза помогао је са 200 сељака и
пандура Томи Вучићу Перишићу „попечитељу војено-полицајни
дела― и Лазару Теодоровићу „попечитељу правосудија― да протерају
заостале Турке из Соколских села 1834.
Године 1839. 9/21. марта књаз Милош је одликовао Рађевског
начелника Тешмана Солдатовића. Крајем исте године постављен је
за депутирца (посланика) Народне скупштине. За њега се везује и
прво уређење Смрдан бање, односно Баље Ковиљаче. „Тек за време
Књаза Милоша срески старешина Тешман први је даскама оградио
места за купање― . Поставши Рађевски старешина Тешма је подигао
и судницу у којој је вршио дужност судије, у складу са оновременом
државном управом. Последње године у државној служби провео је
на дужности начелника Подрињског округа.
Тешман Солдатовић умро је маја 1876. године у родном селу.
Сахрањен је на породичном гробљу недалеко од куће.
ПРОТИЋ ЗАХАРИЈЕ
Протић Захарије, познатији као прота Зарија рођен је 3. августа
1853. у Буковици код Љубовије, у свештеничкој породици од оца
Василија и мајке Косане. Основну школу је завршио у Љубовиђи
(Љубовија) између 1864. и 1867. године. Прва два разреда Гимназије
учио је у Ужицу, а 3 . 4 у Шапцу. Богословију је похађао од 1871. до
1875. Одмах по завршетку Богословије оженио се са Смиљаном,
кћерком покојног Андрије Поповића свештеника из Лопатња.
Венчао се 5. октобра 1875. истог дана када и кнез Милан са
кнегињом Наталијом. Три седмице после венчања митрополит
Михаило га је произвео у чин ђакона. Сутрадан је митрополит
„Политика―, Да ли знате, Београд, 09. 07. 1967.
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ђакона Захарија произвео у свештеника. Исте јесени епископ
Ваљевско-шабачки Јероним поставио га је за капелана проти Крсти
Протићу у Љубовији. На овој дужности поп Зарија је остао четири
године до краја августа 1879. године.
Након смрти попа Николе Миловановића, пароха
Лопатањског, у округу Ваљевском, Захарије је прешао у ову
парохију крајем јула 1879. Преминуо је у Лопатњу 5/18. маја 1929. у
77. години живота.
Током српско-турских ратова 1876-1878. био је без смене
бригадни свештеник. За време Балканских и Великог светског рата
заступао је све суседне и одсутне свештенике, када су позивани на
војне дужности. Због његове припадности Радикалној странци,
познатог слободоумља, као и ради сталног и непоколебљивог
убеђења да наш народ не може пропасти, окупаторске власти су га
прогнале у заробљенички лагер Нежидер у Маџарској. У суровом
заробљеништву остао је до краја октобра 1918. године. Опустошеној
кући се вратио почетком новембра исте године.
Прота Зарија је од црквених власти одликован свим одличјима
које један свештеник може да добије. Одликован је црвеним појасом,
протском камилавком, надбредниреником и протојерејским чином.
Од грађанских власти је украшен орденом Св. Саве 4. и 5 степена,
медаљом за војничке врлине и похвалницом Министарства просвете
за указану помоћ при подизању Основне школе у Лопатњу. Прота је
помогао и оснивање Земљорадничке задруге у овом месту. Она је
била од велике користи сељацима, испунивши тиме и његова
очекивања. Он је био и покретач масовнијег гајења и сушења
шљива. Захваљујући издашном поднебљу, вредноћи и помоћи свога
попе сељани су постизали рекордне приносе у производљи сувих
шљива .
ПРОТИЋ ДРАГОМИР – ВОЈВОДА ДРАГОМИР
Драгомир је рођен у Ужицу 1878. године, од оца Грујице.
Основну школу је учио у Осечини, а Гимназију у Шапцу. Војну
академију похађао је у Београду. Године 1900. започео је службу у
Ваљеву у команди Петог пешадијског пука „Краљ Милан― у чину
потпоручника. Убрзо је прекомандован у Крагујевац.
У то доба наш народ у Старој и Јужној Србији страдао је од
турског башибозука, арнаутских банди и бугарских комитских чета
М. Младеновић, Родослов Протића Аз-буковачких, Београд, 2010, стр. 102-103.
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које су вршиле насилну бугаризацију свих словенских православних
житеља тих простора. Драгомир је понет младалачким жаром
напустио војну службу и приступио тајном Комитском покрету који
је основан ради заштите српског народа и наших државних интереса
у том делу Османске империје. Комитском покрету приступио је
почетком 1905. у Крагујевцу. С лакоћом је основао чету од 27
сабораца. Затим је проглашен за војводу. Пред крај зиме исте године
са својом дружином прешао је у Турску преневши 181 пушку и 30
000 метака. У почетку су деловали у Скопској Црној Гори помажући
Србима да се заштите од разних банди.
Због издаје извесне жене, Драгомирове „пријатељице―, његова
чета је опкољена од стране редовних турских војника такозваних
Аскера. После тешке борбе војвода Драгомир је погинуо са свих 19
другова на Васиљевом брду близу Челопека почетком априла 1905.
године.
Ваљевска окружна скупштина у знак захвалности одлучила је
да подигне споменик војводи Драгомиру још 1907. За ту намену
издојила је 500 ондашњих динара. Колико нам је познато одлука
није испуњена ни до дана данашњег.
Међутимм, Београд као место његових студија и као престона
варош одужио се свом војводи на достојан начин, давши његово име
једној од својих улица. Она се зове улица војводе Драгомира и
налази се на Чубури, на Врачару. Она повезује улице Саве
Ковачевића и Филипа Филиповића. На жалост, пословична
неблагодарност наших садашњих генерација омогућава да мало ко у
Београду зна, ко је и одакле је тај војвода, како је, где и зашто
положио свој млађани живот. Срећом, негдашњи нараштаји као и
Београд кога више нема, умели су да поштују своје јунаке, па су му
дали и улицу у лепом делу града .
ПРОТИЋ ДРАГОЉУБ
Драгољуб је рођен 1880. године у Лопатњу код Осечине, у
свештеничкој породици од оца Захарија и мајке Смиљане. Као
дипломирани правник, започео је радни век у Ваљеву 1920, затим
прелази у Струмицу, па у Београд где је живео до смрти 1967.
године. Оженио се Десанком Ђукановић из Ваљева и имао кћер
Љубицу. Био је високи официр у војсци Краљевине Србије. Ратовао
је у свим ратовима од 1912. до 1918. Током великог светског рата
рањаван је и лечен у Бизерти. После Великог рата био је признати
Исто, стр. 106, М. Радојичић, Ко је био војвода Драгомир, „Напред― 3.
3. 2000, Ваљево, 2000.
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правник. Био је председник суда у Струмици и високи државни
чиновник (шеф инспектората у Министарству саобраћаја) у рангу
садашњег заменика министра. Одликован је 1918. орденом Белог
орла с мачевима V степена. Године 1921. добио је Албанску
споменицу, а 1928. год. орден св. Саве IV степена и 1933. орден
Југословенске круне IV реда.
ПРОТИЋ ЉУБИЦА УДАТО БАУЕР
Љубица је рођена 1909. у Ваљеву од оца Драгољуба Протића и
мајке Десанке. Правни факултет је завршила у Београду 1932. и дуго
је радила у ТАНЈУГ-у. Удала се за Ивана Бауера из Бијељине,
доктора правних наука. Живела је у Београду где је и умрла 1996.
Имала је сина Александра. Била је велики познавалац руског,
енглеског, немачког и француског језика. Бавила се преводилачким
радом за који јој је додељена животна награда Удружења
књижевних преводилаца Србије 1989.

М. Младеновић,родослов Протића Аз-буковачких, Београд, 2010, стр. 109.
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УСТАНИЧКИ ШАНЧЕВИ У ПОДГОРИНИ
Према нашим сазнањима у Подгорини је постојало неколико
устаничких шанчева: у селу Остружњу, на Мрчком и Братачићу17.
Од њих су до наших дана претекли једино остаци утврђења у
Братачићу. У данашњој општини Осечина постоји још један
очуванији устанички шанац из доба вожда Карађорђа смештен на
Прослопу. Он не припада историјској Подгорини, већ је припојен
новооснованој општини 1946. године. Указом владе НР Србије од 1.
маја 1946. општини Осечини припојени су делови општине
Љубовија: Пецка, Царина, Скадар, Гуњаци и Драгодол.
У селу Скадар, на Прослопу, једном од огранака Соколских
планина, налази се шанац смештен на парцелама број: 5216, 7217,
7218, 7219 чији је власник Никодин М. Јеросимовић и 7212 и 7215 у
власништву Живорада Ж. Петровића, катастарска општина Царина,
кота 669. Oво место познато је као потес Ломови. Шарампов је
неправилног четвороугаоног облика величине: 39,70 х 35,60 х 38,60
х 36,20 м, са очуваним источним и западним опкопима дубоким и до
2,50 м, широким и до 6м и са остацима бедема високим до 1,30 м. и
широким до 2 м. Капија широка 3 м. налази се на западној страни.
Нисмо пронашли топовска постоља18. Власници северног и јужног
дела разорили су опкопе. Када смо при пут били на шанцу 1983.
године он је био претворен у планински пашњак, изузев источног
дела обраслог у шуку које није били септембра 1990. На њему је
било и неколико стабала воћки. Кроз две године на шанцу нађосмо
посејане житарице. Орање се наставило и следећих година, тако да
су садашња оштећења много већа од претходних. Југозападно од
шарампова на удаљености од 20 м. постоје остаци рова дугог 23 м, и
дубоког 0,40 м. Овај опкоп је вероватно кружно опасавао шанац и у
њему беше смештен одређен број стрелаца који су прихватали борбу
и под борбом се повлачили у утврђење.
Шанац је подигнут на изнесеном месту и из њега се могу
контролисати кретања на западној и јужној страни Прослопа, као и
на самом горском вису. Главни задатак његове посаде био је да пази
и спречава или благовремено обавештава о покретима соколских
Турака и њиховим упадима у српско залеђе. Соко град је одатле
удаљен двадесетак километара и када је непријатељ желео да
опљачка ваљевски крај излетао је висом Прослопа. Ово су радо

17

Прота Матија Ненадовић, Дјејанија војске ваљевске от 1. августа до 11. нојемврија1811,
Припремио Милорад Радевић, Ваљево, 1984, стр. 15.
18
М. Ж. Николић, Устанички шанчеви на Дрини 1804-1813, Крушевац, 1999, 101.
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чинили када сазнају да се народ склонио у збегове на Медведнику,
Јабланику и суседним горама.
Други делимично очувани устанички шанац налази се у
Братачићу, на брду које мештани зову Шарампов. Он је смештен
поред старог пута којим се ишло из Соко Града у Ваљево и удаљен
је од реке Пецке око 2,5 километара.
Утврђење је правоугаоног облика са полукружном западном
страном, од куда су очекивали Турски напад. Получна западна
страна дуга је 40 м. и на том делу су делимично очувани бедеми.
Северна страна дуга је 141, а источна 47 метара. Јужна страна која
се на терену једва наслућује дуга је 138 м. Остаци бедема данас
износе: место банкине високо је 1,5 м. палисадни бедем широк је 2,
спољна ивица бедема висока је 4 м.
Ово утврђење подигнуто је на доминантном место погодном за
контролу околних жупних предела. Оно је типичан пример
устаничког шанца изграђеног за једну употребу, односно бој. Он је
саграшен пред крај јула 1806. године, да би се сачекала турска војска
која је од Сокола наступала према Ваљеву. Турци су планирали да
по уништењу српске војске нападну Вожда Карађорђа с леђа док се
буде бавио на Мишару са великом босанском војском. Чувена битка
у Братачићу трајала је неколико дана, а одлучан пораз непријатељ је
доживео 30. јула, када се следећег јутра повукао према Соколу.
Овом победом устаничке старешине на челу са Протом Матејом
Ненадовићем, Милошем Обреновићем и другим омогућиле су
Карађорђу да заблиста на Мишару и сачува младу устаничку Србију.
Да бој у Братачићу није био успешан велико је питање којим путем
би кренула будућност наше Србије и народа.
Шарампов се налази у поседу Младена Миће Антонића из
Бастава. Он је на шанцу подигао своје домаћинство. Антонић
признаје да је до сада изоравао оловне куглице, металне делове
старих пиштоља познатијих као кубуре, луле за пушење и слич
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Археолошка налазишта на теритрији општине Осечина

ид. број

532

назив

Maђарско гробље

класа

гробље

место

Комирић

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата

7,383562E+09

0,3

y координата
2,218791E+07
датовање
15
тип земљишта Параподзол
културна
српска
геолошка подлога
нб
период средњи век
тип рељефа врх брда
вишеслојни
надморска висина 300
поузданост информације
4
напомена
седам праисторијских тумула
један украшен крстом
плочес у на 3 тумула
број споменика:
усадник:
0 слемењак:
плоча:
10 сандук:
ид. број

орнамент натпис:
0 аморфни:
0 крст:

0
0
0

535

назив

Стража

класа

гробље

место

Комирић

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата

7,383151E+09

0,3

y координата
4,921225E+09
датовање
15
тип земљишта Параподзол
културна
српска
геолошка подлога
нб
период средњи век
тип рељефа врх брда
вишеслојни
надморска висина 260
поузданост информације
4
напомена
Плоче су уништене и разнесене
број споменика: непоуздан
усадник:
0 слемењак:

орнамент натпис:
0 аморфни:

0
0
50

плоча:

3 сандук:

ид. број

0 крст:

0

529

назив

Рађев камен

класа

гробље

место

Бела Црква

врста

појединачна сахрана

општина

Крупањ

максимална

0

катастарска 11
x координата
7,380948E+09

максимална
површина

0

y координата
4,919205E+09
тип земљишта нема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 240
напомена

датовање
нн
културна
неопредељен
нб
период позни средњи век
вишеслојни
поузданост информације
3

број споменика: 1
усадник:
1 слемењак:
плоча:
сандук:
ид. број

0

орнамент натпис:
аморфни:
крст:

1007

назив

Мађарско гробљеа

класа

гробље

место

Комирић

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата

0

y координата
тип земљишта Параподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 300
напомена
број споменика:
усадник:
0 слемењак:
плоча:
5 сандук:
ид. број
назив

0

0,3

датовање
15
културна
српска
нб
период средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

орнамент натпис:
0 аморфни:
0 крст:

0
0
0

1008
Ајдучко гробље

класа

гробље
51

место

Гуњаци

врста

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата

0

y координата
тип земљишта Параподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 454
напомена

0

број споменика:
усадник:
0 слемењак:
плоча:
4 сандук:
ид. број

некропола са стећцима

0,3

датовање
15
културна
српска
нб
период средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4
орнамент натпис:
0 аморфни:
0 крст:

0
0
0

1009

назив

Прослоп

класа

гробље

место

Царина

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата

0

0,3

y координата
0
датовање
15
тип земљишта Параподзол
културна
српска
геолошка подлога
нб
период средњи век
тип рељефа врх брда
вишеслојни
надморска висина 454
поузданост информације
4
напомена
није прецизно лоцирана
број споменика: 6
усадник:
0 слемењак:
плоча:
4 сандук:
ид. број

орнамент натпис:
0 аморфни:
1 крст:

0
0
0

420 1016

назив

Maђарско гробље

класа

гробље

место

Лопатањ

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата
y координата
тип земљишта Параподзол

0
0

датовање
културна

0,3
15
српска
52

геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 300
напомена

нб
период средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

број споменика:
орнамент натпис:
усадник:
15 слемењак:
0 аморфни:
0
плоча:
10
сандук:
0
крст: 0
ид. број

0

1037

назив

Грчко гробље

класа

гробље

место

Лопатањ

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата

0

y координата
тип земљишта Параподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 300

0,3

датовање
15
културна
српска
нб
период средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

0

напомена
број споменика:
усадник:
0 слемењак:
плоча:
0 сандук:

ид. број

орнамент натпис:
0 аморфни:
0 крст:

0
0
0

29

назив

Бељино брдо

класа

инфраструкура

место

Драгијевица

врста

фортификација

општина

Осечина

максимална

80

катастарска 22
x координата
7,393711E+09

максимална
површина

50

y координата
4,910589E+09
тип земљиштаПланосол, Лувисолс
геолошка подлога
тип рељефа врх брда

датовање
културна
нб
вишеслојни

неопредељен
провинцијска
период позна антика

0,5

53

надморска висина

360

поузданост информације

3

напомена
ид. број

31

назив

Пецка-центар

класа

рурална насеобина

место

Пецка

врста

неопреде

општина

Осечина

максимална

50

катастарска 22
x координата
7,383838E+09

максимална
површина

50

y координата
4,949061E+11
тип земљиштаПланосол, Лувисолс
геолошка подлога
тип рељефа друга речна тераса
надморска висина 308

датовање
4 не
културна
провинцијска
кречњак
период позна антика
вишеслојни
поузданост информације
3

напомена
ид. број

0,3

32

назив

Тисовик

класа

инфраструкура

место

Драодол

врста

рудник бакра и олова

општина

Осечина

максимална

0

катастарска 22
x координата
7,386644E+09

максимална
површина

0

y координата
4,899132E+09
тип земљиштаПланосол, Лувисолс
геолошка подлога
тип рељефа падина кањона
надморска висина 700

датовање
непредељен
културна
провинцијска
нб
период позна антика
вишеслојни
поузданост информације
3

0,2

напомена
ид. број

34

назив

Локве

класа

инфраструкура

место

Драгодол

врста

рудник олова и сребра

општина

Осечина

максимална

50
54

катастарска 22
x координата
7,387821E+09

максимална
површина

y координата
4,899957E+09
тип земљиштаПланосол, Лувисолс
геолошка подлога
тип рељефа увала
надморска висина 900

датовање
неопредељен
културна
провинцијска
нб
период позна антика
вишеслојни
поузданост информације
2

напомена
ид. број

50
0,3

35

назив

Старо село

класа

инфраструкура

место

Драгијевица

врста

рудник олова и сребра

општина

Осечина

максимална

20

катастарска 22
x координата
7,393033E+09

максимална
површина

20

y координата
4,911845E+09
тип земљиштаПланосол, Лувисолс
геолошка подлога
тип рељефа брдска зараван
надморска висина 360

датовање
непредељен
културна
провинцијска
нб
период позна антика
вишеслојни
поузданост информације
3

0,1

напомена
ид. број

36

назив

Вилотићи

класа

инфраструкура

место

Драгијевица

врста

рудник олова и сребра

општина

Осечина

максимална

30

катастарска 22
x координата
7,393174E+09

максимална
површина

200

y координата
4,908141E+09
тип земљиштаПланосол, Лувисолс
геолошка подлога
тип рељефа увала
надморска висина 350

датовање
неопредељен
културна
провинцијска
увала
период позна антика
вишеслојни
поузданост информације
4

напомена
ид. број

1

391
55

назив

Црквина

класа

гробље

место

Бастав

врста

некропола са тумулима

општина

Осечина

максимална

30

катастарска 11
x координата
4,915503E+09

максимална
површина

200

y координата
7,382006E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 370

датовање
нмн
културна
Бронзано доба
кречњак
период Бронзано доба
вишеслојни
поузданост информације
4

напомена

1

Истражен делимично од сране Милутина
Гарашанина

ид. број

406

назив

Камењача Пећина

класа

пећинска станица

место

Туђин

врста

пећинска станица

општина

Осечина

максимална

30

катастарска 11
x координата
4,913894E+09

максимална
површина

50

y координата
7,393686E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа падина брда
надморска висина 280

датовање
нмн
културна
винчанска култура
кречњак
период неолит
вишеслојни
поузданост информације
4

напомена
ид. број

4

408

назив

Андрића имање

класа

неопредељен

место

Коњушћ

врста

неопредељен

општина

Осечина

максимална

100
70

4,923701E+09

максимална
површина

y координата
7,386052E+09
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда

датовање
културна
Кречњак
вишеслојни

катастарска 0
x координата

1
0
неопредељен
период Бронзано доба

56

надморска висина

250

поузданост информације

5

напомена
У 19. веку откривена остава предмета са краја бронзаног доба.
Никада није утврђен тачан контекст налаза.
ид. број

409

назив

Викачева стена

класа

војна инфраструктура

место

Драгодол

врста

фортификација

општина

Осечина

максимална

30

максимална
површина

100

катастарска 11
x координата

4,90276E+10

y координата
7,388784E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 663
напомена
ид. број

5

датовање
нмн
културна
Провинцијална
кречњак
период антика
вишеслојни
поузданост информације
3

411

назив

Марјанова ва стена

класа

војна инфраструктура

место

Туђин

врста

фортификација

општина

Осечина

максимална

100

катастарска 11
x координата
4,901194E+09

максимална
површина

200

y координата
7,389533E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 818

датовање
нмн
културна
провинцијска
кречњак
период антика
вишеслојни
поузданост информације
4

2

напомена
ид. број

414

назив

Лукићи

класа

рурална насеобина

место

Осечина

врста

насеље збијено
57

општина

Осечина

катастарска 0
x координата

4,916163E+09

y координата
7,388351E+09
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа Друга речна тераса
надморска висина 305
напомена
ид. број

максимална

100

максимална
површина

200
2

датовање
0
културна
винчанска култура
Лапорац
период неолит
вишеслојни
поузданост информације
5

415

назив

Рамнава

класа

рурална насеобина

место

Горње Црниљево

врста

насеље збијено

општина

Осечина

максимална

100

максимална
површина

200

катастарска 0
x координата

4,919922E+09

y координата
7,383763E+09
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа Друга речна тераса
надморска висина 300

