„СОКОЛАЦ – СРЦЕ РОМАНИЈЕ“
ДОБРО ДОШЛИ!
"SOKOLAC – THE HEART OF ROMANIJA"
WELCOME!

САДРЖАЈ / TABLE OF CONTENTS
1.

Уводна ријеч начелника
Mayor's introductory speech

2.

Биографија начелника
Mayor's biography

3.

Општина Соколац
The Municipality of Sokolac

4.

Обиљежја
Characteristics

5.

Географски положај
Geographical location

6.

Природни ресурси
Natural resources

7.

Екологија
Ecology

8.

Становништво
Population

9.

Религија
Religion

УВОДНА РИЈЕЧ НАЧЕЛНИКА

општина

СОКОЛАЦ
www.opstinasokolac.net

MAYOR'S INTRODUCTORY SPEACH

Драги суграђани и остали посјетиоци,

Dear fellow citizens and visitors,

Каталог општине Соколац јесте њена лична карта којом желимо промовисати природне ресурсе и љепоте нашег подручја.
Надамо се да ћете овдје открити и нове занимљивости и
спознаје о Сокоцу, пронаћи неку за Вас до сада неоткривену
чињеницу, те се увјерити у изузетне природне љепоте којима
Соколац обилује.

this Catalog of Municipality of Sokolac is its identity card by which
we want to promote natural resources and beauty of our area. We
hope that you will discover new and interesting perceptions about
Sokolac, ind for yourselves one so far undiscovered fact, and to
convince yourself of outstanding natural beauty with which Sokolac
abounds.

Соколац се суочава са низом изазова и проблема чије рјешавање је у фокусу општинске власти, суграђана, а нарочито наших
младих и перспективних људи. У вријеме глобалне економске
кризе која је захватила цијели свијет настојимо максимално
одрживо користити постојеће потенцијале, а посебну пажњу
желимо посветити промоцији драгоцјених природних ресурса,
традиције, марљивих, гостољубивих и срдачних људи који могу
и желе бити генератор развоја. Освјежили смо и wеb страницу
на којој сви добронамјерни људи могу пронаћи најактуелније
информације код нас и у региону.

Sokolac faces a number of challenges and problems, the resolution
of which is the focus of municipal government, citizens, and
especially our young and promising people. At a time of global
economic crisis, which has engulfed the whole world, we are trying
to maximize the sustainable use of existing potentials and we want
to devote a special attention to promotion of precious natural
resources, tradition, hard-working, hospitable and welcoming
people who can and want to be a generator of development. We
refreshed our web page where all well-intentioned people can ind
most recent information about us and our region.

Као Начелник желим да овај каталог и службена wеb страница
Општине Соколац буду и својеврстан „алат“ који ће омогућити
успјешну промоцију, бољу размјену информација, побољшати
комуникацију, те итекако допринијети транспарентности рада
општинске власти. Како Општина константно брине о
добробити својих суграђана, те привредном, економском,
социјалном и друштвеном развоју, само заједничким напорима
можемо доћи до остварења заједничког интереса, а то је:

As Mayor I want this Catalogue and the of icial website of the
Municipality of Sokolac to be a kind of "tool" that will enable the
successful promotion, better information sharing, improve
communication and certainly contribute to the transparency of the
municipal government. Since municipality is constantly concerned
about the welfare of their fellow citizens, and the economic, social
and human development, with joint eﬀorts we can come to the
realization of common interest, which is:

„Да Соколац постане једна од најразвијенијих општина у
Републици Српској односно у БиХ са развијеном привредом и
пољопривредом, високом стопом запослености и одговарајућим животним стандардом, развијеним туризмом и интензивним културним и спортским дешавањима, добром здравственом и социјалном заштитом, квалитетним образованим
системом, оптималном комуналном структуром, еколошки
чиста и са минималном али ефикасном и транспарентном,
модерном локалном самоуправом као сервисом њених грађана. “

"Sokolac to become one of the most developed municipalities in the
Republic of Srpska and BiH with developed industry and agriculture,
high employment rate and suitable living standard, developed tourism
and intensive cultural and sporting events, good health and social
care, good education system, optimal communal structure,
environmentally clean and with minimal, but eﬀective and
transparent, modern local government as a service of its citizens. ”

БИОГРАФИЈА НАЧЕЛНИКА
Милован Цицко Бјелица, је рођен 19.10.1958. године у
Рогатици. Потиче од оца Рада из Бранковића и мајке Анице
Јашаревић из Соколовића. Основну и средњу економску школу
је завршио у Горажду. По завршетку средње школе запослио се
у „Шипад“ Романију Соколац. Током 1984. године је отишао на
одслужење војног рока ЈНА у Београд, гдје је одликован
значком као примјеран војник. Своје образовање наставио је уз
рад. Вишу школу је завршио у Београду са просјечном оцјеном
8,38, а дипломирао са оцјеном 10 (десет). Факултет је завршио у
Новом Саду са просјечном оцјеном 8,11, а дипломирао са
оцјеном 9 (девет). Постдипломске студије је уписао 2003.
године у Новом Саду, а у марту 2012. године одбранио
магистарски рад под називом „Компаративна анализа
ефикасности јавног менаџмента у југоисточној Европи са
посебним освртом на Источно Сарајево“ чиме је стекао звање
магистра економских наука. Као кандидат Српске Демократске
Странке на локалним из орима окто ра, 2012. године је
иза ран на функцију Начелника Општине Соколац.
Предсједник је Општинског одбора Српске демократске
странке Соколац и члан Главног одбора Српске демократске
странке Републике Српске. У претходном периоду је о ављао
функцију директора дирекције Српске демократске странке
Републике Српске, одборника у Општини Соколац и Граду
Српско Сарајево. Обављао је дужност предсједника клуба
одборника, предсједника Скупштине града Источно Сарајево,
члана повјереништва Града Српско Сарајево и члана Управног
одбора дирекције за Обнову и изградњу града Српско Сарајево.
Објавио књигу „Романијска стварност“ 2008. године. У
припреми је нова књига о догађајима на простору Сарајевскороманијске регије у периоду 1990-2012. године. За свој рад
добио више признања: Орден Светог Саве, Орден Немањића
Републике Српске, Орден Његоша првог реда, Повељу Општине
и Града, Повељу Филозофског факултета Универзитета у
Источном Сарајеву, те многа много других признања од
владиних институција, невладиних организација, културних и
спортских удружења. Ожењен, има једно дијете и троје
унучади. Живи на Сокоцу у улици Старине Новака бб.

