
В О Д И Ч  К Р О З  О П Ш Т И Н У
С О К О Л А Ц



Издавач: 
ЈП „Инфо центар“ Соколац 

Координатор: 
Мира Ћајић 

Уредник: 
Бранко Гајевић 

Аутори 
текста и фотографија: 

Добрила Абазовић 
Велемир Елез
Грујо Караџић 
Бранко Гајевић 

Дизајн 
и техничка припрема: 

Младен Ћајић 

Штампа: 
Глас српски – Графика 

Бања Лука 

Тираж: 
1.000 примјерака 

Издавање водича омогућило
Министарство трговине и туризма РС



ВОДИЧ КРОЗ ОПШТИНУ
СОКОЛАЦ

ЗНАМЕНИТОСТИЗНАМЕНИТОСТИ ЗАВИЧАЈАЗАВИЧАЈА

Соколац, 2010. године



4 /   В ОД И Ч К Р О З О П Ш Т И Н У С О К ОЛ А Ц

САДРЖАЈ

I - ОПШТИНА СОКОЛАЦ
Положај /07
Рељеф /10
Клима /11
Ријеке /12
Бунари /13
Становништво /14
Ношња /16
Насеља /18
Кнежина /18

II - ПРИВРЕДНИ, КУЛТУРНИ, СПОРТСКИ И ДРУГИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
Црква и школа /20
Гимназија /22
Култура /24
Спорт /25
Туризам и угоститељство /26
Привреда /27
Лов /29
Риболов /30
Горостаси /31
Љековито биље /32
Јово Мијатовић /33

III - ГЛАСИНАЦ РАСКРСНИЦА ПУТЕВА
Јеринина цеста /34
Први путописци на Гласинцу /36
Хајдуци /37
Легенде о Романији /39
Црква на Гласинцу /39



В ОД И Ч К Р О З О П Ш Т И Н У С О К ОЛ А Ц /   5

ЗН
АМ

ЕН
ИТ

ОС
ТИ

ЗА
ВИ

ЧА
ЈА

IV - ВЈЕРСКИ ОБЈЕКТИ
Цркве /41
Крст на Лазама /46
Џамије /46

V - ТРАГОВИ ИСТОРИЈЕ
Стећци /48
Градине /50
Гробља и громиле /54
Гласиначки тип /56
Бандино гробље /58
Соколића гроб /59

VI - ИСТРАЖИВАЊА
Археолошка налазишта /60
Гласиначка колица /61

VII - ПЕЋИНЕ
Велика пећина код извора Биоштице /63
Гирска пећина /63
Мегара /63
Новакова пећина /65
Пећина Подлипом на Кадића Брду /65

VIII - ПАРКОВИ /68

IX - ИЗЛЕТИШТА /71

ЛИТЕРАТУРА /75



6 /   В ОД И Ч К Р О З О П Ш Т И Н У С О К ОЛ А Ц



В ОД И Ч К Р О З О П Ш Т И Н У С О К ОЛ А Ц /   7

ЗН
АМ

ЕН
ИТ

ОС
ТИ

ЗА
ВИ

ЧА
ЈА

I  -  О П Ш Т И Н А  С О К ОЛ А Ц

I - ОПШТИНА СОКОЛАЦ
ПОЛОЖАЈ

Општина Соколац налази се на ширем платоу
Гласинца, у подножју Романије, у источном дијелу Републике
Српске. Граничи са општинама Рогатица, Хан Пијесак, Пале
и Источни Стари Град, а сјеверним дијелом са општином
Олово у Федерацији БиХ.

Са површином од 689 квадратних километара убраја
се у веће општине  у Републици Српској. Општина Соколац
има 12 мјесних заједница са 95 насељених мјеста, у којима
живи нешто више од 15.000 становника. Насељност  је око
22 становника по квадратном километру. Највећи број
становника, око десет хиљада, живи у центру општине –
Сокоцу.

„Срце“ овог простора - Гласинац  једно је од
најпознатијих праисторијских налазишта на подручју бивше
Југославије и Европе. Како у својим истраживањима биљежи
Миленко Филиповић, двадасет хиљада  громила на
сразмјерно малој површини су ријетка појава у свијету.
Гласинац је чувен и по мноштву стећака. Процјењује се да их
на овом подручју има више од десет хиљада, од којих многи
имају и своје камене биљеге. И природно је, пише
Филиповић,  што је овај крај  привукао на себе пажњу
научника.

Територија општине Соколац

Гласиначко поље зимиГласиначко поље
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Археолошким истраживањима која су вршена  у
другој половини 19. вијека, утврђено је да је на Гласинцу
вијековима  живио народ са, за своје вријеме, напредном
културом. 

Општина и град Соколац познати су по планини
Романији, која се простире  југозападно од Сокоца. Највиши
врх је Велики Лупоглав са надморском висином од 1.652
метра. На јужној страни Романије, изнад Пала, је чувена
Новакова пећина, чији је назив везан за хајдука Старину
Новака. На западној страни су Црвене стијене, такође
знаменит локалитет ове планине кроз историју. Сједиште
општине Соколац наслања се на Гласиначко поље, дужине
седам киломатара и површине 22 километра квадратна и са
надморском висином од 870 метра. Овај равни плато састоји
се од пространих ливада и пашњака, карактеристичним за
источни дио Босне, чије је дно махом од тврдих
непропустљивих стијена.

Гласиначка висораван окружена је четинарским
шумама и планинским врховима Романије, Градине, Рабра,
Црног врха, Копита и Кратеља. Уз Гласиначко поље везано је
Лубурић поље, локалитет удаљен нешто више од  три
километра источно од Сокоца, испод планине Копито.

Општина Соколац има и планину Деветак, која
надвисује бројна села мјесне заједнице Соколовићи, источно
и југоисточно од центра општине.

Соколац је четрдесетак километара удаљен од
Сарајева. Кроз њега пролази магистрални путни правац
Сарајево  - Београд. Од раскршћа у Подроманији, магистра-
лни пут води према Рогатици, Вишеграду, Ужицу...

У годинама  након Другог свјетског рата, Соколац се
брже развијао и формирао као градско насеље. Најбржи
развој овог града и општине забиљежен је  седамдесетих и

почетком осамдесетих година прошлог вијека. Тада су
грађени нови индустријски капацитети, комунални објекти,
асфалтирани путеви... Тих година Соколац је добио обиљежја
регионалног центра, јер је овдје било сједиште регионалне

Планина Романија

Црвене стијене

Соколац 1964. године
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заједнице, коју су сачињавале општине: Соколац, Рогатица,
Хан Пијесак и Олово.

Ово подручје  је изузетно занимљиво за љубитеље
природних љепота. Мало је  предјела на европском
континенту у којима је  очувана  нетакнута природа у свом
пуном сјају као у овим крајевима.

Лијепа и питома брда и планине, високе равнице,
бистре планинске ријеке и потоци, пружају планинару, ловцу,
риболовцу, пролазнику, посјетиоцу – туристи не само
прекрасне видике и панораму на велики број осталих
планинских масива, него су саме по себи ванредно
атрактивне, што, посебно у љетњем периоду, привлачи људе
који живе у гротлу великих градова. 

Оно што овај високи простор издваја од бројних
мјеста у БиХ и шире је кристално чиста природа, свјеж
ваздух и широко срце његових становника, који путника
намјерника и случајног пролазника примају као најрођенијег.

I  -  О П Ш Т И Н А  С О К ОЛ А Ц

Пејзаж Соколовићи
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РЕЉЕФ

У природно-географском смислу, овај простор
припада Старовлашкој висоравни, планинској регији, која се
простире од сарајевске котлине на западу, до Косава и долине
Ибра на истоку.

Конфигурацију терена у сјеверном дијелу
карактеришу брежуљкасти предјели, а послије све већи и
пространији планински масиви, у којима се порастом
надморске висине учешће површина шума повећава, а
пољопривредне површине смањују.

На њих се наслањају високе планинске громаде са
претежно шумским састојинама и пашњацима, те високим
гребенима Романије, Малуши, Медника,  Бијеле стијене,
Куштравице, Деветака и Копита. Идући према југу надморска
висина пада, а крашки облици постају све израженији. У
њима су пространи предјели обрасли обновљеним шикарама,
између којих су пространа крашка поља: Пољак поље,
Гласиначко поље и Лубурић поље.

Рељеф општине Сколац
сателитски снимак
(преузето са Google maps)

Соколац
сателитски снимак

(преузето са Google maps)
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КЛИМА

На  романијском платоу  влада такозвана
предпланинска и планинска клима. На климу, у поједним
предјелима, пресудно утичу конфигурација терена и
надморска висина. Због тога, на јужним предјелима биљежи
се утицај континенталне, а на сјеверу изразито планинске
климе.

На основу  метеоролошких  посматрања, најниже
температуре су у  јануару. Љетни температурни максимум је
у јулу. Посљедњих година честа су љета са високим
температурама, а зиме без много снијега. Своје чари имају
романијска прољећа и јесени. 

I  -  О П Ш Т И Н А  С О К ОЛ А Ц

Прољеће Соколовићи

Каљински бук љети

Љето на Гласинцу Јесен у Барнику Зима у соколачком селу
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РИЈЕКЕ

Општине Соколац не спада у ред богатих подручја
водом, ако се изуземе дио општине гдје се налази највећи број
изворишта и ријечних токова. Укупна дужина ријечних
токова износи 87 километара, а припадају црноморском
сливу. 

Ријека Биоштица, са притокама Крушевицом,
Добрачом и Размјеном и Каљина са притокама Черешницом,
Гирским потоком, Сировинским потоком и Блатницом,
уливају се у Кривају, на подручју општине Олово. Врело
Берег налази се у селу Берег у источном дијелу општине и
улива се у Ракитницу, која, такође, извире  на подручју
општине Соколац. Током године активне су и двије
понорнице: Леава (8 км) која извире у селу Мичиводе, а
понире у Лубурић пољу, и Решетница (9 км), која настаје из
неколико извора око Сокоца, понире у Гласиначком пољу, да
би се у мјесту Бањ Стијена, на подручју општине Рогатица,
појавила као Говјештица. 

Осим изворишта поменутих ријека и рјечица, на
подручју општине активан је и одређен број мањих извора:
Соколац, Хумке и Мијатовића врело код Сокоца, Геруша у
Жљебовима, Бандуша у Бандином Оџаку и већи број извора
на подручју мјесних заједница Кнежина, Каљина и
Соколовићи, које су мјештани највећим дијелом каптирали и
тиме ријешили пороблем водоснабдијевања. Вода са свих
изворишта је хладна, чиста и употребљива за пиће. Недалеко
од врела Биоштице у Кнежини налазе се и два термална
извора - „Топлик“ и „Илиџа“, са сталном  годишњом
темпаратуром од 20 степени Целзијуса, што, уз природне
љепоте овог локалитета,  даје могућност организованог
бављења туризмом. 

Некада је на овим ријекама и рјечицама, за потребе
овдашњег становништва, активно радило преко 50 млинова,
да би сада њих пет-шест подсјећало на времена када је живот
на ријекама и око њих био много садржајнији.

Биоштица

Каљина

Мост на Решетници

Воденица на Биоштици
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БУНАРИ

Бунара има по свуда на Гласинцу, а њихова градња
приписује се Грцима. Многи су покривени великим
четвртастим каменим плочама од кречњака, са отвором на
средини кроз који се спушта посуда за црпање воде. Такви
бунари се зову „под плочом“. Дно и зиводи ових бунара,
најчешће су озидани каменом. У Парижевићима од 1885.
године постоје два, а од 1910. три сува бунара. Бунаре на
Гласинцу и околиним селима градили су мајстори из
Далмације, које су мјештани називали „гоге“. Стари  бунари
са и без плоче одржали су се до данас, углавном у безводним
подручјима, у којима су касно изграђени сеоски водоводи.
Има их на неколико локалитета на Гласиначком пољу, у
Кусачама, у Неправдићима, у Балтићима,  на Лазар брду у
Маргетићима. М. Филиповић истиче да су бројна предања о
томе како је на Гласинцу некада било језеро. “ Мора да је на
Гласинцу у задњих двије хиљаде година  било знатних
промјена односно смањивања  површинске воде. Набољи
доказ томе су густина праисторијских насеља и њихова
напредна култура.“

I  -  О П Ш Т И Н А  С О К ОЛ А Ц

Грчки бунар на Гласинцу Врело Соколац

Врело Хумке
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СТАНОВНИШТВО 
Прошлост Гласинца сеже у вријеме о коме су, до

потребних сазнања, научници дошли на основу археолошких
истраживања. Захваљујући тим истраживањима зна се да је
на овом тлу, у предисторијско доба, постојала цивилизација
чије се вишевјековно постојање завршава око 300. године
прије нове ере. Носилац те цивилизације било је велико
илирско племе – Аутаријати.

Због постојања великог броја градина и громила, зна
се да је у доба Илира Гласинац био густо насељен, што није
био случај са каснијим периодима, све до друге половине 19.
вијека. Број становника на Гласинцу, прије 2.300 година, био
је приближно једнак броју становника из 70-тих година 20.
вијека. 

О богатству Аутаријата довољно говори чињеница
да су они, по врстама и количини, имали много више
металног оружја, оруђа и накита него гласиначки сељак у 19.
вијеку.

“Гласиначке културе” нестало је доласком Келта,
који су продрли у Босну у  4. вијеку прије нове ере. Они су
потиснули са ових простора племе илирских Аутаријата, које
је било носилац “гласиначке културе”.

“Отада, па кроз цијело римско доба, Гласинац је био
ретко насељен, а културно стање његових становника
заостаје за оним ранијим. Са доласком Келта извршена је на
Гласинцу прва позната смена становништва, каквих ће бити
и доцније” (Др Миленко С. Филиповић: “Гласинац”).                                                     

Према изучавањима Миленка С. Филиповића,
насељавање досељеника на простор Романије и Гласинца од
којих води поријекло данашње становништво, почело је тек
крајем 18. вијека, пошто је цио крај усљед куге  и других
невоља био опустио.

Највише досељеника у том времену стигло је из
источне Херцеговине (садашњи дијелови Републике Српске
и Црне Горе). 

Филиповић пише да  средином 19. вијека у Сокоцу
није било ниједне куће и да је земљиште на коме се данас
налази овај град припадало селу Балтићи. Прве куће у Сокоцу
саграђене су 1852. године. Те године на локалитету Сокоца
подигнут је први хан. Око ханова ницало је насеље, које је
временом постало средиште овог краја.
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С преласком у 19. вијек, како  стоји у атропогеогра-
фско-етнолошкој расправи „Гласинац“, аутора М.
Филиповића, настаје нови период у насељавању ових
простора. У том времену насељавају се преци велике већине
данашњих романијских родова. Тај период траје до окупације
БиХ (1878. године) и родови који су дошли у том периоду
већином су и остали на Гласинцу и Романији.

Поред доласка православног живља,  пред окупацију
БиХ, Гласинац је захватио талас сеобе никшићких и
колашинских муслимана. Међу православним досељеницима
из Херцеговине посебно се истиче група досељеника из Пиве
и Дробњака (данашња Црна Гора). Сви ти родови, наводи
Филиповић, долазили су на празна мјеста или на „упражњене
читлуке (имања)“. 

Гласинац се за вријеме Турака нашао на важном
караванском путу Средња Босна - Истанбул, па је због своје
важности и био релативно густо насељен. Прије свега,
становништво је било потребно за кулук, тј. одржавање
путева, али и изградњу војних постаја и ханова тј.
преноћишта. Познати ханови у нашем региону су били Хан
Крам и Хан Стјенице. Сем кулука, сакупљан је и данак за
цара, по указу Великог везира. Коначно, Гласинац је за турску
стајаћу војску морао обезбиједити и велике количине хране. 

Војска је патролирала друмовима да би заштитила
путнике од многобројних хајдука, који су на Романију
долазили из Херцеговине али и из других крајева, чак из
Румуније, одакле је и поријекло Старине Новака. Локалних
хајдука готово да није ни било, јер су они у хајдучију ишли у
друге српске крајеве, да би тако заштитили своју породицу
од сурових репресалија које су Турци спроводили ако би неки
од хајдука био препознат или пријављен од доушника. На
подручју Гласинца, једино је породица Шахинпашића имала
турско, царско поријекло. Све остале породице су биле
потурице. Турци су се бојали хајдука, па су се држали
градова. 