2

датовање
0
културна
винчанска култура
Лапорац
период неолит
вишеслојни
поузданост информације
5

напомена
ид. број

416

назив

Бобија

класа

гробље

место

Бастав

врста

некропола са тумулима

општина

Осечина

максимална

30

катастарска 11
x координата
4,911895E+09

максимална
површина

200

y координата
7,382986E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 370

датовање
нмн
културна
Бронзано доба
кречњак
период Бронзано доба
вишеслојни
поузданост информације
4

1

напомена
58

ид. број

418

назив

Караула

класа

војна инфраструктура

место

Лопатањ

врста

фортификација

општина

Осечина

максимална

50

катастарска 11
x координата
4,915503E+09

максимална
површина

100

y координата
7,382006E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 555

датовање
нмн
културна
Провинцијална
кречњак
период Средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

5

напомена
ид. број

419

назив

Кулачиште

класа

војна инфраструктура

место

Лопатањ

врста

фортификација

општина

Осечина

максимална

30

катастарска 11
x координата
4,915503E+09

максимална
површина

200

y координата
7,382006E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 555

датовање
нмн
културна
Провинцијална
кречњак
период Средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

1

напомена
ид. број 420
назив

Црквина 2

класа

сакрални

место

Лопатањ

врста

црква

општина

Осечина

максимална

100

катастарска 11
x координата
4,908906E+09

максимална
површина

200

y координата
7,388925E+09
тип земљиштанема

датовање
културна

2
нмн
Провинцијална
59

геолошка подлога
тип рељефа падина брда
надморска висина 410

кречњак
период Средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

напомена
ид. број

421

назив

Црквина 1

класа

сакрални

место

Лопатањ

врста

црква

општина

Осечина

максимална

30

катастарска 11
x координата
4,907445E+09

максимална
површина

200

y координата
7,391484E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 490

датовање
нмн
културна
Провинцијална
кречњак
период Средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

напомена
ид. број

1

427

назив

Вујичића гробље

класа

некропола

место

Туђин

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

100

катастарска 11
x координата
4,912713E+09

максимална
површина

200

y координата
7,395162E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 220

датовање
нмн
културна
провинцијска
кречњак
период Средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

2

напомена
ид. број
назив

428
Градска јаруга

класа

војна инфраструктура
60

место

Лопатањ

врста

општина

Осечина

максимална

30

катастарска 11
x координата
4,907254E+09

максимална
површина

200

y координата
7,391938E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 500

датовање
нмн
културна
Провинцијална
кречњак
период Средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

напомена
ид. број

фортификација

1

429

назив

Манастири на

класа

сакрални

место

Коњушћ

врста

црква

општина

Осечина

максимална

100

максимална
површина

100

катастарска 0
x координата

4,923701E+09

y координата
7,386052E+09
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 340

1

датовање
0
културна
неопредељен
Кречњак
период Средњи век
вишеслојни
поузданост информације
5

напомена
ид. број

431

назив

Старо гробље

класа

гробље

место

Драгодол

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

100

максимална
површина

100

катастарска 11
x координата

4,90276E+10

y координата
7,388784E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 500

1

датовање
нмн
културна
неопредељен
кречњак
период Средњи век
вишеслојни
поузданост информације
3

61

напомена
ид. број

452

назив

Панађуриште

класа

рурална насеобина

место

Комирић

врста

насеље збијено

општина

Осечина

максимална

100

максимална
површина

200

катастарска 0
x координата

4,919922E+09

y координата
7,383763E+09
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа Друга речна тераса
надморска висина 205

2

датовање
0
културна
винчанска култура
Лапорац
период неолит
вишеслојни
поузданост информације
5

напомена
село Комирић, општина Осечина; насеље млађе фазе винчанске
културне групе; Гарашанин М. и Д. 1953; Јеж 1985; – Утврђено културно добро
Решењем ЗЗНПСК НРС бр.1762/49 11.10.1949.
ид. број

453

назив

Бабовац

класа

рурално насеље

место

Комирић

врста

градинско насеље

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

150

катастарска 0
x координата

7,384482E+09

y координата
4,920397E+09
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
неолит
тип рељефа врх брда
надморска висина 296
напомена
ид. број

1

датовање
винча д
културна
винчанска култура
доломитични кречњак период
вишеслојни
поузданост информације

3

454

назив

Задружни дом

класа

неопредељен

место

Комирић

врста

неопредељен

општина

Осечина

максимална

50
62

катастарска 0
x координата

4,91985E+09

y координата
7,38413E+09
тип земљиштаалувијум
геолошка подлога
тип рељефа прва речна тераса
надморска висина 180

максимална
површина

100
0,5

датовање
0
културна
неопредељен
алувијум
период Бронзано д дд
вишеслојни
поузданост информације
0

напомена
ид. број

456

назив

Пеовац

класа

гробље

место

Комирић

врста

некропола под

општина

Осечина

максимална

100

максимална
површина

70

катастарска 0
x координата

4,92255E+09

y координата
7,383786E+09
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 316

1

датовање
0
културна
неопредељен
Кречњак
период Бронзано доба
вишеслојни
поузданост информације
5

напомена
У два тумула укопана је средњевековна некропола са
мраморјем, укупно7 тумула.
ид. број

531

назив

Шумар

класа

гробље

место

Белотић

врста

некропола под

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 0
x координата

4,916975E+09

y координата
7,381564E+09
тип земљиштагањача
геолошка подлога
тип рељефа падина брда
надморска висина 300

3

датовање
0
културна
неопредељен
лапорац
период Бронзано дба
вишеслојни
поузданост информације
0

63

напомена
На локалитету је регистровано преко 20 тумула, који су
углавном истражени од стране Милутина Гарашанина.
ид. број

532

назив

Maђарско гробље

класа

гробље

место

Комирић

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата

7,383562E+09

y координата
2,218791E+07
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 300

0,3

датовање
15
културна
српска
нб
период средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

напомена

један украшен крстом

ид. број

535

назив

Стража

класа

инфраструктура

место

Комирић

врста

осматрачница?

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата

7,383151E+09

y координата
4,921225E+09
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 260

0,3

датовање
15
културна
српска
нб
период средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

напомена
ид. број
назив

546
Мраморје

класа

гробље
64

место

Белотић

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

катастарска 11
x координата
4,916874E+09

максимална
површина

50

y координата
7,382899E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 414

датовање
нн
културна
неопредељен
лапорац
период Средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

0,3

напомена

стећак

ид. број

601

назив

Круглић

класа

насеље

место

Белотић

врста

насље збијеног типа

општина

Осечина

максимална

250

максимална
површина

200

катастарска 1
x координата

7,3814E+09

y координата
4,917863E+09
тип земљиштапараподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 273

5

датовање
2
културна
провинцијска
лапорци
период антика
вишеслојни
поузданост информације
5

напомена
ид. број 603
назив

Шумар 2

класа

гробље

место

Белотић

врста

некропола под

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 0
x координата

4,916975E+09

y координата
7,381564E+09
тип земљиштагањача
геолошка подлога

3

датовање
0
културна
неопредељен
лапорац период
65

тип рељефа падина брда
надморска висина 300
напомена

вишеслојни
поузданост информације

0

I

ид. број

604

назив

Прослоп

класа

рурално насеље

место

Царина

врста

неопредељен

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

100

катастарска 0
x координата

7,381767E+09

y координата
4,902902E+09
тип земљишта0
геолошка подлога
тип рељефа Планински врх
надморска висина 610
напомена

5

датовање
0
културна
0
0
период Бронзано доба
вишеслојни
поузданост информације
5

ид. број

налази су откривени на једном од нижих врхова
Прослопа поред савременог пута љубовија
пецка, на месту где је нека машина уклонила
тањи површински слој земље. Слој је изразито
тамнобраон боје и растресите структуре и
разликиује се од земље у ближој околини. Није
могуће проценити димензије локалитета.
608

назив

Мајдан

класа

рурално насеље

место

Белотић

врста

градинско насеље

општина

Осечина

максимална

120

максимална
површина

200

катастарска 0
x координата

7,383363E+09

y координата
4,919142E+09
тип земљиштагањача
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 249

2

датовање
0
културна
неопредељен
лапорац
период Бронзано доба
вишеслојни
поузданост информације
5

напомена

66

ид. број

609

назив

Кичер

класа

рурално насеље

место

Белотић

врста

градинско насеље

општина

Осечина

максимална

100

максимална
површина

120

катастарска 0
x координата

7,383485E+09

y координата
4,918074E+09
тип земљиштагањача
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 273
напомена
ид. број

1,2

датовање
0
културна
неопредељен
лапорац
период Бронзано дба
вишеслојни
поузданост информације
5

610

назив

Зидине

класа

рурално насеље

место

Плужац

врста

градинско насеље

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

150

катастарска 0
x координата

4,917388E+09

y координата
7,386751E+09
тип земљиштаСемиглеј
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 290

1,5

датовање
0
културна
Бронзано доба
слојевити креч период Бронзано доба
вишеслојни
поузданост информације
5

напомена: ради се о градинском насељу око кога је подигнут сухозид
ширине око 1,2м од ломљеног камена, укупне дужине 310м. На самом врху
сакупљен је већи број фрагмената керамике бронзаног доба и окресаног камена.
Присутан је велики број фрагмената кућног лепа. На почетку шуме западно од
највише коте видљиви су темељи објеката од камена. У овом тренутку није
могуће оквирно датовати камене структуре. На заравњеном платоу преко
праисторијског насеља у 18 веку била је подигнута црква брвнара од које су се
очували темљи од речног камена, а који су и данас јасно видљиви. Источно од
платоа смештен је мањи каптирани извор а испод извора регистроване су
каскаде оздане без малтера од облутака висине 1 до 1,5м. Каскаде су
правоугаоне основе 4х2 м. које прате увалу низ коју се сливала вода из извора.
Потпуно је нејасна функција овог објекта као и време у које је настао.
ид. број
611

67

назив

Прослоп 2

класа

рурално насеље

место

Царина

врста

неопредељен

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

100

катастарска 0
x координата

7,381767E+09

y координата
4,902902E+09
тип земљишта0
геолошка подлога
тип рељефа Планински врх
надморска висина 610

5

датовање
0
културна
0
0
период Бронзано доба
вишеслојни
поузданост информације
5

напомена
налази су откривени на једном од нижих врхова рослопа поред
савременог пута Љубовија-Пецка, на месту где је нека машина уклонила
тањи површински слој земље. Слој је изразито тамнобраон боје и растресите
структуре и разликиује се од земље у ближој околини. Није могуће проценити
димензије локалитета.
ид. број

612

назив

Бобија

класа

гробље

место

Бастав

врста

некропола са тумулима

општина

Осечина

максимална

30

катастарска 11
x координата
4,915503E+09

максимална
површина

200

y координата
7,382006E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 370

датовање
нмн
културна
Бронзано доба
кречњак
период Бронзано доба
вишеслојни
поузданост информације
4

напомена
ид. број

1

613

назив

Пећина

класа

неопредељен

место

Бастав

врста

пећинска станица

општина

Осечина

максимална

30

катастарска 11
x координата
4,913005E+09

максимална
површина

200

y координата

датовање

7,382649E+09

1
нмн
68

тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа прва речна тераса
надморска висина 260

културна
неопредељен
кречњак
период гвоздено доба
вишеслојни
поузданост информације
4

напомена
ид. број

777

назив

Школа

класа

култно место

место

Пецка

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

катастарска 01
x координата
7,383796E+09

максимална
површина

100

y координата
4,906187E+09
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа друга речна тераса
надморска висина
0

датовање
15
културна
српска
нб
период позни средњи век
вишеслојни
поузданост информације
0

0,5

напомена
На месту данашње школе и дома здравља, налази
се гробље. Стећци споменици су уништени пре другог светског рата.
ид. број

1008

назив

Ајдучко гробље

класа

гробље

место

Гуњаци

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата

0

y координата
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 454
напомена
ид. број

0

0,3

датовање
Ајдучко гробље
културна
Гуњаци
нб
период Осечина
вишеслојни
поузданост информације
0

0
1009
69

назив

Прослоп

класа

гробље

место

Царина

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата

7,382046E+09

y координата
4,902843E+09
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 454

0,3

датовање
15
културна
српска
нб
период средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

напомена
ид. број

није прецизно лоцирана
1016

назив

Maђарско гробље

класа

гробље

место

Лопатањ

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата
y координата
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 300

0
0

0,3

датовање
15
културна
српска
нб
период средњи век
вишеслојни
поузданост информације
4

напомена
ид. број

1037

назив

Грчко гробље

класа

гробље

место

Лопатањ

врста

некропола са стећцима

општина

Осечина

максимална

50

максимална
површина

50

катастарска 1
x координата
y координата
тип земљиштаПараподзол
геолошка подлога
тип рељефа врх брда

0
0

датовање
културна
нб
вишеслојни

0,3
15
српска
период средњи век

70

надморска висина

300

поузданост информације

4

напомена

назив

Поповићи

класа

рурално насеље

место

Плужац

врста

неопредељен

општина

Осечина

максимална

100

максимална
површина

150

катастарска 0
x координата

4,917949E+09

y координата
7,386745E+09
тип земљиштаСемиглеј
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 230

1,5

датовање
0
културна
Провинцијална
слојевити креч период антика
вишеслојни
поузданост информације
5

напомена
ид. број

4100

назив

Бобија

класа

гробље

место

Братачић

врста

некропола са тумулима

општина

Осечина

максимална

30

катастарска 11
x координата
4,915503E+09

максимална
површина

200

y координата
7,382006E+09
тип земљиштанема
геолошка подлога
тип рељефа врх брда
надморска висина 370

датовање
нмн
културна
Бронзано доба
кречњак
период Бронзано доба
вишеслојни
поузданост информације
4

1

напомена

71

СТАЊЕ АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
На територији општине Осечина до сада је регистровано
укупно 46 археолошких налазишта која припадају периoдима од
праисторије до отоманске окупације. Доминантни су локалитети из
времена бронзаног доба и позног средњег века, укупно 14 односно
15 налазишта. Сва овa налазишта констатовани су археолошким
рекогносцирањем од педесетих до осамдесетих година двадесетог
века од стране Археолошког института из Београда, друштва
истраживача из Осечине, а под руководством Живана Грујичића. У
последње време већи број рекогносцирања је обавио Завод за
заштиту споменика културе Ваљево.
Из периода неолита и бакарног доба регистровано је 6
налазишта, бронзаног доба 14 , а гвозденог доба 2 локалитета. Из
римског периода откривено је до сада 10, а средњег векa и османског
периода 15. Преовлађују различите врсте насеља, остаци рудника и
топионица , војни објекти , утврђења и гробља. Један број
локалитета је вишеслојан па садржи углавном трагове бронзаног и
гвозденог доба и антике . Највећи број налазишта из средњег века и
бронзаног доба чине некрополе што значи да на терену постоји бар
толико неидентификованих или несталих трагова насеља. Кроз целу
познату прошлост од винчанске културе до 19. века простор
општине Осечина и становништво ове територије је према
археолошким траговима било уско везано за за земљорадњу,
сточарство и експлоатацију минералних сировина, њихову прераду и
обраду.
У стручној археолошкој јавности осечански и крупањски крај
су постали је познат захваљујући дугогодишњим истраживањима
Милутина и Драге Гарашанин која су махом обављена педесетих и
шездесетих година 20 века на локалитетима Шумар Бандера и Церик
Бела црква. Њихови публиковани радови о овим налазиштима
постали су основа за проучавање раног бронзаног доба Европе.
Током 2010. године покренут је нови дугогодишњи пројекат
истраживање Бруклин Колеџа у Њујорку , Завода за заштиту
споменика културе Ваљево и археолошког институа „Мапирање
металургије бронзаног доба на простору западне Србије― која
обухватају и простор око Осечине. У нешто мањој мери вршена су
истраживања на простору Панађуришта. Уопштено гледано простор
је археолошки не довољно истражен .
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Опште стање очуваности археолошких налазишта може се
посматрати у две зоне. Прва која обухвата узани појас насељених
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места и њухову ближу околину. Друга зона обухвата простор у
брдско-планинском залеђу насеља.
У првој зони се углавном налазе археолошка налазишта која су
уједно и најугроженија или већ оштећена једним делом. Основну
опасност по археолошка налазишта представља стихијска градња
стамбених објеката без потребних услова и дозвола надлежних
институција. На овај начин уништен делом један број пре свека
римских и средњевековних и неолитских налазишта. Која су од
велике важности за овај крај па и за Србију. Заштитина ископавања
никада нису вршена на овом терену.
Посебну
групу
угрожених
споменика
представљају
средњевековни стећци-мраморје као специфична група споменика
средњевековне народне уметности. Стећак је термин усвојен у
науци. У народу се не користи, познат је као камен, белег, а
најчешће мрамор или мраморје у множини. Стећци или мраморје су
средњовековни надгробни споменици у облику монолитног великог
камења, понекад су украшени елементима архитектуре, бордурама,
крстовима, биљним, геометријском или астралним мотивима,
оружјем и оруђем, људским и животињским представама,
различитим сценама из живота заједнице и појединаца. Могу бити у
форми плоче, усадника, крста, сандука, слемењака са и без постоља.
Велики број споменика је миниран или разбијен од стране власника
имања, јер дођу као добро лежиште грађевинског материјала или
подлога за пут. Један број је миниран од стране трагача за благом,
који мисле да је у њима постоји скривено злато. Други су поткопани
премештени од истих како би проверили да случајно у гробу нема
скривеног блага. У селу Лоапатањ пут пролази поред старе
некрополе са стећцима. Том приликом је уништено и оскрнављено
неколико споменика велике уметничке и документарне вредности.
Два споменика су пренета у Осечину. Гробље са стећцима у пецкој
је уништено још пре Другог светског рата. Сличну судбину је
доживела и некропола на Прослопу од које је преостало само два
мрамора.
.Остаци старих рударских радова од великог су значаја за науку и
проучавање металургије, али је велики део оштећен или уништен
савременим рударским ископима и ерозијом. У великом броју
случајева ови налази нису пријављивани надлежним институцијама.
Од великог значаја за науку је регистровање старих рудника и
топионица премеравање шљакишта и узимање узорака за
физичкохемијске анализе.
Већи број локалитета могао би се уз мала улагања ставити у
функцију туризма и тиме између осталог сачувати од даљег
пропадања.
74

У првом реду места са средњевековним споменицима који
представљају значајне примерке прворазредних документа
прошлости и примера народне уметности. Осечина са Крупњом је
област у Србији са највећом концетрацијом ових споменика и
гробаља, која сведоче о економском успону овог краја током 14 и 15
века. У већини случајева ове локацие захтевају само чишћење и
уређење приступа, означавање путоказима и таблама са основним
обавештењем. Уз евентуално враћање дислоцираних стећака или
оних однетих у Београд.
Локалитет који се уз континуирана мала улагања у ископавања и
конзервацију могу употребити у туристичкој презентацији уз
економску добит су: Зидине у Плужцу, Круглић.
Група локалитета на Прослопу који се могу повезати са римским
мостом у једну презентациону целину из различитих периода. потом
село Лопатањ и група локалитета у Лопатњу и Драгодолу.
У научној јавности простор Крупња и Осечине познат је по
сахранама испод земљаних хумки тумула, из бронзаног и гвозденог
доба, Једна археолошка култура раног бронзаног доба носи назив
Белотић-Бела Црква. Како је сахране испод тумула немогуће или
тешко презентовати на самом терену било би корисно представити
овај феномен кроз музејску поставку и реконструкције у самој
Белотићу или у Крупњу. У ту сврху могуће је искористити неку од
окућница народног градитељства или напуштене школске објекте.
Током 2010. године започео је вишегодишњи пројекат Мапирање
металургије бронзаног доба западне Србије. Који ће вероватно
изучавати металургију и кроз све историјске периоде. Велики део
истраживања обављаће се на територији општине Осечина. Са
хипотезом да је најранија металургија бронзе у Европи започела у
западној Србији.
Са научне и туристичке тачке гледишта, требало би одредити
приоритете истраживања. То су свакако локалитети везани за
бронзано доба и металургију у свим периодима, који су типични за
ово подручје.
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РАНИЈЕ
РАДОВИ


ОБАВЉЕНА

ТЕРЕНСКА

ИСТРАЖИВАЊА

И

Рекогносцирања за потребе израде побликације Археолошка
налазишта Западне Србије 1949.-1951.

