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ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ У ЗАШТИТИ 
СРЕДЊОВЈЕКОВНОГ НАСЉЕЂA ПРЊАВОРСКОГ И 

ДЕРВЕНТСКОГ КРАЈА 
 

Резиме 
Средњовјековно насљеђе прњаворског и дервентског крајa, мрамори, некрополе, 

црквишта, утврђења, насеља и други материјални остаци су скоро неистражени. На-
сљеђе је само дјелимично евидентирано у археолошкој, а мање у другој научној и струч-
ној литератури. Није било покушаја научног вредновања насљеђа ни његовог увршта-
вања у историјски контекст прњаворског и дервентског краја, као ни туристичког вре-
дновања насљеђа и његовог презентовања широј јавности. Данас је насљеђе изложено 
пропадању, а све чешће и несавјесном поступању, па чак и намјерном уништавању, 
као и својатању од стране појединаца или група. 

Циљ рада је презентовање средњовјековног насљеђа прњаворског и дервентског 
краја, с освртом на смјернице за његову заштиту, на приоритетне локалитете које је 
потребно заштитити и на туристичко вредновање атрактивног насљеђа. 

Израда рада састојала се од теренских истраживања, анализе писаних историјских 
извора и стручне литературе, чиме се добила евиденција укупног насљеђа. На основу 
стања насљеђа и специфичности прњаворског и дервентског краја дате су смјернице 
заштите. На основу значаја и угрожености локалитета изабрани су приоритетни лока-
литети које је потребно заштитити. Одређени локалитети који би били атрактивни по-
сјетиоцима издвојени су за туристичко вредновање. 

Резултати истраживања показују да се у прњаворском крају налази 21, у дервент-
ском крају 33, што је укупно 54 средњовјековнa локалитета. Половина тих локалитета 
није била евидентирана у археолошкој литератури. Насљеђе је потребно заштитити пра-
вно и технички, а потребно је и подићи јавну свијест о његовом значају. Приоритетни 
локалитети које је потребно истражити и заштитити, у прњаворском крају су некропо-
ла Грдељ, црквиште Црквиште у Грабик Илови и утврђење Градина у Дренови, а у дер-
вентском крају то су некропола Гробље у Дажници, манастириште у Детлаку и утврђе-
ње Град. Ови локалитети су и туристички атрактивни.  

Прњаворски и дервентски крај богати су средњовјековним насљеђем. Потребно је 
наставити с истраживањем тог насљеђа, појачати мјере заштите од локалног до репуб-
личког нивоа, али и презентовати насљеђе широј јавности кроз туризам. 

Кључне ријечи: средњовјековно насљеђе, прњаворски крај, дервентски крај, мје-
ре заштите, туристичка валоризација. 

*** 
Прњаворски и дервентски крај налазе се у средишњем дијелу сјеверне 

Босне, а раздвајају их ријека Укрина и рјечица Јадовица. Сјевероисточно, 
прњаворски крај се простире до обронака Мотајице, сјеверно до Цареве Горе, 
југозападно до рјечице Турјанице, а јужна граница су крајњи обронци Љубића. 
Дервентски крај је брдовит простор који се уздиже од ријеке Саве на сјеверу 
према планини Крњин на југу. Сјеверозападна граница су обронци планине 
Мотајице, источну границу чине обронци планине Вучијак, а сјевероисточну 
Ивањско поље. 

Повољни природни и климатски услови позитивно су утицали на контину-
итет насељености прњаворског и дервентског краја. Насељеност је потврђена 
бројним археолошким локалитетима од палеолита до данас. 
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Историјат 

Средњовјековна историја прњаворског и дервентског краја није детаљно 
проучена, а писаних извора из тог периода скоро да и нема.  

Са сигурношћу се може рећи да су ти крајеви имали гранични положај 
између Босне на југу и Угарске на сјеверу, што је често имало за посљедицу 
промјену граница, али је том подручју давало и неодређен статус у односима 
између те двије земље. 

Територијално-административно прњаворски и дервентски крај припада-
ли су земљи Усоре и Соли. Крајем 13. и почетком 14. вијека простор је припао 
Србији, јер је краљ Драгутин (1282–1314) као мираз добио од угарског краља 
на управу Усору и Соли. Могуће је да су у том периоду настали православни 
манастири тих подручја Липље, Ступље, Детлак и Осовица, а име Прњавор 
настало је од општег назива за насеља изграђена на манастирској земљи. 

У прњаворском крају, у писаним документима, помиње се мјесто под име-
ном Лишница у Усори, за које историчари претпостављају да је то данашње 
мјесто Лишња.1 У граду Лишница на Усори краљ Остоја написао је 1399. годи-
не Повељу Дубровчанима2 и Писмо Дубровчанима о српском дохотку3. 