MAYOR’S BIOGRAPHY
Milovan Cicko Bjelica was born on 19 October 1958 in Rogatica. His
father Rade comes from Branković i and his mother, Anica Jasarevic,
from Sokolović i. He graduated from elementary and high economy
school in Gorazde. After graduating from high school, he got
employed at "Sipad" Romanija Sokolac. In 1984 he went to the
military service in the JNA, Belgrade, and was awarded the badge of
an exemplary soldier. He continued his education along with the
work. His average grade during his studies at higher school in
Belgrade was 8.38, and he took a degree with the grade 10 (ten). As
for his University education in Novi Sad, his average grade was 8.11,
and he graduated with a grade of 9 (nine). In 2003, he enrolled at
postgraduate studies in Novi Sad, and in March 2012, he successfully
presented his MA thesis on Comparative Analysis of the Ef iciency of
Public Management in South Eastern Europe with a special focus on
East Sarajevo and gained the master's degree. As the candidate of
Serbian Democratic Party on local elections in October 2012, he was
elected on position of municipal Mayor. He is a president of the
Municipal Board of the Serbian Democratic Party – SDS at Sokolac,
and a member of the Main Board of the Serbian Democratic Party of
Republic of Srpska. During the previous period he worked as
director of the Directorate of the Serbian Democratic Party of
Republic of Srpska, and was elected a councilor in the Municipality
of Sokolac and the City of East Sarajevo. He served as a president of
the club of councilors in the municipality and the City, was elected a
President of the Assembly of the City of East Sarajevo and member of
the Commission of the City of Srpsko Sarajevo as well as the member
of the steering Committee of the Directorate for construction and
reconstruction of Srpsko Sarajevo. He published the book
"Romanija's reality" (Romanijska stvarnost) in 2008. Another book,
about events in Sarajevo-Romanija region in period from 1990 to
2012, is in preparation. For his work he was awarded with numerous
awards: The Order of St. Sava, The Order of Nemanjici of Republika
Srpska, The Order of Njegos (1st Class), The Charter of the city and
the municipality, The Charter of the Faculty of Philosophy,
University in East Sarajevo, as well as many other acknowledgments
by non-governmental, governmental, cultural and sports
associations. He is married, father of one child and has three
grandchildren. He lives at Sokolac in Starine Novaka Street.

ОПШТИНА СОКОЛАЦ
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Општина Соколац је смјештена у источном дијелу Репу лике
Српске, БиХ и граничи са општинама Хан Пијесак, Рогатица,
Пале, Стари Град - Сарајево, Илијаш и Олово. Једна је од
Општина која се налази у саставу Града Источно Сарајево и као
основна територијална јединица локалне самоуправе има
могућност да извршава обавезе које су јој Уставом и законом
дате у надлежност. Површина коју општина Соколац заузима
износи 689 km2. Од укупне територије Босне и Херцеговине
наша општина заузима 1,35% односно 2,35% од укупне
територије Репу лике Српске. Спада у ред средње развијених
општина у Репу лици Српској. У њен састав улази 12 мјесних
заједница са 95 насељених мјеста, у којима живи око 15.500
становника, са густином насељености од око 22,4 становника/
km2, а чега тога десетак хиљада живи у самом Сокоцу. Највећа
сеоска насеља су: Подроманија, Каљина, Соколовићи и
Кнежина. Соколац је значајна саобраћајна раскрсница
магистралних путева од Сарајева према Јадранском мору,
Београду, Ужицу, Бања Луци и Бијељини. Општина располаже
мрежом од око 500 км регионалних и локалних путева.
Општина је 25. јуна 2009. године добила цертификат за систем
управљања квалитетом јединица локалне управе према норми
међународног стандарда ИСО 2001. Наш циљ је да у наредном
периоду Општина Соколац постане демократски оријентисана
заједница, економски опорављена, са ефикасном и одговорном
локалном управом, ревитализованом инфраструктуром и
ојачаним предузетништвом заснованим на одрживом и
еколошки оправданом кориштењу природних ресурса.

THE MUNICIPALITY OF SOKOLAC
The municipality of Sokolac is stated in eastern part of Republic of
Srpska, BiH and has mutual borders with municipalities of Han
Pijesak, Rogatica, Pale, Old Town-Sarajevo, Ilijaš and Olovo. It is one
of the municipalities which belong to the City of East Sarajevo and as
fundamental unit of the local self-government, which is capable of
performing duties in its jurisdiction assigned to it by the
Constitution and the laws. The land area of this municipality is 689
square meters. According to the size of its territory, 1.35% of the
total land area of Bosnia and Herzegovina, or 2.35% of Republic of
Srpska belong to this municipality. It belongs to the class of middle
developed municipalities of Republic of Srpska. The municipality of
Sokolac has 12 local communities with 95 settlements, with about
15,500 inhabitants, and a population density of about 22.4
inhabitants/ square meters, of which tens of thousands live in
Sokolac itself. The largest villages are Podromanija, Kaljina,
Sokolović i and Knež ina. Sokolac is an important highway cross-road
route from Sarajevo to the Adriatic Sea, Belgrade, Uzice, Banja Luka
and Bijeljina. The municipality has a network of about 500 km of
regional and local roads. On 25 June 2009, the municipality got the
certi icate for the system of quality management over local
government units in accordance with the international standard ISO
2001. Our goal, in future period, is municipality of Sokolac to become
a democratically-oriented community, economically recovered with
an eﬀective and liable local government, revitalized infrastructure
and strengthened entrepreneurship based on the exploitation of
natural resources, which will be characterized by a high degree of
social activities development.

ОБИЉЕЖЈА
ДАН И СЛАВА ОПШТИНЕ
(2. АВГУСТ - ИЛИНДАН)
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Дан Општине и њена Крсна слава се о иљежавају 2. августа, на
дан Светог пророка Илије (Илиндан). Илинданске свечаности
сваке године трају и по неколико дана и богате су културним,
умјетничким и спортским садржајима у којима учествују
становници свих узраста и старосне до и. Врхунац славских
свечаности је литургија у цркви Светог пророка Илије у Сокоцу,
литија која пролази кроз град до зграде Административне
службе општине Соколац и ломљење славског колача. Илија
или Елаја је био израелски пророк из 9. века п.н.е. Био је родом
из Ароноба из града Тесвита. По предању, када се Илија родио,
његов отац Сабах је видео око њега анђеле који га повијају
огњем и хране пламеном, што је било знамење његовог
пламеног карактера и силе огњене. Младост је провео у
дубоком размишљању и молитви, често сам у пустињи. У
српским пјесмама, Илија решава спор земље и неба о правди и
кривди, пошто је неко вријеме боравио на земљи и спознао да је
кривда на земљици црној. Илија кажњава људе за њихове
грехове, затварајући небо на три године тако да сунце не греје, а
киша не пада. У народним представама, Илија је домаћин
грома, муња и кише.

CHARACTERISTICS
DATE AND THE FEAST DAY OF THE
MUNICIPALITY (AUGUST 2 - ST. ELIJAH)
The 2nd of August is the date of the municipality and then the
municipality celebrates St. Prophet Elijah's feast day (Ilindan). The
celebration of St. Elijah lasts for several days every year and is rich in
cultural, artistic and sports events. The highlight of the feast days'
ceremony is Liturgy in the Church of the Holy Prophet Elijah in
Sokolac, lithium through the city all the way to the building of the
Administrative Service of the Municipality of Sokolac and Slava cake
blessing and cutting. Elias or Elijah was the prophet of Israel from
the 9th Century BC. He was born in Arnoba, the city of Tesvit.
According to legend, when he was born, his father, Sabah saw angels
around him wrapping him in lame and feeding him with ire, which
was an omen of his power and force of ire. He spent his youth in
deep thought and prayer, often alone in the desert. In the Serbian
poems, Elijah resolve a dispute between earth and heaven of justice
and 'unjustice', since he spent some time on earth and perceived that
the 'unjustice' lies on the black earth. Elijah punishes people for
their sins by closing the skies for three years so that the sun does not
shine, and the rain does not fall, sends varicella. In folk
representations, Elijah is a host to thunder, lightning and rain.

