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У ет но ло шкој збир ци Му зе ја у Сме де ре ву збир ку по кућ ства чи не 
пред ме ти раз ли чи ти, ка ко по ма те ри ја лу од ко јих су из ра ђе ни, та ко 

и по сво јој функ ци ји и ме сту ко је су има ли у сва ко днев ном и оби чај ном 
жи во ту тра ди циј ске кул ту ре. Део ове збир ке су и раз не вр сте по су да ра
ђе них на грн чар ском ко лу – по су де за др жа ње хра не, за при пре ма ње хра
не, по су де за теч ност, тр пе зно по су ђе. Ове вр сте по су да би ле су основ
но по су ђе ка ко у сва ко днев ном, та ко и оби чај ном жи во ту и град ских и 
се о ских до ма ћин ста ва на те ри то ри ји Ср би је у ве о ма ду гом вре мен ском 
пе ри о ду. Њи хо ва ду го трај на упо тре ба на овим про сто ри ма по ве за на је 
са при вред ном за о ста ло шћу зе мље и си ро ма штвом нај ве ћег бро ја ње них 
гра ђа на. Уво ђе ње ин ду стриј ског по су ђа у сва ко днев ну упо тре бу те кло 
је по сте пе но и нај пре у град ским, а ка сни је и у се о ским до ма ћин стви ма, 
што је за ви си ло од еко ном ске и при вред не раз ви је но сти кра ја, али и од 
сва ког до ма ћин ства по на о соб. Ско ро пот пу на за ме на ове вр сте по су ђа 
ин ду стриј ским, по себ но по су да за при пре ма ње хра не и тр пе зног по су ђа 
ве зу је се за пр ве де це ни је на кон Дру гог свет ског ра та.

Ве ли ка по тра жња ове вр сте по су ђа усло ви ла је и раз вој овог за на та у 
Ср би ји. У Ср би ји је би ло не ко ли ко пре де о них обла сти ко је су би ле грн
чар ски цен три, сва ка са сво јим ка рак те ри сти ка ма: грн ча ри ја Ис точ не 
Ср би је (пи рот скобе ло па ла нач ка и ју жно мо рав ска ва ри јан та), ко сов
сконо во па зар ска и вој во ђан ска. За ви сно од про стор не уда ље но сти и 
ге о граф ске обла сти про сти ра ли су се и ути ца ји ових цен та ра. Из грн чар
ских цен та ра, мај сто ри су ишли у пе чал бу у оне кра је ве где овај за нат ни је 
био до вољ но раз ви јен и ни је за до во ља вао по тре бе до ма ћег тр жи шта, што 
је био нај ди рект ни ји на чин ши ре ња ути ца ја. Про да ја ро бе на ва ша ри ма 
био је још је дан, ин ди рек тан, на чин ши ре ња ути ца ја.

О грн чар ским рад ња ма и про из во ди ма у Сме де ре ву и се ли ма сме
де рев ске оп шти не, за са да, не ма до вољ но по да та ка. Пре ма по сто је ћим 
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по да ци ма, у Сме де ре ву је 1850. го ди не је дан од ме шо ви тих есна фа био и 
Бер бер сколон чар скоасур џиј ски, а 1900. је ко вач коко лар скобра вар
ски еснаф имао јед ног лон ча ра1. Ме шо ви ти еснаф у Са ра ор ци ма је 1900. 
го ди не имао 68 чла но ва, од то га два лон ча ра2.

У ра ду ће би ти пред ста вље на ко лек ци ја по су да за теч ност, кроз по ку
шај вре мен ско про стор ног од ре ђе ња пред ме та, њи хо вих ти по ло шких 
ка рак те ри сти ка и њи хо вих функ ци ја.

По су де за теч ност спа да ју у нај број ни је и нај ра зно вр сни је про из во де 
ра ђе не на но жном грн чар ском ко лу. Ко лек ци ја бро ји укуп но 53 пред
ме та (26 бар да ка, 2 ибри ка, 9 те сти ја, 9 пљо ски, 1 чу ту ра, 3 зеј ти ња че, 2 
бо ка ла, 1 шо ља), и пре ма кла си фи ка ци ји ко ју је да ла Пер си да То мић ко
ри сте ћи тех нич котех но ло шки кри те ри јум спа да у грн ча ри ју ра ђе ну на 
ножномколу3, а пре ма тер ми но ло шкој кла си фи ка ци ји у дубокесудове 
са гр ли ћем, су до ве без вра та и су до ве са вра том4. Пре ма кла си фи ка ци
ји ко ју је пред ло жио ко ле га Ми лош Ма тић, узи ма ју ћи у об зир функ ци ју 
тра ди ци о нал ног ру рал ног по кућ ства, оне спа да ју у по кућ ство у функцији
исхране, а у окви ру ове гру пе, у по су ђе за др жа ње и по су ђе за сер ви ра ње 
и кон зу ми ра ње пи ћа5. Не ке од ових по су да има ле су ви ше функ ци ја, за
ви сно од ве ли чи не, али и од имов ног ста ња и при ли ка у ко ји ма се ко ри
сти ло. Од ре ђе на вр ста по су да ко ри сти ла се за од ре ђе ну вр сту теч но сти. 
Бар дак и пљо ска су слу жи ли за ра ки ју, док је те сти ја пр вен стве но суд 
за во ду, али се ко ри сти ла и за ра ки ју. Зеј ти ња ча је слу жи ла за др жа ње 
зеј ти на, бо кал се ко ри стио за ви но и во ду, док су се шо ље ко ри сти ле за 
кон зу ми ра ње теч но сти (ка фе).

Про стор но – вре мен ско од ре ђе ње пред ме та ко ји чи не ко лек ци ју вр ло 
је те шко јер су по да ци из му зеј ске до ку мен та ци је не пот пу ни. Пре ма по
да ци ма из њи хо ве до ку мен та ци је, 22 пред ме та је упи са но без по да та ка 
о вла сни ку, на чи ну на бав ке, ме сту где је на ба вљен или где је из ра ђен. 
Пре о ста ли пред ме ти, пре ма ме сту бо рав ка њи хо вих вла сни ка – да ро
да ва ца, по ти чу из Сме де ре ва и не ко ли ко окол них се ла, је дан је из Ве
ли ке Пла не, је дан из Аза ње. Од по ме ну тих пред ме та из Сме де ре ва, пет 

1 Др Ни ко ла Ву чо, РаспадањееснафауСрбији, књи га пр ва, Са ну, По себ на из да ња, 
књ. CCXXII , Исто риј ски ин сти тут, књ. 5, Бе о град 1954, 67.

2 Исто, 66.
3 Пер си да То мић, ГрнчарствоуСрбији, Збир ке I , Ет но граф ски му зеј у Бе о гра ду, 

Бео град 1983, 11, 34.
4 Иста, Типолошко–терминолошкакласификацијазбиркенародноггрнчарства, 

Гла сник Ет но граф ског му зе ја 39–40, Бе о град 1976, 55–61.
5 Ми лош Ма тић, Оквир за функ ци о нал ну кла си фи ка ци ју тра ди ци о нал ног 