Поједини историчари сматрају да се у том периоду на подручју прњаворс-
ког краја налазила жупа Глаж, зато што се наводи да је град Глаж био на гра-
ници са Усором in metis Wzore. Тако је, на примјер, Ђоко Мазалић град Глаж 
тражио на подручју низ Укрину, на потезу неколико градина.4 Град Глаж био 
је центар жупе Глаж и у повељи краља Стефана Томаша из 1446. године наво-
де се град Глаж и Срида варош5 и остала села ове жупе6 која би се могла пове-
зати са многим данашњим топонимима тог подручја. С друге стране, поједини 
историчари град Глаж смјештају на подручје општине Градишка, тј. на лијеву 
страну ријеке Врбас.7 

Прњаворски крај пао је под турску власт у периоду између пада Јајачке 
бановине 1528. године и Кобаша око 1536. године. Прњаворски крај полови-
ном XVI вијека административно је припадао Кобашком кадилуку,8 а крајем 
XVII вијека, прњаворски крај припадао је кобашко-которској и бањалучкој 
капетанији. 

Из писаних извора у дервентском крају се помињу сљедећа мјеста: Жупа 
Укриница, која се налазила у доњем току Укрине и Жупа Модрина, која се на-
лазила око Укрине;9 Owar, средњовјековни град налазио се на мјесту данашње 
                                                 
1  Михаљчић Р., Писмо краља Стефана Остоје Дубровчанима о српском дохотку, Грађа о прош-

лости Босне, II, АНУРС, Бања Лука, 2008, 127; Марко Вего Лишницу смјешта уз ријеку Лишни-
цу и град Маглај, Vego M., Naselja bosanske srednjovjekovne države, Sarajevo, 1957, 68 i 72. 

2  Михаљчић Р., Повеља Стефана Остоје Дубровчанима, Грађа о прошлости Босне, I, АНУРС, 
Бања Лука, 2008, 123–135. 

3 Михаљчић Р., Писмо краља Стефана Остоје Дубровчанима о српском дохотку, Грађа о 
прошлости Босне, II, АНУРС, Бања Лука, 2008, 123–127. 

4   Mazalić Đ., Gdje je ležao grad Glaž?, Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo, 1949–50, 224. 
5   Крај Кулаша се налази село Осредак са великом средњовјековном некрополом. 
6   Miklosich F., „Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii”, Viennae, 
    1858, 438–440. 
7   Мргиђ-Радојчић Ј., Доњи Краји, Крајина средњовековне Босне, Београд 2002, 249–256; Благојевић 

М., Северна граница босанске државе у XIV веку, Босна и Херцеговина од средњег века до но-
вијег времена, Београд 1995, 59–76. 

8  Kreševljaković H., Kapetanije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1980, 159. 
9  Ивић А., Грађа за српску историјску географију, Гласник географског друштва, 1922, 7-8. 
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Дервенте и био је сједиште жупе De Vetri castro, а уз тај град 1408. године са-
грађено је утврђење Novum castrum, односно Vivar, а 1414. године и Castellani 
de Wynov;10 Браник се помиње 1408. године – тачан локалитет никада није ут-
врђен;11 Дубочац се помиње у повељама из 15. вијека и на првој угарској кар-
ти Tabula hungariae рађеној прије 1528. године; Дервента се наводно први пут 
помиње 1473. године, али то није научно утемељено;12 Детлак се помиње у 
Детлачком евхологиону писаном 1628. године, а на њему се заснива претпо-
ставка постојања манастира Детлак.13 

Сјеверни дио дервентског краја у првој половини 16. вијека налазио се у 
саставу посједа славонских великаша Бериславића.14 Дервентски крај пао је 
под турску власт 1536. године, а пописом из 1570. године добија се комплетан 
увид у распоред насеља и број становника. Доборска нахија, којој је припадао 
највећи дио дервентског краја, бројала је 20 насељених мјеста, 10 чифлука и 4 
мезре, а према попису из 1604. године 51 насељено мјесто.15  

Средњовјековни локалитети 
Иако историјски писани извори који говоре о прњаворском и дервент-

ском крају нису бројни, потврду постојања већих концентрација становниш-
тва у средњем вијеку потврђују материјални остаци на 54 локалитета. 
Прњаворски крај 
1. Боровац, Кулаши. Некропола. На десној обали Велике Укрине, западно од 

Мрке ријеке и Лукића кућа, сачувано је неколико мрамора у облику плоча.16 
2. Варош, Кремна. Насеље. На већој површини, на лијевој обали Укрине, на-