ОБИЉЕЖЈА
ГРБ ОПШТИНЕ
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Симбол општине Соколац има облик штита и састоји се из три
дијела, а приказан је у три боје: црвене, плаве и бијеле. У
горњем дијелу су приказане стијене односно планина у бијелој
боји (симболизује планину Романију). Испод стијена с лијеве
идесне стране се налазе двије тробојке - заставе које лаго
падају једна према другој и спајају се иза централног дијела.
Оне представљају гласиначку висораван. У централном дијелу
је бијелом бојом приказана црква - Романијска Лазарица, која је
уоквирена планинским ножем који представља симбол дрвне
индустрије. У пољу лијево од цркве, плавом бојом је приказана
оморика која симболише шумско богатство на подручју
општине. У десном пољу је приказано класје жита плавом
бојом, а симболише усјеве жита и других пољопривредних
култура које успјевају на подручју општине. У трећем доњем
дијелу обојеним црвеном бојом приказан је бијели крст који
симболише вјековну српску земљу на којој се налази наша
општина. Између другог и трећег дијела плавим словима на
бијелој подлози исписано је име Соколац у Миросављевој
јеванђелској ћирилици

CHARACTERISTICS
EMBLEM OF THE MUNICIPALITY
The symbol of the Municipality of Sokolac is shield-shaped. The
symbol consists of three parts and is shown in three colors: red, blue
and white. The upper part shows the rocks - a mountain of white
colour (symbolizing mountain Romanija). On the left and the right
sides, there are two tricolors under the rocks - the lags that lean
gently one towards another to become one behind the central part.
They represent Glasinač ko plateau. In the central blue-colored part,
the church - Romanijska Lazarica is presented in white color, framed
by a mountain knife as a symbol of the timber industry. The ields to
the left and right of the church are given in white. In the ield to the
left of the church, a spruce symbolizing forest riches of the
municipality is shown in blue. In the right ield, the wheat is shown
in blue, and symbolizes the crops of wheat and other varieties that
are cultivated at the territory of the municipality. The third lower
part colored in red shows a white cross, which symbolizes that the
municipality of Sokolac is located on the eternal Serbian land.
Between the second and the third part, the name Sokolac is written
on a white background in Miroslavljeva evangelical Cyrillic.

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ
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Општина Соколац, се налази у источном дијелу Републике
Српске, на широком платоу Гласинца у подножју планине
Романије. Административно граничи са општинама Рогатица,
Хан Пијесак, Пале и Стари Град, а сјеверним дијелом граничи се
са општинама Олово и Илијаш у Федерацији БиХ. Положај
Соколачке општине одређен је географским координатама:
43°50' (најјужнија тачка јужно од насеља Озерковићи); 44°06'
(најсјевернија тачка је врх Палеж /1.193 m nv./ сјеверно од
Горњег Драпнића) сјеверне географске ширине; 18°32'
(најзападнија тачка на Озрену, југозападно од насеља
Врховине); 19°01' (најисточнија тачка на Деветаку, шума
Букова гора) источне географске дужине (по Гриничу).
Општина Соколац има повољан географски положај јер се
налази на раскрсници магистралнох путева: СарајевоПодроманија-Соколац-Зворник-Београд и ПодроманијаРогатица-Вишеград-Ужице, и регионалног пута СоколацКнежина-Олово. Подручје општине Соколац се налази у
о ласти Унитрашњих Динарида и брдско-планинског је
карактера. Овдје се простире неколико висинских заравни поља, међу којима се својом величином истичу Гласиначко,
Лубурић и Пољак поље. Гласинац је благо заталасана висораван
површине 22 km² и дужине 7 km, на надморској висини од око
870 m nv. са пространим ливадама и пашњацима окруженим
четинарским шумама и врховима Романије, Боговићке
планине, Градине, Рабра, Црног врха, Копита и Кратеља.
Непосредно изнад Сокоца је смјештено узвишење Пуховац које
представља развође између ријека Праче и Дрине односно
Биоштице и Босне.

GEOGRAPHICAL LOCATION
The municipality of Sokolac, on a broad plateau of Glasinac at the
foot of the mountain Romanija, is located in the eastern part of
Republic of Srpska among the municipalities of Rogatica, Han
Pijesak, Pale and Stari Grad, and at its northern part, it borders with
the municipalities of Olovo and Ilijaš of the Federation of BiH. The
location of municipality of Sokolac is determined by geographical
coordinates between 43°50 '(southernmost point south of the
village Ozerković i) and 44°06' (the northernmost point of the peak
Palež /1,193 m/ north of the Upper Drapnić ) north geographical
latitude and 18°32' (the westernmost point in Ozren southwest of
the settlement Vrhovine) and 19°01' (the easternmost point on
Devetak, the forest Bukova gora) east geographical longitude
(Greenwich Mean Time). The Municipality of Sokolac occupies a
geographical position that is favourable thanks to the modern roads.
The highway, connecting Sarajevo-Podromanija-Sokolac-ZvornikBelgrade and the road Podromanija-Rogatica-Už ice-Viš egrad as
well as the regional road Sokolac Knež ina-Olovo. According to the
orographic characteristics based on the fact that this area belongs to
the zone of the inner Dinarides, the territory of the municipality of
Sokolac has characteristics of mountainous region with prevailing
areas at 1,000 metres above sea level. There are several highland
plateaus - ields stretching at the territory of the municipality of
Sokolac, among which Glasinač ko ield, and the ields Luburić and
Poljak distinguish themselves by their size. Glasinac is gently rising
and falling plateau area 22 square kilometers wide and 7 km long, at
an altitude of about 870 meters with spacious meadows and
pastures surrounded by coniferous forests and peaks of Romanija,
Bogovič ka Mountain, Gradina, Rabra, Crni Vrh, Kopito and Kratelj.
Just above the town of Sokolac, there is a hill Puhovac which is
important because it is an area where the watershed between the
River Drina and Prač a, also Bioš tica and Bosnia (river).

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
РЕЉЕФ
Територија општине Соколац припада Старовлашким
планинама, односно високим босанско-херцеговачким
планинама, које су дио Динарида, а гдје су заступљени
кречњаци претежно тријаске старости. Карактеристичан је
рдско – планински рељеф, гдје се посе но истичу клисурасте
долине ријека Биоштице, Каљине, Ријеке, Крушевице, Берега и
Ракитнице. Планина Романија се моћно издиже изнад Сокоца и
представља оазу чистог ваздуха, самониклог љеко иља,
н е т а к н у т и х ш у м а и д и в љ ач и . Н а к а р с т и ф и ко в а н и м
кречњацима Романије, Гласинца и Деветака заступљени су
безводни дијелови карстне површи, простране терасе, остаци
старих долина покривених глином, многе долине, вртаче и
пећине. Депресија Гласинац, између Копита и Романије,
створена је дислокацијом, а остали одсјеци створени су
измицањем под утицајем снажне ерозије. Рељеф
сјеверозападног дијела општине Соколац, изван Гласинца, има
изглед живе пластике чему доприноси развијена хидрографска
мрежа у којој се истичу ријеке Каљина и Биоштица. На
територији општине Соколац постоји више понора и
откривених пећина, као изразитих карстних елемената
рељефа. Најдубљи понори су у Лубурић пољу (Леава 885 m) и
Гласиначком пољу (Мегара 828 m) и Мали понор код
Бјелосављевића.