 Археолошка истраживања локалитета Шумар и Белотић,
Милутин и Драга Гарашанин 1956-1981.
 Рекогносцирање терена за потребе израде елабората Споменика
културе и Јавних споменика општине Осечина. Децембар 1986.
год.
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
 1978. Комзерваторско рестаураторски радови на цркви брвнаи
у Скадру, Замена пода и Шиндре Завод за заштиту споменика
културе Крагујевац
 1979. Комзерваторско рестаураторски радови на крову старе
цркве у осечини Завод за заштиту споменика културе
Крагујевац
 2006. Пројекат Крипте у осечини на падини северно од
црквене порте, према пројекту арх, Тихомир Дражић (Завод
за заштиту споменика културе ―Ваљево‖ ) осмишљена је као
збирна гробница учесника Првог светског рата. Радове је
финансирало Министарство културе и медија Републике
Србије и делимично Општина Осечина .Систематска
ископавања запуштених гробних места обављена су 2005. и
делимично 2006.г. Почетак радова септембар 2006. године
 Рекогносцирање терена за потребе израде Услова чувања,
одржавања и коришћења za Просторног плана општине Осечина.
Децембар 2007. год. Завод за заштиту споменика културе
Ваљево
 Рекогносцирање Рађевине Мапирање бронзаног доба
западне Србије јул-август 2010. год Завод за заштиту
споменика културе Ваљево, Археолошки институт, Бруклин
колеџ
 Рекогносцирање Рађевине Мапирање бронзаног доба
западне Србије јул-август 2011. год Завод за заштиту
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споменика културе Ваљево, Археолошки институт, Бруклин
колеџ
 2010.-2011. Пројекат конзервације и реконструкције старог
иконостаса Црква брвнара у Скадру код Пецке ,демонтажа
старог иконостаса,монтажа нове. иконостасне преграде.
Руководилац пројекта: Миодраг Марковић Средства
обезбедило Министарство културе. Завод за заштиту
споменика културе Ваљево
 Рекогносцирање терена и израда техничке документације за
потребе израде Студије културног наслеђа општине Осечина.
мај-август 2011. год. Завод за заштиту споменика културе
Ваљево
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ПРОЈЕКТИ У ТОКУ:
ПРОЈЕКАТ КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА
НА КОМПЛЕКСУ ЗГРАДА У БАСТАВУ
Извођач радова: ГР. „ТЕТРА― ВАЉЕВО
Руководилац пројекта: дипл. инг. арх. Тихомир Дражић
Радове финансира Министарство културе, информисања и
информативног друштва.
У 2010. години изведени су радови на згради начелелства или
народној канцеларији, а 2011. године на двојном вајату, мањем
вајату, сушари, пушници, чардаку и хлебној пећи.
Радови се односе на санацију и конзерваторске поступке на једној
згради из окућнице Тешмана Солдатовића која је имала функцију
канцеларије и изведени су у периоду од 9. до 23. августа 2010. г
Техничка документација: Завод за заштиту споменика културе Ваљево.
Надзор: Завод за заштиту споменика културе Ваљево.
Радови завршени августа 2010.године.
Радови су финансирани средствима Министарства културе
Републике Србије по програму за 2010. годину
Изведени радови обухватили су следеће позиције:
-откопавање насипа око зграде
-демонтажа кровног покривача и летве
-демонтажа трулих шашовака на таваницама
-делимично обијање малтера
-демонтажа оштећених и дестабилизованих делова камених зидова
подрума
- изношење насипа из подрума
-реконструкција кровне конструкције са летвисањем и покривањем
-делимична замена оштећених делова дрвене плафонске конструкије од
шашоваца и даске
- делимично презиђивање подрумских зидова и дерсовање спојница
- малтерисање и кречење зидова
- рестаурација топлија на прозорима и монтажа недостајућих
дрвених капака
-уградња нових врата са механизмом за затварање.
- реконструкција тротоара од камених плоча
- заштитни премаз дрвених елемената инсекцитидом и фирнисом
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Опис изведених радова у 2011.г.
ДВОДЕЛНИ ВАЈАТ
Претходно стање: на деловима грбина и слемена недостајале су
ћерамиде па па су гребењаче биле изложене трулењу, летве
делимично поломњене, а цреп дислоциран. Тротоар и горња
темељна греда затрпани наносом земље.
Изведени радови: прелетван је кров, замењене оштећене летве,
комплетно препокривен цреп и постављени нови слемењаци, а насип
са тротоара скинут и тамаљче заштићене премазом фирниса,
ВАЈАТ
Претходно стање: делови грбина и слемена неадекватно изведени,
летве делимично поломњене, а цреп дислоциран, тротоар и горња
темељна греда затрпани наносом земље, део талпи код врата раније
разваљен.
Изведени радови: прелетван кров, замењене оштећене летве,
комплетно препокривен цреп и постављени нови слемењаци, а насип
са тротоара скинут и тамаљче заштићене премазом фирниса, а део
талпи на зиду реконструисан.
СУШАРА
Претходно стање: летве поломњене, а цреп дислоциран, кровна
конструкција оштећена тротоар и горња темељна греда затрпани
наносом земље, део темељног зида дестабилизован.
Изведени радови: санирана кровна конструкција, комплетно
прелетван кров, препокривен цреп и постављени нови слемењаци,
изведен мањи двосливни кров изнад слемена, тамаљче заштићене
премазом фирниса, реконстусан један капак, темељни зид саниран и
насип око темеља скинут.
ПУШНИЦА
Претходно стање: на деловима грбина и слемена недостајале су
ћерамиде па па су гребењаче биле изложене трулењу, летве
поломњене, а цреп дислоциран, кровна конструкција оштећена део
зидова и темеља дестабилизован.
Изведени радови: санирана кровна конструкција, комплетно
прелетван кров, препокривен цреп и постављени нови слемењаци,
темељи и зидови делимично санирани.
ЧАРДАК
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Претходно стање: на деловима грбина и слемена недостајале су
ћерамиде па па су гребењаче биле изложене трулењу, летве
делимично поломњене, а цреп дислоциран.
Изведени радови: прелетван је кров, замењене оштећене летве,
комплетно препокривен цреп и постављени нови слемењаци.
ХЛЕБНА ПЕЋ
Претходно стање: део зидова и темеља дестабилизован.
Изведени радови: калота пећи премазана слојем блатнг малтера, део
зида малтерисан и камени зидови дерсовани.
ПРОЈЕКАТ МАПИРАЊЕ МЕТАЛУРГИЈЕ РАНОГ БРОНЗАНОГ
ДОБА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Калај је фокус многих питања која се тичу Бронзаног доба
Европе. Неопходан за производњу бронзе (легура бакра и калаја,
која је чвршћа и лакше се излива од самог бакра; квалитетна бронза
садржи идеално 90% бакра и 10% калаја), калај је редак метал и
његова лежишта и даље представљају енигму и за археологе и за
геологе. Према речима Антонија Хардинга, аутора кључног издања о
Бронзаном добу Европе, ―преко целе Европе, није познато како су
мајстори бронзари - који су производили огромне количине бронзе –
добављали своје сировине‖. Студије бронзаних предмета и
технологије у Егеји (на пример Иаковидис 1982, Зwицкер 1982, Рапп
1988) ретко дискутују о пореклу бронзанодопског калаја, иако се
подразумева да овј долази од некуд изван Грчке. Остала дела која се
баве пореклом калаја, од када је таква врста студије заживела па све
до данас, не знају за лежишта калаја која би могла бити ближа Егеји
од Корнвола, Иберијског полуострва, или Централне Европе.
Од важности за наш пројекат је информација да је Ерцгебирге једина
област у Европи осим северозападне Србије где се лежишта бакра и
калаја налазе у близини један другог.
Познати археометалург Џејмс Мјули (Јамес Мухлy) помиње да је
могуће да су такодје коришћена лежишта из Бретање, Сардиније и
Тоскане. До данас, медјутим, није јасно да ли је и једно од наведених
лежишта коришћено током Бронзаног доба, а још мање да су могла
снабдевати Егеју. Ниедерсцхлаг ет горе наведени Хардинг сугерише
да су делови Србије махом неистражени што се тиче периода бронзе
―и могли би се показати изузетно значајним‖ МцГеехан-Лиритзис и
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Таyлор на сличан начин примећују да је Егеји најближа област у
којој се налази калај баш северозападна Србија. Управо ови аутори,
позивајући се на хрватског археолога Александра Дурмана, указују
да се калај за проиводњу бронзе у Егеји могао добављати са
централног Балкана.
Северозападна Србија, или територија која обухвата области око
река Дрине, Јадра, Колубаре и горње Западне Мораве – јесте регија
богата металним рудама. Више од десет изворишта бакра је
документовано, а позната су и изворишта калаја са неколико места
. Уз то, присуство бакарних руда у непосредној близини додатно
указује на значај локалног калаја, јер се евентуално легирање и
производња бронзе могла радити на лицу места.
С тим у вези, пројекат ће се бавити рекогносцирањем не би ли се
утврдиле локације археолошких локалитета у близини изворишта
калаја, затим и утврдјивањем евентуалне улоге калаја и бакра из
северозападне Србије у бронзаном добу Европе.
Пројекат такодје има и шире циљеве, а то су:
1. дефинисање до сада врло неразумљивог односа измедју
некропола и насеља у бронзаном добу, кроз планирана
рекогносцирања и ископавања;
2. анализа
перцепције
природне
околине
од
стране
бронзанодопске популације, а у вези са лежиштима метала,
кроз Географске Информационе Системе (ГИС) и програме
ЕСРИ АрцМап 9.3, Идриси и Фрагстатс;
3. анализа мреже комуникације медју популацијама преко
бронзанодопског пејзажа, користећи сателитске снимке и
топо-картографију.
Наш приступ проблему укључује:
1. теренске методе: рекогносцирање, узорковање и ископавање
на терену, и
2. лабораторијске методе: анализу сателитских снимака,
изотопску анализу и детаљну ГИС анализу која укључује све
наведено као различите слојеве (лаyерс) података.

Предложена истраживања представљала би значајан допринос не
само српској, већ и европској археологији – из разлога што је једна
од највећих мистерија археологије бронзаног доба Старог света
уопште: одакле калај долази, ко тражи тај метал и ко га производи,
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као и шта све то значи у културној историји целог континента и
шире? Рекогносцирања ће се вршити око локалитета Спасовине и
Белотића, а ископавања ће се вршити на локацији Шумар у
Белотићу. Пешачка рекогносцирање ће се вршити уз помоћ ГПС
уредјаја и магнетометра, док ће ископавања бити организована уз
помоћ тоталне станице. Са посебном пажњом ће се анализирати
конструкција тумула и биоархеолошки остаци. Узорци за изотопске
анализе, општи узорци земље за различите анализе, као и узорци за
Ц14 датуме биће скупљени током радова.

ИСПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ
ПРОЈЕКАТ РЕСТАУРАТОРСКО-КОНЗЕРВАТОРСКИХ РАДОВА
НА СПОМЕН КОСТУРНИЦИ У ПЕЦКОЈ.
Завод конкурисао код Министарства за рад и социјална
питања за 2013. Црква – спомен костурница је у добром стаwу, без
већих оштећеwа. На крову се уочава на местима запрскиваwе
кишнице а видна је и влага изнад краћих вандиксни од бакра као и
qуспаwе малтера изнад истих. Полуобличасти покривач изнад трема
је у обрнутом паду према зиду цркве али га не угрожава сливаwе
кишнице која пре него што се слије на зид оде на окапницу
хоризонталних венаца (снимаwе стаwа је изведено док је киша
падала). На крову главног брода, који је покривен фалцованим
црепом, виде се на местима угиби кровне равни. Изнад каменог
сокла и профилисаног венца, који је бојен тамно браон бојом, на
местима је отпао малтер па се види зид од цигле. Завршна подна
облога није добро изведена на простараном трему испред цркве, на
први поглед то је неуглачани бетон али се на местима назире
камени агрегат који се користи код терацо облоге .
У ентеријеру се на први поглед уочава да је црква почађавила јер се
у wој десно од улазних врата и даqе пале свеће у металном,
правоугаоном палоинику. У целом обиму цркве малтер сокла који је
масно бојен у два тона: тамно браон и бела, се круни на додир, на
местима је отпао а на местима се подклобучио.
Звоник је у конструктивнм смислу у добром стаwу. Фасада је
делимично оштећена и запрqана услед сливаwа са опшивки
хоризонталних венаца и услед запрскиваwа атмосферилија. Кровни
покривач је дотрајао на целој површини а могуће је и да је кровна
конструкција оштећена јер се виде угиби кровних равни.
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Пирамидални споменик има маwа оштећеwа. Малтерске спојнице
између камених блокова су на местима отпале а већи део је оштећен
и испуцао. На све четири стране је из спојница прорасла трава.
Камени блокови су нападнути лишајима и маховином. Метална
чаура на врху споменика је мало накривqена.
Комплетан покривач од фалцованог црепа који је поставqен 1988.
године ће се демонтирати као и летва, на кров ће се након поправке
конструкције поставити првобитни покривач од класичног бибер
црепа. На двоводном крову главног брода је потребно извести
поправку угиба кровних равни, и заменити дотрајале елементе
кровне конструкције. Заменити дотрајале вандиксне од бакарног
лима као и демонтирати вандиксне које су ниже од уобичајене
висине - новим. Демонираће се сав оштећени малтер изнад сокла на
фасадама и извести нови. Унутрашwа масна фарба и оштећени
малтер сокла и изнад сокла ће се демонтирати. Зидови ће се оставити
једно време да се суше а затим ће се извести нов малтер. Радови на
кречеwу унутрашwих зидова и сводова цркве, извешће се на целој
површини изузев фреско (секо) осликаних површина.
Дрвено степениште лево од улазних врата ће се очистити, урадиће се
од дрвета недостајући делови и извешће се бојеwе.
На улазном трему и степеницима извешће се слој од терацо облоге
која ће се глачати.
Кровни покривач на звонику који је дотрајао као и летва ће се
заменити новим бибер црепом и новом летвом, евентуално ако је
неки од елемената конструкције оштећен заменити га новим.
Оштећене опшивке два хоризонтална венца заменити новим са
израдом вандиксни уза зид. Оштећену фасаду очистити од тамних
плесни и бојити у бело. Степенице које воде на спрат обложити
терацом и извести примерену металну ограду.
Фасаду звоника бојити у бело након чишћеwа а унутрашwост
звоника кречити такође у бело након чишћеwа површина које су
почађавије услед паqеwа свећа у приземqу.
На пирамидалном споменику неопходно је чишћеwе спојница и
камена са заштитом и израдом нових спојница. Камени гранитни
блокови се чисте, одстраwују се маховине и лишаји, након тога се
конзервирају. Метална чаура ће се очистити и уколико је потребно
извешће се поновно везиваwе за базу споменика.
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Година

Регионална слика

Осечина и околина

до 6200
П.Н.Е.

Сезонска насеља, ловачко сакупљачких заједница

Нема података

око 6200
П.Н.Е.

Формирање старчевачке културе, припитомљавања животиња и
биљака развијање грнчарства, смањена мобилност заједница
сезонска станишта

Прва насеља старчевачке културе

око 5400
П.Н.Е.

Почетак винчанске културе, унапређење постојећих технологија
Велики број насеља посебно касне
винчанске културе и утврђених насеља
развој рударства и металургије бакра и размене добара

око 4500
П.Н.Е.

Бакарно доба развој неколико нових култура и могућ долазак
нове популације

У тврђена насеља на
доминантним тачкама Касна винча,
Баденска и костолачка култура
Појединачни налази

око 2900
П.Н.Е.

Почетак бронзаног доба развој бројних регионалних култура

Скелетно сахрањивање у тумулима
велики број налаза из свих фаза
бронзаног доба Белотић,

око 1000
П.Н.Е.

Почетак гвозденог доба – настанак заједница и политичких
организација описаних у грчким изворима

Пре и око 500
П.Н.Е.

Гласиначка култура , стварање сложенијих социјалних и
политичких организација појава тзв кнежевских гробова

Сахрањивање у тумулима градинска
утврђена насеља
Гранично подручје Гласиначке и
Босутске културе
Сукоби око контроле ресурса локалних
заједница

око 330
П.Н.Е.

Први контакти Келта са палеобалканским заједницама

Нема података
Нема доказа да су се Келти
колонизовали овај простор

279 П.Н.Е.

Инвазија Келта на Делфе у грчкој

Нема података
Нема промене локалног становништва

II век
П.Н.Е.

Почетак постепеног освајања римљана данашње Србије

Нема података

13-9 П.Н.Е.

Западна Србија постаје део Римске империје

Подгорина постаје део римске
провинције илирикум
Припада територији племена Диндара
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Година

Регионална слика

Осечина и околина

6-9 П.Н.Е.

Панонско-илирски устанак против римске власти

Становници овог краја не учествују у
устанку

I век н.е.

Подела илирика на две провинције Панонију и Далмацију

Осечински крај у граничном подручју
већим делом у Далмацији

Период стабилности урбанизације, развоја локалне економије
II и прва
половинаIII века
Н.Е.

Почетак експлоатације руда и развој
фармеске производње хране

друга половина
III
века Н.Е.

Напади варварских племена на границе Римског Царства

Напади Квадских и Маркоманских
племена на територију царства (254)
упадају у Подгорину и Подриње

IV век
Н.Е.

Прелазак Гота и савезника на територију царсва њихова побуна
и пљачка балканских провинција, инфлација и разарање
провинцијске економије

Трагови уништења вила и утврђења

395 Н.Е.

Подела Римског царства на Источно и Западно

Постаје део источног римског цараства

Инвазија Хуна Порушен велики број градова на балкану и докрајчена већ слаба
441, г
економија

Хуни контролишу и овај простор

После 476 г.
Н.Е.

Осечина на територији Источног римског царсва
(Византија)

Авари и Словени руше све византијске
фортификације дуж границе

VII век
Н.Е.
после 10181180

Насељавање Срба

Срби насељавају територију Подгорине

Након пропасти бугарског царства Византија преузима
територије западне Србиј 1018,

Део Византијског царства

Рат између Византије и Угарске

после11801284.
1284-1319.

Споразум Угарске и Србије око територија у западној Србији

Део угарског краљевства
у бановини Мачви
Део српске краљевине

после 1319

Ратови између Србије и угарске

Део угарског краљевства

Средина
XIV векасредина
XV века
1458-1833.г

Део српске државе

Процват економије засноване на
рударству

Србија под Отоманском влашћу

Под отоманском влашћу

1459. г

Формирање Смедеревског санџака

Период мира
Већи део краја најпре део Нахије
Крупањ, а потом од 1533. нахије
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Рађевина

(1683-1699.г
1690.г

Бечки рат, Између Турске и Аустријске Царевине
Срби на страни Хазбурга

Нема података

. патријарх Арсеније III Чарнојевић је с око сто хиљада Срба Овај крај напушта део становништва
напустио старе српске земље

1699.г

Карловачки Мир

Подгорина, као и северна Србија нашла
се у Београдском пашалуку

1716. -1718.г

Рат између Турске и Аустријске Царевине

Осечина на граници са Турским
областима

1718.-1736. г

Формирана Краљевина Србија, под аустријском управом

Хајдучке јединице са Србима смештене у
околини Осечине (Плужац) подизање
цркви брвнара

1736-1739. г

Рат између аустрије и турске након кога се аустријанци
повлаче преко Саве и Дунава

1739 и 1788. г

Србија понову у саставу Отоманског царства

1788-1791. г

Нови аустријск- турски рат, Кочина крајна

Становништво подгорине на страни
Аустрије

1791-1804. г

Владавина дахија у Београдском пашалуку

Илија Бирчанин подгорски кнез

1804. г

Први Српски Устанак

Осечанци учествују у опсади Шапца и
боју на Чокешини

1806. г

Подгорина у устаничкој србији

Бој на Братачићу

1813. г

Пропаст првог устанка

Страдање народа подгорине

1815. г

Други српски устанак

1815-1876. г

Србија аутономна кнежевина

Народ Подгорине прикључио се и том
устанку предвођен војводом
Миливојем Тадићем
Спор али константан развој и напредак

1876.-1877. г

Рат са Турском

Војници из подгорине у борби код
великог Извора

1878.-1904. г

Краљевина Србија династија Обреновић

Развој економије и просвете

1904.-1912. г

На власти династија Карађорђевића (период мира)

Настављен економски развој

1912-1913. г

Први и други балкански рат

Становништво Подгорине учествуује у
ратним операцијама

28.07.1914.

Аустро-Угарска монархија објавила рат Србији

Простор Осечине улази у зону
операција
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Август 1914

Прва офанзива на Србију

Церска битка Август 16-20, 1914

ОктобарНовембар 1914

Трећа офанзива аустро-угарске војске на Србију

Пад Гучева и Лознице 6. Ослобођење
овог краја у децембру

1914.-15

Епидемија тифуса

Болнице у Осечини

1915-1918

Окупација Србије

Становништво на окупираној
територији, немаштина и терор
окупационих снага

Новембар 1918

Крај Првог светског рата

Ослобођење Осечине и околине 2.
новембра 1918.

1918

Краљевина Срба Хрвата и Словенаца

Осечина део Дринске бановине

1941-1945

Други светски рат

1946-1992

Стварање ФНРЈ касније СФРЈ по д влашћу Комунистичке
партије

Учествује велики број грађана уз
велики број мртвих и велику
материјалну штету
Осечина средиште среза

1992-2006

Распад СФРЈ , Србија и Црна Гора у СР Југославији

1999.