супрот средњовјековном утврђењу Град, с десне стране Укрине, обрадом 
земље локалитет је уништен и понекад се само нађе понеки обрађен кам-
ен.17 Изнад, на брду, у оквиру актуелног православног гробља, налази се 
црквиште звано Црквина – Грмчаре. Видљив је плато на коме је била црк-
ва, а има и остатака ломљеног камена на површини земље. У рушевинама 
те цркве пронађени су копље и звјездица са дискоса.18 

3. Градина, Дренова. Утврђење. На узвишењу изнад ушћа Мравице у Вија-
ку видљиви су остаци зидова, ломљеног камена и опкопа. 

4. Градина, Штрпци. Утврђење. На брежуљку на лијевој обали Укрине, неда-
леко од ушћа Вијаке у Укрину налазили су се остаци зидова грађени од 
земље и ломљеног камена. Локалитет је оштећен изградњом рибњака.19  

5. Грдељ, Кулаши-Осредак. Некропола. На актуелном православном гробљу 
налази се већи број мрамора аморфног облика, као и један број лијепо об-

                                                 
10 Одић Д., Дервентa кроз вијекове, Дервентски лист, Дервента, 2008, 11-12. 
11 Vego M., Naselja bosanske srednjovjekovne države, Svjetlost, Sarajevo, 1957, 19. 
12 Handžić A., Postanak i razvitak Dervente u XVI stoljeću, Sarajevo, 1974. g. 
13 Тутњевић С., На трагу манастира Детлак, Свет Књиге, Београд, 2008. 
14 Karabić M., Hrvatsko plemstvo u borbi protiv Osmanlija – Primjer obitelji Berislavića Grabarskih iz 

Slavonije, 2006. 
15  Handžić A., Postanak i razvitak Dervente u XVI stoljeću, Sarajevo, 1974. g.  
16  Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo, 1988, 47.  
17  Basler Đ., Topоgrafska građa, A) Ivanjsko polje (Bosanski Brod), B) Gornji tok Ukrine (Kulaši-Kremna), 

Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo, 1952, 424. 
18 „Први шематизам православне српске митрополије Бањалучко-Бихаћке за годину 1901“, Бања 

Лука, 2001, 253. 
19 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo 1988, 50; Монографија, Осиња, Мјесна 

заједница Осиња, Осиња, 1982, 14. 
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рађених плоча. Некропола се уништава, тако што се аморфни мрамори 
ваде приликом нових сахрањивања и гурају низ падину, па се могу прона-
ћи у подножју – у оближњој шуми. На овом гробљу пронаћен је и мрамор у 
облику кубета са натписом на којем се потписао дијак кнеза Хрватина.20 
Тај споменик се налази у Завичајном музеју у Добоју. 

6. Гробље, Горња Илова. Некропола. На актуелном православном гробљу на-
лазе се три велика мрамора у облику сандука, оријентисани исток-запад. 
Један мрамор је дјелимично полупан. Уз те мраморе налазио се још један 
кога је мјештанин села одвезао својој кући.  

  
7. Гробље, Палачковци. Некропола. На православном гробљу покрај цркве 

брвнаре налази се неколико мрамора у облику сандука.21 
8. Грчко гробље, Доња Илова. Некропола. У актуелном православном гроб-

љу, смјештеном изнад Укрине и притоке Вијаке сачувана су два мрамора у 
облику сандука.22 

9. Грчко гробље, Поповићи. Некропола. Локалитет народ назива Грчко гробље.  
10. Иванов или Кужни гроб, Кулаши. Некропола. Источно од Селишта у Ку-

лашима, према потоку, налази се веома грубо обрађен усправан мрамор.23 
11. Јанковића градина, Укрина – Стара Дубрава. Утврђење. На доминантн-

ом бријегу изнад Велике Укрине налазе се остаци зидова и темеља већег 
утврђења. Са тог мјеста било је могуће контролисати пролаз и читаву доли-
ну уз ријеку. 

12. Краљев сто, Горња Лепеница. Некропола. На брду Краљевац налазе се два 
мрамора, један у облику сандука који је изваљен али није оштећен и други 
у облику  плоче. 

13. Крчевина, Доњи Вијачани. Црквиште. На узвишењу са десне стране Ву-
ковог потока који дијели Доње Вијачане од Дренове, налажено је много лом-
љеног камена, па мјесто није орано. Према предању, ту се налазила црква. 