NATURAL RESOURCES
RELIEF
The territory of the municipality of Sokolac belongs to the old-Vlach
mountains i. e. this area is a part of Bosnian and Herzegovinian high
mountains, which are at the same time part of the Dinarides, where
limestone of Triassic age prevail. The relief is characterized by the
ravine valley Bioš tica and also by the canyons of the rivers
Kruš evica, Kaljina, Rijeka, Berega, and Rakitnica. Mount Romanija's
sections standing out powerfully above Sokolac and represent clean
air oasis, wild medical hrebs, untouched forests and wildlife. Very
high arid parts of karst areas, spacious terraces, remnants of old
clay-covered valleys, many valleys, sinkholes and caves prevail on
the carsti icated limestone of Romanija Glasnac and Devetak.
Glasinac depression, between Kopito and Romanija, was created by
dislocation and other sections have been created under the
in luence of strong erosion. Relief of the northwestern part of the
municipality of Sokolac, out of Glasnac, looks like a real plastic as an
eﬀect of developed hydrographic network where the rivers Kaljina
and Bioš tica stand out. There are many abysses and caves in the
municipality of Sokolac, as distinct elements of karst topography.
The deepest sinkholes are located in Luburić ield (Leave 885m) and
Glasinač ko ield (Megara 828m) as well as Mali Ponor (English:
Small Abyss) at Bjelosavljević i.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
ПЕЋИНЕ
На подручју општине Соколац постоји више пећина од којих
ћемо споменути најзначајније. Код засеока Берковићи у
изворишном дијелу ријеке Биоштице налазе се двије пећине:
Леденица (873 m) и Лучица (928 m). Поред ових постоји и
пећина Ледењача (испод врха Гостинац, 950 m), док се у
Кусачама налази пећина Маћи. Треба истаћи још Грујића
пећину, Гирску пећину и пећину Одрлија, те на крају и
најпознатију пећину Старине Новака. Када се говори о
Романији и митовима везаним за њу, мора се споментуи
Старина Новак, по којем је најпознатија пећина на Романији
добила име. Ова пећина се налази на 1.523 m надморске висине,
а до ње се долазим планинским путељцима. Старина Новак је
један од најпознатијих српских хајдука. Он је историјска
личност друге половине XVI вијека, поријеклом из Пореча код
Смедерева, а побјегао је у хајдуке због зулума “проклете
Јерине”. Према процјенама историчара рођен је између 1520. и
1530. године. Поред надимка "Старина" што представља
одредницу за човјека у годинама али и митког много ожачког
претка. родоначелника који непрестано штити своје потомке,
за његово име веже се надимак "Баба". Вјерује се да је учио у
манастиру Пореч, знао једа чита и пише на старословенском
језику, а говорио је и турски, влашки и грчки језик. Како казују
неке народне пјесме, Старина Новак је започео хајдуковање још
у раној младости. Турци су га прогањали и мучили, те млади
Старина Новак напушта родни крај и одлази у шуму гдје
почиње хајдуковање у Тимочкој крајини. За кратко вријеме
фомирао је своју чету и почео да води непомирљиву борбу
п р от и в Ту р а к а . Њ е г о в а х р а б р о с т , у м ј е т н о с т в о ј н о г
командовања, као и велики успјеси на бојном пољу привукли су
велики број сељака и слободних хајдука. Епски живот и
традицијско станиште Старине Новака и његове хајдучке
дружине је гора Романија код Соколца односно пећина Старине
Новака на Романији.
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CAVES
In area of municipality of Sokolac there are a lot of caves, from which
we will mention several most important caves. There are two caves
in the hamlet of Berković i, near the source of the river Bioš tica:
Ledenica (873m) and Luč ica (928m). The cave Ledenjač a is located
at the foot of the peak Gostinac (950m), while the cave Mać i is
located in Kusač e. There are also Grujić a cave, and the caves Girska
and Odrlija and most famous cave of Starina Novak that are worth
mentioning. When it comes to Romanija and the myths associated
with it, the name of Starina Novak (English: Old Novak), after which
the most famous cave on Romanija was named, is impossible to omit.
This cave is located at 1,523 metres above sea level and can be
reached by mountainous lanes. Old Novak is one of the most famous
Serbian 'hajduks' (brigand and a revolutionary). Old Novak is a
historical character from the second half of XVI Century, coming
from Poreč near Smederevo. He joined the 'hajduks' because of The
Damned Jerina's evils. The historians estimate that he was born
between 1520 and 1530 AD. Besides the nickname "Old" as a
characteristic of an elderly man, but also of the mythical polytheistic
ancestor, the founder of the family who is constantly protecting their
oﬀspring, his name is linked to the nickname "Baba". He knew to
read and write in the old Slavic language, he learned Turkish, Vlach
and Greek. As some old folk songs tell, Old Novak began his career as
a Hajduk at an early age. The Turks were after him and tortured him,
which made young Old Novak leave his hometown and take refuge in
the forests in Timoč ka krajina. He soon formed his č eta (a band of
hajduks), and started the uncompromising ight against the Turks.
His personal courage, the art of military prowess as well as great
successes on the battle ield, have attracted a large number of
peasants and free hajduks to his military forces. Old Novak and his
fellowships' epic life, the traditional habitat of the Old Novak's band
of hajduks is the mountain Romanija in Sokolac, i. e. cave of Starina
Novak on mountain Romanija.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
ВОДЕ

општина

СОКОЛАЦ
www.opstinasokolac.net

На територији општине налази се развође ријека Босне и
Дрине, које преко Саве припадају сливу Црног мора. У Босну
утиче ријека Криваја, која настаје од Ступчанице и Биоштице
која представља најдужу ријеку са територије општине
Соколац. Тре а споменути и ријеку Ракитницу која дјелимично
протиче преко територије општине Соколац. У њу се улијева
ријека Берег која сакупља воду са планина Копито и Деветак.
Сливно подручје Биоштице и њених притока, обухвата скоро
половину територије општине Соколац. Другу половину
сливног подручја чине подземне воде Гласинца и дијела
обронака Романије, које гравитирају према ријеци Прача.
Ријека која протиче подручјем Гласинца и ужим подручјем
Сокоца је Решетница. Споменућемо још и мање рјечице Вакуп,
Мегара, Крњијевац, Леава, као и изворе Добра и Зелена вода на
Равној Романији.

NATURAL RESOURCES
WATER RESOURCES
All water resources of the municipality of Sokolac can be divided
into two zones of watersheds of the rivers Drina and Bosnia, which
belong to the Black Sea basin through the Sava River. The Krivaja
river, which originates from Stupč anica and Bioš tica, the longest
river in the territory of Sokolac, lows into the River Bosnia. We need
to mention the river Rakitnica that shortly runs through the
municipality of Sokolac. The river Bereg lows into the river
Rakitnica, which receives water from the mountains Kopito and
Devetak. Bioš tica catchment area and its tributaries cover almost
half of the territory of the municipality of Sokolac and second half is
groundwater of Glasnac and a part of Romanija slopes, which
gravitate towards the river Praca. The main river of Glasinac and
Sokolac settlement is Reš etnica. We will also mention minor rivers
Vakup, Megara, Krnjijevac, Leava, as well as the sources of Dobro and
Zelena voda in Ravna Romanija.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

NATURAL RESOURCES

АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА И ДРУГЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

ARCHAEOLOGICAL SITES AND OTHER SIGHTS

Трагови боравка праисторијских људи пронађени су у засеоку
Кадића брдо код села Кнежине и на гласиначкој висоравни.
Овд је су пронађени најстарији материјални остаци
првобитних људских заједница у Републици Српској. На
Гласинцу и Романији се налази велика праисторијска
некропола са каменим тумулусима, по чему је гласиначка
култура која спада у културу илирских старосједилаца и
до ила име. Први предмети су пронађени 1880. године, кад су,
поред осталог, ископани један врч и једна колица – кадионица у
виду птице на четири точка. На гласиначкој висоравни, између
планина Копита и Романије, археолошки налази (међу којима и
експонати из преко 2.000 гробница и преко 3.000 стећака надгробних споменика) свједоче о напредној цивилизацији тог
времена. У последњим истраживањима на брду Градина у
засеоку Кадића брдо 1987. године откривена је необична
пећина са усјеченим линијама на каменој стијени на којој се
може препознати лик човјека, животиње или предмета, што је
карактеристично за умјетност млађег палеолита. Забиљежено
је и постојање старих млинова на ријеци Решетници и
Биоштици. Многи аутори су писали о Гласинцу. У својим
приповијеткама је писао и наш Но еловац Иво Андрић, затим
Ђорђе Стратимировић, Ћиро Трухелка и Миленко С.
Филиповић. Мало је познато да је у Сокоцу радио сликар Ристо
Чајкановић, рођен 1850. године, а умро 1900. године. Био је
последњи сарајевски иконописац. Бавио се доста сликањем
протрета и сматра се првим нашим свјетовним сликарем. Чика
Јово Травар са Романије је један од прослављених травара са
наших простора, који је својим травама, мелемима и чајевима
лијечио људе цијелог свијета.