руралног по кућ ства, ГеМ 69, Бе о град 2005, 83.
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пред ме та је по кло нио уче ник Основ не шко ле „До си теј Об ра до вић“, ко
ји се, ка ко сто ји у на по ме ни, са ро ди те љи ма до се лио из око ли не Ни ша, 
што нај ве ро ват ни је зна чи да су пред ме те до не ли у Сме де ре во при ли ком 
пре се ље ња. Део пред ме та по ти че из школ ских збир ки или су по клон 
уче ни ка основ них шко ла у ко ји ма су при ре ђи ва не из ло жбе са пред ме
ти ма из Му зе ја. Ни за је дан пред мет не по сто ји по да так ко, ка да и где га 
је из ра дио. Је дан број пред ме та је пре ма прет по став ци или пак тврд њи 
по след њег вла сни ка ку пљен на се о ском ва ша ру, пи ја ци или грн чар ској 
рад њи у По жа рев цу или Сме де ре ву. Пред ме ти ко ји су ушли у му зеј ску 
збир ку, ви ше ни су би ли у упо тре би у да том до ма ћин ству. Пре ма по да
ци ма из до ку мен та ци је, а на осно ву ис ка за да ро да ва ца, не ки пред ме ти 
су до ула ска у му зеј ску збир ку ста ја ли на та ва ну или у ка ча ри ис под бу
ре та. На осно ву по да та ка из му зеј ске до ку мен та ци је, за ма ли број пред
ме та мо же да се од ре ди вре ме из ра де или на бав ке, као и пе ри од у ко ме 
је он био у функ ци ји, сем да ње го ва функ ци ја у до ма ћин ству пре ста је 
ула ском у му зеј. На осно ву по да тка ко ји је дао да ро да вац, за бар дак Инв. 
бр. 774 зна мо да је ку пљен у Ми ло шев цу на пи ја ци 1969. го ди не, а де сет 
го ди на ка сни је он ула зи у му зеј ску збир ку. Бар дак инв. бр. 720 ку пљен 
на се о ском ва ша ру 50тих. За не ке пред ме те мо же мо са мо да да мо при
бли жно вре ме упо тре бе и на бав ке и то на осно ву ре кон струк ци је ис ка за 
да ро дав ца. Ко ри сте ћи се овом ме то дом, а под прет по став ком да је да ро
да вац дао тач не или бар при бли жно тач не по дат ке, пљо ска инв. бр. 761 
је из ра ђе на и на ба вље на по след ње три де це ни је 19. или пр ве де це ни је 
20. ве ка. На и ме, пљо ску је Му зе ју по кло нио С. М. 1964. го ди не, пет го
ди на на кон де ди не смр ти (1959). Де да је умро у 84. го ди ни, што зна чи да 
је ро ђен 1875. го ди не. Пред мет је при па дао де ди ном оцу. Да ро да вац је 
пред мет про на шао на та ва ну де ди не ку ће и на вео да се де да ни је слу жио 
овом пљо ском. Те сти ју инв. бр. 657 по кло ни ла је Му зе ју 1977. го ди не То
ма ни ја П. из Ско ба ља ста ра 72. го ди не. Она је на ве ла да је пред мет већ 
био у ку ћи ка да се она уда ла. Из при ло же них по да та ка се за кљу чу је да 
је То ма ни ја П. ро ђе на 1905. го ди не, а под прет по став ком да се по ме ну та 
уда ла нај ка сни је до сво је 20. го ди не, зна чи да је те сти ја би ла у до ма ћин
ству пре 1925. го ди не.

Да ља ана ли за пред ме та ко лек ци је би ће из вр ше на пре ма кла си фи
ка ци ји и па ра ме три ма ко је је у свом ра ду ко ри сти ла Пер си да То мић за 
ду бо ке су до ве ра ђе не на но жном грн чар ском ко лу. Она је ову вр сту су
до ва по де ли ла у три основ не гру пе: су до ви безврата, су до ви свратом 
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и су до ви сгрлићем6. Сва кој од ових гру па при па да од ре ђе на вр ста по су да 
са се би свој стве ним ка рак те ри сти ка ма.

Су до ви С Гр ли ћеМ

Нај ве ћи број по су да за теч ност при па да овој гру пи су до ва.То су: тестија,
ћупа,бардак,ибрик,кондир,бардак-котлајка,пљоска,обручастапљо-
ска,чутурица,буренце,зејтињача,боца.

У му зеј ској ко лек ци ји су за сту пље ни сле де ћи су до ви: те сти ја, бар дак, 
лут ка ибрик, пљо ска, чу ту ра, зеј ти ња ча.

Бардак
Oснов ни суд за ра ки ју. Слу жио је за др жа ње и по слу же ње ра ки је. У ње му 
се ку ва ла или са мо др жа ла ку ва на ра ки ја. Ко ри стио се ка ко у сва ко днев
ном та ко и у оби чај ном жи во ту. При ли ком упо тре бе у све ча ним при ли
ка ма обич но је ки ћен цве ћем.

Бар да ци мо гу би ти бо ка сти, ваљ ка сти, са сто пом и без сто пе.
Код бар да ка су гр лић, др шка и си сак спо је ни. Гр лић мо же при вр ху да 

има ча ши цу, мо же би ти са ја бу ком, про фи ла ци јом. Бар да ци се укра ша
ва ју у пре де лу бо ка, ра ме ног де ла и си ска. Мо ти ви ко јим се, нај че шће, 
укра ша ва ју су ге о ме триј ски, али има и бар да ка укра ше них цвет ним мо
ти вом, мо ти вом ро зе те, са зо о морф ним и ан тро по морф ним мо ти ви ма, 
са мо ти вом гр ба са дво гла вим ор лом. Ге о ме триј ски мо ти ви ко ји су за
сту пље ни као ор на мент на бар да ци ма су: спи ра ле, та ла са сте и ци кацак 
ли ни је, хо ри зон тал не кру жне ли ни је, шра фи ра ни тро у гло ви. Ова вр ста 
укра са из во ди се тех ни ком плит ког уре зи ва ња или бо јом по мо ћу ро га. 
Бар да ци укра ше ни ге о ме триј ским мо ти ви ма не ма ју сто пу и нај че шће 
су гле ђо са ни жу том или на ран џа стом гле ђи. Бар да ци се укра ша ва ју и 
пер да ше њем по мо ћу ро га, ка ши ке или ку тла че. Та ко ђе, укра ша вју се и 
ре љеф ним укра си ма и у том слу ча ју су увек са сто пом и гле ђо са ни сме
ђом или зе ле ном гле ђи.

У ко лек ци ји, нај за сту пље ни ји су бар да ци са бо ком, са ча ши цом, јед
ном ја бу ком и без сто пе. Три бар да ка су са сто пом (инв. бр. 774, инв. бр. 
876, инв. бр. 997), је дан је ваљ ка сти (инв. бр. 755) и је дан са две ја бу ке 
(инв. бр. 876). Пре ма сво јим основ ним ка рак те ри сти ка ма, нај ви ше је 
бар да ка са од ли ка ма из ра де пи ро ћан ских мај сто ра грн ча ра – са ча ши

6 П. Томић, Типолошко–терминолошкакласификација…, ГеМ 39–40, 55–61.
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цом и ка рак те ри стич ним ор на мен ти ма рас по ре ђе ним на бо ко ви ма и 
ра ме ном по ја су – спи ра ле, цикцак ли ни је, хо ри зон тал не кру жне, та ла
са сте ли ни је, шра фи ра ни тро у гло ви. Три бар да ка (инв. бр. 841; инв. бр. 
852; инв. бр. 876) има ју од ли ке ју жно мо рав ских грн ча ра – та њи и ду жи 
гр лић, две ја бу ке, за рав ње них бо ко ва, ша ре из ве де не сли ва њем бо је. Од 
ова три бар да ка, за два се зна да по ти чу из око ли не Ни ша, док је тре ћи 
на ба вљен у сме де рев ском се лу Ра дин цу у ко ме има до се ље ни ка из ју жне 
Ср би је и са Ко со ва, па је мо гу ће да је пред мет до нет при ли ком пре се ље
ња у Ра ди нац.

Тестија
Пре ма П. То мић, те сти ја за во ду је основ ни суд с гр ли ћем и на су прот 
су до ви ма ко ји има ју ре ги о нал ни ка рак тер, она је за сту пље на на це лој 
те ри то ри ји Ср би је7.

Те сти је се из ра ђу ју са бо ком, ко ји мо же би ти из ду жен, лоп таст или 
ви сок. Гр лић по су де мо же би ти ра ван, што је пре ма на во ђе њу П. То мић 
од ли ка ста ри јих при ме ра ка8, бо каст по це лој ду жи ни или са мо у гор њем 
де лу, са ја бу ком или са ку бе том. Др шка нај че шће иде од сре ди не гр ли ћа 
до бо ка и на др шци се на ла зи си сак. Си сак мо же би ти окре нут на го ре 
или у стра ну. Има те сти ја ко је су без си ска и има ју ру пи цу на сре ди ни 
гр ли ћа. На те сти ји се, нај че шће, гле ђо шу си сак и гр лић. Уко ли ко је те
сти ја спо ља гле ђо са на, он да је то суд за ра ки ју. Укра сни мо ти ви слич ни 
су као и код бар да ка.

Све те сти је из ко лек ци је су са ја бу ком и си ском окре ну тим на го ре, 
што је ка рак те ри сти ка пи рот ског грн чар ства. Све су де ли мич но гле ђо
са не, нај че шће од бо ка или ра ме ног по ја са на го ре и у том де лу укра ше
не пра вим, та ла са стим или цикцак ли ни ја ма, мо ти вом ла ти ца, ли ста, 
из во же ном ша ром.