У току своје историје, Гласинац је у више наврата
био пустошен кугом. Задња епидемија куге на Гласинцу
забиљежена је у 19. вијеку. Негдје између 1820. и 1830. године
ово подручје је изгубило готово сво своје становништво.
Једина позната породица која је преживјела ову задњу
епидемију су Ћајићи. Стотињак година раније, забиљежена
је још једна епидемија.

I  -  О П Ш Т И Н А  С О К ОЛ А Ц
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Да би завели ред у пограничним предјелима са
Дубровником, Турци су принудно расељавали становништво
у Босну. 

Постоје различити подаци о томе колико је
Црногораца у том периоду доведено на Гласинац. Турска
погранична служба код Требиња је регистровала 1.300 душа,
док се према неким подацима помиње и 4.000. Пофесор
Владимир Ћоровић, у “Историји српског народа” из 1941.
године пише следеће: 

“С тога би почетком 1714. год. за новог пашу у Босну
постављен Нуман-паша Ћуприлић, који је важио као
исправан, али и енергичан човек. Његов напад на Црну Гору
почео је тек у октобру, после дугих припрема. Турци су
дошли на Цетиње и до испод ловћенског положаја, и то брзо,
за недељу дана, гонећи Црногорце и преко млетачке границе.
Нуман-паша и његови људи јавно су оптуживали Млечане,
да су помагали Црногорце и нарочито с тога, што су им
давали уточишта. Херцеговачка племена, заплашена од
турске силе, остала су овог пута пасивна. Тада су Турци један
део заробљених Црногораца, око 3.000, заједно са женама и
децом, преселили на Гласинац и његову околину.”

Потомци досељеника, чине огромну већину у
данашњем становништву Романије и Гласинца. Досељавало
се највише из Дробњака, Пиве, Бањана, Никшића, Гацка и
других мјеста. Окупација БиХ пресјекла је ту снажну струју
досељавања. Повучене су границе преко којих се тешко
прелазило.

Досељавања на ове просторе и сеоба било је и у
минула два свјетска рата. Простор општине Соколац, у
времену посљедњих ратних сукоба од 1992. до 1995. године,
запљуснуо је нови  талас избјеглог и расељеног станов-
ништва, посебно из Сарајева и околних мјеста. Населили су
бројни роводи са тих простора, који су овдје  почели нови
живот. 

НОШЊА

“Преобука (рубље: кошуља, гаће) и пешкири јесу од
лана и од конопље. У мушких је на глави око феса црвен
вунени шал омотан, на прсима ћемадан, везен од црвене чохе,
или токе као сребрна пуца низ прса; на плећима сребрне
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плоче, кратки гуњ од црна сукна с рукавнма или без рукава,
а преко њега су зађевени испод пазуха крајеви од бијеле, на
уско савијене мараме. По сриједи је црвен појас, и по њему с
приједа кожни бенсилах; из њега вири чиста марама. Од
појаса до кољена тијесне црне или бијеле танке пеленгаће, а
у неких свечане чохане модре шалваре; од кољена сукнене
тозлуке (докољенице), црвене или бијеле кратке чарапе и
опанци. - У женскиња памучна антерија, шарена или црвена,
ћурдија модра од чохе с поставом од тала, или зубун од сукна
црвен или црн, до ниже кољена а и по краћи, ишаран свилом.
С приједа прегача вунена с црвеним пругама, а по дну с
ресама. На глави повезана капа с поћелицом, поткићена
цвијећем и ћинћурицама, - а поврх главе покривача бијела,
црна или шарена. О врату ђердани с бијелим, старим
новцнама, на рукама до шаке сребрне алале (белензуке као
обручи), а на прстима прстење. Гдјекоје носе танки вунени
појас, везену ђечерму, кратку ћурдију без рукава, црне
памучне димије и на ногама опанке или фирале”, биљежи
1886. године, први учитељ на Сокоцу, Ристо Чајкановић. 

Ђорђе Стратимировић, 1891. године, овако описује
ношњу: „ Лијепо је видјети о већим празницима кићене
момке, гдје се испред цркве играју „камена с рамена“; али и
„куглање“ већ се у Сокоцу одомаћило. Дјевојке се хватају у
коло, гиздаве су и стидљиве. Ношња је женска врло згодна:
бијела кошуља (уједно и сукња) и бијеле турске шарвале,
шарена прегача, пас с великим пафтама, црвен зубун (с
приједа отворена долама). Видјесмо пак једну дјевојку у
доиста господској одјећи: носила је од мека, бијела платна
антерију, која од врата до чланака допираше и која је посве
затворена сприједа, а има широке рукаве; поврх антерије
јелек (прслук) и око струка пас. Богатије „цуре“ имају кожне,
кљунате папуче, уврх чела ноковицу тј. дијадем од жутог
тенећета; преко главе пак још бијелу мараму, која се озад
некако свезује; на објема рукама носе пошироке, дупле,
сребрне гривне, а око врата ђердане од црвених гмиза и
ситних сребрних новаца.”

I  -  О П Ш Т И Н А  С О К ОЛ А Ц
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НАСЕЉА
Поред центра општине - Сокоца, највећа насеља су

Соколовићи, Каљина и Кнежина, која су и центри
истоимених мјесних заједница. Сва села и засеоци повезани
су путним правцима који сједиште мјесних заједница вежу
за центар општине.

КНЕЖИНА
Мјесто Кнежина, удаљено 12 километара од Сокоца

има необичну историју, по легенди старију од садашњег
градског насеља и центра општине.           

У 15. и 16. вијеку Кнежина је била мјесто у вилајету
Павле, а у нахији Олово. Крајем 16. вијека настале су велике
промјене у управној организацији овог подручја. Како се
османска власт учвршћује у источној Босни до 1462. године,
негдје послије 1516. године Кнежина прераста у касабу. Да
би добила статус касабе, Кнежина је морала да има
обезбијеђено вршење духовно-конфесионалних потреба
муслиманског становништва као заједнице. Само на основу
таквог садржаја затражен је и добивен царски хукум да се
насеље може да означава касабом и да, у вези с тим, грађани
тих касаба уживају одређене пореске привилегије.

Процес изградње наведених јавних објеката и
простора био је завршен најкасније до 1563. године, јер
управо из те године имамо сачуван први докуменат, у којем
се Кнежина означава касабом. Чаршија у Кнежини могла је
постојати у другој половини 16. вијека.

Хамдија Крешевљаковић је уврстио Кнежину као
мјесто у Босни и Херцеговини које је имало хамам. Из
извјештаја Римској столици босанског бискупа Маравића из
1655. године имамо неке податке о Кнежини. То мјесто је
било са око 300 кућа и четири џамије. С обзиром на вријеме
кад су изнесени, Маравићеви подаци су озбиљна индикација
да је Кнежина у наведеном времену била у кулминацији
развоја. Имала је јавне објекте и привреду градског обиљежја.
Објекти јавне архитектуре били су: четири џамије, један или
два мектеба, хамам и судница гдје је сједио кадија, затим
турбе и хан. Привредну структуру чинили су чаршија са 11
дућана занатлија, којима треба додати два мајстора дунађера,
затим пијаца, три табхане, ступа ваљарица, 11 воденица од

Кнежина

Манастир у Кнежини

Каљина
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којих су четири на Биоштици, те најмање четири вакуфа.
Стамбено насеље је било организовано у више градских
четврти - махала (Бејтић, 1978., стр. 43-77).

Оваква Кнежина трајала је још неколико деценија, а
онда је наступио драстичан преокрет који је ову касабу свео
на карактер обичног села. У неким изворима стоји да се то
десило између 1692./1693. и 1711. године. Међутим, код Х.
Крешевљаковића и Х. Капиџића, у дјелу Судско-
административна подјела Босне и Херцеговине почетком 19.
стољећа, стоји да је Кнежина страдала у пожару око 1765.
године и да је тада уништена као касаба. Према другим
изворима, казивањима мјештана, стоји да је Кнежина као
касаба страдала зато што је «горјела и била кугом морена». 

Догађаји који су се десили у бечко-турском рату
1683.-1699. године, када су, према мало познатим подацима,
од пљачке и пожара страдала готово сва градска насеља у
Босни и Херцеговини, тада је страдала и Кнежина. Постоји
још једна трећа верзија уништења Кнежине, да су Кнежину
попалили црногорски хајдуци, харамбаша Вук Црногорац
(Бејтић, 1978.). Након тога, прилике у Кнежини су биле
претешке, самим тим што се у Босни и Херцеговини, па и у
кнежинском крају, појавила епидемија куге 1689. и трајала
све до 1691. године. Да трагедија буде већа, тих година
владала је и велика суша, и усљед тога незапамћена глад
(Љетопис фра Николе Лашванина).

Кнежина од почетка 18. вијека има карактер села и
таква је дочекала крај османске владавине у Босни и
Херцеговини. Године 1885. из службеног пописа у вријеме
аустроугарске владавине се види да је Кнежина и даље имала
статус села са укупно 45 кућа и 199 становника. Од објеката
јавне архитектуре некадашње Кнежине као касабе, до данас
није остао нити један објекат. Селимија џамија,
најмонументалнији објекат мјеста Кнежине, најдуже се
задржао.

У близини џамије Селимије у Кнежини, код извора
Кнежак, по коме је ово насеље добило име и данас је добро
очуван натпис у каменој стијени, за који мјештани тврде да
значи „ Много воде, мало хљеба“. Претпоставља се да је ово
арапско писмо и да је неко у давним временима оставио
поруку о животу у овом крају богатом изворима, међу којима
има и неколико топлика у самој Кнежни и околини. 

Постоји легенда везана за Кнежину и воду Јадар:

I  -  О П Ш Т И Н А  С О К ОЛ А Ц

Извор Кнежак

Натпис са манастира у Кнежини
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„Био један краљ у Краљеву пољу (на Краљевој Гори,
у котару власеничком) а други н’акав био у Кнежини. Те први
запроси у другога шћер за жену, но му је овај не даде, јер
бијаше ружан. А они Горски краљ, да му се за срамоту освети,
одврати му воду Јадар, која је текла од Кнежине па испод
планине излазила. Он је затисне на ждријелу множином вуне
и углави лучевим кладама, а свијет каже, да се ондје и данас
чује подземна хука у пећини и како вода клокоће. А старо
корито те воде остаде сухо све до данас.” 

II - КУЛТУРНИ, СПОРТСКИ И ПРИВРЕДНИ
ПОТЕНЦИЈАЛИ

ЦРКВА И ШКОЛА
Према Филиповићевој књизи, а и према неким

другим документима, црква у Сокоцу грађена је од 1873. до
1876. године, а освештана је 1881. године. Неколико година
раније отворена је прва школа, у којој је први учитељ био
Ристо Чајкановић. Касније је Соколац постао главно
састајалиште народа на Гласинцу, а тридесетих година 20.
вијека  израстао је у друмско насеље. Највећи дио кућа
налазио се с обје стране пута Сарајево – Београд, а мање
групе кућа на узвишењу Мељача и на главици Градац, око
улице која води ка цркви. 

Осим цркве и школе, 1930. године у Сокоцу је, како
пише Филиповић, постојала жандармеријска станица, зграда
општине, једна стругара, неколико трговачких и занатских
радњи и више гостионица.  Соколац је, према Филиповићу,
те године имао 46 кућа и  био је важна станица и одмориште
за путнике. Тада је постао и средиште Гласинца, као области
која обухвата романијски плато и подручје између Сокоца и
Рогатице.

Соколачко школство има традицију дугу сто
тридесет пет година. Толико је прошло од отварања прве
школе у Сокоцу, 1875. године. Тих година грађена је и
овдашња  црква, под чијим окриљем је школа радила првих
тридесетак година свог постојања. 

Постоји један значајан документ, у коме се помиње
тек саграђена школа. То је текст о прослави освештања
православне цркве у Сокоцу, писан 5. августа 1881. године.
Аутор Милош Мартиновић описао је долазак митрополита

Топлик у Кнежини

Црква Светог пророка Илије
“Романијска Лазарица”
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Саве Косановића, кога је, како стоји у том тексту, у Сокоцу
дочекало између осам и 10 хиљада људи.

„Народ бијаше, чувши глас звона, веома дирнут, јер
са малим изнимкама бијаше их највише који у свом животу
никада бистре звукове звона чули нису“, пише Мартиновић. 

Митрополит Косановић освештао је цркву у Сокоцу
1. августа 1881. године, а Мартиновић је о томе написао:
„Свечаност ова трајала је од 5 до 11 сати пред подне. Затим,
такође, госп. митрополит благословио је новосаграђену
школу...

У новосаграђеној школи бијаше свечани објед,
којему је, осим преосвештенога госп. митрополита,
присуствовало чиновништво, свештенство и одличније
грађанство“.

Школа је, заједно са комплетном архивом, изгорјела
у Другом свјетском рату. На мјесту гдје је била школска
зграда, поред цркве Светог пророка Илије, послије рата
изграђен је задружни магацин, а данас је на том мјесту ново
здање: парохијски дом са 850 метара квадратних корисне
површине.

Тек половином педесетих година прошлог вијека
направљена је зграда у којој данас наставу похађају соколачки
основци. Она је неколико пута дограђивана, јер се из године
у годину у Сокоцу повећавао број ученика. Школа је 2000.
године, обновљена и споља и изнутра.

Послије соколачке, најстарија школа на подручју
општине била је у Кнежини, а отворена је око 1900. године.
Између два рата, тачније од 1928. године, постојала је и школа
у Ћаваринама. Ова школа у 2010. години реновира се за
одјељење Шумарског факултета из Бање Лукe.

Љетопис  школе у Сокоцу води се од школске
1971/72. године. Тада је овдје било 739 ученика. У сљедећих
десетак година стално се повећавао број ученика, како у
соколачкој тако и у другим школама на подручју општине. На
почетку школске 1983/84. године, у пет осморазредних школа
(Соколац, Соколовићи, Каљина, Кнежина и Драпнићи) било
је укупно 1.460 ученика. Том броју треба додати и основце из
више четвороразредних школа.

Године које су претходиле избијању грађанског рата
у БиХ каракретистичне су по томе што се повећавао број
ученика у Сокоцу, а смањивао у осталим школама, изузев
кнежинске. Напримјер, у школској 1988/89. у Сокоцу су била
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Основна школа “Соколац”
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993 ученика, а у школској 1991/92  -  1.136 ученика.
Истовремено, у Каљини је у том периоду број ученика
смањен са 100 на 88, у Драпнићима са 161 на 158, а у
Соколовићима са 62 на 39. 

Рат је пореметио и измијенио организацију
наставног процеса, па је тако прве ратне школске године
(1992/93) са радом почела само осмогодишња школа у
Сокоцу и четвороразредне у Кнежини и Соколовићима.
Наставу је похађало 1.450 ученика.

Соколац данас има око 1.060 основаца.
У васпитно-образовном раду школа се уклапа у

савремене токове, примјењујући нове наставне методе и
интерактивни рад. Набављена су нова учила и наставна
средства. Доста је урађено на стварању бољих техничких
услова за рад. Уложено је око милион марака у реновирање
школе, опремање и изградњу новог учионичког простора.

ГИМНАЗИЈА
Ускоро ће се навршити пола вијека од оснивања

гимназије у Сокоцу. Како је записано у њеном љетопису, ова
школа примила је прве ђаке 1. септембра 1961. године.

“Отварање гимназије обрадовало је становништво
општине и одборнике Народног одбора на челу са
предсједником Миланком Реновицом, који се свесрдно
залагао за оснивање ове средњошколске установе,” стоји у
љетопису школе.

Љетопис је писао један од бивших директора,
покојни Гојко Мировић. Почетак рада соколачке гимназије
пратиле су многе тешкоће. Настава се, у почетку, одвијала уЗграда бивше Гимназије

Обданиште
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подрумским просторијама зграде Скупштине општине и у
учионицама Основне школе.