At the territory of the municipality of Sokolac, the evidences of the
existence of prehistoric humans were found in the hamlet Kadić a
brdo near the village Knež ina and on Glasinac plateau. The oldest
material remnants of the earliest of human settlements in Republika
Srpska have been found here. There is a large prehistoric necropolis
with stone tumuli on Glasinac and Romanija, the area after which the
culture of Glasinac was named, and which belongs to the Illyrian
native culture. The irst objects were found in 1880, when, among
other things, a jug and a chart- incense burner in the form of birds on
four wheels were excavated. On Glasinac plateau, between the
mountains Kopito and Romanija, the archaeological indings
(including exhibits from over 2,000 graves and over 3,000
monumental medieval tombstones Steć ci) testify that civilization of
that time was advanced. The latest research in 1987 on the hill
Gradina in the hamlet of Kadica brdo revealed an unusual cave with
lines carved on the bedrock on which the igure of a man, animals or
objects can be recognized, which is characteristic of the Upper
Paleolithic art. In the area of the municipality of Sokolac, the
existence of some watermills on the rivers Reš etnica and Bioš tica
was recorded. Many authors have written about Glasinac. Among
others, our famous writer Ivo Andrić wrote about it in his stories. We
will also mention Đorđe Stratimirović , Ciro Truhelka and Milenko S.
Filipović . It is little known that Risto Cajkanović used to work at
Sokolac. He was born in 1850 and passed away in 1900. Cajkanović
was last icon painter from Sarajevo. He dealt a lot with painting
portraits and was considered to be our irst secular painter. Cika
Jovo (Uncle Jovo) herbalist from Romanija, is a famous herbalist
from our region, whose herbs, teas and poultices healed people
around the world.
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ШУМЕ
Општина Соколац располаже са 38.013 hа шума и шумског
земљишта, од чега на државни шумски фонд отпада 94,76 %, а
на приватни 5,24 %. Залихе свеукупне дрвне масе процјењују се
на око 482.000 m³, а укупни годишњи запремински прираст
свеукупне дрвне масе износи 276.000 m³ или 8,2 m³/hа. Укупна
запремина у приватним шумама износи 381.400 m³ са
просјечним годишњим прирастом од 12.200 m³. У задњих 7
година обављено је пошумљавање на површини од 64.50 hа,
њега култура 784,32 hа. Шуме на подручју општине Соколац су
иодиверзитетски веома огате и као такве представљају
велики потенцијал за развој различитих врста туризма.
Доминирају четинарске врсте јела (Abies alba), смрча (Picea
abies), ијели (Pinus sylvestris) и црни ор (Pinus nigra), храст
китњак (Quercus petraea), цер (Quercus cerris), уква (Fagus
sylvatica) и о ични гра (Carpinus betulus). Значајно је
споменути много ројне љековите врсте иљака (зова,
шипурак, глог, куница, мајчина душица, кантарион итд.) које су
дио наших, драгоцјених нам шума. Не тре а за оравити
важност очувања шума и њиховог одрживог кориштења јер су
итан ресурс за рурални развој живот локалне заједнице и
њено економско благостање.

NATURAL RESOURCES
THE FORESTS
Municipality of Sokolac has at its disposal 38,013 ha of forest and
forest land, of which the state forest fund is 94.76%, and 5.24%
private. Overall timber inventories is estimated at around 482,000
m³ and the total annual increment of the overall timber is 276,000
m³ or 8.2 m³/ha. The total volume of private forests is 381,400 m³
with an average annual gain of 12,200 m³. In the last 7 years the
reforestation was carried out in area of 64.50 hectares, and culture
care of 784.32 hectares. Forests in Sokolac are very rich in
biodiversity and as such represent a great potential for the
development of diﬀerent types of tourism. Dominated by coniferous
species white ir (Abies alba), spruce (Picea abies), scots (Pinus
sylvestris) and black pine (Pinus nigra), sessile oak (Quercus
petraea), oak (Quercus cerris), beech (Fagus sylvatica) and
hornbeam (Carpinus betulus). It is important to mention numerous
medicinal plant species (elder, dog rose, hawthorn, common
yarrow-milfoil, thyme, st. Johns's wort etc..) which are part of our
precious forests. We should not forget the importance of forest
conservation and sustainable use, as the essential resource for the
development of rural community life and its economic well-being.

ЕКОЛОГИЈА
Човек је нераскидиви дио природе. Истовремено је биолошко и
друштвено биће. Он природу мијења прилогођавајући је својим
потребама или прилагођава свој живот према природи.
Еколошка знања представљају основни елемент еколошке
свијести. У та знања спадају свакако сазнање о ограничености
природе (тј. њених ресурса) и потреби успостављања
динамичке вриједности између природних система и
друштвених система које стварају људи, о узроцима који
доводе до еколошке кризе и њеном глобалном карактеру и по
потреби глобалне стратегије друштвеног развоја као
претпоставци опстанка живота. Заштиту животне средине и
екологију у цјелини регулише легислатива Репу лике Српске
конципирана у шест закона, по којима поступа и наша
општина. Соколац се суочава са про лемом одлагања смећа,
недовољно развијеном свијести о важности рециклирања, али
захваљујући активној сарадљи са еколошким невладиним
сектором и осталим члановима наше заједнице, стање у овој
о ласти се полако поправља. О зиром на чињеницу да на
загађивање човјекове средине главни утицај имају број
становника по km² и број возила, због слабе насељености и
релативно малог броја возила може се рећи смо еколошки
прихватљива животна средина.

ECOLOGY
Man is an inseparable part of the nature. Simultaneously he is
biological and social being. He changes the nature adapting his
needs or adjusting his life to the nature. Ecological knowledge is a
basic element of environmental awareness. To this knowledge
certainly belong limited knowledge of nature (i. e. its resources) and
the need to establish dynamic values between natural systems and
social systems that are created by people, the causes that lead to the
ecological crisis and its global character and if necessary a global
strategy of social development as a prerequisite for survival.
Protection of the environment and ecology in general is regulated by
legislation of the Republic of Srpska conceived in six laws, by which
our municipality acts. Sokolac is facing with the problem of waste
disposal, lack of awareness about the importance of recycling, but
thanks to the active cooperation with environmental nongovernmental organizations and other members of our community,
the situation in this area is slowly improving. Given the fact that on
the environmental pollution major eﬀect have a number of
inhabitants per km² and the number of vehicles, because of the poor
population density and the relatively small number of vehicles we
can say we are an environmentally friendly environment.