Пљоске
Пљо ске су по су де за ра ки ју ма њих ди мен зи ја, окру гле и пљо сна тог те ла, 
са си ском и гр ли ћем или са мо са гр ли ћем. Гр лић мо же би ти про ши рен 
на дну и у том слу ча ју са обе стра не про ши ре ња је по јед на ру пи ца. Мо гу 
има ти ве ћи или ма њи обод. Нај че шће има ју три но жи це, али их има и са 
че ти ри. Као по себ ну вр сту П. То мић из два ја пљо ске са про фи ли са ним 
бо ком, код ко јих је гр лић про ши рен и има две ру пи це са стра не и ко је 

7 П. Томић, ГрнчарствоуСрбији, 114.
8 Исто, 114.
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су увек гле ђо са не зе ле ном гле ђи9.Осим на грн чар ском ко лу, пљо ске се 
из ра ђу ју и по мо ћу ка лу па.

У ко лек ци ји има 9 пљо ски. Све пљо ске су ма ње за пре ми не. Шест су са 
гр ли ћем ко ји је про ши рен и са сва ке стра не је по јед на ру пи ца (инв. бр. 
153; инв. бр. 154, инв. бр. 155, инв. бр. 761, инв. бр. 1002, инв. бр. 1003), три 
има ју гр лић и си сак (инв. бр. 156, инв. бр. 157, инв. бр. 159). Са обо дом је 
шест пљо ски (инв. бр. 153, инв. бр. 154, инв. бр. 158, инв. бр. 159, инв. бр. 
761, инв. бр. 1002), а са про фи ли са ним бо ком че ти ри (инв. бр. 153, инв. 
бр. 154, инв. бр. 156, инв. бр. 159). По су де су гле ђо са не зе ле ном, сме ђом 
или жу том гле ђи. Осим код јед не пљо ске, код ко је је украс из ве ден сли
ва њем бо је (инв. бр. 876), оста ле су укра ше не уре зи ва њем раз ли чи тих 
мо ти ва (кон цен трич ни кру го ви, та ла са сте, ко се и цикцак ли ни је, ро
зе та, фло рал ни мо ти ви).

Чутура
Чу ту ре су ве ће, пљо сна те по су де за ра ки ју, слич не пљо ска ма са обо дом, 
с том раз ли ком што је њи хов обод ши ри и бо ко ви су им пот пу но за рав
ње ни. Бок се, углав ном, из ра ђу је по мо ћу ка лу па, а оста ли де ло ви ру ком 
или на ко лу. Си сак, гр лић и др шка су као код пљо ске. Као и пљо ске, нај
че шће, има ју три но жи це. Нај че шће се укра ша ва ју ре љеф ним укра си ма, 
а као мо ти ви пре о вла ђу ју др жав ни грб, ли ко ви вла да ла ца, пред ста ве 
ма на сти ра. Гле ђо шу се гле ђу бра он бо је.

Чу ту ра ко ја је део ко лек ци је има обод са преч ка ма, гр лић ко ји је у до
њем де лу про ши рен и са јед не стра не про ши ре ња је ру пи ца и че ти ри 
но жи це. Ор на мент је из ве ден у плит ком ре ље фу, а цен трал ни мо тив је 
лик кра ља Пе тра Пр вог. Гле ђо са на је гле ђу цр вен ка стобра он бо је.

Зејтињаче
Зеј ти ња че су по су де за зеј тин и, ка ко на во ди П. То мић, из ра ђи ва ле су се 
до Пр вог свет ског ра та, ка да их по сте пе но по ти ску ју ста кле ни су до ви10. 
Из ра ђи ва ле су се две вр сте ових по су да, јед не са бо ком, са пр сте на стим 
гр ли ћем, без др шке и гле ђо са не зе ле ном гле ђи, док су дру ге ваљ ка стог 
об ли ка, са др шком и си ском.

Три зеј ти ња че, ко ли ко их има у ко лек ци ји су бо ка сте са гр ли ћем и 
гле ђо са не зе ле ном гле ђи.

9 Исто, 135.
10 П. Томић, ГрнчарствоуСрбији, 144.
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Ибрик
За ову вр сту по су де ка рак те ри сти чан део је ду га чак си сак ко ји је одво јен 
од гр ли ћа. Гр лић се рет ко за вр ша ва ча ши цом, нај че шће је пр сте на сто 
про фи ли сан. Из ра ђу ју се са сто пом и без сто пе. Уко ли ко је са сто пом, 
гле ђо ше се гле ђу бра он бо је. Гле ђо са ни ибри ци ко ри сте се за ра ки ју.

У ко лек ци ји има два ибри ка ан тро по морф ног об ли ка, од ко јих је је дан 
са сто пом. Оба су бра он бо је.

Су до ви С вра тоМ

Бокал
Бо ка ли мо гу би ти бо ка стог или ваљ ка стог об ли ка, са лев ком и без лев ка. 
Бо ка сти се из ра ђу ју са ви со ким или ни ским вра том.

У ко лек ци ји има два бо ка ла, од ко јих је је дан са за рав ње ним бо ко ви ма, 
не на гла ше ног вра та и са ма лим лев ком, док је дру ги ши ро ког и ни ског 
бо ка, са не знат но на гла ше ним вра том и ве ћим лев ком ко ји пре ма ру бу 
има преч ку.

Су до ви без вра та

Шоља
Шо ље се из ра ђу ју ваљ ка стог об ли ка и са др шком.

У ко лек ци ји је јед на шо ља ши ро ког, за рав ње ног бо ка, гле ђо са на спо
ља и из ну тра.
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1.Бардак,Са ра ор ци, Сме де ре во, ни је да то
ва но
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 9 цм; преч ник бо ка 57,3 цм; 
ви си на 29 цм
Инв.бр.818
Ши ро ког је и ви со ког бо ка. Гр лић по су де 
се за вр ша ва ча ши цом. На бо ко ви ма је уре
за на по јед на ве ћа спи ра ла уокви ре на кру
жном цикцак ли ни јом. Од по ло ви не ра ме
на, пре ко бо ка, па ра лел но са си ском, с обе 
стра не, уре зан је мо тив од две спи рал не и 
јед не пра ве ли ни је у сре ди ни. Гле ђо са но на
ран џа стожу тобра он бо јом, ча ши ца и врх 
си ска зе ле ном.

2.Бардак,Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 10,5 цм; преч ник бо ка 65,5 цм; 
ви си на 33,3 цм
Инв.бр.604
Ши ро ког је и ви со ког бо ка. Гр лић се за вр
ша ва ча ши цом. Про фи ли сан је на ча ши ци 
и гр ли ћу ис под ја бу ке. Пред мет је укра шен 
ге о ме триј ским мо ти ви ма. На бо ко ви ма је 
уре за на по јед на спи ра ла уокви ре на јед ном 
зра ка стом и јед ном спи рал ном кру жном 
ли ни јом. На ра ме ном де лу су уре за не две 
хо ри зон тал не та ла са сте ли ни је спо је не на 
кра је ви ма, та ко да мо тив има из глед пле
те ни це. Врат си ска укра шен је уре зи ва њем 
две вер ти кал не та ла са сте ли ни је из ме ђу 

Ка та ло шка об ра да ко лек ци је Грн чар Ских по Су да за теч ноСт

Бардаци–27предмета

Сл.1, кат. бр. 1, инв. бр. 818

Сл.2, кат. бр. 2, инв. бр. 604
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ко јих је јед на пра ва ли ни ја. Жу том бо јом 
гле ђо са на је са мо ма ла по вр ши на ис под и 
из над укра сног мо ти ва на ра ме ном де лу, а 
зе ле ном ча ши ца и врх си ска.

Глеђ је на ви ше ме ста оште ће на, а у до
њем де лу по су де, ле во од си ска је оште ће ње 
у ви ду ма ње ру пе.