14. Митровиште – Џиновско гробље, Палачковци. Некропола. Источно од 
православне цркве, 600 метара даље, била су сачувана три мрамора. На-
род је то називао Џиновско гробље.24 

                                                 
20 Vego M., Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hecegovine, IV, Sarajevo, 1970, 94–97. 
21 Bešlagić Š., Stećci, kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 101. 
22 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo, 1988, 51. 
23 Basler Đ., Topоgrafska građa, A) Ivanjsko polje (Bosanski Brod), B) Gornji tok Ukrine (Kulaši-Kremna), 

Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo, 1952, 424. 
24 Bešlagić Š., Stećci, kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 101. 
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15. Мрамор, Кокори. Некропола. На граници између Кокора и Чивчија, уз пут, 

сачуван је мрамор у облику сандука, а са једне стране мало је оштећен. 
Лијепе је обраде, што га чини у најљепшим мрамором прњаворског краја.  

16. Мраморје, Горњи Вијачани. Некропола. На њиви званој Мраморје, са ли-
јеве стране путу који води ка Ђурђевића гробљу, налазе се два мрамора. 

17. Подгајци, Штрпци. Некропола и црквиште. На лијевој страни Укрине, на 
истуреном узвишењу, са сјеверне стране православног гробља налажени су 
остаци обрађеног камена приликом орања. На локалитету се налази и мра-
мор. Један мјештанин свједочи да је мромор помјерен током орања и да су 
испод њега нађени остаци костију и сребрни ланчић који је изгубљен.25 

  
18. Римско гробље, Доњи Смртићи. Некропола. Сачуван један мрамор у об-

лику сандука.26 
19. Силоси, Прњавор. Насеље. На мјесту гдје се ријека Лишња улијева у Вија-

ку пронађени су археолошким ископавањем остаци из касног неолита.27 
Даљим истраживањем пронађени су остаци насеља са црквом. Локалитет 
је уништен изградњом силоса. 

                                                 
25 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo, 1988, 49. 
26 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo, 1988, 54. 
27 Graljuk B., Krčevine – Silosi, Nadlugovi, Prnjavor, Zbornik I, Arheološka problematika zapadne Bosne, 

Arheološko društvo BiH, Sarajevo, 1983, 27–29. 



 

 148 

  
20. Црквиште, Грабик Илова. Некропола и црквиште. На њиви, приликом ор-

ања налажено је пуно ломљеног и тесаног камена. Према предању, на том 
мјесту постојала је црква, а њива се у катастру назива Црквиште. На обли-
жњем актуелном православном гробљу налази се један потонули мрамор. У 
непосредној близини локалитета, у шуми, налази се лијепо обрађено каме-
ње квадратног облика у коме се налазе четвртаста удубљења намијењена 
за дрвену конструкцију. Камење је довезено са оближњег Милановог брда.  

21. Црквиште, Лађевци. Некропола и црквиште. На православном гробљу 
налази се више од петнаест аморфних мрамора, а мјештани наводе да је 
већи број мрамора одвезен са локалитета. Назив и конфигурација локали-
тета упућују на постојање црквишта. 

Дервентски крај 
1. Баница, Босански Дубочац. Некропола. На 700 метара ниже од центра се-

ла, на брежуљку изнад Саве налазе се сачувана два мрамора у облику сан-
дука, од којих је један исписан.28 

2. Бегов гај, Горња Лупљаница. Некропола. На актуелном православном гро-
бљу налази се сачуван мрамор, облика плоче, који је једном трећином уто-
нуо у земљу.29 

3. Вишњица, Појезна. Некропола. На старом православном гробљу, недалеко 
од актуелног, постоји већи број мрамора. Приликом копања јарака, уз гроб-
ље, пронађене су гробнице са костурима.30 

4. Град, Брестово. Утврђење. На стрмој ниској стијени повише десне обале 
Укрине постоји веома добро сачувана грађевина потковичастог облика од 
23 м дужине и 13 м ширине. Састоји се од округлог торња и четвртастог 
пригратка. Видљив је и опкоп око утврђења, у непосредној близини су из-
вор воде и каменолом из кога је узиман грађевински материјал.31 

                                                 
28 Basler Đ., Topоgrafska građa, A) Ivanjsko polje (Bosanski Brod), B) Gornji tok Ukrine (Kulaši-Kremna), 

Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo 1952, 419; Nedić M., Spomenici bosanski, Arhiv za povjesnicu 
jugoslovensku, Zagreb, 1857,148; Vuletić-Vuksanović V., Starobosanski natpisi u Bosni i Hercegovini, 
Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva, Zagreb, 1887, 5. 

29 Кљајић Д., Горња Лупљаница – Антропогеографска истраживања насеља, II научно-стручни скуп 
студената са међународним учешћем: Студенти у сусрет науци, Студентски парламент 
Универзитета у Бањој Луци, књига сажетака, стр. 44, Бања Лука, 2009. 