“Прва година рада гимназије протекла је у
неповољној клими, у атмосфери неповјерења према
новоформираним гимназијама у БиХ. Зато је требало
ванредним напорима и успјесима доказати и бранити
постојање гимназије”, записао је љетописац.

Остао је записан и податак да су у школској 1961/62.
години уписана два одјељења - једно редовних са 31
учеником, а друго ванредних са 29 ученика. Први директор
био је Славко Ерић, а осим њега наставнички кадар
сачињавали су: Душан Врањешевић, Марко Симић,
Александар Прокић, Миодраг Сивчевић, Јован Булајић,
Миодраг Живадиновић и Радисав Марић.

Нажалост, љетопис је вођен само до школске
1964/65. године, када је соколачка гимназија већ имала седам
одјељења - по два у првом, другом и трећем разреду и једно
у четвртом разреду.

Ове године прва генерација соколачке гимназије, која
је имала 28 матураната, обиљежила је четири и по деценије
од матуре. Ова, али и друге бројне генерације некадашње
Гимназије “Слободан Принцип Сељо”, а садашње Средње
школе “Соколац”, дала је доста успјешних људи, међу којима
има доктора наука и цијењених стручњака у различитим
областима, као и изузетних спортиста.
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Средња школа Соколац
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КУЛТУРА
Соколац је препознатљив и по културним

дешавањима. За то су најзаслужнији Установа за културу,
Културно-умјетничко друштво „Романијска луча“, Народна
библиотека , Удружење ликовних умјетника „Петорица из
Сокоца“, Књижевни клуб „Романија“, Гусларско друштво
„Романија“, Српско просвјетно и културно друштво
„Просвјета“, Музичко удружење „Акорд, Мото клуб
„Романија“ и „Инфо центар“.  

Од културних манифестација треба издвојити
традиционалне: Васкршње свечаности (април и мај),
Видовданске пјесничке сусрете, Дан општине Соколац –
Илиндан, Госпојинске вечери културе, које се одржавају у
другој половини августа, Недјељу дјетета у првој половини
октобра, Никољданске свечаности у децембру, Дане дјечије
радости, који су на програму у посљедњој седмици децембра,
годишњи  концерт Културно-умјетничког друштва
„Романијска луча“, који се одржава на дан крсне славе
друштва - Светог Симеона Мироточивог, ревију гуслара
„Романијо, горо од јунака“, Мото сусрете на Романији...

Значајно је напоменути и традиционални духовни
скуп 11. августа у порти манастира Светог великомученика
Георгија на Равној Романији, манифестацију „Дани
романијског меда и љекобиља“,  која се одржава истог дана у
манастирској порти на Равној Романији, као и централну
духовну свечаност посвећену обиљежавању Видовдана, која
се одржава сваке прве недјеље по Видовдану у порти цркве
Светог пророка Илије у Сокоцу у организацији Епархије
дабробосанске. 

Са Госпојинских вечери културе

Купусијада на Равној Романији

Градска галерија

Установа за културу
“Перо Косорић” Соколац Културно-умјетничко друштво”Романијска луча”
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СПОРТ 
Спорт на подручју општине Соколац има  дугу

традијију. Почеци су везани за тридесете године прошлог
вијека, да би данас Спортско друштво „Гласинац“ окупљало
12 клубова са преко 1.000 активних спортиста и рекреативаца.
На овим просторима су рођени и са поносом боје града и
општине бранили, врхунски  спортисти: Богољуб Копривица,
Милад Петрушић, Неђо Ђуровић, Славко Копривица, Милош
Ђурковић ... У новије вријеме посебно добри резултати
везани су за одбојкашице „Гласинца“ чланице Премијер лиге
БиХ, чланове атлетског и шаховског клуба, учеснике Купа
европских шампиона и побједнике на многим такмичењима
и турнирима. 

Уз фудбал, у посљедње вријеме и остали спортови
(кошарка, смучање, борилачки спортови, планинарство,
спортски лов и риболов) биљеже сталан успон, како
резултатски тако и у организационом смислу. У развој
спортске инфраструктуре уложена су значајна средства што
је у великој мјери побољшало услове за  масовно бављење
спортом и развој спорта и спортске културе.

На градском стадиону “Бара“ изграђена је савремена
тартан стаза што омогућава организовање  свих облика
атлетских манифестација, укључујући и међународна
атлетска такмичења. Изграђени  спортски терени и објекти,
укључујући и  двије спортске дворане, трим стазу и околне
терене (Брезјак, Равна Романија, Талине...), уз повољну
надморску  висину, пружају одличне услове за организовање
базичних припрема за већину спортова. 

Соколац је већ постао значајно мјесто у коме се
одржавају припремни кампови за младе спортисте
(атлетичари и фудбалери), што  ствара могућност бржег
развоја спортског туризма. Овоме треба додати и готово
идеалне услове за развој спортова на снијегу (Равна Романија,
Пуховац, терени у ближој околини града...), посебно у
нордијским дисциплинама. Снажан замајац развоју спорта
свакако даје новоизграђена спортска дворана и спортска
инфраструктура - изграђена и она која  се гради, за потребе
одржавања  Међуопштинских омладински спортских игара
2011. године.
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Стадион “Бара”

Спортска дворана
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ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
На подручју општине постоје изванредне природне,

историјске и културне претпоставке за развој туристичке
дјелатности. Богато културно-историјско насљеђе општине
Соколац, стећци на Црквинама, остаци културе из
праисторије широм Гласинца – громиле и градине, пећине,
манастири, спомен-гробља и паркови, близина олимпијске
Јахорине, Новакове пећине и пећине Орловаче, уз остале
садржаје: изворишта здраве воде, шумско богатство, ловишта
и риболовне ријеке, љековито биље и чист ваздух,
употпуњују овдашњу туристичку карту.  Овоме треба додати
и изванредне услове за развој ловног, риболовног и спортског
туризма, што би, уз афирмисање програма кућне радиности,
реконструкцију ски-лифта, стимулисање производње здраве
хране, заштиту домаћег и еколошки исправног производа
(димљени кајмак-скоруп, романијски мед и слично)
обогатило туристичку понуду организованим групама, али
угодне тренутке боравка транзитним туристима. 

Свакако, угоститељске услуге су значајан дио укупне
туристичке понуде, при чему смјештајни капацитети,
традиционално гостопримство и богата и разноврсна понуда
специјалитета домаће кухиње (јагњеће печење, јела испод
сача, кешке, пура -качамак...) имају значајно мјесто у
настојањима да подручје општине Соколац буде значајна
туристичка  дестинација.

Угоститељско-туристички драгуљ - Хотел „Караван“
смјештен уз магистрални пут Подроманија – Рогатица постао
је зборно мјесто за пословне људе и туристе. У свом саставу

Хотел “Романија”

Хотел “Караван”

Кафе пицерија “Викторија”

Коноба “Кум”
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има: ексклузивни ресторан, кафе-сластичарну, салон,
аперитив- бар, љетну башту, продавницу сувенира... Хотел
располаже са 16 соба и 10 апартмана, опремљених по
највишим свјетским стандардима, а апартмани са ђакузи
кадама  задовољавају и најпрефињеније захтјеве гостију.

Хотел „Романија“, смјештен у центру Сокоца,
располаже са  великим рестораном погодним за разне
скупове, салон повезан са конгресном салом, аперитив-бар,
пространу  хотелску терасу...Хотел располаже са два
апартмана, седам једнокреветних и двадесет и седам
двокреветних соба (укупно 65 постеља и двадесет и пет
помоћних лежајева).

Укупну угоститељску понуду употпуњује педесетак
угоститељских објеката типа ресторана, кафе-барова,
пицерија, кафана и коноба (ресторани са преноћиштем „НН“
и “Мирни кутак“, кафе-барови: „Викторија“, „Матпан“ и
конобе „Огњиште“ и „Кум“...).

ПРИВРЕДА
Основни природни ресурс развоја су шуме, па се

овдје развило шумарство и дрвна индустрија. Шумско
газдинство „Романија“ дјелује кроз организацију пет радних
јединица, на ШПП„Соколачко“ на коме високе шуме чине 80
одсто у структури површине шума и шумског земљишта, 11
одсто чине изданачке шуме, а 9 одсто голети, од укупно
40.000 хекатра.  Носилац дрвопрерађивачке индустрије је
„Нова Романија“. Прерадом дрвета бави се и 30
регистрованих дропрерађивачких капацитета организованих
као приватна предузећа или услужне радње.

Прије ратних дешавања дрвопрерађивачки круг АД
„Романија“ био је носилац развоја ове општине, која је као и
друга већа предузећа под теретом транзиције престало са
радом  2000. године. Након што је Влада РС купила
преостали дио имовине дрвопрерађивачког круга бивше
„Романије“ процес производње је обновљен. Формирано је
предузећа „Нова Романија“, која запошљава око 130 радника
у погонима примарне и финалне прераде дрвета. У области
текстилне индустрије АД „Фатес“, чија је дјелатност
производња ручно чвораних и тафтованих тепиха и кућне
позамантерије, запошљава око 80 радника. Осим Дома
здравља „Др. Љубомир Ћеранић“, у области здраствене
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Традиционална кухиња
и љекобиље

Детаљ из конобе “Кум”

“Нова Романија”
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заштите дјелује Психијатријска клиника и Завод за
форензичку психијатрију у Подроманији код Сокоца. 

По традицији, на овим просторима примарна је
сточарска производња а ратарство, као пратећа грана,
углавном задовољава властите потребе произвођача. Уз
уважавање свих  предуслова и близину сарајевског тржишта,
произвођачи су највећим дијелом оријантисани на говедарску
и овчарску производњу,  при чему производња млијека
заузима  посебно мјесто.

Са подручја општине годишње се на тржиште
пласира око 1,5 милиона литара млијека. Побољшање
пасминског састава музних крава уз организован откуп
млијека произвођачима даје одређену сигурност у
обезбјеђењу даљег развоја ове производње. С обзиром на
природне услове, здраву и еколошки чисту средину, а на
иницијативу Службе за пружање стручних услуга у
пољопривреди, у току је реализација пројекта брендирања 

овдашњег производа - димљеног скорупа -кајмака, аутохтоног
производа, за што је велико интересовање показало европско
тржиште.

Простор општине Соколац, са великим бројем
медоносних биљака, у еколошки чистој средини, ваома је
погодан за интензиван развој пчеларства, чему се у посљедње
вријеме поклања значајна пажња. Овдашње Удружење
пчелара „Гласинац“ окупља око 100 активних чланова који
располажу са преко 2.000 пчелињих друштава. На овим
просторима годишње се произведе од 40 до 50 тона изузетно
квалитетног и на тржишту цијењеног романијског меда. Уз
пчеларење, као хоби, све је већи број и оних којима

Гласинац је познат по
квалитетном кромпиру

Највеће површине заузимају
пашњаци

Романијски кајмак у
оригиналном паковању

Расте број пчелињих
друштава на Романији
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производња меда  и осталих пчелињих производа постаје
основно занимање и значајан извор прихода. Романијски
ливадски мед  одавно је цијењен и тражен, не само на овим
просторима, што је био и повод да пчелари покрену
иницијативу за заштиту његовог знака.

ЛОВ
Географски положај, надморска висина и клима били

су детерминирајући фактори у формирању облика и садржаја
биљних и животињских заједница на овим просторима. Уз
ријечне токове формиране су шикаре и шумарци, погодна
мјеста за живот и размножавање бројних животињских врста:
мочварица, зечева, лисица и дивљих свиња, а у високим  и
мјешовитим шумама је бројна популација вукова, мрког
медвједа, срнеће дивљачи, дивљих мачки, куна...
Животињски свијет употпуњује одређен број птица (орлови,
јастребови, сове...). Разноликост и бројност  животињских
врста, уз очувану природну околину, добри су предуслови за
даљи развој ловног туризма на читавом простору општине.

Овдашње Шумско газдинство „Романија“ газдује са
два ловишта: ловиштем „Романија“ са површином од 12.772
хектара и  привредно-спортским ловиштем „Гласинац“ на
површини од 62.136 хектара. За потребе лова на крупну
дивљач, изграђене су четири високе чеке и велики број
других ловних објеката којима се употпуњује укупна понуда
за рекреативно бављење спортским ловом. У непосредној
близини Сокоца изграђен је „гатер“  намијењен за тренажу и
организовање „утакмица“ паса гонича на дивље свиње.
Удружење ловаца „Гласинац“,  у седам секција, окупља око
300 спортских ловаца који својим активностима покривају
читаво подручје општине при чему посебну пажњу
поклањају  очувању и унапређењу фонда дивљачи и чувању
природне околине и живота у њој.

На основу  анализе стања у ловиштима и одговорно-
сти у организовању  спортског лова,  може се закључити да
постоје сви предуслови за даљи развој ловног туризма и
повратак на вријеме када су у овим ловиштима боравили
бројни заљубљеници лова и природе из читаве Европе и
односили вриједне ловачке трофеје, а за то издвајали позама-
шна девизна средства. (Шпанац Jeno Bancssa 1986. године
одстријелио је мрког медвједа оцијењеног са 524,70 поена).
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Ловачка кућа у Палежу

Ловци из Сокоца и Лазарева
у заједничком лову

Висока чека за дивљач

На Пуховцу код Сокоца у 2010.
год. устријељен је вук капиталац
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Посебну пажњу, свакако, завређује сарадња између
управљача ловишта ШГ “Романија“ и  Удружења спортских
ловаца „Гласинац“ као и сарадња са сусједним удружењима,
а посебно са ловцима из Лазарева. Дружења и заједнички лов
заљубљеника у лов и природу су традиција и дио  планираних
активности на унапређењу фонда дивљачи и ловног туризма. 

РИБОЛОВ

Подручје општине Соколац, посебно њен
сјевоисточни дио, обилује   планинским изворима бистрих и
чистих ријека и рјечица. Посебну вриједоност представљају
термални извори за које је вазана могућност развоја  туризма
и других привредних активности. 

Прeма подацима Удружења спортских риболоваца
„Биоштица“ на подручју општине, у 87 километара водотока
- ријека и рјечица, постоји солидан рибљи фонда, од чега 46
киломатара чине главне риболовне воде: Биоштица са
притокама (Крушевица, Добрача и Ракитница), Каљина са
притокама (Черешница, Гирски поток, Сировински поток,
Блатница) и Берег на граничном подручју према општини
Рогатица. 

Међу љубитељима спортског риболова романијске
рјечице чувене су по  богаству капиталних примјерака -
поточне пастрмке, ладице, клена, липљана, мрене, ријечних
ракова... Овдашње Удружење спортских риболоваца
“Биоштица“, у циљу побољшања рибљег фонда, годишње
убаци око 15.000 млађи поточне пастрмке, а посебну бригу
води о чувању рибљег фонда и заштити животне средине, за
коју се може рећи да је на завидном нивоу. 

Богатство рибљег фонда, букови - слапови, брзаци,
обале са нетакнутом природом, привлаче велику пажњу
љубитеља  спортског рибилова, али и бројне излетнике.
Укупан амбијент живота у ријекама и њеним обалама  некада
је употпуњавао рад  преко 50 воденица, од којих је њих пет-
шест одољело зубу времена и честа су мета бројних
посјетилаца. Спортски рибиловци вјерују у времена када ће
се поново, као прије неких 20 година, моћи уловити  младица
тешка и до 16 килограма.