Бомбардовање Србије од стране НАТО пакта

2006 - даље

Одцепљење Црне горе

део савезне републике
економска криза, део становништва
учествује у ратним операцијама
Становници Осечине учествују у
одбрани земље
Осечина у поново део самосталне
Србије
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УТВРЂЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
На терторији општине Осечина налазе се следећа утврђена НКД:
1. Стара црква у Осечини
2. Црква брвнара у селу Скадру
3. Терен зван Панађуриште код села Комирића
4. Комплекс зграда са двориштем у Баставу
5. Црква-спомен костурница посвећена Успењу
Богородице и споменик изгинулим ратницима из првог
рата друге моравске дивизије у Пецкој
6. Стари мост на Љубовиђи

Пресвете
светског

ЕВИДЕНТИРАНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
Према извршеној евиденцији и валоризацији овим
Просторним планом општине Осечина треба обавезно, уз примену
наведених општих услова за мере техничке заштите, сачувати
следеће евидентиране објекте градитељског наслеђа:
1. Кућа Младеновић Живка, село Бастав
2. Кућа Ракић Душице, село Бастав
3. Дом културе, село Белотић
4. Кућа Тимотић Живка, село Царина
5. Кућа Станисављевића, село Драгијевица
6. Окућница Вилотића, село Драгијевица
7. Кућа Вилотић Живана, село Драгијевица
8. Кућа Илић Пауна, село Драгодол
9. Кућа Тешић Љубинке, село Драгодол
10. Виноградарска колеба, село Г. Царина
11. Механа III класе, село Гуњаци
12. Кућа Александра Томића, село Комирић
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13. Окућница Љубице Будимировић, село Лопатањ
14. Конак Ћосића, село Лопатањ
15. Дом културе, село Остружањ
16. Окућница Марковића, село Сирдија
17. Вајат Владана Саватића, село Скадар
18. Окућница Сретена Саватића, село Скадар
19. Кућа Ђермановић Милорада село Скадар 20. Кућа Ђермановић
Слободана, село Скадар
21. Школа у Баставу
22. Школа у Царини
23. Школа у Г. Црниљеву
24. Школа у Лопатњу
25. Црква св. апостола Луке у Лопатњу
26. Школа у Остружњу
27. Школа у Плушцу
28. Школа у Сирдији
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СТАРИ МОСТ НА РЕЦИ ЉУБОВИЂИ
Источно од средњевековног града Соко, на реци Љубовиђи, у
њеном средњем току испод планинског масива Прослоп, налази се
стари мост, који се у народу назива „римски мост― а у неким
изворима и „латински мост―. Мост се налази на старом
средњевековном путу који је од Дрине, Љубовије, ишао долином
реке Љубовиђе, њеном десном обалом, а затим на месту где почиње
непроходни теснац масива Градине, преко моста прелази на леву
обалу, да би после неколико стотина метара поново прешао реку.
Пут се затим рачвао у неколико праваца. Један је ишао одмах узбрдо
серпентинама на превој Прослопа. Други крак је ишао још неколико
стотина метара узводно а затим поред Миличког потока спајао се са
овим претходним путем код извора (сада чесме) и силазио у Пецку и
даље према Београду и Ваљеву.
Мост је према реци постављен под углом од око 20º у односу на
управне осе правца тока и пресеченица под правим углом. Укупна
дужина моста (без конструкције над воденичком водом) износи 28m
са ширином коловоза од 3.65m. На средини моста се налази
надвишење тако да су прилази под косином са једне и друге стране
од 17,4%. Успон моста је настао као последица веће пропусне моћи
главног отвора. Како је ширина већ дефинисана максималним
одстојањем обала, пропусна моћ је сада у функцији висине моста
који од најнижег водостаја висине 5,51m
Горња нивелета моста, са знатним успоном према терену
(14,74%) главни отвор са „преломљеним― теменом, полукружних
отвора, сврстава овај мост у елегантне и витке конструкције
средњевековног и градитељства турског периода. Овакав облик
моста назива се у народу „магарећа леђа― или „самар―.
Највећа ширина моста је 11,71m. Конструкција облика сводне
линије је извршена са два центра која су међусобно удаљена 96cm и
налази се на 6,34m од темена. Пречник круга којим су конструисане
бочне стране свода је 6.24m тако да је на средини „благо
преломљен―. Уствари, ова конструкција је и укупан изглед моста
тако да сe опорци, односно темељи опораца, налазе у равни центра
кривине. Главни свод је изведен од правилно тесаних квадара сиге
веома доброг квалитета. Спајање је извршено преко веома танке
подлоге кречног малтера, која се временом испарала тако да се
трагови једва распознају. Тесаници су уједначених димензија, Према
својој конструкцији и облику, мост је дело турских мајстора, из
раних времена окупације, и једини је очувани мост у северним
деловима Србије, између западне Мораве и Саве. Извесне аналогије
се могу успоставити са овим мостом преко мостова: Јокчијски мост
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у Кратову средњег лука Војиновића моста на Вучитрну, а најближи
је мост на реци Увцу код Сјенице.
Пут који је од Сребренице ишао преко Ваљева према
Београду, могао је бити коришћен још у почетку 15.века, када се
овим путем крећу каравани дубровачких трговаца. Међутим,
директних помена овог пута који Дрину прелази код данашње
Љубовије, нема. Шире коришћење овог пута није било погодно због
јаког превоја на Прослопу. Међутим, постоје индиције да је и у
средњем веку постојао пут од Дрине али само до средњевековног
града- Ђурима, тако да је морао постојати и средњевековни прелаз
на месту моста или пак и мост али се даље од теснаца није могло
даље.
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ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ И ЕВОЛУЦИЈА НАРОДНОГ
ГРАДИТЕЉСТВА

Подручје општине Осечине се налази у брдско-планинским
пределима западне Србије, у долинама горњег и средњег тока Јадра
и његових притока и захвата простор од 319 квадратних километара
и 20 насељених места.
Највећи број села је старовлашког разбијеног типа где су куће
концентрисана у засеоке, џемате или мале, који се најчешће зову по
имену главне или најстарије задруге или по топографском називу. У
новије време поједине породице су се сасељавале у долине и на
друмове и тако створиле друмска или долинска насеља.
Народно градитељство на овом подручју, развијало се као и у
другим деловима Србије, у непосредној зависности од општих
политичких, друштвених и културних прилика у земљи, омеђено
географском средином, природним чиниоцима и материјалним
могућностима. Градитељство у овој општини, стварано пре 19. века,
остало је недовољно познато, јер ниједна сеоска кућа нити друга
грађевина из тог периода није остала сачувана у изворном стању.
Оно што није страдало у ратовима и бунама, нестало је због
дотрајалости материјала а и рушењем током развоја и јачања села. О
изгледу станишта из тог периода закључујемо на основу писаних
документа, аналогијом суседних подручја а и по казивању мештана о
до скоро присутним материјалним остацима.
Некада нестални карактер насеља и начин организације
живота, утицали су на формирање једноставних стамбених јединица,
које све до почетка 19. века нису имале солидније и трајније
обележје. То су била скромна станишта, најчешће колибе или
плетаре покривене лубом, грађене са намером да пруже привремено
уточиште. Једноделна сеоска кућа, било да је грађена од брвана,
камена или чатме организована је на исти начин, и на исти начин се
и хоризонтално или вертикално развијала. Имала је огњиште на
средини просторије, а око огњишта се са три стране спавало. Над
огњиштем висила је верижњача, закачена на укрштеним гредама.
Део огњишта где се ложи ватра и кувало јело, где је „преклад―, звало
се прочевље или прочеље, а задњи зачевље тј. зачеве, и тамо су
ватраљ и пепео. Касније се изнад огњишта градио комин од плетеног
прућа, облепљен блатом а постепено се и део „куће― покривао
таваницом од шашоваца, тако да је остајао отвор само изнад
огњишта. Овим се није напустило сушење меса на диму од ватре са
огњишта.
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Већину становника ове области чине досељеници из
динарских крајева који су се доселили у време сеоба са краја 17. и
почетком 18. века. Они су творци динарске дводелне брвнаре, која је
била основни тип и окосница развоја осталих типова кућа. У
прошлости, сам сељак је, као досељеник градио обично своја прва
станишта, која су имала одлике привремености а касније,
развијенија станишта подизали су домаћи градитељи, занатлије по
професији. Велики утицај на типове станишта имали су групе
градитеља који су као печалбари, дoлазили преко лета на рад.
Овакав начин рада је био развијен током 19. века нарочито у
западној Србији и то са мајсторима из Босне из краја званог Осат, по
коме су и називани мајстори „осаћани― а њихове препознатљиве
куће су „осаћанке―. Нешто касније у ове крајеве долазе и мајстори
око Пирота и Власине познати по градњи бондручних кућа са
различитим испунама.
Током 19. века, како су се услови живота и привређивања
побољшавали, а потребе људи постале захтевније, тако се јавља
тежња да се брвнари дода соба која уједно служила и као гостинска
соба. Са појавом собе у којој је била и зидана пећ - лончара, брвнара
постаје полубрвнара - полуплетара. Кућа је увек од брвана а соба од
плетери или чатме. Једноделно станиште се хоризонтално развијало
најпре у дводелно, потом троделно и на крају вишеделно а врло
често се користио нагиб земљишта и гради се подрумски простор.
Ослобођење од турске власти, које је уједно имало значење
социјалне револуције и стицање имовинске и личне сигурности,
изазвало је убрзано грађење бољих кућа. Њихов развој може се
директно пратити од модела дводелне куће, представљене
полубрвнаром чији настанак је везан за динарску брвнару будући да
је и становништво које насељава овај део Србије динарског порекла (
Андрић Живка - село Коњуша, Ђурић Драгосаве - село Коњиц,
Тимотић Живка - село Царина, Илић Пауна - село Драгодол,
Ђермановић Слободан - село Скадар ). Додавањем и деобом
просторија на дводелни модул стварана је троделна кућа
(Станимировић Николе - село Коњиц, Миловановић Богољуб село Коњиц, Ђурђевић Горана и Зорана - село Коњиц,
Станисављевића, село Драгијевица, Вилотић Живана - село
Драгијевица, Будимировић Љубице - село Лопатањ ),
четвороделна (Тешић Љубинка - село Драгодол, Ђермановић
Милорад - село Скадар ) и петоделна кућа (Николић Чеде - село
Сирдија ), што је зависило од захтева и материјалних могућности
власника. То значи да су поједини типови и варијанте грађени
истовремено, а да је хронологија изведена у смислу масовније појаве
појединог типа.
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Полубрвнару мења кућа подигнута у бондрук конструкцији са
испунама од плетери или чатме, блатом малтерисана и окречена у
бело.
Дводелна бондручара Марковић Тодора- село Коњиц,
троделна: Томић Александра село Комирић, Ранковић Рада село
Белотићи Стевановић Манојла село Братачић, као и
четвороделна кућа Младеновић Живка из Бастава.
Опека као грађевински материјал за конструкције пуних
зидова јавља се релативно касно, углавном крајем 19. и почетком 20.
века и поред чињенице да се знатно раније употребљавала као
испуна у бондручним зидовима. Оне се у распореду просторија не
разликују од ранијих типова куће, имају зидане темеље, зидове од
опеке, виши кровови са бибер црепом као покривачем, декорисане
фасаде, прозори и врата. Такве куће су називане „зиданице“, и
најчешће су вишеделне а вредни примери су следеће куће : Ракић
Душице- село Бастав, Љубице Будимировић – село Лопатањ,
Марковића – Сирдија, Васића – Братачић. Бајића – Остружањ,
Којића – Плужац, ......
Од педесетих година 20. века дошло је до великих промена у
градњи кућа, јер се прилагођавала новим људским потребама и
новим условима живота. Под ударом модернизације и понуђеног
савременог грађевинског материјала, мењају се критеријуми и
потребе сеоског становништва. Нови услови живота, рад у
фабрикама и другим службама, постају значајна допуна аграрном
привређивању у свим селима, што битно утиче на њихове
градитељске
подухвате
који
прекидају
континуитет
са
традиционалним народним градитељством. Врло брзо, подручја
неких села постају и викенд насеља градског становништва. Са
новим друштвеним уређењем, појавила се тежња за ублажавањем
разлика између села и града и побољшањем услова за друштвени и
културни живот села. Због тога се у појединим селима граде типске
зграде називане домовима културе у којима се поред просторија за
забаву, културну и просветну активност, располагало се и са
простором за продавнице и магацине. Настојало се да ови домови
представљају најзначајнију зграду у центру насеља и да буду симбол
свеукупне будуће изградње и у нескладу су са градитељским
наслеђем. Њихов живот је био краткотрајан због одсуства
организованог културног живота за сеоског човека а и паралелно
нагли одлив становништва у градове. На територији ваше општине
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забележили смо два и нажалост су оба без функције и у изузетно
лошем су стању ( село Белотић, село Остружањ ).
Што се тиче зграда посебне намене то су „гостински конаци башкалуци“, имамо сачуван пример у Ћосићима у селу Лопатњу.
Основна подела зграда у окућници, била би по врсти, односно
по функцији, на стамбене и привредне. На основу сачуваних
малобројних привредних објеката – млекара, магаза, качара,
воденица,..... може се закључити да су са малим изменама у начину
обраде, до данашњег дана задржали своју просторну структуру и
материјале. Објекти исте функције су веома слични, без обзира у
ком се делу општине налазе. То су углавном једноделне приземне
грађевине, на ниским темељним зидовима од ломљеног камена
зиданим усуво или ослоњене на четири камена, грађене од дрвених
талпи или комбинација талпи шашовци, кровова умереног нагиба,
покривених обично бибер црепом. У старије објекте су уграђени
тесани дрвени елементи, док је за новије употребљена резана грађа.
На истраживаном општинском подручју пратећих, економских
зграда је такође мало сачувано. Преласком на инокоштину (укидање
задружног живота), тј. смањењем породице, смањује се потреба за
њима. Повећање земљорадничких површина, најпре на рачун
сточарства, а потом и крчење винограда и шљивика учинило је да
нестану млекари, качаре, пивнице и мишане. На крају свођење
пољопривреде на допунску делатност због рада у индустрији,
минимализује се потреба за специјализоване зграде, поготову што су
куће развијеније и прихватају њихову улогу (собе уместо вајата, а
остава и подрум за чување хране). Смањена породица нема потребу
за чување веће количине производа, а близина тржишта омогућава
њихову продају. С друге стране интезивније бављење земљорадњом
и сточарством подразумева откуп и сасвим други тип зграда за
механизацију и сточарство. Зато су изузетно вредни дупли вајат у
Скадру, власништво породице Саватић и вајат Миловановић
Александра из Остружња.
На подручју општине Осечина,
издвајају се окућнице
Вилотића из Драгијевице, окућница Љубице Будимировић из
Лопатња и окућница Марковића из Сирдије са највећим бројем
споменички вредних објекате а сачувана типска механа треће
класе Митра Младеновића у селу Гуњаци и воденице употпуњују
разноврсност споменичког фонда народног градитељства.
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ПРЕДЛОГ ЗАШТИТЕ НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСВА

Већина објеката има, поред естетских и историјско-друштвене
вредности, јер представљају сведочанство одређеног степена
културе најширих слојева народа. Поред тога, сачувани објекти
народног градитељства требало би да имају и значајну едукативну
улогу, јер постоји могућност да се на конкретним примерима
становништво упознаје са градитељском умешношћу својих предака.
Како се до данас овом делу културне баштине није поклањало
довољно пажње, сасвим је разумљиво што смо окружени великим
бројем, пре свега индивидуалних објеката за становање и одмор без
естетских вредности, што је последица, између осталог и прекинуте
градитељске традиције. Чини нам се да савремени инвеститори и
градитељи избегавају да примене искуства предака, што се односи и
на избор локације, однос према тлу и суседу, орјентацији,
грађевинском материјалу, .....
Основни начин заштите објеката са споменичким
карактеристикама је заштита in situ (Окућница Солдатовића,
Бастав), када се споменик штити тамо где је и настао, у свом
природном окружењу, али на жалост то најчешће није могуће па је
за неке зграде неопходно дислоцирање.
Окућница Тешмана Солдатовић, истакнутог устаника,
старешине среза рађевског и члана Исправничества окружја
подрињског у чину полковника, која је настала у првој половини 19.
века, је пример развијеног задружног домаћинства насталог у време
ослобађања тог краја Србије од Турака. Она као административно
седиште, представља сведочанство успостављања власти и управне
администрације српског друштва под кнезом Милошем
Обреновићем. Ова изузетна целина је власништво два брата од којих
ни један не живи ни близу ње, што се неповољно одражава на њено
стање и очување.
Окућница Солдатовића не сме бити статична музејска
поставка некадашњих зграда, хладна прича о прошлим временима.
Све зграде морају имати нови живот и своју плодну намену.
Основни проблем је обезбедити свакодневно старање и бригу о њој.
У окућницу треба уселити један брачни пар (породицу), који би се
сматрала као стални радници али и као земљорадници на свом
имању. Ово мора бити једно живо домаћинство са свом потребном
стоком и живином, баштицом, воћњаком, ..... Све зграде треба
опремити са потребним покретним одговарајућим стварима. У
приземној кући преуредити један део за становање новог домаћина,
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тако да конак буде увек слободан за посетиоце и програме који би се
реализовали током целе године. Домаћини би обрађивали малу
башту, цвећњак, малињак, гајили живину и стоку, патили пчеле, али
би и морали бити у све укључени и у свему подређени програму и
свим другим догађајима.
У овој вредној окућници неопходно је понудити адекватне,
примерене садржаје и програме, који ће се овде реализовати током
целе календарске године и на прави начин је оживети. Овај простор
је идеалан за одржавање већине програма тадиционалног сајма
шљиве, које би требало преселити из урбане, чаршијске, асфалтне
средине, овде међу воћњаке, шљивике, пушнице, лесе, лампеке,
кошеве, ......... Тај идеалан амбијент би требало употпунити са добро
изабраном новом локацијом за формирање нове етно целине од
дислоцираних вредних примера нареодног градитељства са целе
општинске територије. Ти углавном стамбени објекти не
задовољавају савремене захтеве власника, па их они због тога и
напуштају, а претворени у музејске експонате без живота, удаљени
један од других, од саобраћајница и туристичких центара, осуђени
су убрзано пропадање. Због тога, готово цела Европа, реализује
идеју о премештању таквих зграда на једно место, Музеји на
отвореном, као начин заштите објеката народног неимарства.
Дислоцирани објекти са етнографским поставкама организовани у
Музеј народног градитељства и живота, идеалан су оквир за
презентовање традиционалних делатности овдашњег становништва.
У Музеју, који би требао да представља живи организам, могуће је
организовати и продају производа заборављених сеоских заната. Ове
активности би се одвијале у амбијенту из претпрошлог века, што би
оставиљало незаборавни утисак на већину посетилаца. Овако
организована целина, поред културолошког и образовног, може
имати и економски ефекат, што је искуство сличних музеја у
Европи.
Народно градитељство као део културног наслеђа својом
улогом оплемењује људски дух, подучава о прошлости као сазнању
о законитостима живота појединаца и заједнице неопходних у
дефинисању садашњости и усмеравању ка будућности.
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ТЕХНИЧКИ ОПИС И АНАЛИЗА ПОЈЕДИНАЧНИХ
ОБЈЕКАТА
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1. ОКУЋНИЦА СОЛДАТОВИЋ