30 По казивању Савка Пећића Песе (љето 2009). 
31 Basler Đ., Topоgrafska građa, A) Ivanjsko polje (Bosanski Brod), B) Gornji tok Ukrine (Kulaši-Kremna), 

Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo, 1952, 424; Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, 
Sarajevo, 1988, 64. 
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5. Градина, Куљеновци. Утврђење. На брду, које се одваја од масива Марков-
ца, налажени су остаци утврђења, са дубоким прокопима с обје стране.32 

6. Гребљице, Босански Дубочац. Некропола. Касносредњовјековна некропо-
ла с укопима који трају до 16. и 17. вијека.33 

7. Гробље, Агићи. Некропола. На актуелном православном гробљу налази се 
сачуван мрамор у облику плоче.  

  
8. Гробље, Дажница. Некропола. На актуелном православном сочаничком 

гробљу налази се већи број аморфних мрамора и мрамора у облику стела. 
9. Гробље, Мала Сочаница. Црквиште. У извјештају из 1637. године помињу 

се остаци старе цркве, али крајем 19. вијека нису пронађени.34  
10. Гробље, Плехан. Црквиште. Југозападно од гробља до краја 19. вијека 

били су темељи цркве.35 
11. Гробље, Црнча. Некропола. На актуелном православном гробљу налазе се 

два мрамора у облику плоча, један поред другог. 
12. Гробљиште, Осиња. Некропола. На повећем узвишењу изнад рјечица 

Ојданица и Осињица донедавно се налазио већи број мрамора, а данас је 
само један сачуван. Претпоставља се да је то „Маџарско гробље“.36  

13. Грчка црква, Појезна. Црквиште. На старом православном гробљу била је 
црква коју су запалили сејмени.37 

14. Грчко гребље, Брестово. Некропола. У активном православном гробљу, на 
повишем положају, налазе се 3 мрамора облика сандука.38 

15. Дервента, Дервента. Насеље. На више мјеста на падини налажени су дије-
лови масивних супструкција. На мјесту Црквиште пронађене су супструк-
ције цркве из 16. или 17. вијека. У потоку подно Црквишта нађен је новац 
краља Сигисмунда. Некропола се налазила ближе обали Укрине. Видљиви 
су остаци прелаза преко ријеке Укрине, изведени од плетара и камена, од-
носно моста грађеног 1575. године.39 

                                                 
32 Basler Đ., Topоgrafska građa, A) Ivanjsko polje (Bosanski Brod), B) Gornji tok Ukrine (Kulaši-Kremna), 

Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo, 1952, 419. 
33 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo, 1988, 65. 
34 Monografija, Plehan, Slovoznak, Plehan, 1985, 15. 
35 Monografija, Plehan, Slovoznak, Plehan, 1985, 15. 
36 Пећић С., Дервентске каскаде: Животок,Библиотека монографије, Бања Лука, 2008, 117. 
37 Монографија, Осиња, Мјесна заједница Осиња, Осиња, 1982, 16. 
38 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo, 1988, 65; Bešlagić Š., Stećci, kataloško-

topografski pregled, Sarajevo, 1971, 133. 
39 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo, 1988, 63. 
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16. Дубочац, Босански Дубочац. Насеље. Приликом поправка џамије из 17. 

или 18. вијека, пронађене су супструкције са сводовима, највјероватније 
остаци средњовјековног утврђења срушеног и напуштеног 1718. године. У 
самом насељу, у потоку Дубочац и на узвишењу званом Маџарско гробље 
налажене су жељезне стрелице средњовјековног типа.40 

  
17. Каурска обала, Горња Лупљаница. Насеље. На постору Каурске обале на-

лазили су се остаци насеља с некрополом коју народ зове Каурско гробље, а 
испод њега остаци цркве које народ зове Црквиште.41  

18. Манастириште, Доњи Детлак. Манастириште, некропола, монашка ис-
посница и амбарине. На мјесту данашње цркве Светог Илије у 14. вијеку 
налазио се манастир. Некропола са сачуваним мрамором монаха или друг-
ог црквеног достојника налази се западно од цркве. Mонашка испосница 
налази се 150 метара западно од цркве. Амбарине су рупе у кречњаку у 
облику ћупа а служиле су као остава за храну.42 

19. Марковац, Доњи Детлак. Некропола. У засеоку Дујаковића, приликом гра-
дње куће уништено је неколико гробова. Украсни метални предмети и пер-
ле, који су пронађени археолошким ископавањем, нису сачувани. Прили-
ком сондажног ископавања, откривена је зидана рака оријентисана С – Ј, 

                                                 
40 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo, 1988, 63. 
41 Питања за сакупљање  историјско-топографског градива, Фолклорни архив Земаљског музеја, 

бр. 13546/1696; Палавестра В., Хисторијска народна предања у околини Дервенте, Гласник 
ЗМС, Етнологија, Сарајево, 1978. године стр. 121–130. 