Ријеке су богате пастрмком

Риболовац на Биоштици

Воде ријеке Каљине иБиоштице
су чисте

на сваком водозахвату
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ГОРОСТАСИ
Највећа јела на подручју ШПП-а „Соколачко“  расте

у 53. одјелу привредне јединице Ратак – Деветак, Радне
јединице „Студена гора“ на локалитету Деветачки бунар,
удаљеном 30 километара од Сокоца. На прсној висини
пречник дебла је 146 цм, висина стабла је преко 30 метара, а
процијењена запремина око 25 метара кубних. Због
необичних димензија, народ је ово стабло назвао „цар
Деветака“. Да би пружили адекватну заштиту једном од
највећих стабала јеле у РС, у Шумском газдинству „Романија“
предузели су познате мјере заштите оваквих раритета. Цар
Деветака наћи ће се у „Каталогу највећих стабала РС“
Југослава Грујића, јер испуњава све категорије које се
оцјењују. Старост ове јелике процјењује се на око 200 година.
Љубитељи природе и планинари до овог црногоричног
горостаса могу доћи помоћу џи-пи-еса, након што се пријаве
и координате добију од одговрних у ШГ „Романија“. Сем јеле
на Деветачком бунару на подручју Буковика у селу Заиље,
налази се и званично највећа смрека у РС. Њена висина је 8
метара, а пречник стабла 14 цм и већ се нашла у књизи
Југослава Грујића „Највећа стабла у РС“. У ШГ „Романија“
поносни су што се на шумско-привредном подручју којим
газдују налази неколико веома старих борова на подручју
Копита, који су због дебљине коре одољели великом пожару
1946. године.
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Црни бор - Копито

Сјеменска састојина бијелог бора

Заиље - највиша смрека у РСЈелика “Цар Деветака”



3 2 /   В ОД И Ч К Р О З О П Ш Т И Н У С О К ОЛ А Ц

ЉЕКОВИТО БИЉЕ
Према званичним подацима, у шумама, шумским

земљиштима, ливадама и пашњацима на подручју општине
Соколац има преко 150 врста љековитих биљака и шумских
плодова. Тржишно привређивање може се организовати за
око 25 врста, а њихова сировинска (производња) основа
цијени се на око 20 килограма по хектару у сувом стању.

Ово су чињенице које представљају добру основу за
стварање услова за пласман производа на страно тржиште.
Богатству љековитог биља и шумских плодова треба додати
и значајне количине јестивих гљива и других производа који
уз организован откуп, прераду и пласман, за овдашње
становништво могу бити значајан додатни извор прихода.

У досадашњој пракси, забиљежени су значајни
резултати у прикупљању и откупу  смрекове бобе – клеке, а
у нешто мањем обиму дивљих јагода, купина, дријењка,
липовог цвата, шљеза и других биљака. Неопходно је
напоменути да од 102 љековите биљне врсте, 18 спада у ред
угрожених,  а 12 у заштићене: брђанка (anrika montana),
брусница (vaccinium murtillus), исландски лишај (cetraria is-
laddica), јагорчевина (primula officinalis), линцура (gentiana
lutea), љубичица тробојна (viola odorata), рањеник прави (an-
thullis vulneraria), спориш (verbena officinalis) ... 

На подручју општине Соколац, према већ учињеним
анализама, на локалитетима: Врховине, Вукнићи, Мичиводе,
Кути и Врутци препоручује се плантажни узгој: линцуре,
арника, артичока и хељде. На брдском дијелу општине, на
надморској висини између 600 и 1.000 метара (Буковик и
Ново Село), могућа је успјешна производња: каћуна, копра,
маслачка, метвице и хрена. У нижим дијеловима општине на
локалитетаима као што су Крушевци, Газиводе и Милетине
препоручује се организована производња: мајчине душице,
невена, босиљка, естрагона, кунице, бијелог шљеза,
коморача, гавеза и камилице. 

Када су у питању јестиве гљиве са ових простора на
тржишту се најчешће појављују: смрчак, вргањ, редуша-
ђурђевка, сунчаница, лисичарка и разне врсте печурки.

У посљедње вријеме учињени су одређени помаци
у преради љековитог биља. На домаћем и иностраном
тржишту већ су афирмисани Пчеларски центар „Батинић“ и
биљна апотека „Мелем“ са преко 100 врста чајева, мелема,

Јагорчевина

Хајдучка трава

Кантарион

Невен
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сирупа и других производа на бази меда и љекобиља.

Јово Мијатовић

Рођен и одрастао између камена и неба у селу
Загајеви на тромеђи општина Соколац, Рогатица и Пале,
далеко од попа и доктора, болнице и школе, у заштити бабе,
чувене видарке, Јово је у раној младости, по ливадама,
пропланцима и шумама романијским сакупљао траве и учио
вјештину народног видара.  Полуписмен, али и као добар
познавалац љековитог биља и болести, одлази у војску,  гдје
највећи дио времена ради као болничар и ветеринар. У
аустро-угарској војсци био је познат  по мелему за брзо
зарастање рана.

По повратку у родне Загајеве са супругом Миленом
изродио је шеснаестеро дјеце, али нема правог насљедника
када је у питању лијечење чајевима и мелемима на бази
љекобиља и меда, које је најчешће сам справљао. Усклађен
са природом и здравим животом проживио је преко 100
година и отишао у легенду.

Иако у немислости тадашње власти (често прогањан,
суђен и затваран) био је познат и признат и ван граница
бивше Југославије. Стотине људи знало је данима чекати
његов повратак са честих путовања да би нашло утјеху, наду
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Мајчина душица

Редуша ђурђевка

Смрчак

Вргањ - Boletus eduli

ЛисичаркаСпоменик Јову Мијатовићу у родном селу Загајеви
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и лијек за најчешће тешке болести (рак, леукемија, разни
тумори..). Лијечио и излијечио чувену америчку глумицу
Сузи Свон и  америчког предсједника Форда и многе
знамените личности. Посебну пажњу и хуман однос имао је
према тешко болесним и сиромашиним. Увијек се држао
љекарске етике да чува тајну својих пацијената.

У својој осамдесетој години дозволио је штампање
и објављивање својих рецепата,  да би били на услузи онима
којима је потребна помоћ народне медицине. О његовој
популарности у народу свједоче бројни сувенири и поклони
који красе витрине његових потомака.

За живота чувени травар са Романије Јово Мијатовић
подигао је себи и супрузи Милени  вриједан споменик, мјесто
гдје се често окупља његова многобројна родбина, пријатељи
са свих страна, некадашњи пацијенти,  али и они који за
легендарног травара знају из прича оних који су га познавали
и цијенили.

III - ГЛАСИНАЦ - РАСКРСНИЦА ПУТЕВА

Кроз општину Соколац пролази 45 километара
магистралних путева. То су путеви Подроманија – Соколац -
Жљебови - Ханић (граница са општином Хан Пијесак), чија
је дужина 20 километара и путна комуникација Смиљева
стијена – Подроманија - Иван поље, у дужини од 25
километара. Дужина регионаланих путева је 28 километара,
од чега је више од половине асфалтирано. Локални путни
правци повезују сва насељена мјеста на подручју општине.
Њихова дужина је 300 километара.

Јеринина цеста

Све до пада Босне и Херцеговине под Турке (1461-
1463), источна граница српске државе се налазила на
Гласинцу. Почетком 15. вијека у Балтићима (брдо изнад
Сокоца) постојала је тврђава, у којој су се налазили српски
граничари. Тврђаву је изградила Јерина (Ирина) Бранковић,
која је била српска деспотица, поријеклом Гркиња из 
породице Кантакузина, жена деспота Ðурада Бранковића
(владао 1427-1456), за кога се удала 26. децембра 1414.
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У народу је била позната и као “Проклета Јерина“, а свој
надимак је добила приликом зидања Смедерева, тадашње
српске престонице. 

Иначе, она је владала источним дијелом Ђурађове
државе и њени двори су се налазили у Сребреници. Она је
направила и зворничку тврђаву, а градила је и пут на релацији
Власеница - Соколац. При томе је сво мушко сановништво
романијског региона кулучило (радило бесплатно) и по
неколико мјесеци у току године на изградњи овога пута. Све
до Другог свјетског рата, у народу са Романије пут за
Власеницу је био познат под именом “Јерина теста“, што је у
ствари значило “Јеринина цеста“.

***
Мало се зна о приликама на Гласинцу у средњем

вијеку. У писаним изворима Гласинац се јавља у 15. вијеку,
када се помиње као важно мјесто на трговачком путу из
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Топографска карта Гласинца



3 6 /   В ОД И Ч К Р О З О П Ш Т И Н У С О К ОЛ А Ц

Дубровника у унутрашњост. Гласинац је увијек био
раскрсница путева. Од свих путева који су ишли преко
Гласинца најважнији су били босански и цариградски пут,
херцеговачки пут и горашки друм.

У својој књизи „Гласинац“, Миленко С. Филиповић
пише о Подроманији као вијековима важном раскршћу и
одморишту на путу којим се из Сарајева ишло у Цариград.
„Ту се, од главног, одвајао и пут за Зворник и Сребреницу и
даље у Србију. Некада је ту постојала и турска караула. Од
Подроманије, па уз Романију, били су чести ханови, који су
касније замијењени кафанама и гостионицама. За вријеме
аустријске управе у Босни, у Подроманији је био мањи одред
војске. Касарна је 1926. године употријебљена за сточарску
станицу“. 

ПРВИ  ПУТОПИСЦИ НА ГЛАСИНЦУ
Најстарији путник кроз Босну турског времена, који

је оставио опис путовања и оцртао тадашње прилике у земљи
био је путописац из  Словеније Бенедикт Курипешић, који је
прошао кроз Босну 1530. године. Он је тврдио, да гласиначко
становништво у средњем вијеку није сасвим нестало, како
поједини путописци тврде, него се веома прориједило. О
приликама на Гласинцу у 16. вијеку  може се судити по
податку из 1565 / 1566. у очуваном  сиџилу сарајевског муле,
који је пронашао  В. Скарић, према коме је Гласинац тада
припадао Вишеградском кадилуку. ( По Скарићу; Жупа и град
Борач).

На Гласинцу у другој половини 15. вијека и у току
16.вијека нестаје хришћанског становништва, због најезде
Турака. “Тиме се уједно објашњава што на Гласинцу нема из
старијег турског доба никаквих предања ни старина од каквог
старијег слоја хришћанског становништва. Давно је морало
нестати и гласиначке цркве, јер се она за турског времена
нигдје не помиње. Мјесто ње, у 17. вијеку  помиње се џамија
на Гласинцу. По народним предању, та је џамија била
саграђена материјалом од цркве“, пише Миленко С.
Филиповић у књизи „Гласинац“. Послије Курипешића, нема
писаних вијести о Гласинцу готово за пуних 130 година, све
до почетка  друге половине 17. вијека.

Од 1658 – 1659. године преко Гласинца су прошла
три путописца. У мају 1658. прошао је Француз Кикле (уз
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опасну и тешку планину пуну разбојника - Romania Acheri)
који помиње село Гласинац, у коме има џамија и један хан.
Исте године прошао је  и други  Француз  А. Пуле (А. Poullet).
Он на свом путу записује да је, послије преласка Романије,
стигао у пусто село и ту коначио у стану у коме је прије три
недјеље све изумрло од куге. Трећи путник је турски
путописац и географ Евлија Челебија, који је дошао на
Гласинац 1659-1660. године. Он за Гласинац вели „да је село
са 40 – 50 кућа“.

Подаци ова три путописца, на почетку друге
половине 17. вијека, говоре да се преко Гласинца одржавао
жив саобраћај у разним правцима. „На Гласинцу је било више
муслиманских села, на којима данас постоје православна.
Становништво тог времена страдало је од куге и од хајдука.
Послије ових путника опет нема  непосредних вијести о
Гласинцу читавих пола стољећа. Главни извор за познавање
прилика на Гласинцу у почетку 18. вијека је списак босанских
спахија. У том документу не помиње се Гласинац, због чега
се претпоставља да је био подијељен на различите управне
јединице. Гласинац је у то вријеме био насељен поглавито
муслиманима“, претпоставља Филиповић. 

Крајем 17. и почетком 18. вијека на Гласинцу
муслимани су били на врхунцу свог ширења. Након ратова од
1683 – 1699. њихов број опада. Кроз Босну је било много куга
и гладних година од 1481 – 1797. године. Од 1762. године
куга је у Босни трајала три године, а на Гласинац и у Сарајево
затим долази 1771. године, да би 1818. године Босну
захватила глад. 

ХАЈДУЦИ
Најстарија вијест о хајдуцима на Романији је из 1658.

године, када је Француз Кикле описао свој пут преко ове
планине. Сарајевски  хроничар Мула Мустафа Башескија
1783, такође пише о појави разбојника на овом подручју. На
Гласинцу се највише прича о Старини Новаку, историјској
личности друге половине 16. вијека, који је хајдуковао по
Херцеговини, Босни и Србији. Прича се да је преко Гласинца
прелазио и Бајо Пивљанин, затим његов друг Лимун-
харамбаша, за кога народни пјевач каже да је био са ове
висоравни. Стари Гласинчаци причали су о хајдуку Маринку
Леовцу, из Херцеговине, о браћи Марку и Танаску Маловићу,
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по мајци познати Даничићи. Књиге кажу да је на Романији
четовао Цвијо Спасојевић и да су у југоисточној Босни
хајдуци били бројни из херцеговачких племена, међу којима
се посебно истакао Ђерасим Бајагић из Пиве. Под притиском
хајдучких чета проријеђено турско становништво са
Гласинца бјежи у градове, а на њихово мјесто досељава се
српско из југоисточне Херцеговине. „Лубурић на једном
мјесту тврди да он лично има документ  из Пиве из кога се
види да је растурање хајдучких чета са Гласинца извршено
1800. године”, пише Филиповић. 

Романија је била и колијевка хајдучије, према
многим расправама. „Главне хајдучке личности припадају
овој области“, пише Филиповић. Путеви преко Романије били
су везе између југа и сјевера, па је њима пролазило хиљаде
кириџија. Хајдучија на Романији није временски ограничена,
само на период до краја 18. вијека, него је било све до
посљедње четврти 19. вијека.

Послије окупације 1878. године на Гласинцу су били
хајдуци: Тандарић, Зекановић и муслиман Врабац. Неко
вријеме у то доба хајдуковали су Ристо и Периша Роснић –
Мачар из Балтића. Како нису хтјели да служе аустријску
војску ухваћени су, објешени и тиме је престала  хајдучја у
овом крају, тврди Миленко С. Филиповић.

Новакова пећина
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ЛЕГЕНДЕ О РОМАНИЈИ
Романија је била у саставу римске провинције

Далмације до пропасти Западног римског царства, 476.
године. Много становништва повукло се у планине, не
признајући римску власт и обичаје, остајући по страни од
римске цивилизације. 

Доласком Словена, тај дио становништва дуго је
остао изолован у планинама, задржавајући номадски начин
живота. Групе ових номада постојале су и у 17. вијеку, а народ
их је најчешће звао Власима или Романима.

По легенди, на подручју планине Романије било је
неколико група тих номада, па је по једној од њих (Романи),
ова планина добила име.

По другој легенди, чувени романијски хајдук
Старина Новак дошао је из Румуније. Од Турака се скривао у
својој пећини на планини, која је, према овој легенди, добила
име по Новаковој постојбини.   