3.Бардак, без по да та ка,
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 7,5 цм; преч ник бо ка 43,2 цм; 
ви си на 20,8 цм
Инв.бр.763
Ши ро ког, лоп та стог бо ка. Гр лић се за вр ша
ва ча ши цом. Про фи ла ци ја је ура ђе на ис под 
ја бу ке и на ча ши ци. Укра шен је ге о ме триј
ским мо ти ви ма. На пре ла ску бо ка у ра ме, 
уре зан је по јас од две кру жне, пра ве ли ни је 
из ме ђу ко јих је јед на та ла са ста. У ра ме ном 
де лу, с обе стра не си ска, је украс од три хо
ри зон тал не та ла са те ли ни је с обе стра не 
оиви че не мо ти вом ри бље ко сти ко ји чи
не крат ке ко се ли ни је до би је не тач ка стим 
уре зи ма. Пред мет је гле ђо сан од по ло ви не 
бо ка пре ма гор њем де лу окержу том бо јом. 
Уре за не ша ре, пер фо ра ци ја ис под ја бу ке, 
уза ни кру жни по јас вра та си ска и до њи део 
руч ке обо је ни су све тло сме ђом гле ђи, а ча
ши ца и врх си ска зе ле носме ђом.
У до њем де лу, по су да је на не ко ли ко ме ста 
по там не ла од упо тре бе на отво ре ном ог њи
шту или шпо ре ту.

Врх си ска је оште ћен.

Сл.3, кат. бр. 3, инв. бр. 763
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4.Бардак, без по да та ка
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 5,6 цм; преч ник бо ка 32 цм; 
ви си на 14,8 цм
Инв.бр.759
Ши ро ког бо ка. Гр лић се за вр ша ва ча ши цом. 
Про фи ла ци ја на ча ши ци и на гр ли ћу ис под 
ја бу ке.Укра шен ге о ме триј ским мо ти ви ма. 
С обе стра не бо ка су по две плит ко уре за не 
хо ри зон тал не цикцак ли ни је из ме ђу ко јих 
је јед на пу ни ја ли ни ја из ве де на бо јом. Дуж 
вра та гр ли ћа уре зан је мо тив гран чи це. Гле
ђо са на је гор ња по ло ви на бар да ка, осим др
шке. Бо ко ви, ра ме ни по јас и до њи део си ска 
окержу том, а ча ши ца, део гр ли ћа и гор њи 
део си ска зе ле ном. Ша ре су обо је не бра он 
бо јом.

У до њем де лу по су де и на дну има тра го
ва ча ђи.

5.Бардак, Са ра ор ци, Сме де ре во.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 10 цм; преч ник бо ка 56,5 цм; 
ви си на 27,5 цм.
Инв.бр.744
Ви со ког, из ду же ног бо ка. На гр ли ћу, ис под 
ја бу ке је јед на, а око гри ли ћа 3 про фи ла ци
је. Пред мет је гле ђо сан од по ло ви не на го ре 
жу том, а руч ка све тло бра он бо јом. Врх си
ска и део пре ма ча ши ци су зе ле ни. Ша ре су 
из ве де не бо јом – три хо ри зон тал не ли ни
је ко је опа су ју бок из ве де не су све тло бра он 
бо јом, као и вер ти кал но по ста вље на гран
чи ца на ра ме ном де лу по су де. Не пра вил ни 
на но си зе ле не бо је у ра ме ном по ја су су, та
ко ђе, у функ ци ји укра са.

Не до ста је ве ћи део ча ши це.

Сл.4, кат. бр. 4, инв. бр. 759

Сл.5, кат. бр. 5, инв. бр. 744
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6.Бардак, без по да та ка.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 13 цм; преч ник бо ка 73,5 цм; 
ви си на 35,5 цм
Инв.бр.951
Ви со ког, ја јо ли ког бо ка. Гр лић се за вр ша ва 
ча ши цом. Нај ве ћи део по вр ши не пред ме та 
је гле ђо сан жу том гле ђи. Све тлобра он су 
врат си ска, део руч ке и гр ли ћа, као и до
њи део по су де. Све тлозе ле ном је обо јен 
спо ља шњи део ча ши це и по јас ис под вра
та си ска. Ша ре су ге о ме триј ске. На по чет ку 
ра ме ног де ла је плит ко уре зан по јас од три 
кру жне ли ни је, из над ко јих је с обе стра не 
по јас ко сих ли ни ја из ве де них че шљем. Ис
под са мог вра та си ска су не пра вил не ша ре, 
та ко ђе, из ве де не че шљем.

7.Бардак, без по да та ка.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 7 цм; преч ник бо ка 42 цм; ви
си на 20,8 цм
Инв.бр.765
Ви со ког, ја јо ли ког бо ка. Гр лић се за вр ша ва 
ча ши цом. Про фи ла ци је на ча ши ци и гр ли
ћу ис под ја бу ке. Пред мет је гле ђо сан са мо у 
ма лом по ја су ра ме ног де ла где је и укра сни 
мо тив из ве ден све тло жу том бо јом – спо је
не ко се ли ни је, оиви че не тач ки ца ма исте 
бо је.

Сл.6, кат. бр. 6, инв. бр. 951

Сл.7, кат. бр. 7, инв. бр. 765
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8.Бардак,Са ра ор ци, Сме де ре во.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 6,7 цм; преч ник бо ка 43,2 цм; 
ви си на 23 цм
Инв.бр.743
Ши ро ког, ја јо ли ког бо ка. Гр лић се за вр ша ва 
ча ши цом. Ис под ја бу ке на гр ли ћу је јед на 
про фи ла ци ја. Пред мет је гле ђо сан са мо у 
јед ном ма лом по ја су ра ме ног де ла зе ле ном 
и све тлобра он бо јом. Тех ни ком ен го бе, на 
бо ко ви ма је ура ђен укра сни мо тив, ко га чи
не ве ћи и ма њи круг са по јед ном кру жном 
цикцак ли ни јом, ко ји су по ве за ни зра ка
стим мо ти вом од по две пра ве и јед не цик
цак ли ни је. Цео мо тив спо јен је ис под вра
та си ска две ма цик – цак и јед ном пра вом 
хо ри зон тал ном ли ни јом. Дуж вра та си ска 
уре зан је мо тив ри бље ко сти.

Ча ши ца не до ста је.

9.Бардак, Са ра ор ци, Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 7 цм; преч ник бо ка 46 цм; ви
си на 22 цм
Инв.бр.745
Ши ро ког, лоп та стог бо ка. Гр лић се за вр ша
ва ча ши цом, ко ја је про фи ли са на. Гле ђо сан 
је сме ђежу том бо јом у гор њем де лу. Врат
ни део си ска и ру чи ца су жу то – зе ле ни, а 
ча ши ца и врх си ска зе ле ни. Не у јед на чен 
на нос зе ле не бо је је и на гр ли ћу и ра ме
ном де лу. На пре ла зу бо ка у ра ме ни део је 
укра сни мо тив од две плит ко уре за не пра ве 
хо ри зон тал не ли ни је из ме ђу ко јих је јед на 
цикцак ли ни ја, а из над на ра ме ном де лу 
су две хо ри зон тал не кра ће цикцак ли ни је 

Сл.8, кат. бр. 8, инв. бр. 743

Сл.9, кат. бр. 9, инв. бр. 745
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са јед ном пра вом из ме ђу. Ли ни је су обо је не 
све тло бра он бо јом.

До њи део по су де је по там нео од ча ђи.

10.Бардак, без по да та ка.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 7,5 цм; преч ник бо ка 42,5 цм; 
ви си на 23 цм
Инв.бр.764
Ви со ког, ја јо ли ког бо ка. Гр лић се за вр ша
ва ча ши цом ко ја је про фи ли са на.Од бо ка 
на го ре по су да је гле ђо са на окержу том бо
јом. На пре ла зу бо ка у ра ме ни део је уре зан 
по јас од две хо ри зон тал не цикцак и јед не 
пра ве ли ни је из ме ђу. У по ја су ра ме ног де
ла пре ма гр ли ћу су с јед не стра не три, а са 
дру ге че ти ри де бље ко се вер ти кал не ли ни је. 
Укра сни мо тив је обо јен све тлобра он бо
јом, као и део ча ши це, си ска и руч ке.

На де лу по су де ко ји ни је гле ђо сан има 
тра го ва ча ђи. Не до ста је део ча ши це и до њи 
део бли зу ба зе је оште ћен. Глеђ је на ви ше 
ме ста ис пу ца ла.

11.Бардак, Оси па о ни ца, Сме де ре во.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 8,4 цм; преч ник бо ка 49 цм; 
ви си на 25 цм
Инв.бр.766
Лоп та стог је бо ка. Гр лић се за вр ша ва ча
ши цом. На гр ли ћу, ис под ја бу ке су две про
фи ла ци је. Гле ђо сан је од по ло ви не на го
ре жу тобра он бо јом. Ча ши ца, врх си ска и 
део руч ке су зе ле ни. На пре ла зу бо ка у ра ме 
уре зан је по јас од по две хо ри зон тал не пра
ве и две та ла са сте ли ни је. Си сак је у гор њем 

Сл.10, кат. бр. 10, инв. бр. 764

Сл.11, кат. бр. 11, инв. бр. 766
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де лу где се спа ја са ча ши цом укра шен хо ри
зон тал ним уре зи ма.