42  Тутњевић С., На трагу манастира Детлак, Свет Књиге, Београд, 2008. 
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а пронађени су прстен, дугмад, украсна плочица и нож, који датирају из 
друге половине 14. вијека. Мрамори су сви, осим једног, уништени.43 

20. Мезерлуци, Велика. Црквиште. Са сјеверозападне стране џамије, до краја 
19. вијека, били су изнад земље сачувани зидови цркве.44 

21. Мрамор, Осиња. Некропола. У актуелном православном гробљу све до пред 
II свјетски рат били су мрамори, који данас нису сачувани.45  

22. Мрамор, Церани. Некропола. На актуелном православном гробљу налази-
ли су се мрамори који данас нису сачувани.46 

  
23. Сватовско гребље, Велика Сочаница. Некропола. У актуелном православ-

ном гробљу у засеоку Ђукићи, налазила су се два споменика у облику стеле, 
а данас само један. На широј страни плитким урезивањем назначена је 
крива сабља, а на бочним странама сјекира и кратки мач или дужи нож.47 

24. Сватовско гребље, Мишинци. Некропола. На јужној страни узвишења на 
којем је данашње сеоско гробље налазе се четири мрамора у облику стела, 
од којих је један исписан ћирилицом на бочној страни, а у тексту се спо-
миње цар Сулејман.48 

25. Ћелар, Живинице. Некропола и црквиште. На старом православном гроб-
љу налазе се мрамори од којих је један величине 130 x 40 x 16 исписан ћи-
рилицом, а у тексту се помињу Петар који је ту сахрањен и Лазар који га је 
сахранио. Према предању, на том мјесту налазила се црква – ћелија, а мјес-
то се још назива и Црквиште.49 

26. Цер, Мишинци. Некропола и црквиште. Приликом насипања цесте Сара-
јево–Брод 1880. године прекопано је старо гробље, а темељи цркве су се 
добро распознавали.50 

27. Црквина, Горња Лупљаница. Црквиште. У шуми Шаркан налазили су се 
остаци старе цркве.51 

                                                 
43 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo, 1988, 67; Vučković P., Grobni nalaz iz 

Detlaka kod Dervente, Članci i građa za kulturnu istoriju Istočne Bosne, X, Tuzla, 1973, 69; Bešlagić 
Š., Stećci, kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 132. 

44 Палавестра В., Хисторијска народна предања у околини Дервенте, Гласник ЗМС, Етнологија, 
Сарајево, 1978. године стр. 121–130; Monografija, Plehan, Slovoznak, Plehan, 1985, 15. 

45 Монографија, Осиња, Мјесна заједница Осиња, Осиња, 1982, 15. 
46 Монографија, Осиња, Мјесна заједница Осиња, Осиња, 1982, 15. 
47 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo ,1988, 68. 
48 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo, 1988, 68; Monografija, Plehan, Slovoznak, 

Plehan, 1985, 16. 
49 Monografija, Plehan, Slovoznak, Plehan, 1985, 15. 
50 Monografija, Plehan, Slovoznak, Plehan, 1985, 15. 
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28. Црквина, Куљеновци. Некропола и црквиште. На врху брда Марковац, у 
љетном периоду још увијек се назиру остаци цркве са полукружном апси-
дом према истоку. Дванаест аморфних мрамора било је поваљано око црк-
ве, а касније употребљено за градњу католичке капелице која је подигнута 
у средини некадашње цркве.52 

29. Црквине, Велика Сочаница. Некропола и црквиште. На врху доминант-
ног брда Три крушке налазило се гробље које је уништено експлоатацијом 
бијеле земље, и темељи цркве које је власник земље повадио.53 

30. Џигеровац, Дријен. Некропола. На актуелном православном гробљу, на 
пространом платоу изнад долине Укрине, налазила су се два мрамора, од 
којих је до данас сачуван један, у облику великих стела на којим је скоро 
читава једна страна испуњена пластичном представом крста.54 

31. Џиновско гребље, Доњи Детлак. Некропола. На гребену дугачке косе, која 
благо пада према долини Укрине, налазила се скупина мрамора која је уни-
штена. Приликом дубоког орања наилази се на гробове. Мрамор у облику 
сандука, са те некрополе, веома је оштећен и бачен је у оближњој шуми.55 

32. Шећеров гроб, Доња Лупљаница – Горњи Церани. Некропола. На мањем 
кречњачком брежуљку налазило се старо гробље.  