ЦРКВА НА ГЛАСИНЦУ
Посебно археолошко налазиште могао би да буде

локалитет Црквине на Гласинцу, о коме се много писало од
1880. године, дакле од првих значајнијих археолошких
ископина до данас. Црква на Гласинцу помиње се, према
М.Филиповићу  у Јиречековим списима из Дубровачког
архива  између 1426-1429. године, на разне начине, (црква на
Гласинцу, мјесто звано Црква на Гласинцу, црква звана
Гласинац..). Ђ. Стратимировић мишљења је да то локалитет
данашње Црквине, узвишење  (око 25 метара високо) уз
магистрални пут Подроманија - Рогатица, на мјесту гдје су се
некада састајали путеви из Врхбосне и Борча. „Вјероватно је
код Гласиначке цркве, која се често помиње у дубровачким
списима, била и царина, која се помиње 1428 - 1430. године”,
тврди М.Филиповић, наводећи да је Гласинац у то вријеме
могао зависити од војводе Сандаља. То је велика
средњовјековна некропола. По предању ту је била црква и
гробље око црквишта. Свједоци су стотињак стећака
различитог облика. На једном од ријетко орнаментованих  у
Бјелосављевићима код Ћајића кућа има крст. У близини је
чатрња за коју се вјерује да је грчка. На дијелу пута према
Црквини дуго је била очувана калдрма. Преисторијски остаци
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са тог локалитета указују да је на том мјесту постојала и
чаршија. Ђ. Стратимировић пише да је на том мјесту
подигнут обелиск за успомену на бој код Шенковића 1878.
године. “На крају тога зараванка, баш уврх тесте, прича
народ, да је била „црквина” т. ј. разваљена црква; а од њена
камена да је грађен „Споменик” (обелиск), а мјесто око
њега затим поравњено. Данас нема црквини трага. Ако је
црква — што народ тврди — тамо стајала гдје је сад
обелиск т. ј. уврх острмице, онда је приступ морао бити са
стране гдје су груписани надгробници, а то је запад. Врата
на запад условљавају олтар на исток — сљедује да овдје
бијаше православна црквица“, наводи Стратимировић у
Гласнику Земаљског музеја. Постоји народно вјеровање да
је Цркву на Гласинцу изградила Проклета Јерина, супруга
српског деспота Ђурађа Бранковића (1427-1456). По једној
од легенди на Гласинцу, градња цркве на овој висоравни
везана је за средњовјековног властелина Рељу Бошњанина,
у народу познатог као Реља од Пазара или Реља Крилатица,
који је по примању ислама добио име Хреља. Недалеко од
Црквине налази се узвишење за које се прича да је било
Хрељин град. На Гласинцу и околини одржало се до данас
неколико легенди о Рељи Крилатици. Од ових
предисторијских градина цигла она код Подплијеша доби
од народа име Хрељинград. Зањ се прича: У граду
живљаше чувени јунак Хреља, који свако јутро скакаше с
коњем са висока бедема на велики мрамор, што стоји код
хана Језера на Гласинцу. Једном Хреља не скочи, већ оде по
невјесту. Дошавши с дјевојком натраг у свој град, обнажи
јој се нога при сјашењу с коња, што Хреља опази. Другога
јутра Хреља опет хтједе да с коњем скочи, али већ испод
града земљи допаде. Јунак се врло ражали: одлучи да се
прије љубави одрече, но јунаштва — умах се одврати од
града и побјеже у Пазар,” пише Ђ. Стратимировић.

М. Филиповић је боравећи на Гласинцу записао да
је  много слушао о Рељи, како је прескакао цијело Рељино
поље, које се зове и Лубурић, које се по некима и зове по
Рељи Лубури . Ту је и казивање да су се камена бацали
српски јунаци Марко Краљевић, Милош Обилић и Реља, те
да је Марко бацио камен из Рељина у Гласиначко поље.   

И данас на Гласиначком пољу постоје два велика
камена, за која су везане  поменуте двије легенде. Марков
камен постоји код села Кула  на Гласинцу, те низ бунара са

Камен на Црквини за који се
веже низ легенди о Гласинцу
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називом Марков или Рељин.
На ивици Лубурића поља постоји камен са

удубљењем сличном потковици, који мјештани називају
Рељин камен. Везан је наравно за легенду о Рељи Крилатици
и његовом коњу који је оставио траг на камену уз рјечицу
Леаву. Након што се чују све легенде о јунаку са именом
Реља, може се претпосатвити да је било више знаних
личности које су носиле исто име.

IV - ВЈЕРСКИ ОБЈЕКТИ

ЦРКВЕ
На подручју Сокоца постоји неколико вјерских

објеката саграђених на темељима храмова из 14. вијека, што
говори о историји и култури народа који су насељавали ово
подручје.

Црква светих раноапостола цара Констатина и царице
Јелене у Кнежини

Саграђена је 1962. године на истом мјесту гдје је
некад била саграђена црква од дрвеног материјала. По једном
од предања, послије Косовске битке на Романију су дошли
брат Марка Краљевића, Андријаш и један кнез, по коме се
мјесто недалеко од извора Биоштице назва Кнежина. Не зна
се тачно, ко је од њих двојице саградио 14 малих и двије
велике цркве у Кнежини и ближој околини. У то вријеме,
предање каже, Соколац није ни постојао. Када су Турци
дошли у Кнежину нису промијенили назив мјеста, али јесу
порушили свих 14 црквица. Цркву поред ријеке су
преправили у џамију, а другу испод Краваревице, нису
дирали, а у току Другог свјетског рата је опустошена.
Генерално је обновљена 1963. године. 

У околини манастира налазе се бројни стећци који
нису у потпуности истражени. Садашња црква је 1989. године
канонизована у манастир, посвећен Пресветној Богородици.  

I V  -  В Ј Е Р С К И  О Б Ј Е К Т И

Манастир у Кнежини

Сабор 1989. године -
проглашење манастира
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Црква Светог пророка Илије у Сокоцу 

Парохија се налази на гласиначкој висоравни, која се
простире између планине Деветак са источне стране и
Романије са западне стране. Парохијска црква посвећена Св.
пророку Илији као и сједиште парохије налазе се у Сокоцу.
Црква је грађена од 1876. до 1882. године. Осветио је
митрополит дабробосански Сава Косановић. Живопис и
иконе урадио је између два рата Роман Петровић, сликар.
Према Ристу Чајкановићу градња храма Светог Илије почела
је 27. јуна 1873. године, када је Соколац био село, па је
обустављена све до окупације, а доцније дозидана на
Илиндан 1881. године.   

Априла 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 стрељали партизани
1946. године. Други свештеник 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 промијенила.
Обновљена је црква и парохијски дом. Мало освећење цркве
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 избеглиштву у Србији. За митрополита
дабробосанског изабран је епископ далматински Николај Црква Светог Илије у Сокоцу -

”Романијска Лазарица”
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(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 недјељу по Видовдану, на нивоу
епархије, код цркве се одржава духовни сабор посвећен
Видовдану.                                                                                   

Под заштитом је Завода културних добара Републике
Српске. За потребе цркве у порти је саграђен духовни центар. 
Свештеници гласиначко-кошутичке парохије: Лазар
Орашанин +1899; Јевто Косорић +1888; Гаврило Косорић
+1899; Стево Косорић +1905; Василије Косорић +1926; Петар
Ћосовић +1918.

Између два светска 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

I V  -  В Ј Е Р С К И  О Б Ј Е К Т И

Посјета патријарха Павла Сокоцу
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свештеници: Милосав Видаковић 1967-1976; Милорад
Љубинац 1976-. Године 1994. и 1996. од гласиначко-
кошутичке парохије формиране су три парохије. Другу
парохију опслужује од 1994. године Миле Рацковић а трећу
од 1996. године Момир Васиљевић.

Манастир Светог великомученика Георгија 

Храм се налази на Равној Романији на удаљености
од један км од магистралног пута Сарајево - Соколац.
Изградња цркве започета је 1996. а завршена у 2003. години.
Освећана је 2002, а у августу 2005. проглашена манастиром,
у народу познатом као „Романијска соколица“.

Митрополит дабробосански господин Николај
благословио је идеју да се по узору на сретње из старих
времена, на зидовима храма, умјесто фресака, испишу имена
погинулих бораца са сарајевско-романијске регије. До сада
је уписано око 4.000 имена. Храм је грађен по жељи и
прилозима народа сарајевско-романијске регије, свих
општина тадашњег Српског Сарајева, скоро свих државних
и приватних предузећа овога краја и великог броја предузећа
из свих дијелова РС. 

Црква је освећена 11. августа 2002. године. У порти
храма Светог Георгија изграђена је спомен-капела посвећена
Светом Петру Зимоњићу, митрополиту дабробосанском који
је канонизован прије неколико година. Његово
високоправосвештенство митрополит дабробосански
господин Николај установио је црквену општину и парохију
Равна Романија у којој ће дужност за почетак обављати један
ђакон и јеромонах Андреј Ковачевић. На Равној Романији
биће успостављена женска богословија, коју ће похађати
дјевојке са простора Републике Српске, Босне и Херцеговине,
Србије и Црне Горе, Македоније, Албаније и других земаља.
У току је израда пројектне документације, неопходне за
изградњу женске богословије и црквене куће у укупној
површини од 1.500 м2.                                                         

Црква Светог великомученика Георгија у Соколовићима

Црква се налази испод планине Деветак и саграђена

Манастир на Равној Романији
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је и освећена 1984. године. Осветио ју је митрополит
дабробосански Владислав у присуству преко 15.000 вјерника. 

Манастир Свете Тројице у Озерковићима

Црква Свете Тројице се налази у селу Озерковићи
непосредно уз породично имање покојног Јове Мијатовића,
народног љекара са Романије. Изградњу ове цркве финансира
народ и привреда овога краја. Темељи за ову цркву освећени
су 2002. године након чега је настављена градња.

У храму Свете Тројице у Озерковићима, који се
налази на тромеђи општина: Пале, Рогатица и Соколац, од
2005. године сваке посљедње недјеље у октобру празнује се
икона Пресвете Богородице Јерусалимске, која представља
велики Божији благослов не само за ову свету и Божију кућу,
већ и за све вјернике, њихове домове и напредак у свему
ономе што је добро и за шта се моле Богу.

У овом храму сваке године одржава се и сабор хаџија
и обиљежав крсна слава поклоника Свете земље из Републике
Српске и Србије. У порти манастира у Озерковићима, који је
метох манастира Добрун код Вишеграда гради се конак за
монаштво на површини од 1.000 метара квадратних.

Спомен-црква у Војничком гробљу у Сокоцу

Изградња Спомен-цркве у Војничком гробљу у
Сокоцу, на коме је сахрањено близу 1.000  српских бораца
погинулих у одбрамбено-отаџбинском рату на ратиштима у
околини Сарајева, почела је 2006. године на иницијативу Срба
из Канаде. Знатан дио средстава за изградњу ове цркве
обезбиједили су наши исељеници из Канаде. За радове
изведене у 2009. години, Влада РС обезбиједила је 50.000 КМ.
Поред тога Влада је уплатила 50.000 КМ на рачун црквене
општине Соколац, за уређење терена и прилаза централном
крсту у Војничком спомен-гробљу. Дио средстава
обезбиједила је општина Соколац. Градња цркве завршена је
у мају 2010. године. 

I V  -  В Ј Е Р С К И  О Б Ј Е К Т И

Црква у Соколовићима

Црква у Озерковићима

Црква у Војничком спомен гробљу
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КРСТ НА ЛАЗАМА
У соколачком насељу Лазе, смјештеном поред пута

који из центра Сокоца води према Кнежини, налази се
крстолико знамење које изазива пажњу путника намјерника,
али и оних других – случајних пролазника. 

Извјесна Стака из Бијељине је у једној кошмарној
ноћи, септембра 1994. године, у сну видјела соколачке Лазе
и узвишење изнад њих „покривено“ старим боровима. Одмах
је ова видовита жена кренула пут Сокоца, сама тражила
простор који јој је у снове дошао. Пронашла власника
земљишта Томислава Пржуља. Испричала му оно што је у
сну доживјела.Тражила дозволу да се ту посијече бор и на
његовим „темељима“ постави крст изливен у бакру, јер, како
је рекла, у сну је чула ријечи да је то њена света обавеза да
уради и да ће крст бити заштитник града и његових
становника  од сваке невоље и несреће.

Наравно, тражило се и мишљење духовника Српске
православне цркве. Власник земљишта није се противио тој
намјери. Бор је посјечен и на његовом пању 11. септембра
1994. године, на дан Усековање главе Светог Јована
Крститеља постављен је бакарни крст.

Планирани су и други садржаји поред тог знамења,
што ће се наћи и у будућим плановима унапређења
туристичке понуде Сокоца.  

ЏАМИЈЕ
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 је у доба
Селима II (1566-1574) или за владавине Селима I (1512-1520).
Над улазом у џамију сачуван је натпис писан обичним
мастилом у црвеној боји. У натпису се каже да је џамију
изградио Гази Селим-хан 955. хиџретске (1548) године.
Џамија је обновљена прилозима ехлије и вакуфа 1322.
хиџретске (1906) године. Година из натписа 1548. не означава
вријеме владавине Селима I (1512-1520), ни Селима II (1566-
1547). М. Мујезиновић закључује да је година у натпису
стављена произвољно. Ова џамија спада у ред значајнијих
поткуполних џамија османске архитектуре у Босни и
Херцеговини. Архитектонски, џамија Селимија у Кнежини

Крст на Лазама
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код Сокоца, припада типу једнопросторних поткуполних
џамија са затвореним улазним тријемом и каменом мунаром.
Тријем џамије је био израђен од дрвене конструкције и био
је покривен једнострешним кровом, што није било уобичајно
за овај тип џамије.

Алија Бејтић пише да је првобитно купола била
прекривена оловом, а према казивању мјештана «џамијско
кубе је било прекривено оловом и да је то олово неки паша
дао скинути и претопити у оловне куршуме за ратне
потребе». Према истом извору, џамијско кубе је стајало
огољено неких седамдесетак година, а онда је дрвену кровну
конструкцију и шиндру поставио неки Шахинпашић о свом
трошку. У времену док је купола била прекривена шиндром,
имала је сасвим другачији, куполаст облик.

Конзерваторске радове на Селимији џамији радио је
Завод за заштиту споменика БиХ у периоду од 1969. до 1971.
године, и тада је извршено прекривање куполе оловним
лимом. Објекат је 1951. године проглашен спомеником под
заштитом државе. Током минулог рата џамија у Кнежини је
срушена, као многи други вјерски објекти у БиХ, али након
потписивања Споразума о миру и првог повратка Бошњака у
Кнежину прикупљена је комплетна документација, почела је
поновна изградња Селимије. Комисија за очување
националних споменика донијела је одлуку 4. маја 2004.
године да се мјесто и остаци историјске грађевине Селимије
у Кнежини прогласе националним спомеником БиХ.Објекат
ће бити реконструисан на изворној локацији, у изворном
облику, изворним методима грађења.

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. На подручју општине Соколац,
обновљене су у рату порушене џамије у Кошутици и Каљини.
М.Филиповић је записао да је у Подроманији била џамија и
претпоставља, да је то била оџамија која се помиње на
Гласинцу у 17. вијеку и да је 1928. године пренијета у
муслиманско село Новосеоци. Исти извор наводи да је џамија
саграђена од камена цркве која је претходно срушена.

I V  -  В Ј Е Р С К И  О Б Ј Е К Т И

Џамија Селимија у Кнежини

Џамија у Новосеоцима

Џамија у Кошутици
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V - ТРАГОВИ ИСТОРИЈЕ
СТЕЋЦИ

Поуздано се зна да су у средњем вијеку стећке
подизали и православци и католици и припадници
богумилске цркве.

Надгробних биљега из средњега вијека има на
Гласинцу и његовој околини у великом броју. Надгробници
већином имају облик „стећка на шљеме“, затим су заступани
понајвише облици „камен“ и „широка плоча“

На Гласинцу има надгробника на сљедећим мјестима: 
а) На једноме вису у Пољаку, на путу што води у

село  Буковик, једно два километра на сјевер од Сокоца. Ту
има два велика стећка на шљеме (тип у). На једноме има
неколико ћириловских слова, гдје се не може смисао срочити. 

б) На раванци пред садашњом црквом у Сокоцу
стојао је надгробник, који је узидан у платно цркве. 

в) У Радави има неколико надгробних биљега; а исто
тако као што већ напоменусмо и на Миси. Испод Мисе има
пријелаз преко Решетнице, гдје је преко моста, за пут,
неколико каменица употријебљено, које на сву прилику од
Мисе бијеху узете.

Некропола стећака на Црквини

Стећци на Миси поред Решетнице
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г) Иза војничке штације Подроманије, напрема
тамошњој џамији, а на противној страни, веле, има један
стећак. 

д) На Црквини, гдје је споменик, има једно сто
надгробника. Један камен има натпис. 

ђ) На Превији, код Хрељина-града, а накрај
Ковачева-дола, гдје има ново православно гробље, налазе се
једно педесет надгробника, који су тамо положени на
предисторијске гомиле, пише Ђорђе Стратимировић у
Гласнику Земаљског музеја.

Међу стећцима има један „на шљеме“ особито
лијепих размјера, без писма и шара, али са урезаним крстом
опточеним колутом.

е) На Бандином брду између Читлука и Бандина
Оџака има средњовјековно гробље, са кога је неколико
каменова однесено у Соколац за градњу цркве, закључује
Ђорђе Стратиморивић након истраживања на Гласинцу, у
Гласнику Земаљског музеја  од 1.октобра 1891. 