У селу Баставу налази се зграда звана Тешманов конак, једна од
најстаријих зграда за становање у цитавом овом крају.
То је монументална грађевина зидана у доњим зонама од камена, а у
горњим по систему бондрука. Под делом зграде је простран подрум,
зидан у камену. Кров је на Четири воде, благог нагиба, а кровни
покривач ћерамида. На крову доминира високи димњак. У
унутрашњости најкарактеристичнији део је "кућа" са огњиштем.
Огњиште је полуотворено, са баџом и делује веома архаично. Поред
ње су још четири просторије сироетрично распоредјене. На згради
је све аутентично и она представља типичну грађевину с почетка
XIX века.
У дворишту око главне зграде налази се низ објеката из XIX века.
Све су то помоћне зграде које су житељи ове свакако бројне задруге
користили у заједницком задружном животу. Поред млекара, амбара
и других помоћних зграда, ту је и неколико вајата- Један се посебно
истиче складношћу и лепотом.Саграђен је 1855. године, што се
види из записа на брвну испод стрехе на северној страни. Вајат је сав
од дрвета, а кров му ,је стрм и висок, прекривен храстовом шиндром.
Читав овај амбијент представља изузетан споменик народног
градитељства XIX века, а као сачувана целина свакако је јединствен
не само у овом крају већ и шире. Тренутно је у таквом стању да Је
неопходно предузети мере за његову заштиту. Кућа је у релативно
добром стању, мада се и на њој запажају оштећења и постепено
руинирење, али су помоћне зграде е нарочито вајат из 1836 године
до скоро били у фази потпуног руинирања и рушења, па је
неопходно што пре интервенисати и заштиттити ове изузетне
објекте народног градитељства.
Комплес зграда у Баставу састоји се од окућнце Тешнама
Солдатовића формиране тридесетих година деветнестог века и
представља вредно достигнуће у области народног градитељства.
Целина је 1962. године проглашена за споменик култ, а 1983.г.
категорисана као културно добро од великог значаја.
Окућницу чине велики конак, кућа, три вајата, зграда народне
канцеларије, амбар, чардак, пушница, сушара, хлебна пећ, млекар и
хладњак. Већина зграда је узведена од храстових талпи и дрвене
конструкције.
Завод је урадио пројекат конзерваторских радова на основу којег су
2010. године започети радови на санацији оштећења на
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најугроженијим зградама и заштитни радови који су усмерени на
обнову кровних покривача и ефикасније одводњавање око објеката.
Радове финансира Министарство културе и информисања.
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2.КУЋУ ТИМОТИЋ ЖИВКА У СЕЛУ ЦАРИНА
Полубрвнара породице Тимотић налази се на три километра
након скретања од асфалтог пута Ваљево-Љубовија. Приступни пут
је лош, колски проходан теренским возилом. Контакт телефон
власника објекта :014-455 209
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Дводелна полубвнара са избаченим долапима, правоугаоне основе
габарита је 5.84х4.84+2.16х5.84 м.Фундирана
је на каменим
темељима од притесаног камена.Под половином основе приземља
налази се подрум.Функционално објекат је подељен на два дела ,
―кућу‖ са огњиштем и собу.У ―кућу‖ се приступа преко бетонских
степеника и надкривеног трема. Зидана је у бондрук систему са
испуном од опеке обострано малтерисане и завршно обрађена са
кречним млеком у белој боји .Зидови ―куће‖ су урађени од талпи и
унизаних шашоваца. Плафонска конструкција је дрвена: тавањаче,
летвице и малтер Кров је вишеводан покривен класичним бибер
црепом и са једним центарлним димњаком у слемену са
профилисаним завршетком.
Просечна висина унутрашњег простора је 2.30 м.
Прозори су аутентични двокрилни са хоризонталним, танким,
лајснама као поделом и древним капцима на кутији са спољне
стране. Улазна врата у―кућу‖
су од талпи, унутрашња су
профилисана и од пуног дрвета.
На поду ―куће‖ и соби је даска.
У кући је разведена инсталација струје, воде и канализације.
АНАЛИЗА СТАЊА
Полубрвнара је насељена и данас се користи за становање.Некада је
била колиба али је временом преправљена.Унутрашњи простор је
прилагођен данашњој функцији.Објекат је добром стању.
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3.КУЋА ЂОРЂИЋ ЂУРЕ У СЕЛУ ГУЊАЦИ
Кућа породице Ђорђић налази се на један километар левим
скретањем после моста на
асфалтом путу Пецка
Осечина.Приступни пут је макадам, колски проходан.
Контакт телефон власника објекта:014-455 866
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Приземна кућа правоугаоне основе, димензија: 16.8х9.80 м.
Зидана је пуном опеком ,дебљине зидова 50цм и 34 цм фундираних
на таркастим темељима од притесаног камена. Плафонска
конструкција је дрвена: тавањаче, летвице и малтер. Кров је
вишеводан покривен класичним бибер црепом са подшивеном
стрехом и украсном дрвеном решмом. На фасади, која је рађена по
угледу на градске фасаде тог времена доминира стилизована
профилација која је рађена са предње стране куће и делимично са
бочних.Кућа је и споља и унутра кречена кречним млеком у белој
боји.
У основи приземља постоје два улаза.Са главног улаза приступа се у
заједничку вишенаменску просторију-оџаклију са огњиштем која је
повезана са три собе.Са споредног улаза приступа се у собу која је
управно повезана са још једном собом и бочно са оџаклијом.
Просечна висина унутрашњег простора је 2.80 м.
Прозори су високи, осмокрили са хоризонталном, танком, лајсном
као поделом у доњим крилима и металном решетком у кутији.
Улазна врата очувана, од пуног дрвета, једнокрилна .Унутрашња
столарија је аутентична од пуног дрвета и профилисана.
На поду у приземљу је пуна цигла. У мањим собама је на поду 1/3
површине цементна кошуљица а остале 2/3 површине је дрвена
душема .
У кући је монофазни развод електричне енергије, резведене су
инсталације воде и канализације.
АНАЛИЗА СТАЊА
До куће се лако долази и поред тога што у кући нико не живи
већ дужи низ година јер је власник објекта редовно одржава .У
конструктивном смислу објекат је добром стању.Спољашњи и
унутрашњи малтер зидова је местимично испуцао.Малтер плафона
је испуцао и на местима отпао.Влага у задњем делу куће појављује
се због непостојања тротоара око куће као и олучних хоризонтала
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и вертикала тако да се вода са крова директно слива у темеље
објекта.
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4.КУЋА ИЛИЋ ПАУНА У СЕЛУ ДРАГОДОЛ
Полубрвнара породице Илић налази се на два километра
након скретања од асфалтог пута Ваљево-Љубовија. Приступни пут
је изузетно лош, колски проходан само теренским возилом. Контакт
телефон власника објекта:014-450 214
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Дводелна полубрвнара подигнута на каменом постаменту,
једноставне правоугаоне основе са изузетно малим простором куће
укупног габарита:3 .88х5.09 м.Некада је то био вајат али касније је
део президан опеком.Данас се користи као остава и сушара. Зидана
је у бондрук систему са испуном од опеке обострано малтерисане
блатним малтером и завршно обрађена са кречним млеком у белој
боји .Зидови ―куће‖ су урађени од унизаних талпи.Кров је
вишеводан покривен класичним бибер црепом. Из слемена се диже
димњак озидан црвеном опеком са стилизованим завршетком.
Просечна висина унутрашњег простора ,тачније собе је 2.0 м.
Прозори су аутентични двокрилни са хоризонталном, танком,
лајсном као поделом и металном решетком у кутији са спољне
стране. Улазна врата очувана, од унизаних талпи .
На поду ―куће‖ је опека а у соби земља.
У кући не постоје инсталације струје и воде.
АНАЛИЗА СТАЊА
Полубрвнара је део насељене окућнице.У конструктивном
смислу објекат је добром стању.Спољашњи и унутрашњи малтер
зидова је местимично испуцао и на местима одпао. Кров је на
местима улегао. Спољашња столарија је испошћена и растрешена.
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5.КУЋА ПОРОДИЦЕ ТЕШИЋ У СЕЛУ ДРАГОДОЛ
Полубрвнара породице Тешић налази се на шест километра
након скретања од асфалтог пута Ваљево-Љубовија.Приступни пут
је изузетно лош, колски проходан само теренским возилом. Контакт
телефон :014-450 138
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Четвороделна полубвнара фундирана је на каменим темељима
од притесаног камена правоугаоне основе габарита:8.76х10.95
м.Функционално објекат је подељен на два дела ,гостињски који има
две собе и засебан улаз и део за свакодневно функционисање ―кућа‖
са огњиштем и једном собом која има два улаза. Зидана је у бондрук
систему са испуном од ћерпича обострано малтерисане блатним
малтером и завршно обрађена са кречним млеком у белој боји
.Зидови ―куће‖ урађени су од масивних талпи хоризонтално
унизаних до једне висине а осталу испуну до поклапаче чине
вертикално сложене на преклоп кратке даске.Плафонска
конструкција је дрвена: тавањаче, летвице и малтер. Кров је
вишеводан покривен класичним бибер
црепом и са једним
центарлним димњаком у слемену.
Просечна висина унутрашњег простора је 2.50 м.
Прозори су аутентични двокрилни са хоризонталним, танким,
лајснама као поделом и древним капцима на кутији са спољне
стране. Улазна врата у―кућу‖
су од талпи изнад којих је
профилисана даска.Улазна врата у гостињски део као и унутрашња
су профилисана и од пуног дрвета.
На поду ―куће‖ и соба је земља.
У кући је разведена инсталација струје .Не постоје инсталације воде
и канализације.
АНАЛИЗА СТАЊА
Полубрвнара је напуштена и у конструктивном смислу објекат
је лошем стању. Кровна конструкција је улегла,гребењаче су
иструлеле и на местима су мајије спале као и бибер цреп.Због
изузетно лошег стања кровне конструкције објекту прети брзо
урушавање услед сталног улива атмосферских падавина. Неопходно
је што пре интервенисати и санирати кров. Спољашњи и унутрашњи
малтер зидова је местимично испуцао и на местима одпао. Због
прокишњавања плафонска конструкција је местимично иструлила и
малтер је одпао а све на местима продора воде. Спољашња столарија
је испошћена и растрешена.
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5.КУЋУ МАРКОВИЋ ВОИСЛАВА У СЕЛУ СИРДИЈА
Кућа породице Марковић налази се на петом километру
десним скретањем од асфалтог пута Ваљево-Осечина.Приступни
пут је макадам, колски проходан сем 300м до саме куће где се мора
ићи уз њиву.Кућа је подигнута 1890 године.
Контакт телефон власника објекта:014-453 237
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Приземна кућа једноставне правоугаоне основе са зиданим
тремом испред главног улаза, димензија: 13.70х9.45+2.27х2.62 м.
Зидана је пуном опеком ,дебљине зидова 50цм и 35 цм фундираних
на таркастим темељима од притесаног камена. Плафонска
конструкција је дрвена: тавањаче, летвице и малтер Кров је
вишеводан покривен класичним бибер црепом. Из слемена се дижу
два димњака озидана црвеном опеком са стилизованим завршетком.
На фасади, која је рађена по угледу на градске фасаде тог времена
доминирају вертикалне профилације у малтерској пластици са
завршетком у профилисаном кровном венцу као и оквири око
прозора у малтерској профилацији. Кућа је и споља и унутра кречена
кречним млеком у белој боји.
У објекат се приступа преко каменог степеништа и надкривеног
трема. Са главног улаза приступа се у заједничку вишенаменску
просторију са два центарлна ложишта Из оџаклије као централне
просторије улази се у четири собе.Етеријер коплетног објекта је
сведочи о времену у коме је и сазидана кућа.
Просечна висина унутрашњег простора је 3.90 м.
Прозори су аутентични, високи, осмокрили са хоризонталном,
танком, лајсном као поделом у доњим крилима и профилисаном
металном решетком у кутији. Улазна врата очувана, од пуног дрвета,
двокрилна са заштитним металним профилисаним такође
двокрилним капцима.Унутрашња столарија је аутентична од пуног
дрвета и профилисана.
На поду у оџаклији је пуна шестоугаона опека. У собама је даска.
У кући је монофазни развод електричне енергије. У објекту не
постоји инсталације воде и канализације.
АНАЛИЗА СТАЊА
Кућа је насељена и делимично одржавана. У конструктивном
смислу објекат је добром стању.Спољашњи и унутрашњи малтер
зидова је местимично испуцао и на местима одпао. Малтер плафона
је испуцао.Унутрашња столарија је у добром стању ,док је
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спољашња испошћена и растрешена. Спољно ,приступно камено
степениште је улегло.

112

113

6. КУЋА ЂЕРМАНОВИЋ ДРАГОСЛАВА У СЕЛУ СКАДАР
Полубрвнара породице Ђермановић
налази се на три
километра након скретања од асфалтог пута
ВаљевоПецка.Приступни пут је изузетно лош али колски проходан.
Контакт телефон :014-455 009
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Четвороделна полубвнара са избаченим долапима, фундирана
је на високим темељима од притесаног камена са подрумом испод
испод половине површине приземља. Једноставне је правоугаоне
основе укупног габарита:7.78х9.76+2.30х1.79 м.
Функционално објекат је подељен на два дела ,гостињски који има
две собе и засебан улаз али у оквиру―куће‖ и део за свакодневно
функционисање ―кућа‖ са огњиштем и једном собом. Зидана је у
бондрук систему са испуном од опеке обострано малтерисане
блатним малтером и завршно обрађена са кречним млеком у белој
боји Зидови ―куће‖ урађени су од масивних талпи хоризонтално
унизаних до једне висине а осталу испуну до поклапаче чине
вертикално сложене на преклоп кратке даске. Плафонска
конструкција је дрвена: тавањаче, летвице и малтер .Кров је
вишеводан покривен класичним бибер
црепом и са једним
центарлним димњаком у слемену.
Просечна висина унутрашњег простора је 2.30 м.
Прозори су двокрилни и четворокрилни са хоризонталним, танким,
лајснама као поделом ,неки прозори имају и металне решетке у
прозорској кутији а други дрвене капке. Улазна врата у―кућу‖ су од
талпи изнад којих је профилисана даска. Улазна врата у гостињски
део као и унутрашња су профилисана и од пуног дрвета.
На поду ―куће‖ и једне собе је земља а у друге две даска.
У кући је разведена инсталација струје .Не постоје инсталације воде
и канализације.
АНАЛИЗА СТАЊА
Полубрвнара је напуштена али у конструктивном смислу је у
задовољавајућем стању а све због бриге постојећих власника.
Спољашњи и унутрашњи малтер зидова је местимично испуцао и на
местима одпао. Спољашња столарија је испошћена и растрешена.
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7. КУЋА ЂЕРМАНОВИЋ ТОМИСЛАВА У СЕЛУ СКАДАР
Полубрвнара породице Ђермановић
налази се на три
километра након скретања од асфалтог пута
Ваљево-Пецка.
Приступни пут је изузетно лош али колски проходан. Контакт
телефон :014-455 347
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Дводелна полубвнара са избаченим долапима, фундирана је
на каменим темељима правоугаоне основе габарита:4.42х5.84
м.Функционално објекат је подељен на два дела, ―кућу‖ са
огњиштем и собу. Зидана је у бондрук систему са испуном од
ћерпича обострано малтерисане блатним малтером са плевом и
завршно обрађена са кречним млеком у белој боји .Зидови ―куће‖
урађени су од масивних талпи хоризонтално унизаних. Плафонска
конструкција је дрвена: тавањаче, летвице и малтер .Кров је
вишеводан покривен класичним бибер
црепом и са једним
центарлним димњаком у слемену.
Просечна висина унутрашњег простора је 2.10 м.
Прозори су аутентични двокрилни са хоризонталним, танким,
лајснама као поделом и древним капцима на кутији са спољне стране
на неким прозорима.Двоја паралелно постављена улазна врата
у―кућу‖ су од талпи.
На поду ―куће‖ и соба је земља.
Не постоје инсталације струје, воде и канализације.
АНАЛИЗА СТАЊА
Полубрвнара је напуштена и у конструктивном смислу објекат
је лошем стању. Тренутно служи као остава пољопривредног
алата.Кровна конструкција је улегла, на местима прокишњава.Због
изузетно лошег стања кровне конструкције објекту прети брзо
урушавање услед сталног улива атмосферских падавина. Неопходно
је што пре интервенисати и санирати кров. Спољашњи и унутрашњи
малтер зидова је местимично испуцао и на местима одпао. Због
прокишњавања плафонска конструкција је местимично иструлила и
малтер је одпао а све на местима продора воде. Спољашња столарија
је испошћена и растрешена.
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8. КУЋА САВАТИЋ ВЛАДАНА У СЕЛУ СКАДАР
Вајат породице Саватић налази се на три километра након
скретања од асфалтог пута Ваљево-Пецка. Приступни пут је
изузетно лош али колски проходан.
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Дупли вајат фундирана
је на каменим темељима од
притесаног камена правоугаоне основе габарита:3.61х5.78м са
подрумом испод целе основе приземља. Зидови вајата урађени су од
масивних талпи хоризонтално унизаних до једне висине а осталу
испуну до поклапаче чине вертикално сложене на преклоп кратке
даске. Кров је вишеводан покривен класичним бибер црепом.
Двоја лучно засведена улазна врата у вајат израђена су од унизаних
талпи.
АНАЛИЗА СТАЊА
Вајат се користи и у конструктивном смислу у добром је
стању. Камени подрумски зидови су мало растрешени и неопходно
је препаковати камен.

118

119

9. КУЋА ЋОСИЋ МИЛОША У СЕЛУ ЛОПАТАЊ
САСТАВИЛА
Са пута Ставе-Пецка скрене се десно (На заравни пре Иве, код
приземног објекта од бетонских блокова) на асфалтни ужи пут који
се пење уз брдо. Тим путем кроз село се иде скоро до цркве у
Лопатњу када се скрене на макадам лево који се спушта, на око 800
м од тог скретања долази се до окућнице Милана Будимировића. Уз
ову окућницу је и окућница Ћосић Милоша када се путем продужи
још око 100 метара. Телефон 459-132.
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Дводелна бондручара постављена на падини, правоугаоне
основе са тремом. Габарит у основи приземља је:
4.90х7.30+трем:1.40х2.70 м. Због већег нагиба терена испод
половине основе је формиран подрумски простор а соба је „на
ставама―. Темељи су од камена природног облика, а испуна
бондручне конструкције је плетер, обострано малтерисан са блатним
малтером. Предподрумски простор је сада затворен вертикалном
даском и улазним двокрилним вратима, 2007. у току рекогносцирања
био је отворен а по казивању власника (покојног Миладина, који је
био жив 2007.год.) овај простор је био затворен са две стране
дрвеном решмом. Четвороводни кров је стрм, покривен класичним
бибер црепом, поред слемена је један, малтерисани димњак са
циглом, као капом у врху. Темељаче су споља видне. Прозори су
дрвени, двокрилни, једноструки са кутијом у чијој средини је
метална решетка. Само један прозор је двоструки и он нема дрвене
капке, које имају остала три прозора са спољње стране. у већој соби
су остали дрвени капци које су сви прозори имали на спољашњој
страни. У собама на поду је пуна цигла а у соби „на ставама― је
„душема― и пуна цигла. У кући је стари развод електричне енергије.
АНАЛИЗА СТАЊА
На први поглед се види да ова кућа није дуго одржавана. У њој живи
Милош.
Фасадни, блатни малтер је потпуно испуцао и на местима је отпао,
камени блокови сокла су растрешени, на местима је испао малтер.
Потпуно је испуцао унутрашњи малтер зидова а на плафону је на
местима отпао. Јаке конструктивне пукотине у зидовима соба. Кров
је валовит са блажим угибима, на местима је бибер поклизао а
слемењаци у гребенима недостају - места будућег прокишњавања.
Једини димњак изнад кровне равни је растрешен. Двориште је
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сређено са неколико објеката у окућници. Јак је слив површинских
вода у време обилних падавина.
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ОКУЋНИЦА МИЛАНА БУДИМИРОВИЋА
Ова споменички вредна окућница има две куће за становање
подигнуте у размаку од пола века и неколико помоћних објеката.
Приближно у центру дворишта лоцирана је троделна полубрвнара
подигнута око 1892. године. ―Кућа― која заузима око ¼ основе,
урађена је од масивних унизаних талпи, положене на мале камене
темеље, остатак у бондруку испуњен плетером и омалтерисан
блатним малтером. Кров је четвороводан а покривач бибер цреп. У
―кући― је огњиште у углу и двоја улазна врата. Новија кућа је зидана
1940-41. а дозидана око 1951-52. године. Поред трема ова кућа има
оџаклију, три собе и кухињу. У дворишту су вајат подигнут 1909. г. ,
пушница са 15 леса (3х5), магаза, чардак са поплетом, ..... Окућница
је је у функцији и зграде су у задовољавајућем стању.
10. КУЋА МИЛАНА БУДИМИРОВИЋА У СЕЛУ ЛОПАТАЊ
Са пута Ставе-Пецка скрене се десно (на заравни пре Иве, код
приземног објекта од бетонских блокова) на асфалтни ужи пут који
се пење уз брдо. Тим путем кроз село се иде скоро до цркве у
Лопатњу када се скрене на макадам лево који се спушта. На око 800
м од тог скретања долази се до окућнице Милана Будимировића.
Милан живи у Ваљеву ул. Војводе Бране бр. 9, тел.:230-391,
063/315391 и 459-206 (кућа у селу).
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Новија кућа у овој окућници има подрум и приземље.
Димензије основе приземља су: 6.50х12.50+затворен трем:3.20х6.75
м, зидана је 1940 и 1941. године а дозидана је 1951. и 1952. У основи
приземља има затворени трем из ког се може ући у оџаклију и
кухињу. Из оџаклије се улази у две собе а из кухиње у једну собу.
Постављена је на соклу од клесаних камених блокова. Зидови су са
малтером ширине 35 сантиметара. Плафонска конструкција је
дрвена, малтер је највероватније преко трске постављен.
Четвороводни кров је покривен класичним бибер црепом, у чијем
слемену су два димњака од црвене цигле. Над тремом су два мања
троводна крова. Не постоје олучне хоризонтале и вертикале.
Прозори на кући су дрвени, трокрилни, двоструки у широкој кутији,
застакљени једноструким стаклом. Само један прозор је двокрилни,
двоструки. На трему је шест ширих једноструких, полулучних у
врху, прозора са уситњеном поделом шпроснама на мања стаклена
поља. Ужи полулучни прозор је уз улазна двокрилна дрвена врата.
Фасада је стилуизована вертикалним, фугованим, пиластерима у
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малтеру са декоративном пластиком око прозора а све по угледу на
градске куће тог периода. На подовима је патос. У кући постоје
инсталације струје, воде и одвод из судопере на трему.
АНАЛИЗА СТАЊА
Кућа је у добром стању, одржавана у њој се живи. На местима је
испуцао фасадни малтер и бела боја је отпала на местима, више
услед дејства подземне влаге.
У каменом соклу трема је малтер испао у код улаза делује
растрешено. У зиду који дели две собе над подрумом је јака
пукотина а слабије су у фасадним зидовима истих соба. Малтер
плафона је на местима испуцао. Два димњака изнад крова су
растрешена. Двориште је сређено. У близини нема клизишта