33. Шипрачко гробље, Поље. Некропола. На актуелном православном гробљу 
сачуван је аморфни мрамор, који је већим дијелом утонуо у земљу. Мјеш-
тани тврде да на њему постоји шара у облику крста, али је она већ нестала 
под земљом.56 

Заштита насљеђа 
У оквиру постојеће правне регулативе Републике Српске треба заштитити 

средњовјековно насљеђе прњаворског и дервентског краја. Основне смјерни-
це заштите културних добара, у које спада и средњовјековно насљеђе тих кра-
јева, дате су у Закону о културним добрима РС, Закону о локалној самоуправи 
РС, статутима општине Прњавор и Дервента и другим правним актима. 

Такође, основна опредјељења заштите културних добара дата су у доку-
ментима друштвене праксе, Просторном плану РС и Урбанистичком плану 
Дервенте. Просторним планом РС дата су основна начела заштите и планира-
ња насљеђа историје и културе, а предвиђене су и израде регистра културних 
добара, гдје би били евидентирани локалитети и дат увид у њихово стање, као 
и израда одговарајуће документације. 
                                                                                                                                            
51 Питања за сакупљање историјско-топографског градива, Фолклорни архив Земаљског музеја, 

бр 13546/1696; Палавестра В., Хисторијска народна предања у околини Дервенте, Гласник 
ЗМС, Етнологија, Сарајево, 1978. године, стр. 121–130. 

52 Basler Đ., Topоgrafska građa, A) Ivanjsko polje (Bosanski Brod), B) Gornji tok Ukrine (Kulaši-Kremna), 
Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo, 1952, 417–418; Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, 
Sarajevo, 1988, 62 

53 На основу описа Бранка (Васкрсија) Китоњића, неспорно је да су се на том мјесту налазили 
мрамори у облику плоча и темељ православне цркве (улаз био са запада) чије камење је Бранко 
повадио 50-тих година 20 вијека и продао Јови Рашићу, код кога се и данас налазе. Локалитет 
се у катастру зове Црквена.  

54 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo, 1988, 64; Палавестра В., Хисторијска 
народна предања у околини Дервенте, Гласник ЗМС, Етнологија, Сарајево, 1978. 121–130. 

55 Аrheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 2, Sarajevo, 1988, 64.; Филиповић М., Прилози 
етнолошком познавању сјевероисточне Босне, АНУБИХ, Сарајево, 1969; Bešlagić Š., Stećci, 
kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971. 

56 Basler Đ., Topоgrafska građa, A) Ivanjsko polje (Bosanski Brod), B) Gornji tok Ukrine (Kulaši-Kremna), 
Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo, 1952, 420. 
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За подручје општине Прњавор у току је израда просторног плана у коме ће 
се наћи и средњовјековно насљеђе прњаворског краја. Ту студију ради „Про-
јект“ из Бање Луке.  

За подручје општине Дервента у току је израда студије Валоризација кул-
турно-историјског и природног насљеђа, коју ради Републички завод за зашти-
ту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске из Бање Луке.  

Техничка заштита тог насљеђа подразумијева радове на конзервирању, 
рестаурацији, реконструкцији, ревитализацији и презентацији.  

Конкретне мјере које се односе на насљеђе прњаворског и дервентског 
краја су: контрола свих активности од стране надлежних институција, забра-
на коришћења насљеђа у сврхе које нису у складу са његовом природом и трај-
на обавеза имаоца права и обавеза над насљеђем да са посебном пажњом чу-
ва и одржава споменик културе. 

Заштита подразумијева и подизање и развијање свијести јавности о ври-
једностима средњовјековног насљеђа прњаворског и дервентског краја, као и 
пријетњама том насљеђу. Зато би било неопходно проводити образовне актив-
ности кроз основне и средње школе, гдје би се младе генерације упознале с 
насљеђем, његовим значајем за разумијевање прошлости и његовим неприја-
тељима. Носиоци тих активности могли би да буду туристичке организације 
Прњавора и Дервенте, као и Завичајни музеј и Културни центар из Дервенте. 
Потребно је кроз медије К3 – прњаворска телевизија, и Дервентски лист, редо-
вно извјештавати јавност о проналажењу нових локалитета, њиховом значају, 
заштити и лошим примјерима њиховог уништења. 