До њи, не гле ђо са ни део по су де је по там
нео од ди ма и ча ђи.

12.Бардак, Мар ко вац, Ве ли ка Пла на.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 14,5 цм; преч ник бо ка 48,5 цм; 
ви си на 25 цм
Инв.бр.755
Ваљ каст, са ши ро ким дном. Пре ла зак бо ка 
у ра ме је благ. Гр лић се за вр ша ва ча ши цом, 
ко ја је про фи ли са на. Пред мет је гле ђо сан 
цр ве носме ђом гле ђи. Без укра са је.

13.Бардак,Ми ло ше вац, В. Пла на.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник сто пе 8 цм; преч ник бо ка 39,5 цм; 
ви си на 22 цм
Инв.бр.774
Са сто пом, ви со ког, лоп та стог бо ка. Гр лић 
се за вр ша ва ча ши цом ко ја је про фи ли са на, 
као и део гр ли ћа ис под ја бу ке.

Гле ђо сан је там ном цр вен ка стосме ђом 
гле ђи. Ис под си ска је не пра ви лан на нос зе
ле не бо је у ви ду сти ли зо ва них гран чи ца.

Не до ста је део сто пе.

Сл.12, кат. бр. 12, инв. бр. 755

Сл.13, кат. бр. 13, инв. бр. 774
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14.Бардак,без по да та ка.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 10 цм; преч ник бо ка 65,5 цм; 
ви си на 33 цм
Инв.бр.801
Ши ро ког, ја јо ли ког бо ка. Гр лић се за вр ша ва 
ча ши цом, ко ја је про фи ли са на, као и део ис
под ја бу ке. Гле ђо сан је жу тозе ле ном гле ђи, 
а од бо ка на ви ше по пр скан зе ле ном бо јом. 
Врх ча ши це и си ска су зе ле ни. На пре ла зу 
бо ка у ра ме је плит ко уре зан по јас од две 
хо ри зон тал не пра ве ли ни је из ме ђу ко јих је 
јед на та ла са ста. Из над, на ра ме ном де лу је 
по јас од две цикцак ли ни је из ме ђу ко јих 
је јед на пра ва. Ли ни је су обо је не све тли јом 
бра он бо јом.

15.Бардак,Лу гав чи на, Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 7,5 цм; преч ник бо ка 45,6 цм; 
ви си на 24,2 цм
Инв.бр.720
На бо ко ви ма, пред мет је укра шен мо ти вом 
спи ра ле, ко ју оп кру жу је не пра вил на цик
цак ли ни ја. Из над, на ра ме ном де лу су две 
хо ри зон тал не цикцак ли ни је из ме ђу ко
јих је јед на пра ва ли ни ја. Укра сни мо тив је 
плит ко уре зан и обо јен сме ђом бо јом. Не
пра вил ни на но си сме ђе бо је су и на ча ши ци, 
си ску, руч ки. Зе ле на бо ја је у не пра вил ним 
на но си ма на бо ко ви ма, гр ли ћу, си ску, ча
ши ци.

Сл.14, кат. бр. 14. инв. бр. 801

Сл.15, кат. бр. 15, инв. бр. 720
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16.Бардак, Ли пе, Сме де ре во.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 9 цм; преч ник бо ка 55,4 цм; 
ви си на 28,7 цм
Инв.бр.906
Ви со ког, ја јо ли ког бо ка. Гр лић се за вр ша
ва ча ши цом. Про фи ла ци је на ча ши ци и гр
ли ћу ис под ја бу ке. Гле ђо сан је, осим ма лог 
по ја са, у до њем де лу раз ли чи тим то но ви ма 
зе ле ножу те, си возе ле не и жу те бо је. На 
бо ку, де сно од си ска пре о вла ђу је све тло
жу та, а на дру гом си возе ле на бо ја гле ђи. 
Укра сни мо тив на бо ко ви ма чи ни спи ра ла 
оиви че на јед ном пра вом и јед ном цикцак 
кру жном ли ни јом. Из ме ђу спи ра ле и пра ве 
кру жне ли ни је су крат ке ко се ли ни је. Ша ре 
су ма сли на стозе ле не бо је.

17.Бардак,око ли на Ни ша.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 9,4 цм; преч ник бо ка 54,3 цм; 
ви си на 30,2 цм
Инв.бр.841
Ви со ког је за рав ње ног бо ка. Гр лић се за вр
ша ва ча ши цом. Про фи ла ци је на ча ши ци и 
гр ли ћу ис под ја бу ке. Гле ђо сан је од по ло ви
не на го ре там ни јом окер бо јом и по пр скан 
там ни јом бра он. Гр лић са ча ши цом, руч ка 
и си сак су све тло сме ђе бо је. На бо ко ви ма је 
згра фи то тех ни ком ура ђен укра сни мо тив 
спи ра ле са јед ном кру жном цикцак ли ни
јом. На ра ме ном по ја су су две хо ри зон тал не 
цикцак ли ни је из ме ђу ко јих је јед на пра
ва. Укра сни мо тив обо јен је све тло сме ђом 
бо јом.

Сл.16, кат. бр. 16, инв. бр. 906

Сл.17, кат. бр. 17, инв. бр. 841
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18.Бардак, без по да та ка.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 6 цм; преч ник бо ка 34,7 цм; 
ви си на 17 цм
Инв.бр.791
Ши ро ког, лоп та стог бо ка. Гр лић се за вр
ша ва ча ши цом. Од бо ка на го ре гле ђо сан 
је там ножу том бо јом. Ча ши ца и си сак су 
зе ле ни. Пре ко бо ка уре зан је по јас од две 
кру жне пра ве ли ни је из ме ђу ко јих је јед на 
та ла са ста.У по љу ра ме ног де ла пре ма бо ку, 
укра сни мо тив чи не два шра фи ра на тро у гла 
и две вер ти кал но уре за не гран чи це. Врат 
си ска укра шен је ко сим уре зи ма, а на гор
њем де лу си ска су по преч ни ре љеф ни уре
зи.

19.Бардак, око ли на Ни ша
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 7,5 цм; преч ник бо ка 42 цм; 
ви си на 20,7 цм
Инв.бр.852
Лоп та стог је, бла го за рав ње ног бо ка. Гр лић 
се за вр ша ва ча ши цом. Про фи ла ци је на ча
ши ци и гр ли ћу ис под ја бу ке. Гле ђо сан је 
жу том бо јом. Ча ши ца и гор њи део си ска 
обо је ни су зе ле ном бо јом, ко јом су из ве де не 
и три тан ке тра ке ко је се сппу шта ју од гр ли
ћа, пре ко бо ко ва, пре ма до њем де лу по су де 
и пре ко сре ди не вра та гр ли ћа на до ле.

Сл.18, кат. бр. 18, инв. бр. 791

Сл.19, кат. бр. 19, инв. бр. 852
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20.Бардак, без по да та ка.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 7,5 цм; преч ник бо ка 49,5 цм; 
ви си на 24,2 цм
Инв.бр.752
Ви со ког је и ши ро ког бо ка. Гр лић се на вр
ху за вр ша ва ча ши цом. Про фи ла ци је на ча
ши ци и гр ли ћу ис под ја бу ке. Гле ђо сан је од 
сре ди не на го ре там но жу том гле ђи. Ча ши
ца и гор њи део си ска су зе ле ни. На пре ла
зу бо ка у ра ме је укра сни мо тив, ко га чи не 
по две по лу кру жне цикцак и пра ве ли ни је. 
Дуж вра та си ска је украс у ви ду гран чи це. 
Укра сни мо ти ви обо је ни су там ни јом бра
он бо јом.

До њи део по су де је по там нео од ча ђи и 
ди ма.¨С де ла руч ке је от па ла глеђ.