„Од старина налази се по гдје-гдје обрушена зидина,
зарасла у шуми. Тако има једна у селу Пуовцу, једна код села
Брајаковића на брду према Кнежини, и једна у шуми
Романији, која се зове Шахбегов град. Једна има на брду
Меднику више села Крушеваца, а једна у селу Мачковцу. По
гдје-гдје има камена (мраморја) тешка до хиљаду ока;
највише у пољу код села Црквине до друма рогатичкога.
Доста су разбили и војници, озидавши ту на брежуљку
споменик својим друговима, погинулим у години 1878. 

У Лубурић пољу има доста растуреног старог
мраморја, а много је узидано у цркву у Сокоцу. Чуо сам да
има у Кнежини код једне камене џамије врело Кнежак, а више
саме воде има на стијени стари неки натпис. Нико не зна да
каже, је ли овдје у близини било гдје-год старих цркви, сем
она, која је у селу Мачковцу“, пише између осталог Ристо Ј.
Чајкановић у  Босанској вили  1886. године у тексту о
Гласинцу.

Према Драгиши Спрему, гласиначко подручје је
чувено и по мноштву очуваних стећака, исклесаних у
најранијој прошлости ових крајева. Тако некропола у
Кошутици броји 42 стећка, у Барама их је 80, Лубурић пољу
103... Стручњаци процјењују да је на подручју Гласинца више
од десет хиљада тих старих гробова, од којих многи имају и
своје камене биљеге.

V  -  Т РА Г О В И  И С Т О Р И Ј Е

Украшени стећак са Црквине

Дио каменог обелиска
са Црквине на Гласинцу
уграђен је у под звоника цркве
Светог пророка Илије у Сокоцу
и данас се ту налази
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ГРАДИНЕ 

Двије су врсте налазишта праисторијских предмета
на Гласинцу; градине и громиле.

На конгресу антрополога у Бечу одржаном око 1889.
године, Ћиро Трухелка је први пут свратио пажњу стручњака
на значај праисторијских градина, које са свих страна опасују
Гласиначко поље. „Од онда сам помније истраживао сав крај
око гласиначких  некропола, те сам се увјерио, да су те
градине за проучавање преисторијских споменика босанских,
а и уопште веома знамените. До сада описани предмети,
ископани по некрополама гласиначким, свједоче нам о
народу, који је у оно давно доба достигао размјерно висок
степен културе, а градине нам опет свједоче, да је тај народ
био врло ратоборан, те је свој завичај са свих страна
стратешки утврдио, да га може одбранити од непријатеља
било са сјевера, било с југа. Гласинац већ је од природе
утврђен и одређен да буде знаменито стратегијско мјесто у
Босни“, уводи нас у значај гласиначких градина Ћиро
Трухелка у тексту  Преисторијске градине на Гласинцу.

Област Гласинца, како смо рекли, има своје
утемељење у праисторији. Нека налазишта са ових простора,
како је утврђено, потичу из бронзаног или раног жељезног
доба. То значи да су настала између 3000.  и 2000. године
старе ере.

“На простору између Сокоца, Рогатице и Вишеграда
већ крајем XIX  вијека откривена су стара илирска насеља,
тзв. градине, са мноштвом гробних тимула - камених и
земљаних хумки  и више од десет хиљада гробова. Од 1888.
године, када су започели истражни радови, Гласинац је у
фокусу научника истраживача. Импресионира и број и
вриједност онога што су пронашли на археолошким
локалитетима Романије и околних простора. Већ одавно у
селу Кула на Романији откривен је локалитет утврђеног
насеља Градац, тзв. Хрељин град, који је био заштићен
масивним бедемима од земље и камена. Да би се осигурала
што боља заштита града, упоредо са главним постојали су и
нешто мањи, помоћни бедеми. А у пространој долини испод
Градца налази се праисторијско гробље. У непосредној
близини Сокоца је некропола Талине, једна од најпознатијих

Мала градина на Гласинцу
сателитски снимак

(преузето са Google maps)
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на Гласинцу. Њу чини мноштво гробних хумки различитих
димензија. Једна од њих, она највећа, захвата простор у
пречнику од 25 метара. Међу већим и значајнијим
ископинама старих илирских насеља су градине на Комини,
Илијаку и Пуховцу. У ширем рејону ових мјеста су и многе
некрополе: у Кошутици, Ковачевом долу, Кусачима, Лазама”,
пише истраживач Драгиша Спремо.

Ћиро Трухелка је детаљно истраживао градине на
Гласинцу, бавећи се копањем старина 1889. године. Он тврди
да  сем природних утврда високих планина на рубовима ове
висоравни, које су штитиле Гласинац, на главним мјестима
бијаху подигнута вјештачка утврђења. “Оне су биле једна до
друге, да одбране народ, коме споменике често налазимо, од
ненадних навала из долине Праче и Кнежине. Данас
рушевине тих утврда изгледају као широки повори насута
камења, савијени у големо коло. Низ тих кула, ако их можемо
тако назвати, које су опасивале Гласинац као ђердан, почиње
на врху Орлове стијене. Ту се, по причању народа, налазила
рушевина утврђења на том мјесту, гдје данас стоје остаци
старе карауле, а трагови јој се по насипу још и данас могу
распознати. Неколико километара на исток уздиже се над
равним Гласинцем крај села Бјелосалића (највјероватније
Бјелосављевића) самотно брдо, народ га зове Великим брдом,
а поврх њега још добро очувани остаци праисторијскога
бедема налик на коло. Слична се градина налази на југу, на
брду, што се накрај Боговићких стијена уздигло над
Миошиће.                                                                                                                               

Са града на Орловој стијени красан је видик на
Мокро с долином близу до Сарајева. Други град имао је
бранити пут, који са те стијене силази у раван, а град над
Миошићима чувао је пут, који се успиње из долине Праче до
Гласинца. Уз Јакшин до, упоредно с овим путем иде на
Гласинац други, преко пустог Ђедовачког поља, које је посуто
небројеним громилама, а и тај пут брани велика градина, која
се налази по врху Витња. Подно Ограђеника, налази се у
самом долу тик до села Прашчића, мален градић, који је
затворио пролаз у долину од Јасенице. На Великом врху, у
самој Романији - планини, узвисио се до 1331 м. Градина
отвара видик на ширу околину. Народ прича, да се под
развалинама некадашње турске карауле налазе остаци
развалина старога града. Судећи по тим остацима, бијаше то
предисторијски град, опасан округлим бедемом, насутим од

V  -  Т РА Г О В И  И С Т О Р И Ј Е
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камења, у промјеру до 80 м.
Одавде па до Копита - планине, која је са источне

стране зарубила Гласинац, развија се у правилним размацима
а полукружним правцем од истока к западу низ умјетних
утврда. Заредаше такозваним Шахинским градом на домак
Шахбеговића, на сјевероисток од Великог врха. До овога
налази се 3 км даље, а над селом Буковиком, голем град, а с
ону страну дола, на брду Палежу опет један. На Присојској
коси, која је 3 км на исток, надвисила до Леденице два су
града. Један на врх косе на сјеверу наспрам долини
кнежинској, а други подно косе, с југа на домак самој равни
гласиначкој, код села Градића. С ону страну Присојске косе
увалила се долина Борје, коју је са истока зарубила коса
Градина, а име јој од преисторијског града, који се на њој
налази. У том крају налазе се на малом простору још друга
три града: на брду Расовачи, крај села Видрића, на јужном
обронку брда Котаришта изнад Хана Кош и над селом
Маргетићима. Ових десет градина, које се поредаше правцем
дугим једва 12 км, бијаху довољном одбраном свим
путевима, који воде са сјевера на Гласинац, а од Кошутице
зачиње низ наравних утврда планином Копитом, која се
протеже јужним правцем. До Копита надовезаше се два стрма
дола, Долови и долина брзице Берега, који се мало на југ
састадоше у долину Ракитнице. И са друге стране, кршевите
путеве бране умјетне градине, подигнуте на најглавнијим
мјестима. У општини Соколовићи, на исток Копита -
планине, на окупу три града, код села Прашчића у самом
долу мален градић, на врху стрмог крша Лазнице одмах над
пријашњим други повећи град, и Градац над Оскопљем до 3
км на југ. Са друге стране Гласинца поменућемо градове: код
Шенковића два су града један поред другога, код Кусача опет
два града успоредо, а тако и на Креч-врху код Старог села по
два. И с јужне стране, брани низ градова пролаз из долине
Праче на Гласинац. Низ започиње, идући од истока, тврдим
градом на брду Витњу, тај град и град с ону страну под брдом
Плијешом наспрам Читлуцима, што га народ зове Хрељиним
градом, затврдише пут кроз Иван-поље на Гласинац. Од
Витња па до Романије-планине надвисио је скоро сваки врх
по један град. Већ на пушкомет Витњу, други је град на
Буљуковини, а 3 км, на запад два су града на Великом брду,
један повиш другог, те опет на пушкомет одавде град на
Плијешу више Хана Громила. У том колу градова, негдје у
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средини је данашње село Соколац. И ту нађох трагове граду
на Грацу. На развалинама тога града стоји данас црква св.
Илије, а наспрам њему на брду Пуховцу изнад Балтића има
такође велик град. Прва два штите големи град на Присоју,
који је највећи од досада познатих градова, те му је премјер
90 м, а имао је три улаза. С њега може се прегледати далеко
поље кнежинско, а под њим налази се код сеоца Градића,
мален град, рекао бих први бедем оној великој утврди. На
Палежу налази се град, који се обликом разликује од осталих.                                                     

Ту је настао бедем на облик полукруга, коме се оба
краја протегоше до понора. Тај град, можда је најтврђи од
свих осталих, завршује низ утврда. Треба споменути и
градину код Кусача и градину код Сокоца, која је још пред
неколико година опстојала, али је разорена, да се на њеном
мјесту сазида црква св. Илије. И данас се ту још могу наћи
останци старих бедемова и густих слојева старог цреповља,
који свједоче, да је ту била некоћ велика насеобина. Тај низ
предисторијских утврда, које сачињаваше једну знамениту
стратегијску цјелину, небројене некрополе у њему, у којима
гробнице на хиљаде и хиљаде, можда до сто хиљади броје, и
други трагови, опет су нам нови докази, да је ту живио густо
насељен, снажан, јак и храбар народ, који је међу
праисторијским племенима Илирика имао првенство.
Архитектура преисторијских градина на Гласинцу бијаше
врло једноставна. Ти остаци поучиће нас, да је Гласинац и у
оно старо вријеме био, чиме се народ и данас дичи — срце
Босне. Од старина налази се понегдје обрушена зидина,
зарасла у шуми. Тако има једна у селу Пуовцу, једна код села
Брејаковића на брду према Кнежини, и једна у шуми
Романији, која се зове Нтахбегов град. Једна има на брду
Меднику више села Крушеваца за Кнежином, а једна у селу
Мачковцу. Градине и громиле потичу из праисторијског
времена.”

Истраживач Ђорђе Стратимировић тврди да готово
на сваком брду  постоје  сухозидине, којима стари Илири
градове градише. 

V  -  Т РА Г О В И  И С Т О Р И Ј Е
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ГРОБЉА И ГРОМИЛЕ

Ова два појма уско су везана, са већ поменутим
градинама, када је ријеч о историји Гласинца, јер су
истраживачи старина установили да свака од 20.000
предисторијских громила садржи по једну или више
гробница, из времена када су на овој висоравни живјели
Илири. Међутим, Ћиро Трухелка тврди да су се и бројни
истраживачи старина на Гласинцу, међу којима помиње
конзерватора музеја у Пешти проф. Хампела асистента др.
Хорнеса, увјерили да на Гласинцу има и три пута више
громила. „Рад на Гласинцу започео је 1880, када сам
пролазећи Гласинцем, на Талинама и на Радави близу Сокоца
раскопао 12 громила. У љето наставио се рад обилније.
Тадашњем истраживању присуствовала су два врсна
стручњака; конзерватор народног музеја у Пешти проф.
Хампел и асистент при бечком дворском музеју др Хорнес,
који се одазваше позиву земаљске владе, да проуче Гласинац
и предисторијске старине на њему. За десет дана раскопане
су свега 63 громиле. Завело би нас предалеко, да наводим
потанко садржај сваке поједине громиле; и неколико
примјера биће доста, да нам опишу погребне обичаје на
Гласинцу у предисторијско доба. Најпознатнија и величином
и својим садржајем била је Арарева громила код Ћаварина.
Премјер, био јој је на дну до 22 м., висина до 1.80 м., те је без
сумње једна од највећих на Гласинцу. Судећи по остацима,
који се у њој нађоше, бијаше ту гробница којег отмјеног
великаша, јер ниједна громила од досада претражених, није
била тако богато напуњена предметима од бронца. Источни
крај бијаше пун ситних комадића угљена и пепела, а
здробљене кости бијаху на пола сажгане, што доказује, да се
је мртвац на ломачи спалио, а на истом мјесту да се сазидала
громила. У том крају нађоше се најбогатији остаци. Прије
свега, ваља нам споменути красну коринтијску кацигу од
бронца, како ју носаху на старим грчким сликама јунаци, који
су се око Троје борили, или како је на киповима носи Pallas-
Athena. Шљем тај здробио се на тјемену под теретом
громиле, али заштита за лице врло је добро сачувана. Та
кацига, која је судећи по облику њену, начињена око V вијека
прије Исуса, једна је од најрјеђих старина, које се из оног
давног доба до данас сачуваше, те је без сумње најљепши

Шљем илирско-грчког типа
пронађен на Гласинцу

Бронзана појасна копча
из Гласинца
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комад у нашем музеју. Најљепши комад ископан на Гласинцу,
јест већ споменути коринтијски шљем из Арареве громиле
код Ћаварина. Кацига није саљевена већ скована од бронца,
а с доње стране још се лијепо познају мјеста, гдје је чекић
захватио.                                                                                                                         

Претпоставља се да ја кацига била грчка, а дошла је
или трговином или за честих провала илирских народа у
Грчку, као плијен у ове стране, те се с њоме поносио војник,
сахрањен у Араревој громили. Прса јунакова покрише
широке токе, састављене од више низова пупчастих, лијепо
уријешених дугмета, око врата бијаше лијеп ђерђан крупних
јантарових зрна, изрезаних на облик срца, а опасао га је лијеп
широк пас, саљевен од мјеђи, сложен од много чланака у
облик низа бисера, а с оба краја окићен по једном китом врло
укусно саљевеном. 

На руци бијаху гривне крупне и тешке, да би рука
под њима малаксала. Коса била је ваљда умјетно сплетена,
јер се нашло повише игала; три игле са лијепо израђеним
главицама, којим се шиљак, да се ко о њег не озлиједи,
затакнуо у цијев, једнако украшену, као и главица; и два
комада игала са лијепо искићеном главицом, којим се други
крај не нађе. Фибула нашло се свега 15 комада; 10 комада, од
њих 7 добро очуваних, бијаху на облик лука, лијепо украшене
колутићима, као накит, а 5 комада на облик двоструке спирале
од савијене брончане жице. Од ових бијаху двије сићушне.
Тим фибулама бијаше по свој прилици скопчан мртвачки
плашт, којим су покојника заодјели прије него ли га на ломачи
спалише.

Од осталог ситнијег накита споменућу само лијепу
ситну посудицу, саљевену од мједи, како на Гласинцу
нађосмо. Нашло се и предмета, који нису покојнику служили
као накит. Двије лијепе мале посуде, на облик грчке оинохое
с једном ручком, и једна посуда од мрке земље без ручке са
широким грлом; то ће бити посуђе, у ком су покојнику жртве
допринијели. Осим тога лежаху уз покојника двије гривне од
мједена тенећета, нема сумње, да је то женски накит. Сви ти
предмети нађени су на једном мјесту око оних спаљених
костију у некадашњем гаришту. Слиједећи слој тога гаришта
према западу, нашао се други, несажгани костур, а уз њега
неколика комада једноставнијег мједеног накита и нешто
гвозденог оруђа: уско, дуго копље с крупним повором по
сриједи, друго мање копље с дугим сапом а слабо избоченим

V  -  Т РА Г О В И  И С Т О Р И Ј Е

Бронзана фибула

Бронзане фибуле

Гривна с Гласинца
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повором, сулица с танком али широком оштрицом и бојна
сјекира с обје стране заоштрена. Могуће, да је то војник, који
је уз свога вођу пао, па уза њ и сахрањен, или слуга, вјеран
свому господару и до смрти, који је за њим пошао да му и у
смрти служи и оружје чува. Већ сам опазио на Гласинцу, да
се каткад у једној громили по више мртваца сахрањивало.