Приоритети у заштити 
Средњовјековни локалитети прњаворског и дервентског краја најчешће се 

налазе у запуштеном стању. О њима се не води брига у смислу уређења, одр-
жавања или чувања. Због немогућности, како институционалне и кадровске, 
тако и локалне заједнице да заштити ове локалитете, они ће још дуго бити пре-
пуштени сами себи, али и остављени на милост и немилост људи тих крајева.  

На основу значаја одређених локалитета, као и њихове уништености, пот-
ребно је у што скоријем времену истражити, а потом и заштитити, на подручју 
прњаворског краја некрополу Грдељ, црквиште Црквиште у Грабик Илови и 
утврђење Градина у Дренови, а у дервентском крају некрополу Гробље у Даж-
ници, манастириште Детлак и утврђење Град. 

У дервентском крају археолошка истраживања раде се на локалитету 
Манастирише у Доњем Детлаку, на подлокалитетима Амбарине и Пећина. 
Истраживања, а потом и заштита овог локалитета биће настављена у оквиру 
Унесковог програма Унапређење културног разумијевања у БиХ, а под окри-
љем, а пројекат ће провести Завод за заштиту културно-историјског и природ-
ног насљеђа Републике Српске. 

Осим наведених средњовјековних локалитета, потребно је истражити и 
проучити мјеста која по свом називу казују да се ради о средњовјековном нас-
љеђу. Тако имамо у дервентском крају Црквиште (Буковица) и Попови гробови 
(Пјеваловци), Маџарско црквиште (Мишковци) и на подручју Мотајице Ђидо-
ви (Босански Кобаш), Гробљанска Коса (Горња Лепеница), Црквиште, Мра-
мор, Грдељ, Клепалиште. 
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Туристичка валоризација 
Највећу пажњу туриста могли би да привуку локалитети у непосредној 

близини бање Кулаши. То су некропола Грдељ са већим бројем мрамора, Ива-
нов-кужин гроб, локалитет Варош који би претходно требало истражити и за-
штитити и утврђење Град и некропола Грчко гробље који се налазе у оквиру 
дервентског краја.  

Бања Кулаши, иако највећи туристички центар прњаворског краја који 
годишње посјети велики број страних и домаћих туриста, нема садржаја који 
би употпунили бањски производ. Зато је потребно изнаћи средства да се сред-
њовјековни локалитети истраже и заштите, а потом и презентују посјетио-
цима који долазе у те крајеве. 

У оквиру дервентског краја тренутно се истражује локалитет Манастири-
ште, а потом ће услиједити и заштита овог локалитета. У непосредној близини 
Манастиришта налазе се још два средњовјековна локалитета, Марковац и 
Џиновско гробље, која је потребно уврстити у туристичку понуду Детлака. 

Закључак и препоруке 
Истраживањима средњовјековног насљеђа прњаворског и дервентског 

краја потврђена су 54 локалитета, од тога 30 некропола, 7 некропола и црк-
вишта, 6 црквишта, 5 утврђења, 5 насеља и 1 манастириште. 

Некрополе су најбројније средњовјековно насљеђе и заступљене су на више 
од половине локалитета. Најчешће су везане за актуелна православна гробља, 
а чести називи некропола су гребље, грчко или каурско гробље, мрамор, сва-
товско гробље, попови гробови и друго.  

Црквишта и манастириште спадају у ред непроученог, а у ранијим истра-
живањима занемареног средњовјековног насљеђа. Ово насљеђе свједочи о ве-
ома развијеном вјерском животу на овим подручијима у периоду средњег ви-
јека. Његово лоцирање, проучавање и археолошка истраживања даће одгово-
ре на многа вјерска и етничка питања ових простора. 

Утврђења и насеља су најмање заступљено насљеђе, али и највише униш-
тавано током ратова, а и касније због одношења камена као грађевинског ма-
теријала. 

У циљу заштите овог насљеђа, неопходно је пронаћи конкретне стручне, 
правне, финансијске и друге мјере, али и укључити све институције, установе, 
НВО, стручњаке, од локалног до републичког значаја, да стану у заштиту овог 
непроцјењивог блага. 

Неопходно је израдити и каталошко-топографски преглед насљеђа, са кон-
кретним мјерама заштите. 

Туристички би требало вредновати, у прњаворском крају, насљеђе које се 
налази недалеко од туристичког центра бање Кулаши, а то су некропола 
Грдељ, Иванов-кужин гроб, локалитет Варош, а ту су и утврђење Град и не-
кропола Грчко гробље које се налазе у оквиру дервентског краја. У дервен-
тском крају ускоро ће бити истражен и заштићен локалитет Манастириште, а 
потом ће бити увршћен у туристичку понуду дервентског краја. 