21.Бардак,Ра ди нац, Сме де ре во.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 7 цм; преч ник бо ка 40 цм; ви
си на 20 цм
Инв.бр.876
Ма ле сто пе, лоп та стог бо ка, ко ји је с обе 
стра не спљо штен. Гр лић је са две ја бу ке. 
Гле ђо сан је жу том гле ђи. Врх си ска и ја бу ке 
су зе ле ни.Украс чи не две не пра вил не тра
ке из ве де не сли ва њем зе ле не бо је. Тра ке 
кре ћу од гр ли ћа и укр шта ју се на бо ко ви ма. 
Дуж вра та си ска је та ко ђе јед на не пра вил на 
тра ка зе ле не бо је.

Сл.20, кат. бр. 20, инв. бр. 752

Сл.21, кат. бр. 21, инв. бр. 876
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22.Бардак,Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 10,5 цм; преч ник бо ка 64,5 цм; 
ви си на 32 цм
Инв.бр.996
Ви со ког је и ши ро ког бо ка. Гр лић се за вр
ша ва ча ши цом. Про фи ла ци је на ча ши ци и 
на гр ли ћу ис под ја бу ке. Гле ђо сан у ра ме ном 
по ја су и де лу си ска жу том, а ча ши ца зе ле
носме ђом гле ђи. Укра си су из ве де ни згра
фи то тех ни ком. На бо ко ви ма су уре за не две 
хо ри зон тал не пра ве ли ни је из ме ђу ко јих је 
јед на цикцак ли ни ја. На ра ме ном де лу уре
зан је по јас од јед не цикцак ли ни је из над 
ко је је јед на пра ва ли ни ја и ко си за ре зи.

23.Бардак, Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 6,8 цм; преч ник бо ка 34,6 цм; 
ви си на 19,5 цм
Инв.бр.997
Са сто пом, ши ро ког и ни ског бо ка. Гр лић 
се за вр ша ва ча ши цом, ко ја је про фи ли са на. 
С јед не и дру ге стра не гр ли ћа на ле пље на је 
по јед на ма ња ро зе та. Гле ђо сан је цр вен ка
стосме ђом гле ђи.

Сл.22, кат. бр. 22, инв. бр. 996

Сл.23, кат. бр. 23, инв. бр. 997
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24.Бардак, без по да та ка.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 6,8 цм; преч ник бо ка 22,5 цм; 
ви си на 45 цм
Инв.бр.999
Ши ро ког, ви со ког бо ка. Гр лић се за вр ша ва 
ча ши цом, ко ја је про фи ли са на. Пред мет је 
гле ђо сан тан ким сло јем жу те гле ђи. На бо ку 
је уре зан по јас од две пра ве кру жне ли ни је 
из ме ђу ко јих је јед на та ла са ста. На ра ме
ном де лу по су де, с обе стра не, уре зан је мо
тив гран чи це ко ја се на кра је ви ма спа ја са 
прет ход ним мо ти вом. Уз сам гр лић по су де 
је по но вље ни мо тив с бо ка. Мо тив гран чи
це уре зан је и дуж вра та си ска.

25.Бардак, без по да та ка.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 6,9 цм; преч ник бо ка 41,5 цм; 
ви си на 20,5 цм
Инв.бр.1000
Ши ро ког, лоп та стог бо ка. Гр лић се за вр
ша ва плит ком ча ши цом. Од бо ка на го ре, 
гле ђо сан је жу том гле ђи, а ча ши ца и гор њи 
део си ска зе ле ном. На бо ку је уре зан по јас 
од две кру жне ли ни је из ме ђу ко јих је јед на 
та ла са ста. У по љу из над овог су, с обе стра
не, два шра фи ра на тро у гла и две вер ти кал
но уре за не гран чи це. Уз гр лић су три крат ке 
хо ри зон тал не ли ни је. Врат си ска укра шен је 
плит ко уре за ним ко сим ли ни ја ма, а гор њи 
део хо ри зон тал ним, ре љеф ним уре зи ма.

До њи део по су де је по там нео од ча ђи.

Сл.24, кат. бр. 24, инв. бр. 999

Сл.25, кат. бр. 25, инв. бр. 1000
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26.Луткаибрик,Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник сто пе 6,4 цм; преч ник бо ка 33,3 
цм; ви си на 22,7 цм
Инв.бр.162
Са сто пом, ви со ког, ши ро ког бо ка. Гор њи 
део по су де је у ви ду жен ске фи гу ре, ко ја ру
ка ма при др жа ва си сак. Руч ка, ко ја по чи ње 
од бо ка, за вр ша ва се на ле ђи ма фи гу ре, где 
се на ла зи и ча ши ца. Гле ђо сан је там ном цр
вен ка стосме ђом гле ђи. По пр сје је зе ле но, а 
ли це и ру ке су обо је не цр ве ном бо јом. Ис
под си ска је сти ли зо ва ни цвет ни мо тив са 
гран чи ца ма и ли шћем.

27.Луткаибрик, без по да та ка.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 8,6 цм; преч ник бо ка 38 цм; 
ви си на 24 цм
Инв.бр.161
Пред мет је у ви ду жен ске фи гу ре ко ја ру ка
ма др жи си сак, а на ле ђи ма, где се за вр ша ва 
руч ка, је отвор за си па ње теч но сти. До њи 
део фи гу ре је кру шко ли ког из гле да. Пред
мет је гле ђо сан там носме ђом гле ђи.

Си сак по су де је оште ћен.

Сл.26, кат. бр. 26, инв. бр. 162

Сл.27, кат. бр. 27, инв. бр. 161
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28.Тестија, Ве ли ка Пла на
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 10,4 цм; преч ник бо ка 64 цм; 
ви си на 31,2 цм
Инв.бр.747
Ви со ког, ши ро ког бо ка, са ја бу ком и си ском. 
Гле ђо са на је од бо ка на го ре све тли јом цр
вен ка стобра он бо јом, док су гр лић и руч ка 
све тли је жу тобра он ни јан се. Укра ше на је 
технком сли ва ња бо је у сти лу из во же не ша
ре (све тложу та, све тле и там ни је ни јан се 
бра он бо је, окер, зе ле на). У ра ме ном по ја су, 
уз гр лић, је све тложу та по лу кру жна ли ни
ја, а из над ње, уз сам гр лић, су по лу кру жно 
по ре ђа не тач ке исте бо је.

29.Тестија, Ско баљ, Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 9,5 цм; преч ник бо ка 61,5 цм; 
ви си на 32,2 цм
Инв.бр.657
Ви со ког, ши ро ког бо ка, са ја бу ком и си ском. 
Део по вр ши не су да је гле ђо сан. На пре ла зу 
бо ка у ра ме је укра сно по ље од две хо ри зон
тал не по лу кру жне пра ве ли ни је из ве де не 
бе лом бо јом из ме ђу ко јих је јед на цикцак 
ли ни ја исте бо је. Од бо ка на до ле је укра
сни мо тив цвет них ла ти ца, ко је су по лу кру
жним вр хом окре ну те ка гр ли ћу. Украс је 
из ве ден сли ва њем цр не бо је, пер да ше њем 
по мо ћу ку тла че. Од гр ли ћа ка ра ме ном по
ја су је зра ка сти мо тив из ве ден сли ва њем 
жу те бо је. Врх гр ли ћа је про фи ли сан и гле
ђо сан бе лом и жу том гле ђи.

Тестијe–8предмета

Сл.28, кат. бр. 28, инв. бр. 747

Сл.29, кат. бр. 29, инв. бр. 657
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30.Тестија, Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 11,3 цм; преч ник бо ка 73,5 цм; 
ви си на 33,7 цм
Инв.бр.804
Ши ро ког, ви со ког бо ка, са ја бу ком и си ском. 
Пред мет је гле ђо сан у гор њем де лу, као и гр
лић и руч ка. Бо ја гле ђи је све тли ја бра он. 
Укра сни мо тив чи не три по лу кру жне хо ри
зон тал не жу те ли ни је, из над ко јих су че ти
ри ли ста ура ђе на у ис тој бо ји.

Врх гр ли ћа и си ска су оште ће ни.

31.Тестија, без по да та ка.
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 7,5 цм; преч ник бо ка 48 цм; 
ви си на 22,7 цм
Инв.бр.789
Ши ро ког бо ка, са ја бу ком и си ском. Зе ле
ном бо јом гле ђо сан је са мо уза ни по јас ра
ме ног де ла, врх гр ли ћа и врх си ска. Це ла 
по вр ши на су да је укра ше на. Од по ло ви не 
су да на до ле је укра сни мо тив цвет них ла
ти ца, ко је су по лу кру жним вр хом окре ну те 
ка гр ли ћу, из ве ден сли ва њем бо је, пер да
ше њем по мо ћу ку тла че. Из над је укра сни 
мо тив ко га чи не пра ве и та ла са те ли ни је.