.
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11. КУЋУ МИЛАНА БУДИМИРОВИЋА У СЕЛУ ЛОПАТАЊ
Са пута Ставе-Пецка скрене се десно (на заравни пре Иве, код
приземног објекта од бетонских блокова) на асфалтни ужи пут који
се пење уз брдо. Тим путем кроз село се иде скоро до цркве у
Лопатњу када се скрене на макадам лево који се спушта. На око 800
м од тог скретања долази се до окућнице Милана Будимировића.
Милан живи у Ваљеву ул. Војводе Бране бр. 9, тел.:230-391,
063/315391 и 459-206 (кућа у селу).
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Приземна, троделна брвнара-бондручара постављена је на
терену у благом паду у средишту окућнице. Димензије основе су:
6.17х8.60 м, подигнута је око 1892. године. „Кућа― са отвореним
огњиштем заузима око 1/4 површине, урађена је од масивних талпи
хоризонтално унизаних до једне висине а осталу испуну до
поклапаче чине вертикално сложене на преклоп кратке даске. Двоја
улазна врата су на „кући― постављена дијагонално. У мању собу се
ступа из „куће― а из мање собе улази се у већу. Постављена је на
каменом соклу. Бондручна конструкција је са испуном од плетера и
блата мешаног са плевом а на месту код улазних врата види се и део
испуне од цигле. Малтер зидова је блатни, мешан са длаком.
Плафонска конструкција је дрвена над собама: тавањаче (се на
местима виде) и блатни малтер. Четвороводни кров је покривен
класичним бибер црепом, у чијем слемену је један димњак од
црвене цигле а испод њега је мањи луфташ у кровној равни – шубер.
Темељаче су споља видне. Прозори су дрвени, двокрилни,
једноструки са кутијом у чијој средини је метална решетка. На два
прозора у већој соби су остали дрвени капци на спољашњој страни.
На поду куће је земља, у мањој соби на поду патос а увећој соби је
душема подигнута за 5 цм од дела пода на ком је пуна цигла (1.3 м
ширине у целој дужини собе - уз врата).
У кући не постоје инсталације струје и воде.
АНАЛИЗА СТАЊА
Кућа је веома стара није дуго одржавана сада се користи као
остава лаког алата, зимнице и поврћа. Малтер зидова је потпуно
дотрајао, испуцао и на местима отпао као и малтер плафона. Кров је
веома стрм, на местима је бибер поклизао а гребени су од зарђалог
поцинкованог лима. Бондручна конструкција је видна, делује да је у
стабилном стању. Двориште је сређено. У близини нема клизишта
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ОКУЋНИЦА ВИЛОТИЋА У СЕЛУ ДРАГИЈЕВИЦА
Ов је изузетно вредна окућница у којој су сачуване четири
зграде за становање из различитих периода настанка. Најстарија
кућа је дводелна полубрвнара са огњиштем из 19. века, која је
једина претрпела измене, затим репрезентативна зграда - гостински
конак, троделна бондручара са тремом на углу под аркадама,
подигнута крајем 19. века, спратна кућа зидана на самом почетку 20.
века по угледу на градску архитектуру тога времена и троделна
зиданица подигнута почетком тридесетих година 20. века. Ове
четири сачуване стамбене зграде, окружене са помоћним
економским објектима су "музеј на отвореном" који нам сведочи о
хоризонталном и вертикалном развоју сеоских кућа овог краја, с
краја 19. и почетком 20. века као и о моћној задрузи Вилотића .
12. КУЋА МИЛОЈА МАТИЋ У СЕЛУ ДРАГИЈЕВИЦА
УВОД
Поваљаним макадамом, на првом, левом, скретању после
металног моста на реци Јадар, на путу Ваљево-Лозница долази се до
групације кућа Вилотића у селу Драгијевица. Удаљеност од пута
Ваљево-Лозница је четири километра.
Спратна кућа Милоја Матић из Новог Београда, ул. Отона
Жупанчића бр.12 стан 17. доминира „окућницом― Вилотића својом
висином и изгледом.
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Спратна кућа, смакнуте правоугаоне основе, димензија:
8.10х6.35+2.50х6.65 м. Зидана је циглом у периоду од 1901. године
до 1905. када је завршена у потпуности. Зидали су је мајстори из
Скопља које је после хаџилука довео Хаџи Петар Вилотић. У основи
приземља је од улаза лево, пространа соба, са прозорима који гледају
низ падину – према окућници и један који гледа на прилазну стазу.
Ова просторија је висока 3.95 м. У оквиру ходника је степенишни
простор са оставом у коју се ступа са првог подеста. У основи спрата
су две собе једна мања и једна већа из које је и излаз на балкон са
декоративном металном оградом. На спрату је ходник и купатило у
које се улази из степенишног простора. Међуспратна конструкција
је дрвена. Фасада је стилизована тако да су широке хоризонталне
фуге приземља добијене увлачењем сваког четвртог реда цигле.
На фасади, која је рађена по угледу на градске фасаде тог времена
доминира стилизована профилација у спратном нивоу са
хоризонталним венцима и моћним завршним венцем у врху зида.
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Кров је вишеводан покривен класичним бибер црепом са олуцима
лежећим на самплеху и полукружним вертикалама. Прозори су
високи, осмокрили са хоризонталном, танком, лајсном као поделом у
доњим крилима. Улазна врата очувана, од пуног дрвета, двокрилна
са надсветлом застакљена једноструким стаклом са кованим
гвожђем у дрвеном раму. Рађена су у декоративном стилу са пуно
детаља и профила у дрвету. На поду у приземљу је пуна цигла.
Степенишна конструкција је дрвена са образним носачима и даском
као газиштем и очуваном дрвеном оградом која је бојена масном
зеленом бојом у истом тону као и сва унутрашња дрвена врата. На
спрату у собама и ходнику је патос на поду. У кући је монофазни
развод електричне енергије, резведене су инсталације воде и
канализације у купатилу на спрату.
АНАЛИЗА СТАЊА
До куће се тешко долази, након дужег рада са косом и косирем
се може доћи до улазних врата јер је двориште веома зарасло у
шибље. У кући нико не живи већ дужи низ година. Унутрашњи
малтер зидова је у добром стању, малтер плафона је испуцао.
Степенишна конструкција је у добром стању као и подови у свим
просторијама сем на балкону где је танки лим преко дрвене
конструкције која не делује стабилно. Прокишњава, односно у
велику просторију у приземљу у углу (фасадног зида и носећег који
ову просторију одваја од степеништа) продире кишница јер доња
половина олучне вертикале (у том углу споља) не постоји.
Јак је слив површинских вода у време обилних падавина и у
близини (на 10-15 м) се појавило клизиште. На око 1000 метара је
рудник.
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13. КУЋА ТОМИСЛАВА ВИЛОТИЋА У СЕЛУ ДРАГИЈЕВИЦА
Поваљаним макадамом, на првом, левом, скретању после
металног моста на реци Јадар, на путу Ваљево-Лозница долази се до
групације кућа Вилотића у селу Драгијевица. Удаљеност од пута
Ваљево-Лозница је четири километра.
Прва до пута, приземна кућа Томислава Вилотића из Драгијевице
плени јасном архитектонском формом и изгледом. Телефон 014 457144.
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Приземна кућа, правоугаоне основе, димензија: 8.56х10.16 м.
Зидана је циглом на клесаним каменим блоковима 1934. године.
Зидао ју је Драгојло Вилотић.
У основи приземља је мањи ходник, лево је соба и право је велика
пространа соба из које се лево улази у још једну собу. У ходнику на
поду је цементна кошуљица а у собама је патос, сем у углу собе где
је пећ, ту је на поду пуна цигла. Висина соба од пода до плафона је
3.30 м. Таванска конструкција је дрвена. Малтер на плафонима је на
неким местима испуцао. Малтер унутрашњих зидова је у добром
стању. Фасада је стилизована по угледу на градске куће тог периода,
финално је обрађена као прскана у белој боји. Камено сокло је од
клесаног гранита. На угловима и у средини фасадног платна су
фуговани пиластери који се завршавају мањим хоризонталним
венцом. Кровни венац је моћан и широк. Око птозора је малтерска
пластика једноставне форме као и солбанак. Прозори су дрвени,
двосруки у широкој кутији са металном решетком у средини кутије,
бојени у тамно браон боју. Улазна врата су дрвена, двокрилна у
стилизованој кутији, крила су застакљена једноструким стаклом.
Кров је четвороводан покривен класичним бибер црепом са
олуцима квадратног пресека од поцинкованог лима. У кући је
постоји развод електричне енергије.
АНАЛИЗА СТАЊА
У овој кући живи Томислав Вилотић са супругом а често су ту
њихова деца и унуци.. Унутрашњи малтер зидова је у добром стању,
малтер плафона је по негде испуцао. Плафон без већих угиба. Кућа
је у добром стању, одржава се редовно. У овој групацији кућа
налази се на добром месту. Терен је заравњен и осунчан. Јак је слив
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површинских вода у време обилних падавина и у близини (на 10-15
м) се појавило клизиште. На око 1000 метара је рудник.
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14. КУЋА МИЛКЕ МАРКОВИЋ У СЕЛУ ДРАГИЈЕВИЦА
Поваљаним макадамом, на првом, левом, скретању после
металног моста, на путу Ваљево-Лозница долази се до групације
кућа Вилотића у селу Драгијевица. Удаљеност од пута ВаљевоЛозница је четири километра.
Кућа Милке Марковић (која живи у Осечини, тел.064-3236465,
Милош син 065-8400094) налази се у средишту ове „окућнице― на
стрмој страни до које пут води.
ШЕМА ОСНОВЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
П
риземна, троделна бондручара са тремом на углу под
аркадама, на соклу од притесаних камених блокова. Плафонска
конструкција је дрвена: тавањаче, летвице и блатни малтер.
Доминантан четвороводни кров је покривен класичним бибер
црепом а уоквирен у нивоу стрехе дрвеном стилизованом решмом
бојеном у тамно, бордо боју. Стреха је подшивена даском која је
бојена у бело. На средини крова из слемена се диже један димњак
озидан црвеном циглом са танким бетонским рамом у врху.Стубови
аркада на трему су уоквирени танком даском, која је бојена у истом
плаво-зеленом тону као и дрвени двоструки прозори. Темељаче су
видне некада обојене тамно бордо бојом. У врху фасадног зида је
плитка, 15-так цсантиметара широка профилација. Бондручна
конструкција је са испуном од ћерпича и цигле, малтерисана
обострано блатним малтером. На поду трема је цементна кошуљица
у великој соби је у целој површини пуна цигла. У мањим собама је
на поду 1/3 површине пуна цигла а остале 2/3 површине је дрвена
душема од даске дебљине 4 сантиметра. Та је конструкција за 9
сантиметара подигнута од коте пода од цигле. У кући је монофазни
развод електричне енергије и уведена је вода на месту где је лавабо у
великој соби.
АНАЛИЗА СТАЊА
На први поглед се види да ова кућа није дуго одржавана и да у
њој дуги низ година нико не живи. Фасадни, блатни малтер је на
местима и у већим површинама отпао, камени блокови сокла су
растрешени, на местима је испао малтер. Потпуно је испуцао
унутрашњи малтер зидова а на плафону је на местима отпао. Кров је
валовит са блажим угибима, на местима је бибер поклизао а
слемењаци су скоро постављени у кречни малтер. Спољна крила
прозора су на местима оштећена, дотрајала а на некима су испала
танка стакла. Двориште прилично зарасло у високу траву и шибље.
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Јак је слив површинских вода у време обилних падавина и у близини
(на 10-15 м) се појавило клизиште. На око 1000 метара је рудник.
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КУЋА МЛАДЕНОВИЋ ЖИВКА, СЕЛО БАСТАВ
Kућа Младеновић Живка је
четвороделна
зграда
правоугаоне
основе,
подигнута
на
каменим
темељима са подрумским простором
под половином основе. Зидови су
урађени у бондрук систему са испуном
од чатме, омалтерисани блатним
малтером и окречени у бело. Кров је
четвороводан, стрм и покривен бибер
црепом на коме се истичу два витка
димњака и отвор за проветравање
таванског простора. Кућа је напуштена и у лошем је стању.
Близина школе и реална потреба неговања критеријума вредности
код младих у свим областима живота па и нашој историји културе
становања,
јој пружају последњу шансу да добије другу
адекватну намену ( у функцији школе – музејска поставка,
библиотека, простор за секцијске презентације.....) и опстане .
КУЋА РАКИЋ ДУШИЦЕ, СЕЛО БАСТАВ
Кућа
Ракић
Душице,
је
кућа
―зиданица‖, подигнута на високим каменим
темељима и подрумским простором под
половином правоугаоне, развијене основе и
накнадно придодатим тремом. Кров је
четвороводан а покривач бибер цреп.
Фасада је декорисана а већи прозорски
отвори имају металне капке. Кућа није у
функцији а у задовољавајућем је стању и
вредан је пример који сведочи о утицају
градске архитектуре на народно градитељство.
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КУЋА СТАНИСАВЉЕВИЋА, СЕЛО ДРАГИЈЕВИЦА
Типична троделна полубрвнара
ових простора, код које је простор
―куће‖ формиран на углу и захвата
приближно 1/4
основе. Кровни
покривач је замањен и сад је фалцовани
цреп. Ова полубрвнара је у солидном
стању али више није у функцији.

ВИНОГРАДАРСКА КОЛЕБА, СЕЛО ГОРЊЕ ЦРНИЉЕВО

Виноградарска колеба Павловић Добросава је
јединствен сачуван пример оваквог привременог
станишта. Спратна зграда мале основе, код које је
приземни део озидан од ћерпича а спратни урађен
од унизаних талпи и четворосливним кровом са
бибер црепом као покривачем. Приземни део је
коришћен за каце а на спрату се спавало.
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МЕХАНА ТРЕЋЕ КЛАСЕ, СЕЛО ГУЊАЦИ

У самом центра села,
налази се добро очувана зграда
правоугаоне основе,
зидана
1924. године по типском плану
―механа 3. класе―. Сачувани
план
је
на
име
Митра
Младеновића коме се дозвољава
да је подигне поред тада
окружног пута Завлака – Пецка.
Механе су биле прве зграде
друштвене садржине, где се
поред тога што су биле
свратишта за пролазнике и преноћишта за путнике, имале и много
важнију улогу центра у затвореном простору, где су се сакупљале и
старешине домаћинстава да заједнички решавају сеоске проблеме.
Механа Митра Младеновића, је сачувала аутентичан изглед осим
мањих измена у унутрашњости. Данас се користи за становање осим
дела где је власницима пословни простор – самостална трговинска
радња.

КУЋА АЛЕКСАНДРА ТОМИЋА, СЕЛО КОМИРИЋ

Троделна зграда за становање, је
подигнута на каменим темељима, са
подрумом под половином основе, бондрук
системом
и
испуном
од
опеке,
четвороводним кровом са два димњака и
бибер црепом као покривачем. Овај развојни
тип станишта који је прелазна фаза од
полубрвнаре са огњиштем ка бондручним
кућама у којима нема огњишта и двоја
наспрамна врата, је био мање заступљен а
самим тим и мање сачуван на овим просторима.
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ОКУЋНИЦА ЂОРЂИЋ ЂУРЕ, СЕЛО ГУЊАЦИ
Ову шестоделну „зиданицу―, по казивању садашњег власника
Ђуре Ђорђић, подигао је 1894. године Драгутин Ђорђић, шљиварски
и свињски трговац. Она је правоугаоне основе (16,8 х 9.80 м. ), без
подрумског простора на темељима од притесаног камена зидана је
пуном опеком. Кров јој је јако висок, стрм, на четири воде, а
покривач бибер цреп, стреха подшивена и украшена решмом.
Функционално је подељена на два дела гостински и свакодневни, са
оствареном међусобном комуникацијом.
Поред ове куће за становање сачуване су и магаза на високим
каменим темељима, хлебна пећ, качара, ..... Ова окућница није више
у функцији.
Поред пута Пецка – Осечина сачувана
је стара кућа са надкривеним улазом. По
казивању садашњег власника ову кућу су
озидали његови претци око 1921. године.
Она је троделна, подигнута на високим
каменим
темељима
и
подрумским
простором под половином основе. У
средини има заротирани велики димњак
преко кога се грејала цела кућа. Ова зграда
не служи више за становање већ је у
функцији оставе.

Воденица Давидовића, је зграда са једним
механизмом за млевење. Данас више није у
функцији.

138

АНДРИЋА ВОДЕНИЦА, СЕЛО
ДРАГОДОЛ
На јазу речице Драгодољке, на
каменим темељима, подигнута је у бондрук
конструкцији са испуном од ћерпича,
грађевина на „Г― са једним каменом за
мељаву. По казивању мештана она није у
функцији већ више од четири деценије.

ВОДЕНИЦА СУБОТИЋ БОГДАНА, СЕЛО ДРАГОДОЛ – ЗАСЕОК
СУБОТИЋА

Такође на реци Драгодољки је и ова
воденица са једним механизмом која је радила до
пре двадесетак година. Ова је воденица
правоугаоне основе и испуна јој је од опеке а кров
је четворосливан и бибер цреп је покривач.

ВОДЕНИЦА ЂОКИЋА, У ПЕЦКОЈ НА РЕЧИЦИ ДРАГОДОЉКИ

Ово је по казивању мештана била
поредовничка воденица са два камена а
подигнут јој је радни део од унизаних
дасака а воденичареве соба у бондрук
систему са испуном од ћерпича. Кров је на
четири воде а покривач бибер цреп
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ЦВЕТИЋА ВОДЕНИЦА, СЕЛО СКАДАР
На реци Царинки на бетонским
темељима, препакована је воденица са
једним каменом за млевење и није у
функцији. Кров јој је на четири воде а
покривач бибер цреп.

ВОДЕНИЦА У СЕЛУ СКАДАР НА РЕЦИ ЦАРИНКИ

Ова воденица се налази у нселу
Скадар на реци Царинки и урађена је без
воденичареве
собице,
на
каменим
темељима од ућертених талпи, са
четвороводним кровом и бибер црепом као
покривачем. Она је до скоро била у
функцији

„ДОЊА ВОДЕНИЦА― НА ЈАЗУ РЕКЕ ЦАРИНКЕ,
СЕЛО ЦАРИНА, ЗАСЕОК ПРЕСОЈЕ
Ово је поредовничка воденица која је једина у
функцији и има преко четрдесет поредовника. Има
један механизам за млевење и без воденичареве је
собице.
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„АСАНКА―
поредовничка воденица, на реци Царинки са једним
каменом за млевење. По казивању мештана она је
престала са радом крајем прошлог века

ВОДЕНИЦА ТОПАЛОВИЋА
или „ воденица код мостова― или „воденица код
гробља―, село Царина,
је поредовничка воденица на реци Царинки, са
једним механизмом за млевење жита.Урађена је
од унизаних дасака без воденичареве собице са
кровом на четири воде и бибер црепом као
покривачем.
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САКРАЛНИ И ЈАВНИ ОБЈЕКТИ
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ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ЦРКВЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ И ЈАВНИХ ГРАЂЕВИНА