СТАНОВНИШТВО
Општина Соколац са свим припадајућим насељима роји око
17.500 становника. Конфигурација земљишта одразила се на
распоред и тип насеља. Подручје општине Соколац је слабо
насељено и постоје разлике у величини насеља. Соколац је
насеље градског карактера. Ужи дио града одговара ужој
урбаној зони коју карактеришу објекти колективног
становања, пословних и централних градских садржаја. У
Основну школу се уписује око 1.000 ђака годишње. Прва
средњошколска установа у Сокоцу је почела са радом од 1961.
године када је основана Гимназија, а од 2012. године добила
назив Средњошколски центар „Василије Острошки“. Ова
установа обухвата сљедеће струке: а) гимназију - општи смјер,
Шумарство и обраду дрвета - смјер шумарски техничар и смјер
техничар за обраду дрвета. На територији Општине од 2007.
године ради Висока школа за услужни бизнис која нуди
студентима трогодишње и четворогодишње, лиценциране
студијске програме из области менаџмента у спорту, туризма,
јавне управе, пословне информатике, безбједности,
предузетничке економије и пословних финансија. Становници
Сокоца – сокочани су веома гостољу иви и људи отвореног
срца. Традиционална дружења, огата гастрономска понуда,
несвакидашње до ро расположење је оно што нас
карактерише и чини на далеко препознатљивим.

POPULATION
The Municipality of Sokolac with all its settlements has about 17.500
inhabitants. Land con iguration re lected on plan and type of
settlement. The municipality of Sokolac is sparsely populated and
there are diﬀerences in the size of the settlements. Sokolac has a
character of the urban settlement. Narrower part of the city suits the
immediate urban area characterized by objects of collective
housing, commercial and central town facilities. In elementary
school every year enrolls about 1,000 pupils. The irst secondary
school in Sokolac began to work in 1961, when the High School was
founded and in 2012 was named High School Centre "Basil of
Ostrog". This facility includes the following professions: a) high
school - a general direction, Forestry and woodworking - direction
forestry technician and direction woodworking technician. From
the year of 2007 College of service business started to work and
oﬀers students a three-year and four-year, licensed study programs
in the ield of management in sport, tourism, public administration,
business information technology, security, entrepreneurial
economics and business inance. Residents of Sokolac - sokoč ani are
very hospitable and open-hearted people. Traditional gatherings,
rich cuisine, unusually good mood is what characterizes us and
makes us widely recognizable.

РЕЛИГИЈА
ЦРКВЕ
Општина Соколац је заједница у којој живе вјерници Српске
православне цркве и Исламске вјерске заједнице. Ове вјерске
заједнице имају бројне молитвене храмове који, поред основне
вјерске функције, имају улогу и културних и хуманитраних
окупљалишта, а неколико богомоља има и велики културноисторијски значај. Највећи дио становништва чине православни хришћани и највише богомоља припада Српској православној цркви. Сједиште Митрополије Дабробосанске је у Сарајеву
и Сокоцу (Грује Новаковића бб). У Кнежини, Новосеоцима и
Кошутици постоји неколико џамија од којих је џамија Селима II
у Кнежини једна од најстаријих у БиХ. На подручју Сокоца
постоје вјерски објекти саграђени на темељима храмова из 14.
вијека, што говори о историји и култури народа који су
насељавали ово подручје.
ЦРКВА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ У СОКОЦУ
(РОМАНИЈСКА ЛАЗАРИЦА)
Црква је грађена од 1876. до 1882. године. Освјештао је
митрополит Дабробосански Сава Косановић. Живопис и иконе
урадио је између два рата Роман Петровић, сликар. Априла
мјесеца 1941. године цркву су бомбардовали њемачки авиони.
Том приликом у пожару је страдао живопис и иконостас са
црквеним инвентаром. Истовремено усташе су у парохијском
дому уништиле црквену архиву. Због усташког терора
свештеници и вјерници су напустили парохију и склонили се у
Србију. По завршетку рата парохијани су се вратили на своја
згаришта. Вратио се и свештеник Вељко Мијатовић, кога су
стријељали партизани 1946. године. Другисвештеник Милош
Јевђевић је напустио свештеничку службу, тако је парохија
остала без сталног свештеника. Од 1946. до 1949. године
комунистичке власти су претвориле цркву у житни магацин.
Протојереј Драгољуб Савић из Сарајева је од 1949. до 1967.
године опслуживао парохију али му власти нису дозволиле да
врши богослужења. Доласком јереја Милосава Видаковића за
сталног пароха 1967. године ситуација се промјенила.
Обновљена је црква и парохијски дом. Мало освећење цркве

RELIGION
CHURCHES
The municipality of Sokolac is the communities in which the
believers of the Serbian Orthodox Church and the Islamic religious
community live together. These religious communities have a
number of shrines, which, in addition to the basic religious
functions, serve as cultural and humanitarian gathering places, and
several places of worship have great cultural and historical
signi icance. Most of the inhabitants are Orthodox Christians and a
majority of places of worship belongs to the Serbian Orthodox
Church. The seat of Dabrobosnian Metropolitan is in Sarajevo and
Sokolac (Gruje Novakovica Street). There are several mosques in
Knež ina, Novoseoci and Koš utica, of which the mosque of Selim II in
Knež ina is one of the oldest in Bosnia and Herzegovina. In the area of
Sokolac, there are several religious buildings built on the
foundations of temples from the 14th century, re lecting the history
and culture of the people who inhabited this area.
THE CHURCH OF SAINT PROPHET ELIJAH IN SOKOLAC
(ROMANIJSKA LAZARICA)
The church was being built from 1876 to 1882. It was consecrated by
a Dabro-Bosnian Metropolitan, Sava Kosanović . The frescoes and
icons were painted during the period between the two wars by a
painter Roman Petrović . In April 1941, the church was bombed by
German planes. On that occasion, a ire destroyed the frescoes and
iconostasis with the church inventory. At the same time the Ustashas
destroyed the church archives at the parish house. Because of the
Ustashas' terror, priests and believers have left the parish and found
refuge in Serbia. After the war, parishioners have returned to their
burned–to-the-ground houses. The priest Veljko Mijatović , returned
too, but was shot by partisans in 1946. Another priest, Milos
Jevđević , left priesthood, so the parish remained without a
permanent priest. From 1946 to 1949 the communist authorities
have turned the church into grain warehouse. Since 1949 till 1967,
the Archpriest, Dragoljub Savić from Sarajevo, was in charge of the
parish, but the authorities did not allow him to perform liturgy. With
the arrival of the priest Milosav Vidaković , as a permanent priest,

извршио је на Покров 1971. године митрополит Дабробосански
Владислав. За прославу стогодишњице цркве на под су
стављене керамичке плочице и урађен је нов иконостас.
Иконостас од јаворовог дрвета израдио је Миливоје Рудовић,
дуборезац из села Јеловци код Хан Пијеска. Иконе на платну је
израдио Драгослав–Павле Аксентијевић, академски сликар из
Београда. Нови иконостас је осветио митрополит Владислав
1981. године. Током рата у БиХ 1992. године умро је митрополит Владислав у избјеглиштву у Србији. За митрополита
Дабробосанског изабран је епископ Далматински Николај
(Мрђа). Због ратног стања митрополит Николај је привремено
пренио сједиште на Соколац а тиме је црква Св. пророка Илије
постала саборна. Одлуком митрополита Николаја М. бр.
346/93. црква Св. пророка Илије названа је Романијска
Лазарица. Од тада, у недељу по Видовдану, на нивоу епархије,
код цркве се одржава духовни сабор посвећен Видовдану.
МАНАСТИР СОКОЛИЦА НА РАВНОЈ РОМАНИЈИ
Овај манастир се налази на Равној Романији на удаљености од 1
km од магистралног пута Сарајево-Соколац, у источном дијелу
Републике Српске. Његово високоправосвештенство
Митрополит дабробосански господин Николај, благословио је
идеју да се по узору на сретње из старих времена, на зидовима
храма, умјесто фрески испишу имена погинулих бораца са овог
подручја. До сада је уписано око 4000 имена. Храм је грађен по
жељи и прилозима народа Сарајевско-романијске регије, свих
општина Источно Сарајева (тадашњег Српског Сарајева), скоро
свих државних и приватних предузећа овога краја и великог
броја предузећа из свих дијелова Републике Српске. Црква је
освећена 11. вгуста 2002. године. У порти храма изграђена је
Спомен капела посвећена Светом Петру Зимоњићу Митрополиту дабробосанском који је канонизован прије неколико
година. За изградњу ове цркве митрополији дабробосанској
десет дулума земље даровао је Петко Томић, који је у отаџбинском рату изгубио сина и Чедо Томић који је у поменуту сврху
даровао два дулума. Цркву је пројектовала Љубица Бошњак из
Београда, а грађевинску дозволу издала је Скупштина општине
Соколац. Његово високо правосвештенство Митрополит
дабробосански господин Николај установио је црквену
општину и парохију Равна Романија у којој ће дужност за
почетак обављати један ђакон и један монах. На Равној