На сјеверном крају Талина над Казанима раскопана
велика али ниска плосната громила, у којој се нађоше остаци
од 5—6 костура, дакако као у свих громила — под големим
теретом камења разломљени на ситне комадиће. У неким
громилама нашли би се спаљени останци, а у неким уз
спаљене останке и несажгане кости у истој громили. Опазио
сам, да се у свакој ниској, плоснатој громили велика обима
налазе останци од повише костура, а кости у њој да су
сажгане, те су се према томе мртваци на ломачи спалили и
онда сахранили, дочим се у облим громилама налазе већином
несажгане кости и обично само један костур у свакој. Ни у
једној громили  која се над ломачом насула, нијесу се до сада
нашли извјесни останци женскога накита, већ су све громиле,
које се могу сматрати као женске, обле, а останци у њима су
несажгани. 

Свагдје, гдје би се налазило сажганих костију, нашло
се је и оружја, па би се из тога могло закључити, да је
спаљивање на ломачи било привилегиј отмјене војничке
касте.

Гласиначки тип

Већ за првашњег искапања показало се, да се међу
гласиначким фибулама врло често налазе фибуле на лук, које
се с оба краја завршују увојком, са плоснатом четвероугла-
стом запоном (Nadelblatt). До недавно држало се, да је тај
облик карактеристичан за сјеверна налазишта; и сам
гласовити Virchow тврдио је, да су Алпе најјужнија међа, до
које је тај тип међу праисторијским старинама нађен. На
Гласинцу нашло се, међутим мноштво тих фибула. Облици
су им тако одређени, да их можемо назвати баш типичним за
гласиначке старине.

Поред геометријске орнаментике на иглама,
карактеристични су богати орнаменти на металним
огрлицама. Украс се на њима, нпр.  на примјерку из Млађа,

Кнемида с Гласинца

Бронзана црвенкапа

Бронзана копча
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распоређује у дугом фризу који прати цијелу огрлицу, док се
само на крајевима појављују издвојене метопе испуњене
шрафираним троугловима, таласастим мотивима и
једноставним гирландима.  

Гробови представника родовске аристокрације
истичу се оружјем, накитом и бронзаним посуђем. Овакви
гробови пронађени су на подручју Илијака. Илијашки
кнезови сахрањивани су са бронзаним оклопима и кнемидама
које су носили. Од накита најчешће се сусрећу дијадеме и
наруквице. Сви ови предмети украшени су искуцаним
орнаментима. Специфичан облик ношње илијашких кнезова
је кожни јелек или оклоп густо опшивен укупним
испупченим бронзаним токама.

Предисторијске некрополе гласиначке већ су свијету
добро знане. Овдје ћемо навести само она мјеста, која су на
самоме Гласинцу - не осврћући се на многе и многе гомиле у
непосредној околини, као нпр. на Талинама, Смрекама и у
Тоницама. 

Почињући са сјевера и пратећи ток Решетнице,
налазимо хрпе од гомила на пристранку источне висије, и то: 

1. код Борића, испод села Лаза; 
2. повише врела Каменика; 
3. на Грацу, у Сокоцу (потоње је с десне стране

потока); 
4. на Радави, гдје и једно врело има; 
5. испод „села” Решетнице, на Миси, гдје је врело

именом Јасиковац;
6. код села Бандина Оџака, више Бандина гробља; 
7. на Црвеној локви; 
8. код хана Шаренца. Осим ових гомила, које су крај

Решетнице, има их још:
9. код Подроманије;
10. испод села Читлука;
11. у Ковачевом долу, и на тамошњој Превији;
12. на обрешку  између „Града код Витња” и

рогатичкога друма. 
Облик ових предисторијских гробова тројак је: 
а) хумке насуте од земље - ових по Гласиначкоме

крају мало има; 
б) гомиле од камења ово је најчешћи облик;
в) поравњенице, т. ј. равне гомиле попут гумна или

трапа, на лик круга или елипсе. Овака се поравњеница обично

V  -  Т РА Г О В И  И С Т О Р И Ј Е

Огрлица торквеш гласиначког типа

Прилози из гробних громила на
Гласинцу - бронзано и
жељезно доба

Накит са Гласинца

Представа брода на кнемиди из Илијака
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састоји из периферијске ограде од повећега камења, а
унутарњи је простор засут жаломтучаником. Ово је ређа
форма, али најодличнија.

Већ године 1879. написао је др Мавро Хернес,
приликом свог археолошкога путовања по запосједнутим
земљама, о Гласинцу ове ријечи: „ Предисторијска старина,
средњи вијек и рано ново доба судјеловаше, да од пусте
висије гласиначке направе џиновско гробиште и простран
музеј најразноличнијих гробних споменика”, пише
истраживач Ђорђе Стратимировић о громилама на Гласинцу.

Паисторијска истраживања Фрања Фиале заснивала
су се великим дијелом на ископавању громила у љето 1892.
године. Углавном су биле од прикупљеног и дробљеног
камена са костурима положеним од запада према истоку.
Издвајамо некрополу у Читлуцима, јужно од села, која се
састоји само од гробова. Треба поменути и локалитет Дубоки
до. Између Витња високог 1.067 м, Мегарског брда, на коме
сједи градина Буљуковина, простире се дубока  многим
пониквама испрекидана гудура, коју називају Дубоки до.
Кроз њу иде пут од Селишта у Ђедовачко поље, на коме има
неколико некропола с омањим громилама. Гробиште у
Дубоком долу припада подручју градине Буљуковине, а
гробови се налазе по боковима гудуре и близу градине.

Бандино гробље

У ували између Бандина Оџака и Бандина брда има
неколико турских гробова. Мјесто се зове „Бандино гробље”.
Прича се, да је овдје укопан буљубаша Бандо, који је био
господар над Гласиначким крајем. Буљубашу Банду доводи
народна предаја у везу с беговском породицом
Шахинпашића, чији је био Пољак и који су живјели у
Оџацима. Народ прича, да је Бандо купио по Гласинцу војску
за султана. Један од тих војника, након што је показао
мудрост пред турским царем постаде паша над Босном.
Млади се паша затим врати с војском на Гласинац и уби
буљубашу Банду. Од овога паше, вели народ, постадоше бези
Шахинпашићи. И народна пјесма зна Шахинпашиће, а
Гласинчани их хвале, да су вавијек праведни с народом били.
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Соколића гроб

„Живи у народу само једна историјска причица, о
назвању мјеста Сокоца  на Гласинцу, а народ то приповиједа
овако: Био је у Гласинцу потурица Соколић, баш више
данашњег села Сокоца, што се зову Балтићи; па био врло
силан зликовац и насилник. Мучио је јадне своје кмете и
околне овдашње сељане свакојаким злом. Зато се народ
потужи староме Јанку од Сибиња, бива, чак у Мађарску. Ови
пошаље свога сестрића, младо момче Бановић Секулу као
свога замјеника, да потурицу смакне, а рају ослободи. Кад
Секула стиже до Гласинца, нађе силног потурицу баш на
Сокоцу, гдје је чадор код врела разапео, надајући се старом
Јанку. Али зачуди се и изненади, кад види дијете Секулу, гдје
иде на помамну коњу право к његову чадору. Гњеван и
посрамљен, што мора с дјететом мејдан да дијели, скочи као
бијесан да га убије, и не чекајући, да по реду двобој чини.
Али Секула, одједном свога противника с коња обори, и
оштрим гвожђем главу му одруби. Тако учини крај његовоме
насиљу, а сам се врати своме завичају, пошто је још бегове
дворе поробио, кулуму запалио и харем одвео. И сад стоји на
Сокоцу нишан бега Соколића, гдје га је Секула убио. И тако
се по њему назове и то мјесто, које је до скора било пусто
пландиште без икакве куће и зграде“, пише Ристо Ј.
Чајкановић.

V  -  Т РА Г О В И  И С Т О Р И Ј Е

Гроб бега Соколића
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VI - ИСТРАЖИВАЊА
Громиле и археолошки предмети, нађени на

Гласинцу одмах послије аустро-угарске окупације привукли
су пажњу научника, па  су први предмети нађени 1880. године
приликом градње цесте за Рогатицу преко Гласинца. Све што
је тада нађено до 1886. године однесено је у Бечки музеј.
Систематско ископавање трајало је од 1888 – 1897. године. С
времена на вријеме ископавања су организована и до 1911.
године. Посебно су се истакли др Ћиро Трухелка, др Хампел
из Будимпеште, Ђорђе Стратимировић, др М. Хернес и
Фрањо Фиала. Предмети ископани у овом периоду чувају се
у Земаљском музеју у Сарајеву.

АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА
Гласинац је археолошко налазиште познато с краја

19. стољећа. Званична истраживања су проведена од 1886-
1891. године на Гласиначком пољу, а касније је проширено
до Праче и Дрине, па је археолошки појам Гласинац
(гласиначко подручје) знатно шири од географског.
Евидентирано је око 50  историјских градина и више од 1.200
тумула (гробних хумки), концентрисаних у групе и
некрополе, од којих су најважнији: Талине, Лазе, Кусаче,
Ћаварине, Подпећине, Читлук, Маравићи, Плање, Брезје,
Илијак, Русановићи, Госиња, Осово, Бранковићи, Сјеверско.
Претежит дио тумула је истражен, а од градина искапане су
Кусаче, Кошутица, Кадића брдо, Илијак, Лозник и неке друге.
Истраживања су водили: Ћиро Трухелка, Р. Стратимировић,
В. Ћурчић и највише Ф. Фиала, а у новије вријеме Боривој
Човић и Благоје Говедарица.

Хронологију гласиначких налазишта израдили су А.
Бенац и Б. Човић:

Гласинац I - рано бронзано раздобље или пред илирски
период (1800 – 1500. п. н. е)

Гласинац II - средње брончано раздобље или прото
илирски период (1450 – 1300. п. н. е)

Гласинац III - позно брончано раздобље или рано илир-
ски период (1300 – 800. п. н. е)

Гласинац IV - халштатско раздобље (800 – 500. п. н. е)
Гласинац V - латенско раздобље (500 – 200. п. н. е) 
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Да је Гласинац имао посебно мјесто у историји БиХ,
показује податак да је ова висораван у ужем и ширем значењу,
кроз вијекове представљала право арехолошко налазиште
старина од праисторије до данас. 

Већ године 1879. написао је др Мавро Хернес,
приликом свог археолошкога путовања по запосједнутим
земљама, о Гласинцу ове ријечи: „ Предисторијска старина,
средњи вијек и рано ново доба судјеловаше, да од пусте
висије гласиначке направе џиновско гробиште и простран
музеј најразноличнијих гробних споменика”.  

ГЛАСИНАЧКА КОЛИЦА
Године 1880. приликом градње нове цесте од

Подроманије у Рогатицу —  код хана Шаренца, нађена су
култна „гласиначка колица“ уз неколико бронзаних предмета
од великог значаја, у гомили камена вађеног за цесту. Ови
предмети су у Археолошком музеју у Бечу. 

Благоје Говедарица, познати археолог, тврди да је
овај јединствени налаз с почетка жељезног доба (око 800.
године прије наше ере) скренуо пажњу свјетске научне
јавности на наше богато културно наслијеђе и означио
почетак археолошког рада на босанско-херцеговачком
простору. Убрзо су услиједила и друга велика открића из
оквира наше културне баштине.

„Међу њима су најважнија малена кола-кадионица и
један ибрик. Кола-кадионица, која у давној давнини служаше
за прекаду гроба, састоји се из повеће тице, смјештене на
четири точка. Тица је изнутра шупља, простор пак бијаше као
суд за жеравицу, на којој се мирисаве твари сагоријеваху. Као
заклопац тога суда, сједи на великој тици малена истог
облика. Осим ових двију тица има на свакој осовини још по
једна тичица, као украс. Омјере ове чудновате справе јесу:
укупна дужина 19 цм, ширина 10 цм, а висина 15 цм. Тежина,
свега 1055 грама. Кола су ливена рађевина, а бронза је сва
обложена загаситозеленом патином”, пише Ђорђе
Стратимировић, у Гласнику Земаљског музеја 1.10.1891.
године. Публикација ових налаза, подстакла је друге
истраживаче старина као што су  Ј. Глосауера и Ф. Брудла, на
откопавања, а потом је Земаљска влада узела експлоатацију
у своје руке. Кустос сарајевскога музеја, др Ћиро Трухелка,
проучавао је гомиле на Гласинцу и у околини. Предмети

V I  -  И С Т РА Ж И ВА Њ А
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драгоцјене старине и многи други из тог доба налазе се у
Земаљском музеју. У љето 1891. године  предисторијским
откопавањима на Гласинцу руководио је и Ђорђе
Стратимировић и утврдио да  старински предмети са
Гласинца припадају такозваном Халштатском периоду.
Ископавањем на Гласинцу  и његовој околини утврђено је да
је у тој области стољећима живио народ или племе, које је
имало врло напредну културу. Тај период од око 900 – 300.
година прије нове ере, истраживачи су назвали “Гласиначка
култура”, јер су многи предмети са овог подручја , нарочито
бронзани накит и  нешто оружја  имали аутохтони карактер.
Носиоци “Гласиначке културе” по Трухелки били су Илири,
односно њихово најјаче племе Аутаријати. Захваљујући
предметима из Илирског доба Гласинац је постао једно од
најзначајнијих археолоских налазишта у Европи. Године
1894. је у Сарајеву одржан Међународни конгрес археолога
посвећен добрим дијелом презентовању археолоских
података и налаза са Гласинца.                                                                                                               Вотивна бронзана колица

са Гласинца
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VII - ПЕЋИНЕ
Подручје општине Соколац, због свог природно-

географског положаја, богато је спелеолошким објектима, од
којих су многобројна још увијек неистражена. Свака од њих
има свој специфичан изглед, посебне облике и пејзаже, и
свака посједује оно по чему се разликује од осталих
геоморфолошких облика.

Велика пећина код извора Биоштице

Пећина из које настаје врело Биоштице, испод
планине Краваревице заштићена је законом као специјални
геоморфолошки резерват. На километар од манастира у
Кнежини је и неистражена пећина са три улаза за коју
мјештани кажу да је богата пећинским накитом и да је у њој
језеро. Из једног од улаза у пећину истиче ријека Биоштица.

Гирска пећина 

Сврстава се у природна добра од великог значаја,
односно природна добра I категорије. Смјештена је на
сјевероисточним падинама планине Озрен, у селу Доње Гире,
27 километара од Сокоца. Представља хидролошки активну
пећину изворског типа са пространим главним каналом и три
споредна канала укупне дужине 1.300 метара. Вриједност
пећине је у богатом пећинском накиту, који је остао очуван у
изворном облику. Пећински стубови у главном каналу
достижу пречник и до 3 метра, а канал је испуњен и
саливима, кораљним накитом, сталактитима и драперјем.
Споредни канали су такође богати пећинским накитом, који
је на појединим мјестима толико развијен да преграђује
канале.

Мегаре

Мегара је пећина на западном рубу Гласиначког поља
у коју увире рјечица Решетница која извире испод Градца у
приградском дијелу Сокоца.Улаз у пећину је широк 12, а
висок 6 метара. На 20 метара од улаза пећина се сузава, а мало
даље има више проширења од којих је главно гувно. Дио
пећине на улазу је око 50 метара испод површине поља. У

V I I  -  П Е Ћ И Н Е

Пећина извора Биоштице

Улаз у Гирску пећину

Цијелом дужином Гирске пећине
протиче стално подземни ток

Подземне дворане и канали богатосу украшени пећинским накитом
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кориту Решетнице, која се улијевала у Мегару 1930. године
појавила се провалија, тако је рјечица почела да увире два
километра прије пећине. Вјештачким затварањем тих понора
Решетница је почела поново да увире у пећину, али 2006.
године поново се појавила провалија уз корито Решетнице,
па је нови понор настао у близни магистралног пута
Пороманија-Рогатица. Према причи мјештана Мегара је љети
и у вријеме дуже суше сува, тако да се кроз шири отвор може
ући у пространи тријем, а потом кроз уско ждријело до
простране просторије, у којој има сиге, стубова и лијепих
сталактита. Из храма се одваја узани канала, кроз који вода
отиче у шупљну стијене. Истраживач Ј. Данеш, који је
испитивао пећине на Гласинцу, претпоставља, да се подземна
вода Решетнице, која понире на Гласиначкој висоравни
појављује у Говјештици, пећини која се налазии на лијевој
страни ријеке Праче, неколико стотина метара низводно од
улаза у пећину Бањ Стијена. 