Током 18. и 19. века на подручју које обухвата територија
данашње општине Осечина и западне Србије, живело је већинско
сеоско становништво које се претежно бавило сточарством и
земљорадњом. Градске средине су биле мале и у њима су као
већинско становништво живели Турци, и мањи број Срба хришћана
који су се бавили трговином и занатство и живели у својим
четвртима - махалама. Градитељска делатност у свакој средини је
зависила од општих политичких, друштвених и културних прилика.
Скромне материјалне могућности Срба овог времена, одсуство
економски способног друштвеног слоја које би био спреман да
учествују у изградњи и финансирању већих објеката сакралног и
световног карактера, као и објеката јавног значаја, су чињенице које
су утицале на свеобухватну скромну градитељску делатног овог
времена.
Треба напоменути као важну чињеницу да је током 18. века било у
више наврата ратова између Аустрије и Турске и да су ови крајеви
због тога често мењали господаре: било да су под Турском или
Аустријском влашћу ограничења у погледу изградње нових
богомоља су била велика, тако да је и то утицало на смањен број
објеката који су грађени у ово време.
На подручју садашње општине Осечина није се налазило ни једно
веће насеље, тако да је на овом подручју већинско становништво
било сеоско које се бавило пољопривредом (воћарством) и
сточарством. На основу сачуваног градитељког фонда овог времена
можемо тврдити да је материјално стање становништва овог краја је
било крајње скромно.
На основу сачуваних објеката сакралне архитектуре, археолошких
налазишта, као и историјских записа на простору који обухвата
општина Осечина није било објеката сакралне архитектуре чија
старост допире даље од почетка 18. века. На овом простору није
било, а нема их ни у данашње време, манастира. Објашњење за
овакво стање лежи у чињеници да простор данашње општине
Осечина припада територијално западној Србији која је у периоду
турске окупације била поприште сталних миграција народа овог
краја, које су узроковане честим немирима и ратовима на овим
просторима. Народ се услед сталних борбених дејстава селио, или
досељавао у ове крајњеве, тако да није било начина а ни времена за
било какво градитељско деловање које је за циљ имало објекте
трајнијег карактера. Претпостављамо да је и материјална ситуација
код становништва ових крајева утицала на одсуство објеката
сакралне архитектуре грађених од трајног материјала.
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Крајем 18. и почетка 19. века у тадашњу Србију и ове крајеве долазе
у великом броју мајстори из источне Босне из области Осат, чувени
осаћански неимари. Њихово деловање је било широко и
свеобухватно: градили су помоћне дрвене објекте, куће за
становање, цркве брвнаре, као и световне грађевине и цркве од
трајног материјала.
Као резултат њиховог деловања на овом простору сачуване су две
цркве: црква брвнара у селу Царини (Скадар) и црква полубрвнара у
Осечини. На основу сачуваних археолошких остатака, у селу
Гуњаци постојала је црква брвнара чије датовање треба везати за 18.
век. Остатке ове цркве 2005. ископавао је Живан Ј. Грујичић са
истраживачима. Темељи сличне брвнаре из прве половине 18. века
откривени су и у селу Плужац на локалитету Зидине-Црквина,
касније су исти очићени од стране Живана Ј. Грујичића.
Током 19. века замире свака сакрална градитељска делатност на
овим просторима. Између два светска рата гради се само неколицина
цркава од трајног материјала: црква спомен костурница у Пецкој,
нова црква у Осецини и црква у Лопатњу.
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ЦРКВА СВ. АПОСТОЛА ЛУКЕ У СЕЛУ ЛОПАТАЊ
Са пута Ставе-Пецка скрене се десно ((на заравни пре Иве, код
приземног објекта од бетонских блокова) на асфалтни ужи пут који
се пење уз брдо. Тим путем кроз село се иде и долази до цркве у
Лопатњу. Свештеник Милан Маџаревић телефон 066 8005850.
„Црква св. апостола Луке у Лопатњу је подигнута 1936.
године. У једној од каснијих интервенција, дозидане су на западној
страни, северно и јужно од звоника две мање просторије чија је
намена паљење свећа.
Грађевина има основу слободног крста, што се из спољшњег изгледа
храма не може закључити (споља гледано она одаје утисак грађевине
издужене основе правоугаоног облика са тространом олтарском
апсидом на истоку и бочним такође тристраним певничким
апсидама). Ова недоумица долази због призиданих делова са западне
стране грађевине који су знатно променили њен спољашњи изглед.
Храм има куполу која је , за разлику од осталих фасадних површина
цркве, остала немалтерисана, тј. изведена је у декоративном слогу
опеке и камена. Калота куполе је као и код звоника покривена
бакарним лимом, као у осталом и све кровне површине храма. У
прво време покривач је вероватно цреп, касније поцинковани лим и
на крају бакарни покривач. На храму су троја врата : главна, западна
и бочна, северна и јужна.
Унутрашњост храма је подељена на олтарски простор, наос
припрату изнад које је галерија дрвене конструкције до које воде
такође дрвене степенице. Купола се ослања на четири стуба који су
повезани међусобно подкуполним луцима.
Централни унутрашњи простор наоса засведен је полуобличастим
сводом, као и бочни ужи простор између стубова и спољашњих
зидова.
Грађевина је сазидана за време службовања свештеника Анатолија
Ботенка, избеглог из Русије који је ангажовао, такође Руса сликара
(нама непознатог), који је осликао ал секо техником унутрашњост
храма. Сликарство је наивно, али врло занимљиво, са доста
неуобичајених сцена за наше црквено сликарство. Исти сликар је,
вероватно, аутор икона на иконостасу.―
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ЦРКВА БРВНАРА СКАДАР
Налази се у засеоку званом Царина код Пецке, у густој
столетној шуми. Црква брвнара у Скадру подигнута је, према њеном
летопису, 1720. године, што је сасвим могуће. Настојатељ при њеној
градњи био је свештеник Трифун, придошлица из села Драча, јужно
од Дрима у Албанији. Црква је свакако страдавала кроз историју,
али је и обнављана, што сведочи да је око ње вазда било довољно
народа да је обнавља, опслужује и чува.
Црква је изузетно драгоцен споменик народног градитељства.
То је типична црква брвнара какве су у овом делу Србије подизане
крајем XVIII и почетком XIX века. Према неким подацима црква је
обновљена 1801. или 1810. године. Јоаким Вујић је забележио да је
црква задњи пут паљена 1813. године, али да су том приликом
сељани ватру на време угасили.
У основи је правоугаона грађевина, са тремом на западној
страни и петостраном апсидом на истоку. Трем је отворен и на њему
су карактеристични дрвени стубови богато орнаментисани. Западна
врата су такође лепо украшена и дело су доброг мајстора. У
унутрашњости је под од опеке, а таваница од шашовца засведена.
Кров је висок, стрм, а кровни покривач храстова шиндра. Зидови су
рађени од масивних храстових брвана, ручно тесаних. Крај цркве је
звонара рађена од брвана, клисом покривена.
До 1979.године на цркви је био покривач од лима. У току исте
године изведени су обимни конзерваторско рестаураторски радови,
како на крову цркве тако и на осталим деловима грађевине. Овим
радовима цркви је враћен првобитни изглед и за дуги низ година
заштићена је од пропадања. Током 2010. и 2011. обављени су радови
на рестаурацији и конзервацији иконостаса.
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СТАРА ЦРКВА У ОСЕЧИНИ
Осечинска стара црква саградјена је у XVIII веку. Фа основу
писаних докумената зна се да је црква постојала 1765. године, а
има података који говоре да је на том месту и раније постојала
црквенц грађевина.
Црква у Осечини има све одлике цркве брвнаре. У основи је
правоугаона, са петостраним олтарским завршетком. На западу је
првобитно имала трем, који је по свему судећи у некој каснијој фази
зазидан. Читава градјевина лежи на плитким темељима од ломљеног
камена. Зидови су јој рађени по систему бондрука, малтерисани и
окречени. Кров Је висок и стрм, а кровни покривач од клиса. Западна
врата су орнаментисана на начин како је то радјено на црквама
брвнарама из тог времена. За цркву у Осечини се зна да је 1818.
обновила група мајстора из Осата, али се не знају имена истих.
Црква у Осечини припада групи ткз. прелазних цркава, које су
инспирисане изгледом брвнара: доњи делови храма су грађени од
тврдог материјала, а кровна конструкција и покривач су дрвени
(цркве у Селанцу, у Липеновићу су примери који су цркви у
Осечини географски блиски). За ово место се зна да је пре ове
постојала већ у првој половини 18. века црква брвнара. Садашња
црква у Осечини има основу у облику правоугаоника са петостраном
олтарском апсидом и полигоналним припратним делом. За овакав
облик основе као и за високи дрвени кров покривен клисом, црква
дугује црквама брвнарама, какве су мајстори из Осата градили
широм тадашње Србије.
Зидови су малтерисани, како споља тако и изнутра,.
У новијој цркви у Осечини чува се неколико икона које су пренете
из старе цркве. Међу њиима истиче икона Крштења, која има
стилских подударности са познатим делима Хаџи-Рувима.
Стара црква у Осечини налази се у релтивно добром стању. Радови
који су извршени на крову цркве допринели су да се грађевина
заштити од пропадања. Потребно ј е у наредном периоду на цркви
обавити испитивачке радове израдити елаборат како би се грађевини
врато првобитан изглед. Извршити чишћење и заштиту кровног
покривача од паразитских организама.
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ЦРКВА И СПОМЕН КОСТУРНИЦА У ПЕЦКОЈ
Црква – Спомен костурница посвећена Успењу Пресвете
Богородице, са покретним стварима у њој које су од посебног
културно историјског значаја, и споменик изгинулим ратницима из
Првог светског рата Дриге моравске дивизије у Пецкој налази се на
територији општине Осечина, Пецка , на катастарској парцели бр.
3285 К.О. Царина, у својини СПЦ.
Споменик културе се састоји из цркве – спомен костурнице,
звоника и споменика изгинулим ратницима из Првог светског рата.
Црква – спомен костурница је освећена 1934. године.
Саграђена је по пројекту архитекте Момира Коруновића. Основа јој
је у облику сажетог уписаног крста, са осмостраном куполом, која
почива на четири масивна пиластра. Засведена је полуоличастим
сводом. Поред олтарске и две певничке апсиде, има још две
неоуобичајене апсиде, смештене северно и јужно од главног
портала. Све апсиде су унутра полукружне, а споља петостране. У
пространом олтарском простору се издвајају две засебне јединице
правоугасоне основе, које служе као чаконикон проскомидија. Изнад
мање припрате је галерија. Западном фасадом доминира лучни трем,
са два масивна, бетонска стуба. Трем се завршава плитком кружном
нишом у којој се налази фреска саликом Исуса Христа. Сваки
једноделни прозорски отвори на нишама се понављају и на куполи.
Поред западног портала постоје и јужни и северни. Црквени објекат
је изграђен од армираног бетрона са каменим цоклом, покривен
фалцованим црепом, а делом бакарним лимом. Иконостасне
преграде је урадио Тоша Ђокић из царине, а иконе су рад Стевана
Чалића из Шапца.
У цркви код улаза са северне и јужне стране налазе се крипте
са посмртним остацима ратника из Првог светског рата. У црквеној
порти се налази гробље ратника Друге моравске дивизије, који су
изгинули на Рожњу и околним положајима.
Северно од цркве подигнут је споменик у чат изгинулих
ратника. Пирамидалног је облика, озидан гранитом. На врху је
постављена топовска граната, а изнад мермерне плоче са посветом је
бронзани рељеф у медаљону, који симболично представља победу
Србије над Аустроугарском. Југозападно од цркве је сазидан
троспратни звоник.

151

Прва два спрата су камена, а трећи је од опеке. У звонику је
смештена крипта са костима изгинулих ратника, пренетих из
Причевића и Става.
Споменик културе својим историјским значајем, као и
развијеном архитектуром саме црквене грађевине представља
значајан уметнички историјски документ Шабачког краја.
Заштићена околина споменика културе обухвата катастарске
парцеле : бр. 3275, К.О. Царина, у својини Црквене општине Царина
– Пецка; 3284, К.О. Царина у приватној својини; 3282 К.О. Царина у
приватној својини; 3276 К.О. Царина у својини црквене општине
Царина.
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ШКОЛА У БАСТАВУ
Приземни објекат школске зграде смештен је на благој
заравни у средишту села. Има основу у облику ћириличног слова "Г"
са дужом страном на којој је лоциран улаз, окренутој сеоском путу.
Објекат је зидан од тврдог материјала са каменим соклом изведеним
у тесаном камену. Зидови су малтерисани и окречени у бело са
двокрилним прозорима правоуганог облика. Кров је вишеводон са
фалцованим црепом као покривачем.
Школска зграда у Баставу припада скромним објектима ове
намене са мањим бројем учионица које су прилагођене за наставу
нижих одељења осмогодишње школе.
ШКОЛА У ЦАРИНИ
На мањем равном платоу, изнад потока смештеј је објекат
сеоске школе. Основа школске зграде је у облику ћириличног слова
"Г". Зграда има два улаза, а учионице су осветљене великим
прозорским отворима. Објекат је зидан од тврдог материјала са
соклом изведеним од тесаног камена. Зидови су равно малтерисани
и окречени. Кров је вишеводан са фалцованим црепом као
покривачем.
Као и школска зграда у Баставу и ова у Царини је приземни
објекат мањих димензија са ограниченим бројем учионица који је
прилагођен настави нижих одељења осмогодишње школе.

ШКОЛА У Г. ЦРНИЉЕВУ
Из летописа који се у школи води од 1950. године сазнајемо
да је 1960. године у школи било 127 ученика. С обзиром да је 1963
било 63. ученика, тј. да се из године у годину врој ученика
смањивао, можемо претпоставити да је у време изградње школе,
непосредно пред Други св. рат било знатно више ученика и да се из
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тих разлога одлучило за изградњу овако велике сеоске школске
зграде.
Већ 1928. године почеле су припреме за изградњу, тако што
је изабрана локација за будућу школску зграду. Сама изградња
трајала је од 1932. до 1939, године. Сазидана је од тврдог материјала
са неправилном основом у облику ћириличног слова "Г". Сокл је
изведен од правилно тесаних камених блокова, док су зидови без
украса, равно малтерисани и окречени у бело. Вишеводан кров са
фалцованим црепом покрива ово здање.
Школа има две учионице, канцеларију, одељење за
предшклоско, стан за учитеље (кухиња, две собе, остава,
предсобље), трпезарију, ђачку кухињу и магацин.
С обзиром на врло сложену основу, величину објекта, као и
складан облик школске зграде, склони смо да тврдимо да је пројекат
за ову зграду настао у Министарству грађевина као дело неког од
школованих предратних архитекти и да је као такав послужио као
типски узор за изградњу школских објекта у неколико села овог
краја.
ШКОЛА У ЛОПАТЊУ
Невелико здање школе у Лопатњу смештено је у центру села
на мањем платоу. Главном фасадом, на коме је смештен улаз,
окренута је сеоском путу, који пролази уз само шклоско двориште.
Основа зграде је парвоугаона са четвороводним кровом и
фалцованим црепом као покривачем. Зграда је зидана тврдим
материјалом са соклом од тесаног камена. Зидови су малтерисани и
окречени у две боје. Објекат је мањих димензија и у њему је
смештена четири одељења осмогодишње школе.
У новије време зграда је санирана и том приликом је
претпела мање измене (додат наткривен трем испред улаза и
прозорски отвори су осавремењени (постављени савремени термо
прозори без шпросни).
ШКОЛА У ОСТРУЖЊУ
Шолска зграда у Остружњу подигнута је на раскршћу
сеоских путева (пута за Лопатањ и пута за центар Остружња) на
благој узвишици и са зградом некадашњег дома куптуре представља
занимљиву целину. Сама зграда, која је у новије време реновирана
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има сложену основу у облику ћириличног слова "Г". Зидана је од
тврдог материјала са каменим соклом и сложеним кровом чији је
покривач фалцован цреп. Главни улаз је на бочној, ужој страни
грађевине, и из њега се улази у дугачак ходник који комуницира са
учионицама. Помоћне просторије су смештене у бочном крилу
зграде.

ШКОЛА У ПЛУШЦУ
Школска зграда смештена је на пространој заравни крај
сеоског пута. То је објекат великог габарита и неправилне основе.
Главни део објекат је окренут јужној страни и на њеној главној
фасади су поред великог улаза и четири врло велика прозорска
отвора. Грађевина је зидана тврдим материјалом са каменим соклом.
Зидови су малтерисани и окречени у бело, а кров је четвороводан са
бибер црепом као покривачем. Судећи по сложеној основи и
распореду главних и споредних просторија, као и по употреби врло
великих прозорских отвора и улаза, зграду је пројектовао неко од
школованих архитеката.
Зграда је сачувала свој оригинални изглед, јер на њој нису
вршени радови на санацији, иако су неопходни.

ШКОЛА У СИРДИЈИ
Школа у Сирдији налази се поред сеоског пута. Има
издужену правоугаону основу са низом великих прозорских отвора
на главној фасади. Улаз у зграду је постављен на бочној фасади и
наткривен је зиданим тремом који је у некој од каснијих
интервенција претрпео измене. Здање је саграђено од тврдог
материјала са каменим соклом и зидовима који су малтерисани и
окречени у бело. Кров је сложен, вишеводан са фалцованим црепом
као покривачем.
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,ЗАДРУЖНИ ДОМ БЕЛОТИЋ И ЗАДРУЖНИ ДОМ ОСТРУЖАЊ
Два сачувана објекта, типски зиданих крајем четрдесетих
година двадесетог века, на територији општине Осечина. Са новим
друштвеним уређењем, појавила се тежња за ублажавањем разлика
између села и града и побољшањем услова за друштвени и културни
живот села. Поред просторија за забаву, културну и просветну
активност, располагало се и са простором за продавнице и
магацине. Настојало се да ови домови представљају најзначајнију
зграду у центру насеља и да буду симбол свеукупне будуће изградње
и у нескладу су са градитељским наслеђем. Њихов живот је био
краткотрајан због наглог одлива сеоског становништва у градове а и
одсуства организованог културног живота за сеоског човека.
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ЈАВНИ И МЕМОРИЈАЛНИ СПОМЕНИЦИ

СПОМЕНИК БОЈУ НА БРАТАЧИЋУ

Споменик на брду Шарампов у селу Братачићу свечано је
откривен 2006. године. Подигнут је на самом месту једног од
шанчева из битке. Споменик је постављен на поплочаном земљаном
постаменту у облику зарубљене пирамиде, на којој је постављен
мермерни квадер као постоље за бронзани топ. Четвороугаона поља
квадера украшена су сценама из боја. Споменик је посвећен је боју
на Братачићу који је 1806. године вођен против много веће турске
војске под вођством Хаџи – бега сребреничког. У боју су
учествовали истакнути борци подгорине Милић Кедић, Михаило
Недић. У трнутку када су српски устаници посустајали у помоћ је
пристигао прота Матеја Ненадовић са једним топом и 60 коњаника.
Повратио је морал српских војника који су одржали борбене
положаје. Срби су победили захваљујући лукавству. Пред главни
турски напад који је требао започети ноћу устаници су запалили
оближње турско село Петрц. Турци су се уплашили мислећи да Срби
добијају појачање и повукли су војску према Соко граду. Овај успех
олакшао је Србима победу у боју на Мишару.
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СПОМЕН КОСТУРНИЦА У ОСЕЧИНИ
На брду изнад цркве у Осечини 2006. године је изграђена спомен
костурница борница Првог светског рата који су изгинули у борби
на оближњим положајима, или умрли од епидемије тифуса у зиму
1914./1915. године. Преко 150 жртава је било сахрањено у плитким
ракама на простору који је био обрастао у шуму. Велики број ових
покојника есхумиран је у ископавања која су вршена током 2005. и
2006. године. 2006.Есхумацијом руководио Ж. Ј. Грујичић. Пројекат
Крипте у Осечини на падини северно од црквене порте, израдио је
архитекта, Тихомир Дражић (Завод за заштиту споменика културе
―Ваљево‖ )
Крипта се налази на јужној падини гробља на
поплочаном платоу са надземном конструкцијом габарита 3 х 3
метра која се састоји од једног сводно надкривеног простора.
Грађевина је зидана опеком и обложена блоковима од сиге, а
покривена
четворосливним
кровом
са
крстомКостурница
осмишљена је као збирна гробница учесника Првог светског рата.
Радове је финансирало Министарство културе и медија Републике
Србије и делимично Општина Осечина .
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БИСТЕ БРАЋЕ НЕДИЋ, ОСЕЧИНА ЦЕНТАР

Споменик од бронзе стојећих фигура у прородној величини
хајдуцима и учесницима Првог српског устанка, браћи Глигорију и
Дамјану Недићу, који су погинули у боју на Чокешини 1804. године
откривен је 2006. године. О браћи Недић у времену прошлом и
садашњем беседио је академик и књижевник Матија Бећковић, који
је открио споменик. Споменик у бронзи, рад академског вајара
Миодрага Живковића из Београда, подигнут је захваљујући залагању
општине Осечина, мештана ваљевске Подгорине, али и бројних
дародаваца из Србије и иностранства.

СПОМЕН КОМЛЕКС ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА, ГОРЊЕ
ЦРНИЉЕВО

Потпуковник Миленко Павловић (Горње Црниљево, 1959 —
Ваљево, 4. мај 1999) је био пилот Војске Југославије и командант
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204. ловачко-авијацијског пука. Погинуо је у борби са
НАТО ескадрилом
изнад Ваљева 4.
маја 1999.
током НАТО
бомбардовања СРЈ. У родном селу Миленка Павловића, Горњем
Црниљеву, направљен је спомен комплекс који обухвата:
 Спомен чесму са плочама пилоту Павловићу и мајору
Александру Стефановићу (погинулом 1991. код Товарника)
као и војницима изгинулим у ратовима за ослобођење 1912. 1918. На спомен чесми се налази крило са авиона МиГ29 пилота Павловића
 Ловачки спомен-дом Миленко Павловић Пилот
 Авион типа Супер Галеб
 Топ са Цера, могући учесник Церске битке
У оквиру комплекса се налазе и црква Обновљења храма св.
Георгија-Ђурђица, са парохијским домом као и игралиште ФК
Миленко Павловић - Пилот.

СПОМЕНИК БОРКИ ВУЧИЋ, КОМИРИЋ

Споменик је постављен у спомен парку код основне школе у
Комирићу, одакле је фамилија Муцић из које су Боркин отац и деда.
Аутор споменика је београдски вајар Мирослав Живковић, спомен
парк осмислио је ваљевски архитекта Риста Анђелополић, а идеја је
потекла од Фонда за школовање младих земљорадника Србије, чији
је Борка Вучић била оснивач и председник. Борка Муцић Вучић
(1926-2009) била је банкарка и блиски сарадник Слободана
Милошевића, а трагично је настрадала у с аобраћајној несрећи на
аутопуту Београд-Ниш, код Лапова, 1. августа 2009. године.

СПОМЕНИК I СВЕТСКОГ РАТА, ОСЕЧИНА

Налазио се у центру Осечине крај спомердка НОБ-а. 2006.
године премештен је насупрот улаза у црквену порту. Рађен је од
гранита у облику високог обелиска, са војничким шлемом у врху. На
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све четири стране споменика уклесан је текст са именима палих
ратника бојен белом бронзом. На главној страни, при врху
споменика, уклесан је крст а испод њега следећи текст : Ратници
општине Осечинске изгинули и подлегли напорима у ратовима за
ослобођење Срби Хрвати и Словенаца 1912-1919 У камену овом
имена вам вам словима, Рад помена данас што су урезана Ваш
аманет свети дела вам сјајна, поштом ће бити вечно помињана ; За
српство гинули за српство умрети, Сматраћемо вазда као завет
свети, Предака нам дичних потомства свог тако нам свима помогао
Бог "Споменик је у добром стању.

СПОМЕН ЧЕСМА КОД ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА ЛАНЕ-ОСЕЧИНА

Озидана од квадера притесаног камена са неправилном мермерном
плочом у горњој зони садржи натпис:

„Херојске подвиге
ДУНАВ. ДИВИЗ. ИИ ПОЗ.
Сувобор-Ваљево-Шабац-Дрина
У Новембру 1914. год.
Слава херојима са Сувобора
Штаб колонских возова―

СПОМЕН ЧЕСМА ИНЖИЊЕРИЈСКОГ БАТАЉОНА

Озидана од ситнијег квадера притесаног камена са правилном
плочом у горњој зони садржи натпис:
„Резервни инжињеријски
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батаљон
На Крстов дан 1914. г.―
СПОМЕНИК ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА, ПЕЦКА

Налази се у порти цркве у Пецкој, северно од цркве. Зидан је у
облику пирамиде од масивних камених блокова, који су фуговани. У
врху споменика је топовско тане са четири чауре рађеног у металу.
У горњем делу споменикана главној страни је ливен грб у бронзи, а
испод њега плоча од глачаног камена димензија 0,50 x 1,00 м, На
плочи је уклесан текст, бојен жуто, следеће садржине:" Друговима
Моравска дивизија ИИ позива 1-ИX-1915 г.
Споменик је мустимично обрастао у лишај и маховину, а фуге су на
појединим деловима дотрајале.