in1967, the situation changed. The church and parish house were
restored. The Metropolitan Dabro-Bosnian, Vladislav, consecrated
the church for the second time on October 14, the day of the Vail of
Virgin Mary (Protection of Virgin Mary) in 1971. For the celebration
of the centenary of the church, ceramic tiles were placed and a new
iconostasis was made. The iconostasis was made of maple wood by
Milivoje Rudović , a woodcarver from the village of Jelovci near Han
Pijesak. The icons on the canvas were made by Dragoslav – Pavle
Aksentijević , an academic painter from Belgrade. New iconostasis
was consecrated by Metropolitan Vladislav in 1981. During the war
in BiH in 1992, The Metropolitan Vladislav passed away in refuge in
Serbia. Episcope Dalmatian, Nikolaj (Mrdja) was elected a new
Dabro-Bosnian Metropolitan. Because of the war conditions, the
Metropolitan Nikolaj temporarily transferred the seat to Sokolac
and thus the church of Saint Prophet Elijah became a Chatedrale.
Metropolitan Nikolaj M. has decided (decision no. 346/93.) to name
the St. Elijah's Church 'Romanijska Lazarica'. Since then, on every
Sunday after St. Vitus Day – Vidovdan, a spiritual convocation
dedicated to St. Vitus has been held at the eparchy level.
THE MONASTERY SOKOLICA AT RAVNA ROMANIJA
This monastery is located in Ravna Romanija at a distance of 1 km
from the main road Sarajevo-Sokolac, in the eastern part of
Republika Srpska. His Eminence Metropolitan Dabrobosnian Mr.
Nikolaj, has blessed the writing of the names of the late soldiers from
this area, instead of frescoes, on the walls of the church just like in old
times. About 4000 names have been written so far. The temple has
been built by the whish and thanks to the contributions of the people
from Sarajevo- Romanija region, all the municipalities of Serbian
Sarajevo, almost all public and private companies in this region and
the large number of companies from all parts of the Republika
Srpska. The irst man of the foundation is Savo Toš ić , the General
Staﬀ of the Army of Republika Srpska is the godfather of bells,
Dragan Cavić of the chandelier, Dragan Kalinić is the godfather, the
irst man of the iconostasis is Mirko Sarović , and Luka Karadzic of
the SLJEMEN. Milovan Bjelica Cicko was declared godfather the
founder of the temple, and the Holy Synod awarded him the Order of
St. Sava for his contribution to the construction. The church was
consecrated on 11 August 2002. In the churchyard, the memorial
chapel was built which is dedicated to St. Petar Zimonjić , a

Романији биће успостављена женска богословија, коју ће
похађати дјевојке са простора Републике Српске. Србије, Црне
Горе, Македоније и других православних земаља. Храм је
освећен у августу 2002. године, три године касније црква је
проглашена манастиром и добила је име Соколица.
СПОМЕН-ЦРКВА СВЕТЕ ПЕТКЕ У
ВОЈНИЧКОМ ГРОБЉУ У СОКОЦУ
Срби Канаде, Аустралије, Републике Српске, општина Соколац,
град Источно Сарајево, привредници и вјерници Сокоца и
Влада Републике Српске израдише спомен-цркву посвећену
Преподобној мати Параскеви (у српском народу познатијом
„Света Петка“) на српском војничком гробљу „Мали Зејтинлик“
на Сокоцу у Републици Српској. На овом гробљу сахрањено је
више од 1. 000 бораца српске војске. Градњу овога здања на
Сокоцу благлословио је Митрополит дабробосански господин
Николај који је и освештао темеље.
МАНАСТИР СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ У ОЗЕРКОВИЋИМА
Овај манастир се налази на тромеђи општина Соколац, Пале и
Рогатица. Темељи су освећени 2002. године, а Црква је
завршена и освећена 2005. године. Сваке задње недеље у
окто ру се прославља икона Пресвете Богородице Јерусалимске, која се налази у овом манастиру и представља велики
Божији благослов за ову светињу. На тај дан се одржава и
традиционални сабор хаџија, људи који су се поклонили
светињама у Јерусалиму. Том приликом хаџије обнављају своју
успомену на обилазак светих мјеста у Јерусалиму, поклонивши
се икони Мајке Божије Јерусалимске. Поклоници долазе из
разних градова Републике Српске и Србије. Манастир је
активан од 2010. године доласком монахиње Јустине, која
започиње обнову монашког живота, активним богослужењима, спољашњим уређењем и стварањем услова за монашки
живот. Њена сатрудница у монашком подвигу је и монахиња
Ангелина, чији су корјени са Романије.
ЦРКВА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ГЕОРГИЈА У СОКОЛОВИЋИМА
Филијална црква Св. великомученика Георгија у Соколовићима

Metropolitan Dabrobosnian who was canonized few years ago. For
the purposes of the building of the church, the Metropolitanate
Dabrobosnian was donated ten acres of land by Petko Tomic, who
lost his son in the Patriotic War, and two acres of land were donated
by Cedo Tomić for the same purpose. The church was designed by
Ljubica Boš njak from Belgrade, and a building permit was issued by
the Municipal Assembly of Sokolac. His Eminence Metropolitan
Dabrobosnian Mr. Nikolaj has established the parish and rectory
Ravna Romanija which one deacon and one monk will be in charge of
at the beginning. A female seminary, which will be attended by girls
from Republika Srpska, Serbia, Montenegro, Macedonia and other
Orthodox countries will be established at Ravna Romanija. The
temple was consecrated in August 2002, and three years later, the
church was declared a monastery and was named Sokolica.
MEMORIAL CHURCH OF ST. PETKA
IN THE MILITARY CEMETERY IN SOKOLAC
The Serbs of Canada, Australia, Republika Srpska, the Municipality
of Sokolac the City of East Sarajevo, businessmen and the believers
from Sokolac and the Government of the Republika Srpska have
made out a memorial church dedicated to the Venerable Mother
Paraskeva (more familiar as "St. Petka" among Serbs) in Serbian
military cemetery "Mali Zejtinlik" at Sokolac in Republika Srpska.
More than 1000 soldiers of the Serbian army were buried in this
cemetery. The construction of this monument at Sokolac was
blessed by Metropolitan Dabrobosnian Mr. Nikolaj, who has also
consecrated the foundations.
THE MONASTERY OF THE HOLLY TRINITY AT OZERKOVICI
This monastery is located at the triangle of the municipalities of
Sokolac, Pale and Rogatica. The foundations were consecrated in
2002, and the church was completed and consecrated in 2005. Every
last Sunday in October, the Icon of the Virgin Mary of Jerusalem is
being glori ied. The Icon, which is kept in this monastery, is a great
God's blessing to this holly shrine. On that day, a traditional
convocation of pilgrims, people who have visited the holy places in
Jerusalem, is held. On that occasion, pilgrims renew their memories
of the visit to the holy sites in Jerusalem by bow to the icon of the
Virgin Mary of Jerusalem. Devotees come from diﬀerent cities of