Сл.30, кат. бр. 30, инв. бр. 804

Сл.31, кат. бр. 31, инв. бр. 789
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32.Тестија, Оси па о ни ца, Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 8,7 цм; преч ник бо ка 55 цм; 
ви си на 27,7 цм
Инв.бр.790
Ви со ког, ши ро ког бо ка, са ја бу ком и си ском. 
По су да је гле ђо са на са мо у ра ме ном по ја
су не пра вил ним по те зом зе ле нобра он бо
је, као и врх гр ли ћа. Од по ло ви не на до ле 
по су да је обо је на цр ном бо јом. На бо ку је 
пред мет укра шен две ма кру жним пра вим 
ли ни ја ма из ме ђу ко јих је јед на та ла са ста. 
Ша ре су из ве де не цр ном бо јом.

33.Тестија, око ли на Ни ша, 2 ко ма да
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
а. Преч ник дна 7,5 цм; преч ник бо ка 49,3 
цм; ви си на 26,2 цм
б. Преч ник дна 7,3 цм; преч ник бо ка 48,5 
цм; ви си на 26 цм
Инв.бр.851
а. Ши ро ког бо ка, за рав ње ног ра ме ног де ла, 
са ја бу ком и си ском. Про фи ла ци ја при вр ху 
гр ли ћа. Гле ђо сан је пре део ра ме ног по ја са, 
гр ли ћа и руч ка све тлосме ђом бо јом, док је 
врх гр ли ћа жут. Пре ко бо ка је по јас од две 
пра ве, по лу кру жне ли ни је из ме ђу ко јих је 
јед на та ла са ста. Ли ни је су беж бо је. Укра
сни мо тив на ра ме ном по ја су има из глед 
цве та са че ти ри ду пле ла ти це и из ве ден је 
жу том бо јом. Уну тар ла ти ца су, у два по ља, 
да те крат ке ко се хо ри зон тал не ли ни је, а у 
дру га два по јед на хо ри зон тал на цикцак 
ли ни ја са три тач ки це. Из над, око гр ли ћа, 
украс чи ни је дан ред жу тих тач ки.

Сл.32, кат. бр. 32, инв. бр. 790

Сл.33, кат. бр. 33, инв. бр. 851а
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б. Ви шег и ужег бо ка, са ја бу ком и си ском. 
Про фи ла ци ја при вр ху гр ли ћа. Гле ђо сан је 
и ор на мен ти сан као и прет ход ни пред мет.
За раз ли ку од прет ход ног, глеђ на си ску је 
очу ва на (жу те бо је) и цео суд је очу ва ни ји 
од прет ход ног, код ко га се глеђ ски ну ла са 
по је ди них укра сних де та ља.

34.Тестија, без по да та ка
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 9 цм; преч ник бо ка 52 цм; ви
си на 27 цм
Инв.бр.746
Ши ро ког бо ка, са ја бу ком и си ском. Гле
ђо са на је гор ња по ло ви на по су де. Основ на 
бо ја је бра он, а сли ва њем жу те бо је, пер да
ше њем по мо ћу ку тла че из ве ден је укра сни 
мо тив, ко ји се са мо у дру гој бо ји(бе ла) и без 
гле ђи на ста вља пре ма дну. Жу том је обо јен 
и врх си ска и гр ли ћа су да.

Не до ста је део си ска.

35.Тестија, без по да та ка
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 11,5 цм; преч ник бо ка 60,5 цм; 
ви си на 30,5 цм
Инв.бр.1001
Де бе лих зи до ва, лоп та стог бо ка, са ја бу ком 
и си ском. По су да је гле ђо са на до ра ме ног 
по ја са там нозе ле ном бо јом. На ра ме ном 
по ја су по су да је укра ше на са две цикцак и 
две пра ве кру жне ли ни је. Из над овог де ла, 
укра сни мо тив чи не се дам ла ти ца рас по
ре ђе них око гр ли ћа, уну тар ко јих су крат ке 
по преч не ли ни је. Ша ре су из ве де не ис цр
та ва њем све тлозе ле ном бо јом.

Сл.34, кат. бр. 34, инв. бр. 746

Сл.35, кат. бр. 35, инв. бр. 1001
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36.Пљоска, без по да та ка
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник бо ка 15,7 цм; ви си на 17,7 цм
Инв.бр.155
Об ли ка ди ска са јед ним ис пуп че ни јим бо
ком и три но жи це. Гр лић по су де је при дну 
про ши рен и са обе стра не про ши ре ња је по 
јед на ру пи ца. Гле ђо сан је там нозе ле ном 
гле ђи. Украс чи не уре за ни кон цен трич ни 
кру го ви на це лој по вр ши ни пред ме та.

37.Пљоска, без по да та ка
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник бо ка 15,8 цм; ви си на 16,5 цм
Инв.бр.153
Про фи ли са ног бо ка, са обо дом чи је су иви
це та ко ђе про фи ли са не, три но жи це. Гр лић 
је про ши рен и са обе стра не је по јед на ру
пи ца. Гле ђо сан зе ле ном гле ђи. Укра сни мо
тив ко ји се на ла зи у цен трал ном де лу ди
ска чи не два уре за на кру га из ме ђу ко јих су 
крат ки за ре зи. Иви це обо да и про фи ла ци је 
на бо ку укра ше не су крат ким уре зи ма.

38.Пљоска, Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник бо ка 16 цм; ви си на 18,2 цм
Инв.бр.761
Са обо дом, за рав ње ног бо ка и три но жи це. 
Иви це обо да су про фи ли са не. Гр лић је про
ши рен и са обе стра не је по јед на ру пи ца. 
Гле ђо сан је там нозе ле ном гле ђи. Укра шен 
је тех ни ком уре зи ва ња. Укра сни мо тив чи

Пљоскe–10предмета

Сл.36, кат. бр. 36, инв. бр. 155

Сл.37. кат. бр. 37, инв. бр. 153

Сл.38, кат. бр. 38, инв. бр. 761
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не два кон цен трич на кру га са јед ном кру
жном цикцак ли ни јом из ме ђу и ро зе том у 
уну тра шњем по љу око ко је је зра ка сто рас
по ре ђе но пет па ро ва од по три крат ке вер
ти кал но уре за не ли ни је.

39.Пљоска, без по да та ка
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник бо ка 17,5 цм; ви си на 20,7 цм
Инв.бр.154
Са три про фи ла ци је на бо ко ви ма, про фи
ли са ним иви ца ма обо да и три но жи це. Гр
лић је про ши рен и са по јед ном ру пи цом с 
обе стра не про ши ре ња. Пред мет је гле ђо
сан зе ле ном гле ђи. Укра сни мо тив дат је 
из ме ђу про фи ла ци ја, а чи не га та ла са сте 
кру жне ли ни је из ве де не по мо ћу че шља и у 
дру гом по љу зра ка сто рас по ре ђе ни крат ки 
ко си за ре зи.

40.Пљоска, без по да та ка
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник бо ка 13 цм; ви си на 13,4 цм
Инв.бр.157
За рав ње ног бо ка, са гр ли ћем, си ском, ру
чи цом и три но жи це. Ве ћи део по вр ши не 
су да је гле ђо сан там носме ђом гле ђи. Без 
гле ђи је до њи део по су де и но жи це.

Си сак, гр лић и две но жи це су оште ће ни.

Сл.39, кат. бр. 39, инв. бр. 154

Сл.40, кат. бр. 40, инв. бр. 157
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41.Пљоска, Оси па о ни ца, Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник бо ка 14 цм; ви си на 15 цм
Инв.бр.158
Пред мет има уза ни обод, гр лић са про фи
ла ци јом и три но жи це. По су да је гле ђо са на 
све тложу том гле ђи. Укра сни мо тив чи не 
круг ко ји се на ла зи по сре ди ни бо ка, с обе 
стра не, обо јен све тлосме ђом бо јом и не
пра вил ни на но си зе ле не бо је.