На подручју општине Соколац постоји неколико
мањих пећина које мјештани називају Магара и све су везане
за мање изворе. Једна од најљепших и до сада неиспитана је
Мегара у Новом Селу, у близини Сокоца, са мноштвом
пећинских украса и језером. У близини пута Соколац -
Кнежина налази се, такође неистражена пећина Леденица. На
десној страни улаза у пећину из стијене избија мали извор, а
у дубини пећине и током љета задржава се лед. Сличних
пећина које мјештани називају Ледница има неколико, а једна
од већих је у Гајевима код Жљебова и Студенац код села
Грбићи. У Озерковићима се налази велика, неистражена
пећина Љубојна, у којој се мјесно становништво скривало
током Другог свјетског рата, а да при том у њеним дубинама
нису се могле чути детонације авионских бомби, кад је
бомбардован улаз пећине.

Улаз у Мегару у Крњијама

Мегара у Гласинцу

Велики улаз понорске пећине
Мегаре у Гласинцу

Мегара у Крњијама - уски
пролаз води у велику дворану
пуну воде и пећинских украса
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Новакова пећина

Налази се на стрмим литицама Романије, на
надморској висини од 1.515 м. Испод Новакове пећине су
Цареве воде, најпознатије врело у широком појасу Романије.
Поред врела је водио Цариградски друм, који је једно вријеме
спадао међу најважније путеве турског царства у Босни. Име
је добила по народном јунаку Старини Новаку. Старина
Новак је историјска личност из друге половине XVI вијека,
поријеклом из Смедерева. Побјегао је у хајдуке због зулума
“проклете Јерине“. Хајдуковао је по Србији и Херцеговини,
али се најдуже задржао на Романији и као ријетко која
личност оставио у народу дубоког трага. Туристичка
дестинација почиње од ловачког дома на Мајданима или
планинарског дома у Стајни који се налази свега 4-5 км од
Пала. До пећине води планинарска стаза која је уредно
обиљежена. Стаза прво води до Новаковог врела, великог
планинског корита. Кажу да се умивањем у овом кориту
постаје пет година млађи. Пут до пећине је обиљежен и
ојачан сајлама, јер је доста стрм и тежак. Друга  маркирана
стаза, којом се много брже и лакше долази до Новакове
пећине води са подручја општине Соколац, од Црвених
стијена преко горњег дијела Романије. 

Пећина Подлипом на Кадића брду

На локалитету  Подлипом, у селу Кадића брдо, МЗ
Кнежина код Сокоца пронађени су остаци неандерталца
стари  40.000 година. Према ријечима музејске савјетнице
Земаљског музеја БиХ, Зилке Кујунџић Вејзагић, ово је један
од локалитета у БиХ, на којима је пронађена најстарија
умјетност, чиме је БиХ сврстана  у групу земаља југоисточне
Европе, које имају палеолитску умјетност.Урађен је
Приједлог Елебората за стављање под заштиту споменика
природе као природног добра од изузетног значаја  I катего-
рије, утврдио је Републички завод за заштиту културно-
историјског и природног наслијеђа. 

Завод ће овај објекат номиновати за верификацију
код Европске асоцијације за конзервацију геолошког
наслијеђа. Ово је прави споменик природе, који спада у
поткапински облик карстног рељефа са два отвора повезана
кратким каналом. Као такав је некадашње станиште људи и

V I I  -  П Е Ћ И Н Е

Пећина Старине Новака
на Романији

Улаз у Новакову пећину

Улаз у пећину Подлипом
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археолошки локалитет са материјалним доказима, те
представља археолошко геонасљеђе. На хоризонталној
стијени отвора поткапине налазе се пелеолитски цртежи
димензија 100 x 70 цм, који према резултатима истраживања
спада у најстарије на простору РС. У ископинама испред саме
пећине пронађени су остаци пећинског медвједа (Ursus
spelaeus). Геолошка грађа ширег подручја пећине Полипом
припада структурно - фацијалној  јединици Централној
офиолитској зони, гдје су поред мезозојских карбонатних
маса заступљени и седименти квартарне старости. Најстарији
седименти на овом локалитету припадају средњем и горњем
тријасу. Овдје затичете сиву, тамносиву, жућкасту и румену
боју кречњака. Квартарне творевине у околини пећине
представљају језерски седименти и седименти ријечних
тераса и алувијални наноси мале моћности.                                                              

Материјал језерских седимената је хетероген,
несортиран и представљен најчешће шљунковима,
пјесковима и глинама. Подручје засеока Кадића брдо са
кречњачком гредом, гдје се налази пећина, простире се
сјевероисточно од Гласинчког поља. У спелеолошком смислу
пећина Подлипом представља мали полукружни
хоризонтални канал укупне дужине 4 метра са двије
поткапине на крајевима, што је чини мањим поткапинским
отвором. У кречњачкој греди у којој се налази пећина
распоређено је више поткапинских отвора, који немају дубљи
продор у унутрашњост стијене, па је постојање развијених
пећинских канала искључено.

Локалитет  налазишта Подлипом откривен је
приликом ископавања археолошког налазишта Кула, којим је
руководио др Благоје Говедарица 1987. године. На једној од
поткапина на хоризонталној стијени откривен је гравирани
цртеж, за који је код мјештана постојало вјеровање да потиче
из времена витезова, који су на том мјесту оштрили сабље
пред борбу. Систематска истраживања локалитета Подлипом
настављена су 1991. године, а водила их је Зилка Кујунџић
Вејзагић из Земаљског музеја БиХ у сарадњи са студентима
археологије из Београда. Резултат је био археолошки
материјал; камене алатке и оруђа, артефакти који датирају из
доњег, средњег и горњег палеолита. Истраживања пећине
Подлипом показују да је прачовјек насељавао овај простор у
дугом временском периоду. Ово налазиште има посебан
значај за истраживање палеолита у југоисточној Европи.

Пећина Подлипом се састоји од
више окапина

Сонда ископана 1988. год. на падини
испред улаза у пећину Подлипом

Вертикални пресјек сонде из 1988.
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Близина насеља, кретања људи и животиња нарушава
исконски амбијет локалитета, па је неопходна његова заштита
и конзервација палеолитских гравура. Неопходно је
наставити археолошка истраживања на локалитету пећине
Подлипом и оближње градине Кула, посебно издвојити
пелеонтолошка истраживања, те организовати истраживања
биљног и животињског свијета на том подручју. Пећина није
спелеолошки снимана, тако да не постоји профил овог
објекта.

Треба напоменути да је др Благоје Говедарица прије
истраживања пећине Подлипом, на Кадића брду, у њеној
непосредној близини истраживао градину на локалитету који
мјештани називају Кула. Како сазнајемо од мјештана,
ископавањем се дошло до темеља колибе која је ту постојала,
те пронађено низ ситних предмета, оруђа и оружја, из тог
доба, затим посуђа из преисторијског периода. Ратна
дешавања 1991. године прекинула су даља истраживања, а
истраживачи овог простора,  Зилка Кујунџић Вејзагић и
Благоје Говедарица, живе ван БиХ.

V I I  -  П Е Ћ И Н Е

Палеолитско оруђе пронађено
поред пећине у једној сонди

Цртеж на улазу у пећину
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VIII - ПАРКОВИ
Парк бораца Романије

Спомен парк у Сокоцу изграђен је 1978. године уз
Спомен-костурницу у Сокоцу на којој су исписана имена 969
партизанских бораца погинулих на подручју општине
Соколац у другом свјетском рату. У парку су биле постављене
бисте 10 народних хероја овог краја; Пера Косорића, Милана
Шарца, Груја Новаковића, Марка Ећимовића, Данила
Ђокића, Миланка Витомира, Михајла Бјелаковића, Славише
Вајнера Чиче, Груја Новаковића и Павла Горанина. Бисте су
почетком минулог рата оштећене, а потом склоњење од даљег
пропадања. Овај простор је мјесто окупљања младих.Од
минулог рата парк је добио име Парк бораца Романије.
Укупна површина је 13.750 метара квадратних.

Парк српских бораца

Налази се у близини зграде општине Соколац уз
Централно спомен обиљежје српским борцима погинулим у
обрамбено-отаџбинском рату на ратиштима у околини
Сарајева. На овом обиљежју исписана су имена 1.250 бораца.
У оквиру овог парка изграђен је и централни градски трг.
Укупна површна је 700 метара квадратних.

Парк солунских бораца

Изграђен је крајем 2008. године постављањем
споменика српским добровољцима учесницима ратова за
одбрану Србије од 1912 – 1918. године у улици Цара Лазара.
Споменик је изграђен по узору на обиљежје српском ратнику,
које се налази испред цркве „Ружица“ на Калемегдану. На
овом споменику исписана су имена 360 добровољаца са
подручја Романије. Укупна површина 500 квадратних метара.

Остали споменици

У улици Цара Лазара налази се Спомен- соба у којој
су фотографије и лични предмети 650 погинулих бораца у
отаџбинском рату.

Спомен-костурница у Подроманији састоји се из

Парк бораца Романије

Споменик романијском борцу
и спомен костурница

Централни споменик борцима
отаџбинског рата
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два дијела. На једној су имена 13 бораца Прве пролетерске
бригаде црногорског батаљона, међу којима и народног хероја
Радована Петровића, погинулих у борби са њемачким
јединицама у селу Бијеле Воде 1942. године. Други дио је
заједничка костурница Срба, Јевреја и Муслимана из Сокоца,
Рогатице и околних села, жртава фашистичког терора
стријељених у фебруару 1942. године.Ово спомен-обиљежје
подигнуто је 1952. године, а реновирано у јулу 1973. године.
Костурницу одржава ОО СУБНОР-а Соколац. 

Спомен - костурница у Кошутици подигнута је
1962. године у знак сјећања на 70 мјештана овог села, које су
у знак одмазде стријељали у џамији припадници њемачке
војске у Другом свјетском рату.

Споменик Олги Дедијер у Дикаљима код Сокоца,
подигнут је докторици Олги Дедијер, шефу хируршке екипе
Друге пролетерске бригаде. Умрла након рањавања у бици на
Сутјесци сахрањена је у Дикаљима 1943. године. Споменик
је подигнут 1945. године. Бетонска фигура тешка око двије
тоне одољела је до данас зубу времена.

Спомен - плоча погинулим припадницима
романијске бригаде постављена је на објекту основне школе
на Равној Романији.

Спомен-чесма изграђена у Ћаваринама, у знак
захвалности погинулим борцима у Другом свјетском рату са

V I I I  -  П А Р К О В И

Парк српских бораца

Парк солунских бораца

Српски ратник
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овог мјесног подручја, реконструисана је 2008. године, на
којој је постављена спомен-плоча са именима 22 погинула
борца отаџбинског рата.

У порти цркве Светог Георгија у Соколовићима
изграђена је 2008. године спомен чесма на којој су уписана
имена пет цивилних жртава и 37 бораца погинулих у
отаџинском рату, са подручја ове мјесне заједнице.

На Војничком гробљу у Копљевићима код
Кнежине сахрањена су 53 припадника Војске РС погинула на
оловском ратишту у минулом рату.

Дјечије игралиште „Ламеле“ 

Са низом пратећих објеката од дрвета изграђено је
2009. године, на површини од  630 квадратних метара .
Слична игралишта изграђена су на исти начин у порти цркве
Светог Илије у Сокоцу и код Установе за предшколско
образовање и васпитање Соколац.Радост за малишане и родитеље

Дјечије игралиште испред
обданишта
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IX - ИЗЛЕТИШТА 

Подручје општине Соколац не обилује уређеним
излетиштима, иако многе локације ван градског насеља могу
бити мјесто за окупљање и одмор. 

Каљина - Бук

Једно од најомиљенијих састајалишта младих у
љетном периоду. На овом мјесту вода ријеке Каљине погодна
је за купање, али и све остале спортове на води.

Брезјак

Излетиште у близини Сокоца је Брезјак, простор
обрастао листопадном шумом у којој се могу наћи све врсте
гљива и шумских плодова, што привлачи љубитеље природе
и шетаче. До Брезјака води  асфалтни пут, али нису ријешени
пратећи садржаји потребни излетницима.

Парк шуме Талине

Почетком седамдесетих година прошлог вијека у
акцијама пошумљавања под садницама бора и јеле нашло се
благо узвишење Талине, које се наслања на  асфалтни пут
који из Сокоца води према Хан Пијеску.

Данас је то   изузетно атрактиван простор, испуњен
предивним примјерцима црногоричног дрвета.

У Талинама је и трим  стаза дуга 1.640 метара, којом
се, без већих напора, могу кретати и старији љубитељи
природе. Потребно је само десетак минута хода из центра
града  да би се нашли у овом прекрасном шумовитом
простору, што се ријетко може срести у другим мјестима. 

У туристичким плановима општине Соколац
посебно мјесто припада уређењу овог локалитета.

I X  -  И ЗЛ Е Т И Ш ТА

Каљински Бук

Парк шуме Талине

Трим стаза - Талине
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Млађ

Узвишење Млађ, на путу Ћаварине – Паржевићи,
посљедњих година окупља ранораниоце на првомајски
уранак. Са овог брда пружа се поглед на гласиначку
висораван и градско насеље Соколац.

Извориште и обала Биоштице

Сокочани су као мјесто за одмор изабрали и Врело
Биоштице у Малуши са много хлада и зеленила, а све лијепе
дане за одмор проводе и дуж њене обале од првих млина на
ријеци до моста у Крушевцима.

Извориште Ракитнице

На источном дијелу општине, код Војиновића кућа,
извире Ракитница. Њени извори су окупљалиште излетника.

Биоштица

Планинари на извору Ракитнице

Поглед с Млађа

Врело Биоштице
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Сликом и ријечима подсјетили смо вас на оно што можете
видјети у граду подно Романије и његовој околини.

Дођите и пустите да вам  љепота крајолика прича о себи.
То казивање ће испунити вашу душу и допунити оно што се налази
у овој малој „шареној  књизи“ на чијим страницама је само дио
оног што вам нуде људи, урбани простор општине Соколац,
планине, ријеке и равнице романијске.

„Вриједност љепоте је у бескрају њене разноликости.
Путовати, значи наћи се у одређеном и нарочитом свету”,  записао
је  Андрић. 

Тај бескрај разноликости  и нарочити  свијет срешћете на
овом простору. 

ДОБРОДОШЛИ У СОКОЛАЦ!    
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“Има народних прича које су толико општечовечанске да
заборавимо кад и где смо их чули или читали, па живе у нама као
успомена на наш лични доживљај. Таква је и прича о младићу који
је, лутајући светом и тражећи срећу, зашао на опасан пут за који
није знао куда га води. Да се не би изгубио, младић је у дебла
дрветâ поред пута засецао сикирицом знаке који ће му доцније
показати пут за повратак. 

Тај младић је оличење опште и вечне људске судбине: с
једне стране опасан и неизвестан пут, а с друге, велика људска
потреба да се човек не изгуби и снађе, и да остави за собом трага.
Знаци које остављамо иза себе неће избећи судбину свега што је
људско: пролазност и заборав. Можда ће остати уопште
незапажени? Можда их нико неће разумети? Па ипак, они су
потребни, као што је природно и потребно да се ми људи један
другом саопштавамо и откривамо. Ако нас ти кратки и нејасни
знаци и не спасу од лутања и искушења, они нам могу олакшати
лутања и искушења и помоћи нам бар тиме што ће нас уверити да
ни у чему што нам се дешава нисмо сами, ни први ни једини.” 

Иво Андрић
“Знакови поред пута”
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