испод планине Деветак, саграђена је 1982/83. године. Цркву је
освјештао је митрополит владислав 1984. године у присуству
преко 15. 000 вјерника. Свештеници гласиначко-кошутичке
парохије: Лазар Орашанин +1899; Јевто Косорић +1888;
Гаврило Косорић +1899; Стево Косорић +1905; Василије
Косорић +1926; Петар Ћосовић +1918. Iзмеђу два свјетска рата
били су пароси: Гавро Гашић, Јован Ајвазовић, Милош Јевђевић
и Вељко Мијатовић. Парохију су опслуживали Славко Трнинић
1947-1948. и Драгољуб Савић 1948-1967. године. Потом слиједе
свештеници: Милосав Видаковић 1967-1976; Милорад
Љубинац 1976- до данас. Године 1994. и 1996. од гласиначкокошутичке парохије формиране су три парохије. Другу
парохију опслужује од 1994. године Миле Рацковић а трећу од
1996. године Момир Васиљевић.
ЦРКВА СВЕТИХ РАВНОАПОСТОЛА ЦАРА КОНСТАНТИНА
И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ У КНЕЖИНИ
Саграђена је 1962. године на истом мјесту гдје је некад била
саграђена црква од дрвеног материјала. Према предању о чему
свједоче темељи, пријашњи манастир је изграђен у 14. вијеку
код извора Кнежине. Градитељ манастира је био Андријаш,
брат Краљевића Марка, а манастир су уништиле Османлије.
Садашњи храм је саграђен 1962. године на темељима дрвене
цркве која је уништена за вријеме Другог свјетског рата.
Пријашња пострадала дрвена црква је саграђена 1926. године.
Црква је у вријеме владике Василија, 1989. године у присуству
100.000 вјерника канонизована и проглашена у манастир
Кнежина. У непосредној близини храма се налазе неистражени
стећци, термоминерални извор Топлик, и неистражена пећина
из које извире ријека Биоштица.
ЦРКВА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ У КАЉИНИ
Темеље храма 26. априла 2009. године освештао је Владика
З в о р н и ч ко -Ту з л а н с к и г о с п од и н В а с и л и ј е . Њ е г о в о м
Преосвештенству саслуживали су архијерејски намјесник
зворнички протојереј-ставрофор Видоје Лукић, протојереји
ставрофори Бранко Брежанчић и Милојко Дробњак, јеромонах
Андреј Ковачевић и протођакон Жарко Мијатовић. Дародавци
земљишта за иградњу храма су Рајко и Дарко Божић из Каљине.

Serbia and Republika Srpska. The monastery has been active since
2010 with the arrival of the nun Justine, who began the
reconstruction of the monastic life by active church services,
arranging of the churchyard and preparing the conditions for the
monastic life. Her assistant in monastic asceticism is nun Angelina,
whose origins are from Romanija.
CHURCH OF THE ST. EMPEROR CONSTANTINE
AND ST .EMPRESS HELENA IN KNEZINA
It was built in 1962 at the same place where the old church was built
once of wooden material. According to the tradition proved by the
foundations, a former monastery was built near the source Knež ina
in the 14th century. The monastery was constructed by Andrijaš , a
brother of Prince Marko, and it was devastated by the Ottomans. The
present temple was built in 1962 on the foundations of a wooden
church that was destroyed during World War II. Old ruined wooden
church was built in 1926. In 1989, at the time of Bishop Basil, the
church was canonized and declared a monastery Knež ina in the
presence of 100.000 believers. Near the temple, there are
unexplored monumental medieval tombstones – the Steć ci, thermal
mineral spring Toplik, and unexplored cave, which the river Bioš tica
springs from.
CHURCH OF THE ST. BASIL,
THE WONDER-WORKEROF OSTROG, IN KALJINA
The foundations of the temple were consecrated by Bishop of
Zvornik and Tuzla Mr. Basil on 26 April in 2009. His Eminence was
performing the holly liturgy together with the episcopal vicar of
Zvo r n i k P r o t o p r e s b y t e r – S t av r o p h o r e V i d o j e L u k i ć ,
Protopresbyters - Stavrophores Branko Brež anč ić and Milojko
Drobnjak, hieromonk Andrej Kovač ević and protodeacon Zarko
Mijatović . The donors of land for construction of the temple are
Rajko and Darko Bož ić from Kaljina.

РЕЛИГИЈА
ЏАМИЈЕ

RELIGION
MOSQUES

Вјерски објекти муслиманске вјерске заједнице у општини
Соколац су:
- Џамија Хилмија у Каљини,
- Џамија у Новосеоцима,
- Џамија у Кошутици,
- Џамија Селимија у Кнежини,
- Џамија у Крушевцима,
- Џамија у Шашевцима,
- Џамија у Шахбеговићима.

Religious objects of Muslim religious community in the municipality
of Sokolac are:
- Mosque Hilmija at Kaljina,
- Mosque at Novoseoci
- Mosque at Koš utica
- Mosque Selimija at Knež ina,
- Mosque at Kruš evci
- Mosque at Saš evci
- Mosque at Sahbegović i.

У насељу Кнежина удаљеном 12 км од Сокоца налазила се до
почетка минулог рата једна од најстаријих џамија у БиХ. То је
Селимија џамија, грађена у доба Селима II (1566-1774) или за
владавине Селима I (1512-1520). Над улазом у џамију сачуван је
натпис писан обичним мастилом у црвеној боји и у њему се
каже да је џамију градио Гази Селим-хан 955. хиџретске (1548.)
године. Џамија је обновљена 1322. хиџретске (1906.) године.
Ова џамија спада у ред значајнијих поткуполних џамија
османске архитектуре у Босни и Херцеговини. Конзерваторске
радове на Селимији џамији радио је Завод за заштиту
споменика БиХ у периоду од 1969. До 1971. године. Објекат је
1951.године проглашен спомеником под заштитом државе.

One of the oldest mosques in BiH existed in the settlement Knež ina
12 km away from Sokolac until the beginning of the recent war. It is
Selimija Mosque, built in the time of Selim II (1566-1774) or during
the reign of Selim I (1512-1520). Above the entrance to the mosque,
there is a preserved inscription written in ordinary red ink which
says that the mosque was built by Gazi Khan Selim in 955 AH (or
in1548 AD). The mosque was restored in 1322 AH (i.e. 1906 AD).
This mosque is one of the major domed mosques of Ottoman
architecture in Bosnia and Herzegovina. Conservation works on the
Selimija mosque were done by the Institute for Protection of
Monuments of Bosnia and Herzegovina in the period since 1969
till1971.The building was declared a monument under the state
protection in 1951.

У Соколачком селу Новосеоци 25.августа 2005.године отворена
је обновљена џамија, срушена током минулог рата у БиХ.
Џамија је изграђена на истим темељима,гдје је и раније била.

In the village Novoseoci at Sokolac, the restored mosque that was
destroyed during the recent war became active again on August 25,
2005. The mosque was built on the same foundations, where it
previously stood.