42.Пљоска, Аза ња
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник бо ка 13,2 цм; ви си на 15,5 цм
Инв.бр.159
Са ши ро ким про фи ли са ним обо дом и про
фи ла ци ја ма на бо ку. На обо ду су, с обе стра
не, по две преч ке, јед на је бли зу но жи ца, а 
дру га у гор њем де лу по су де. По су да има че
ти ри но жи це. У гор њем де лу су си сак и гр
лић. С обе стра не си ска је по јед на ру пи ца. 
Гле ђо са на је бра он бо јом. Ша ре из ве де не 
че шљем на ла зе се из ме ђу две про фи ла ци је.

Не до ста ју две преч ке.

43.Пљоска, без по да та ка
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник бо ка 16,5 цм; ви си на 13 цм
Инв.бр.156
У пре де лу гр ли ћа и си ска по су да је про ши
ре на и има две ру пи це са обе стра не гр ли ћа. 
По су да има три но жи це. Про фи ла ци ја је по 
сре ди ни бо ка. У уну тра шњем де лу про фи
ли са ног де ла је ро зе та, а у спо ља шњем је 
зра ка сто рас по ре ђе ни ре љеф ни ор на мент 

Сл.41, кат. бр. 41, инв. бр. 158

Сл.42, кат. бр. 42, инв. бр. 159

Сл.43, кат. бр. 43, инв. бр. 156
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ко га чи не вер ти кал не ли ни је и фло рал ни 
мо тив. Гле ђо са на је там носме ђом гле ђи.
Но жи це су оште ће не.

44.Пљоска, без по да та ка
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник бо ка 20,5 цм; ви си на 15,5 цм
Инв.бр.1002
По су да је са про фи ли са ним обо дом, ис
пуп че ног бо ка. У гор њем де лу је гр лић са 
по јед ном ру пи цом са стра не. Гле ђо сан је 
жу том гле ђи. Укра сни мо тив чи не уре за не 
кру жне и цикцак ли ни је обо је не све тло
сме ђом гле ђи.

45.Пљоска, без по да та ка
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник бо ка 17 цм; ви си на 19 цм
Инв.бр.1003
За рав ње ног је бо ка са гр ли ћем ко ји је у до
њем де лу про ши рен и са ру пи ца ма са обе 
стра не про ши ре ња. Гле ђо сан је там нозе
ле ном гле ђи. Украс чи не кон цен трич ни 
кру го ви. Це ла по вр ши на бо ко ва укра ше на 
је уре за ним кон цен трич ним кру го ви ма од 
ко јих је сва ки дру ги на зуп чан крат ким за
ре зи ма.

Не до ста је јед на но жи ца.

Сл.44, кат. бр. 44, инв. бр. 1002

Сл.45, кат. бр. 45, инв. бр. 1003
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46.Чутура, Иви ће ве, Цр на Тра ва
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; ка луп; за нат ски про из вод
Преч ник бо ко ва 21 цм; ши ри на обо да 8 цм; 
ви си на 31 цм
Инв.бр.984
За рав ње них бо ко ко ва и ши рим обо дом са 
шест преч ки. Гр лић је про ши рен и на јед ној 
стра ни је ру пи ца. По су да има че ти ри но жи
це. Укра сни мо ти ви из ве де ни су у плит ком 
ре ље фу. Цен трал ни мо тив је лик Кра ља Пе
тра I. Лик уокви ру је ком по зи ци ја, ко ју чи не 
за ста ва, ли сто ви хра ста, кла сје жи та и нат
пис Пе тар. I. У спо ља шњем окви ру је цвет
ни ве нац од ру жа. По су да је гле ђо са на сме ђе 

– цр ве ном бо јом.

47.Зејтињача, без по да та ка
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 8 цм; преч ник бо ка 41 цм; ви
си на 17,4 цм
Инв.бр.160
Бо ка ста са пр сте на сто про фи ли са ним гр ли
ћем. Гле ђо са на там нозе ле ном гле ђи. По
су да је укра ше на плит ко уре за ним кон цен
трич ним кру го ви ма на ра ме ном де лу.

Суд је оште ћен.

Чутура–1предмет

Зејтињачe–3предметa

Сл.46, кат. бр. 46, инв. бр. 984

Сл.47, кат. бр. 47, инв. бр. 160
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48.Зејтињача, без по да та ка
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 8 цм; преч ник бо ка 40,5 цм; 
ви си на 17 цм
Инв.бр.792
Ши ро ког, лоп та стог бо ка са пр сте на сто 
про фи ли са ним гр ли ћем. Гле ђо са на зе ле
ном гле ђи. На ра ме ном де лу је укра сни 
мо тив од три плит ко уре за не кру жне ли
ни је.

49.Зејтињача, Вра но во, Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 8 цм; преч ник бо ка 42,4 цм; 
ви си на 18,2 цм
Инв.бр.668
Ши ро ког, лоп та стог бо ка са пр сте на сто 
про фи ли са ним гр ли ћем. Гле ђо са на зе ле
ном гле ђи.

На ве ћој по вр ши ни су да глеђ је оште ће на.

50.Бокал, Ма ла Кр сна, Сме де ре во
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 7,4 цм; преч ник бо ка 29,5 цм; 
ви си на 10,3 цм
Инв.бр.464
Не на гла ше ног вра та, са ма лим лев ком, за
рав ње них бо ко ва. Гле ђо сан је гле ђу беж бо
је, а укра шен је мо ти вом ло зи це са цве то ви
ма зе ле не, све тлобра он и љу би ча сте бо је.
Не до ста је део др шке, а глеђ је на ви ше ме ста 
оште ће на и за пр ља на.

Бокали–2предметa

Сл.48, кат. бр. 48, инв. бр. 792

Сл.49, кат. бр. 49, инв. бр. 668

Сл.50, кат. бр. 50, инв. бр. 464
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51.Бокал, око ли на Ни ша
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 7 цм; преч ник бо ка 36 цм; ви
си на 14 цм
Инв.бр.854
Ши ро ког, ни ског бо ка, са не знат но на гла
ше ним вра том. Ле вак је ве ћи, ис так нут, и 
пре ма ру бу има преч ку. Нај ве ћи део по
вр ши не је гле ђо сан жу том гле ђи. Зе ле ном 
су оиви че не иви це отво ра бо ка ла и др шка. 
Укра сни мо тив чи не две кру жне и јед на 
цикцак ли ни ја из ме ђу њих. Ис под њих је у 
шест по ља да то по шест крат ких вер ти кал
них ли ни ја.

52.Шоља, око ли на Ни ша
Пре чи шће на, ма сна гли на; но жно грн чар
ско ко ло; за нат ски про из вод
Преч ник дна 4,8 цм; преч ник вен ца 8,5 цм; 
ви си на 6,5 цм
Инв.бр.853
Ши ро ког, за рав ње ног бо ка са руч ком на бо
ку. Гле ђо са на спо ља и из ну тра зе ле но – жу
том гле ђи. Украс чи не не пра вил но рас по ре
ђе не жу те тач ке раз ли чи те ве ли чи не.

Шоља–1предмет

Сл.51, кат. бр. 51, инв. бр. 854

Сл.52, кат. бр. 52, инв. бр. 853
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Sum mary

GordanaMiletić

Col lec tion of Pot tery Ves sels for Li qu ids from the Et hnological 
Col lec tion of the Mu se um in Sme de re vo

In the Et hno lo gi cal Col lec tion of the Mu se um in Sme de re vo the col lec tion 
of the ho u se hold pa rap her na lia in clu des dif fe rent ob jects di stin gu is ha ble 
ac cor ding to the ma te rial they we re ma de of and ac cor ding to the pur po se 
they ser ved and pla ce they had in everyday and spi ri tual li fe of the tra di ti o nal 
cul tu re. Part of this col lec tion con sists of the ves sels ma de on pot ter’s whe el – 
ves sels for sto ring fo od stuffs, for co o king, ves sels for li qu ids and ta ble wa re.

In this work we pre sen ted the col lec tion of ves sels for hol ding li qu ids that 
are con si de red as the most nu me ro us and most di ver si fied pro ducts ma de 
on fast pot ter’s whe el. The col lec tion con sists of 53 ob jects in to tal [26 jars 
(bardak), 2 fla gons (ibrik), 9 wa ter jugs (testija), 9 flasks, 1 spi rit bot tle (čutu-
ra), 3 oilbot tles, 2 pitchers, and 1 cup]. In ad di tion to de ter mi na tion of the ir 
typo lo gi cal cha rac te ri stics and fun cti ons we al so at temp ted in this work to 
de ter mi ne them from chro no lo gi cal and ge o grap hi cal po int of vi ew.
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