ПЕЦКА СПОМЕН ПЛОЧЕ I СВЕТСКОГ РАТА

Налазо се на цркви у Пецкој на северном зиду са •пољне
стране. То су две плоче рађене од глачаног гранита. Плоче су
димензија 0,60 x 1,50 м, На плочама је уклесан текстса именима
палих ратника жуто бојен. Текст на првој плочи гласи: " Споменик
изгинулим ратницима од ли 1912-1918 г. " Следи 35 имена палих
ратника, а испод : " Спомен диже одбор грађ, цркве са фам.
ратника."
Текст на другој плочи : " Споменик изгинулим ратницима 19121918 г." Следи имена палих ратника, а испод тога • Споменик диже
одбор за грађане цркве са фамилијама ратника".
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ПЕЦКА СПОМЕН ПЛОЧА НОБ-А И I СВЕТСКОГ РАТА

Налази се на згради Дома здравља. Рађена је од белог мермера,
димензија, 0т60 x 1,20 м. У врху је црвена звезда петокрака, а испод
текст, бојен жуто, следеће садржине :
" Милоје Андрић бив. кафеџија из Пецке учесник у свим ратовима за
национално ослобођење 1912,1913 и 1914 г. као добровољни
парламентар у преговорима са Сеад-Пашом погинуо храбро 1914
године у 38 год. живота од Аустро-Угарске војске.
Сину и ћерима Драгутини-Драги бив. трг. доследни борац за
народна права кроз цео живот. покретач и организатор свих акција
за културно и економско подизање свога краја. Првоборац и
руководилац у народном устанку 1941. године. Заробљен од
фашистиоких зликоваца 1941. г. конфиниран на Бањицу и после
зверског мучења погубљен 1943. г. у 36 години живота. Драга као
учесник у народном устанку погинула у борбама око Чачка 1941
године, заједно са својим мужем Војиславом, у 30 години живота.
Милка осумљичена да агитује и помаже идеју народног ослобођења
ухваћена и на зверски начин погубљена од четничких зликоваца Д.
М. 1944 г. у 28 години живота. "
Испод ове плоче је мала плоча од црног мермера на којој је урезан
овај текст : " Захвални мајка Марија са снахом Љубицом, ћерком
Маргитом, унучићима : Милијом, Миланом, Гоцом,Драганом,
Миром и Свдтланом.

СПОМЕНИК НОБ-А, ПЕЦКА

Налази се у центру Пецке, крај нове зграде поште. Састоји се из два
дела. На једном делу је споменик од гранита са плочом од црног
мермера на Јојој је уклесан текст, бојен жуто, следеће садржине :
" У овом месту окупатор и његове слуге вршиле су одмазде над
становништвом да би спречили роволуционарни покрет 1941-1944
год. Десетине родољуба из Пецке, околних села као и других крајева
на најсвирепији начин, под четничким камама изгубили су животе.
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Тако су 1944 год. после мучења убијени омладинци из Села
Суботице : Живорад-Жића Димитријевић члан КПЈ Никола Ђурић
члан КПЈ. 5 јули 1974 год.
Субнор Коцељева и Осечине "
На другом делу спомен простора су на постаментима од белог
мермера постављене две бисте, ливене у бронзи. У врху постамента
су имена Косте Андрића и Драгутина Андрића.

СПОМЕНИК НОБ-А, ПЕЦКА
Налази се изнад Пецке, на брду Званом Главица. Зидан је из
два дела, у доњем делу од фугованих камена, а у горњем од сиге. У
доњем делу споменика је звезда петокрака црвено обојена. На
главној страни постављена је плоча од црног мермера димензија 0,60
x0,80 м.На плочи је уклесан текст, бојен жуто, следеце садржине :
„

На овом месту слуге окупатора Четници 13 септембра 1943 год.
поклали су десет родољуба-припадника Н.О.П.из Пецке и околине
Нешковић Илија студент члан К.П.Ј. Јовановић Тикомир зем. члан
К.П.Ј. Тадић Драгутин зем. Члан КП.Ј. Гавриловић Марко аба. члан
Скоја, Илић Слободан пекар Илић Милорад кафеџија Милановић
Аксентије опанчар Недељковић Тихомир опанчар Плавшић Ратко
опанчар. 4 Јул 1976
Општински одборСУБНОР-а Осечина "

СПОМЕНИК НОБ-А, ПЕЦКА

Налази се испред Дома здравља у Пецкој. Рађен је од бетона,
камена и мермера. На тростепеном платоу од бетона постављен је
постамент од фугованог камена, а на коме је споменик у облику
пирамиде, обложен плочама од белог мермера. У врху споменика је
звезда петокрака рађена од бетона, бојена црвено. На пестаменту, са
главне стране, постављена је плоча од белог мермера, димензија 0,40
x 0,60 м. на којој је уклесан текст, бојен црно, следеће садржине :
" Палим друговима који несебично дадоше своје животе показујући
нараштајима који долазе како се воли слобода―.
4 јули 1979 г.

Бавез бораца НОР-а општине Пецка
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На пет страна споменика постављено је пет плоча од белог мермера,
чије су димензије 0,40 x 1,50 м. На плочама је уклесан текст, бојен
жуто, са именима палих бораца из Пецке,
На пет страна спомцника постављено је пет плоча од белог мермера,
чије су димензије 0,40 x 1,50 м. На плочама је уклесан текст, бојен
жуто, са именима палих бораца из Пецке, Коњица, Гуњаца, Царине и
Драгодола. Око споменика је ограда од метала, бојена црно, крај које
је са унутрашње стране засађена жива ограда..
Споменик је у релативно добром стањ

ПЕЦКА, СПОМЕН ПЛОЧА НОБ-А

Налази се на згради основне школе у Пецкој, на фасади до
улице. Рађена је од белог мермера, димензија 0,40 x 0,6 0 По
средини, при врху плоче црвеном линијом урезана зведа петокрака, а
испод ње текст, бојен црно, следеће садржине : „Код ове школе
формирана је 5 1941 године прва група рађевско-азбуковачке чете
ваљевског партизанског одреда 0-4-1959 г.
Одбор за прославу
40-годишњице КПЈ и СКОЈ-а Пецка "
Испод плоче постављене су две бисте ливене у бронзи на чијим су
постаментима имена : Килосављевић Чеда и Враголић Пера. у
беспрекорном стању.

ОСЕЧИНА СПОМЕНИК НОБ-А

Налази се на улазу у Осечину, у дворишту секције са путеве,
крај самог пута Ваљево-Осечина. Рађен је од гранита. У десном
горњем углу уклесана је звезда петокрака бојена црвено,а на левој
страни споменика је текст, бојен сребрном бронзом, следеће
садржине
:
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„првом палом и непознатом партизану Ваљевског одреда који паде
августа 1941 године у борби против непријатеља―.
Савез бораца Подгорина "

ОСЕЧИНА СПОМЕН ПЛОЧА НОБ-А

Налази се на зграћли ханке у главној улици Осечи-рађена је од сивог
мермера, димензија:1,70 x 0,85 м. По средини при врху, плоче
линијом је урезана звезда петокрака, а испод ње текст, бојен жуто,
следеће садр-жине :
" Споме плоча палим борцима Осечине села Осечине и Плушца за
слободу у НОР-у од 1941-1945 год. против фашиста-окупатора и
домаћих издаоника". Слеаи 85 имена палих бораца и : " 7 јули 1957
год. Осечина Савез бораца и грађани варошице Осечине села
Осечине и Плушца."

СПОМЕНИК НОБ-А ОСЕЧИНА

Налазио се на главном скверу у центру Осечине. Прмештен је
приликом уређења центра код аутобуске станице. Израђен је од
гранита, из два дела. На једном делу је рељефна представа војника са
аутоматом и у једној руци и другом руком уздигнутом са стиснутом
песницом. Уврху тог дела споменика је звезда петокрака рађена од
истог материјала. На другом делу споменика уклесан је текст, бојен
бело, следеће садржине:
" Палим борцима среза Подгорског у народноослободилачкој борби
од 1941 до 1945 године Народ среза Подгорског. "
Споменик је у релативно добром стању.
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БАСТАВ, СПОМЕНИК НОБ-А

Налази се на узвишењу, изнад села Бастава. Зидан је од
фугованог камена, са звездом петокраком у врху. У доњем делу
споменика фуге су бојене црно, а у горњем црвено. На главној
страни споменика постављена је плоча од црног мермера димензија
0,60 x 0,80 м. У врху, плоче линијом је урезана звезда петокрака, а
испод текст, бојен жуто, следеће садржине:
„На овом месту 31. јула 1941 године изабран је први
народноослободилачки одбор у Србији за село Бастав у присуству
Жикице Јовановић-Шпанца Солдатовић Света члан К.П.Ј. први
председник народноослободилачког одбора Солдатовић РадомирРашо, Члан К.П.Ј. први секретар народноослободилачког одбора―

31 јула 1977

Општински одбор СУБНОР-а

Споменик је у релативно добром стању, простор око споменика је
запуштен.

БАСТАВ СПОМЕН ПЛОЧЕ НА ШКОЛИ

Налази се на згради школе у Баставу, на фасади лево од улаза.
Рађена је од црног мермера, димензија 0,50 x 1,15 м По средини при
врху плоче линијом је урезана звезда петокрака, а испод ње текст,
бојен жуто, следеће садржине:
„Палим борцима села Бастава у народноослобо-дилачком рату 19411945 године Следи 24 имена палих бораца, а испод тога : "4. јула
1965 у Баставу Месна организација удружења бораца НОР села
Бастава „
Спомен плоча је у добром стању
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Налази се на згради школе у Баставу, на фасади десно од
улаза.Рађена је од глацаног грсуаита, димензија 50 x 0,85 По
средини,
при
врху
плоче
веклесана
је
звезда
петокрака, а испод ње текст, бојен жуто, следеће садржине:
На дан 31. дула 1941 године на народном збору у селу Баставу
изабран је прид народноослободилачки одбор и његово председник
Светислав-Света Солдатовић погинуо је 1943 године.
7 јула 1964 године
бораца НОР-а "

Месна органи зација Бастав удружења

БАСТАВ СПОМЕН ПЛОЧА

Налази се на фасади зграде у Баставу, крај самог пута
Осечина-Пецка. Рађена је од црног мермера, димензија 0,60 x 0,80 м.
При врху плоче, у левом углу, уклесан је звезда петокрака бојена
жуто. На плочи је уклесан текст, бојен жуто, следеће садржиине:
" У овој кући Милована Солдатовића, 6. јула 1941 године, одржан је
припремни састанак под руководством К.П.Ј. који су 7. јула 1941.
год. учествовали у првој оружаној акцији. То су : Јовановић ЖикицаШпанац, Милосављевић Чеда, Др. Пантић Миша, Јовић Ратко-брица,
Бојанић Владан, Солдатовић Татомир, Андрић, Коста, Антонић
Дужан, Јевтић Александар. Поводом тридесетогодишњице победе
над фашизмом општински одбор СУБНОР-а Осечина подиже ову
спомен плочу 20. јул 1975 год.
Спомен плоча је у релативно добром стању
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СПОМЕН ПЛОЧА НОБ-А БЕЛОТИЋ

Налази се у воћњаку Д. Секулић у Белотићу. Зидан је од
фугованог камена у доњем делу, а од сиге у горњем. У доњем делу
споменика фуге су бојене црно, а у горњем црвено. У врху
споменика је црвено обојена звезда петокрака. На главној страни
постављена је плоча од црног мермера димензија 0,80 x 0,60 м, а на
којој је у врху лини јом урезана звезда петокрака, испод текст, бојен
жуто, следеће садржине:
Овде су снаге окупатора-четници 16 јануара 1944 год. после
зликовачког мучења стрељали родољубе и учеснике револуције
Муцић Љубомир Љуба члан К.П.Ј. Секулић Јелисавета-Саја
сарадник Н.О.П. Секулић Душан сарадник Н.О.П. Петровић
Чедомир сарадник Н.О.П. Ристић Новка сарадник Н.О.П. У исто
време запалили су кућу Секулић Крсте у којој је рођен Секулић
Ратко члан К.П.Ј.
4.7.1977.

Општински одбор

СУБНОР Осечина "

СПОМЕН ПЛОЧА НОБ-А БЕЛОТИЋ

Налази се на згради задружног дома у Белотићу,на фасади до
пута. Рађена је од глачаног кранита, димензија 1,30 x 0,80 м. По
средини, при врху плоче уклесана је изме-ђу година 1941 и 1945
звеада петокрака, а испод ње текст обојен жуто, следеће садржине :
" Палим борцима и жртвама фашистичког терора села Белотића у
народноослободилачком рату Следи 45 имена палих бораца и
"Месна организација удружења бораца Н.О.Е. села Белотића 29-XИ1965. "
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СПОМЕН ПЛОЧА НОБ-А, ГОРЊЕ ЦРНИЉЕВО

Налази се на згради задружне продавнице у Горњем
Црниљевцу, на фасади између два улаза. Рађена је од глачаног
гранита, димензија 0,80 x 1,20 м. По средини при врху плоче урезана
је звезда петокрака, а испод текст бојен жуто следеће садржине :
н

Спомен плоча палим борцима села Горњег Црниљева за слободу у
НОР-у од 1941-1945 године против Немаца и домаћих издајника
Следи 30 имена палих бораца, а испод тогс "Савез бораца и грађани
села Горњег Црниљева 29 новембра
1957 г."
Ово спомен обележје је у лошем стању.

СПОМЕНИК НОБ-А ГУЊАЦИ

Налази се у центру села, на ивици дворишта школе, крај пута
Осечина-Пецка. Рађен је од фугованог камена из два дела. Фуге у
доњем делу споменика бојене су црно, а у горњем делуцрвено. У
врху споменика је звезда петокрака рађена од бетона, црвено
обојена. На споменику су две плоце од црног мермера истих
димензија, 0,70 x 1,20 м. На првој плочи која је на главној страни
споменика уклесан је следећи текст жуто обојен :
„

Палим борцима и сарадницима који су положилисвоје животе у
НОР-у од 1941-1945 год. са подручја села Гуњака. На њиховом
примеру млади треба да уче како се воли слобода. " Следи 42 имена
палих бораца и " 25-9.1977 Грађани села Гуњака "
На другој плочи је следећи текст :
" Борцима и сарадницима НОР-а који су умрли после рата са
подручја села Гуњака. На њиховом примеру млади треба да уче како
се воли слобода. " Следи 55 имена умрлих бораца.
Споменик у релативно добром стању
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СПОМЕНИК НОБ-А, ГУЊАЦИ

Налази се на згради школе у Гуњацима, на фасади до пута. Рађена је
од црног мермера, димензија 0,50 x 0,60 м• По средини, при врху
плоче, линијом је урезана звезда петокрака са српом и чекићем, а
испод текст, бојен жуто, следеће садржине :
" У овој школи септембра 1940 године формиранаје прва
организација К.П.Ј. за подручје Пецка и околину чији је први
секретар био Стеван Милатовић учитељ у Гуњцима.
6 јул 1975 Општински комитет СК Србије Осечина "

СПОМЕН ПЛОЧА НОБ-А И I СВЕТСКОГ РАТА, ДРАГИЈЕВИЦА

Налази се на згради школе у Драгијевици, у трему испред
улаза у школу, Рађена је од белог мермера, димензија 0,85 x 0,95м.
На плочи је уклесан текст, бојен жуто, следеће садржине :
" Спомен палим борцима за слободу 1941.г. -1945.г. " Следи 24
имена палих бораца, а испод тога : " 1912-1918г." и 7 имена палих у
Првом светском рату, а на крају следећи текст :
"Ову спомен плоу подижу грађани села Драгијевца"

КОМИРИЋ СПОАЕНИК НОБ-А

Налази се на периферији села Комирића, усред густе шуме.
Зидан је у доњем делу од фугованог камена, а у горњем од бигра. У
врху споменика је петокрака од белог мермера. На главној страни
споменика у горњем делу постављена је плоча од црног мермера
димензија 0,80 x 0,60 м. На плочи је уклесан текст, бојен жуто,
следеће садржине : На овом месту слуге окупатора-четници
стрељали су 23. октобра 1943 године 9 родољуба из Комирића и
Белотића и то : Мишиц Андрија члан К.П.Ј. Ђурић, Милорад члан
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К.П.Ј. Мишић Војислав члан СКОЈ-а, Вуковић Александар члан
СКОЈ-а, Вуковић Милутин члан СКОЈ-а, Мишић Иванко симпатизер
НОП-а, Петровић Драгић симпатизер НОП-а, Петровић Ружа
симпатизер НОП-а, Љубинковић Вукосава симпатизер НОП-а.
Поводом 30.то годишњице победе над фашизмом јул 1975.
Општински одбор СУБНОР-а Осечина
Споменик је у релативно добром стању

СПОМЕН БИСТА П. ЈОВАНОВИЋ КОМИРИЋ

Налази се у дворишту школе до пута Осечина-Лосница.
На постаменту од пешчара постављено је попрсје н.х.
Петронија Јовановића, ливено у бронзи. При врху постамента
уклесан је текст, бојен жуто, следеће садржине : "Народни херој
Петроније-Пера Јовановић "Комирићанац" 1911-1944", а при дну : 4
јула 1966 општински одбор СУБНОР-а Осечина". Биста је на
широком платоу рађеном од бетона који је обзидан комадима бигра
на који сеспушта преко три степеника.
Спомен биста је у релативно добром стању

СПОМЕНИК НОБ-А КОМИРИЋ

Налази се у делу села званом Ратковац. Зидан је од фугованог
камена, са звездом петокракон врху, бојеном црвено. На главној
страни споменика уграђена је плоча од црног мермера димензија
0,60 x 0,90. На плочи је уклесан текст, бојен жуто, следеће садржине
:
" На овом месту слуге окупатора-четници стрељали су 28.4.1944 год.
9 родољуба-учесника НОП-а из Комирића и то Веселиновић Живан
Члан КПЈ, Павловић Радивој чланКН, Продановић Војислав члан
КПЈ, Јовановић Војислав КПЈ, Јанковић Цветин члан КПЈ, Гладовић
Светислав члан СКПЈ-а, Цладовић Крестивој члан СКОЈ-а,
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Ристивојевић Цветко члан СКПЈ-а, Ристивојевић Живојин родољубучесник НОП-а.
15 августа 1976

Општински одбор

СУБНОР-а Осечина
Споменик у врло добром стању.

КОМИРИЋ СПОМЕН ПЛОЧА НОБ-А

Налази се на згради задружне продавнице у Комирићу, на
фасади до пута. Рађена је од глачанаг фцпанита, димензија 0,85 x
1,50 ну По средини при врху, плоче урезана је звезда петокрака, а
испод текст бојен жуто, следеће садржине :
" Спомен плоча палим борцима Комирића и Коњуше са слободу у
НОР-у од 1941-1945 год. против фашиста-окупатора и домаћих
издајника ". Следи 74 имена, а испод тога : " 7 јула1957 год.
Комирић Савез бораца и грађани Комирића и Коњуше."

СПОМЕН ЧЕСМА НОБ-А , ЛОПАТАЊ

Налази се на узвишењу села, у шуми у близини атара села
Драгијевице. Зидана је од камених тесаника, који су фуговани Туге
црвено бојен. Чесма је са јеаном лулом на средини. Итнан луле је
плоча од белог мермера димензија 0,60 x 0,65 ни, при врху, плоче
исклесана је звезда петокрака бојена црвено, а испод ње следећи
текст бојен жуто :
„Спомен чесма на овом је месту народни Херој Жикица Јовановић са
друговима : Здравком Јовановићем и Тићом Миловановићем
организовао прву Подгорску партизанску чету у јулу 1941. године―.
Савез бораца Н.О.П.Среза Подгорског "
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Спомен чесма је у релативно добром стању

СПОМЕН ПЛЧА НОБ-А , ЛОПАТАЊ

Налази се на згради задружне продавнице у Лопатању, на
фасади до пута. Рађена је од црног мермера димензија 0,65 x 1,10 По
средини, при врху плоче, линијом је урезана звезда петокрака са
српом и чекићима, а испод текст, бојом жуто, следеће садржине :
" Спомен плоча палим борцима села Лопатања за слободу у Н.О.П.-у
од 1941-1945 године против фашиста-окупатора и домаћих
издајника " Следи 46 имена палих бораца, а испод тога :
" 7 јули 1957 год. Лопатањ Савез бораца и грађани села Лопатања".

Налази се на згради школе у Остружњу. Рађена је од глачаног
гранита, димензија0,80 x 1,00 м. По средини, при врху, плоЧе
линијом је урезана звезда петокрака, са српом и чекићем. На плоЧи
је уклесан текст, бојен жуто, следеће садржине :
" Спомен плоча палим борцима села Остружња и Братачића за
слободу у НОР-у од 1941-1945 године против фашиста-окупатора и
домаћих издајника Следи 40 имена палих бораца, а испод тога : 1957
године Остружањ Савез бораца и грађани села Остружња и
Братачића"
Спомен плоча је местимично затамњена.

СПОМЕН ПЛОЧА НОБ-А, СИРДИЈА
Налази се на згради задаружне продавнице у Сирдији. Рађена
је од сивог мермера димензија 0,80 x 1,00 м.По средини, при врху
плоче уклесана је звезда петокрака, а испод ње текст, "бојен жуто,
следеће садржине :
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" Спомен плоча палим борцима села Сирдије за слободу у НОР-у од
1941-1945 године против Немаца и домаћих издајника." Следи 21
име палих бораца и"Савез бораца и грађани села Сирдије 29
новембра 1957 год."
Спомен плоча је у лошем стањ

СПОМЕН ПЛОЧА НОБ-А,ТУЂИН
Налази се на згради дома у Туђину, на фасади десно од улаза.
Хађена је од сивог мермера, димензија 0,50 x 0,80 м. По средини при
врху плоче линијом је урезаназвезда петокрака, а испод ње текст
бојен жуто следеће садржине :
" Палим борцима села Туђина за слободу у НОБу од 1941-1945 год.
против фашиста и домаћих издајника." Следи 9 имена палих бораца
и : " Савез бораца и грађани села Туђина 4 јула 1964 г. Туђин".

Налази се на згради школе у Царини. Рађена је од црног
мермера, димензија 0,65 x 0,70 м. По средини, при врху плоче,
линијом је урезана звезда петокрака, а испод текст бојен жуто
следеће садржине :
„Петар-Пера Топаловић рођ. 24.4.1924. год. у селу Царине члан
СКЦЈ-а од 1937 год. члан КПЈ-е од 1941 год. борац ваљевског
партизанског одреда од 7 јула 1941 год. Заробље од стране четникаслуга окупатора марта 1942 год. интерниран у Норвешку и стрељан
1943 год. 15 мај 1977 год.
Општински одбор―
СУБНОР-а Осечина
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