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Екипа Завода била је 09. 12. 2009. на локалитету Црквина  у Бјелосављевићима 

на Сокоцу  због дописа којим нам се обратила Миторполија Дабробосанска. 

Средњовјековна некропола стећака Црквина у Бјелосављевићима у општини 

Соколац је смјештена  јужно од Сокоца, на путу према Рогатици, на  благом узвишењу 

и није видљива са цесте. Ова некропола има око 340 споменика у облику плоча, 

сандука и сљемењака. Споменици су постављени по правцу I – Z у низовима. Украшено 

је осам споменка, а у литератури се спомиње и натпис (Ћиро Трухелка), који на терену 

није пронађен. 

Споменици на Црквини су прекривени лишајевима и маховином а поједини су 

дјeлимично утонули у земљу. 

Екипа Завода је утврдила да су на средњовјековној некрополи стећака на 

Црквини у Бјелосављевићима у сјеверном дијелу некрополе ивршени радови багером 

на површини око 35 х 30 m. Копано је до дубине од око 0,30 до 1 m од површине земље. 

Ова ископавања су вршена без дозволе Завода и без присуства археолога. Нестручно 

вршеним радовима на раскопаном дијелу локалитета поремећена је стратиграфија,  

дислоцирани су споменици и онемогућено је утврђивање  њиховог првобитног 

положаја и функције.  

На том дијелу локалитета видљиви су откопани обрађени комади седре у 

неколико гомила као и обрађене камене плоче без натписа у облику правоугаоника, и 

неколико стећка у облику сандука. Један камени блок има видљиве украсе који нису 

забиљежени до сада на тој некрополи. То су полумјесец и свастика. Откривени стећци 

су вјероватно саставни дио некрополе, али су у току многих година утонули у земљу и 

сада су овим радовима избачени на њену површину. Откривени споменици који су 

овим радовима извађени из земље разликују се по боји, и промјеном микроклиме 

постоји велика вјероватноћа да зима убрза  њихово пропадање. Да би се заштитило од 

даљег пропадања, потребно је раскопани дио некрополе довести у првобитно стање. 



Оваквим нестручним ископавањима не може се утврдити да ли ископани камени 

блокови и комади седре прирадају неком објекту.   

Вриједност ове средњовјековне некрополе је археолошка, историјска, 

умјетничка. Она представља свједочанство једног сегмента живота који је од значаја за 

проучавање људске заједнице тога доба. Истовремено нам даје могућност  бољег и 

потпунијег проучавања и разумијевања начина живота а служи и за сагледавње 

сахрањивња, погребних обичаја и вјеровања тог становништва, те представља 

свједочанство за проучавање историје тога краја и цијелог региона. Бројност 

споменика, њих око 340, је још један од елемената који иде у прилог значају ове 

некрополе као споменика културе. 

 Према Закону о културним добрима (Службени гласник 11/95. и 103/08.), члан 

32. културно добро се не смије оштетити, раскопавати, рушити, нити се смију вршити 

било какви радови који могу нарушити својство културног добра без утврђених услова 

и  сагласности надлежних органа. 

Према подацима које имамо из литературе и тренутне ситуације на терену, не 

можемо говорити о постојању цркве на овом локалитету.  Постојање темеља цркве се 

могу утврдити само археолошким ископавањима.  

У листи непокретности које је издала Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове у подручној јединици Соколац, постоји податак да се к. ч. 

541, површине 8851 m
2
, на којој је средњовјековна неркопола води као споменик 

културе. Према овој листи корисник овог земљишта је Српска православна црква.  

Средњовјековна некропола Црквина у Бјелосављевићима се налази у евиденцији 

Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа као 

археолошки локалитет средњовјековне некрополе стећака.  

На археолошком локалитету средњовјековне некрополе стећака Црквина у 

Бјелосављевићима не би требало да се гради црква већ да се нађе мјесто које неће 

реметити зону споменика и његове тангентне зоне.  

 

С поштовањем, 

  

 

 Виши стручни сарадник за археологију 

 

 Љубица Срдић, проф. археологије 
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