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Нада Јовановић, проф. 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈСКА ЗБИРКА СРЕБРЕНИЦА 
 

ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА КРЕИРАЊЕ  
РАДНИХ МЈЕСТА КРОЗ ПОДСТИЦАЈ   

РАЗВОЈУ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА 
 

У преамбули Конвенције о заштити археолошког насљеђа, коју је Савјет 
Европе усвојио 1969. г. а допунио 1992. г., стоји: “Археолошко насљеђе је из-
вор европског колективног сјећања и као такво од заједничког интереса за 
цјелокупно људско друштво.“  

Визија тима који већ дужи низ година промовише подручје Сребренице 
као подручје с изузетним природним богатствима јесте да туристима понуди 
широку лепезу туристичке понуде, а тиме локалној заједници створи предис-
позиције за развој предузетништва, а самим тим и креирање радних мјеста.  

Овакав модел синергије туристичких потенцијала Општине Сребреница 
представља један од најбољих начина који може допринијети одрживом раз-
воју и омогућити добре и перспективне услове за живот и рад становника у 
региону.  

Општина Сребреница обухвата средишње рубно подручје источног дијела 
Републике Српске и БиХ, површине 533,4 км2, а источни дио силази на Дри-
ну, која је, истовремено, и граница са Србијом. Чињеница да дио општине 
Сребреница силази на ријеку Дрину отвара додатне могућности за проши-
рење туристичке понуде као и перспективу за успостављање прекограничне 
сарадње. У прилог наведеном иде и чињеница да је Република Српска дони-
јела Стратегију развоја туризма, чиме је нагласила значај улагања у туристич-
ку понуду, нарочито у недовољно развијеним подручјима, са нагласком на 
специфичностима локалних, аутохтоних, као и етно садржаја у свим области-
ма туристичко-угоститељске презентације. 

Као постојеће моделе за развој туризма издвајамо: 
1. Културно-историјско насљеђе Сребренице; 
2. Шеталиште Губер /Могућности искоришћења Губер воде/пунионица –  

флаширање 
3. Могућности искоришћења ловно-риболовног капацитета за развој туризма 
4. Могућности развоја туризма на језеру Перућац 
5. Изградња етно села осаћанског типа на обали ријеке Дрине и језера Пе-

рућац/ прекогранична сарадња 
1. Културно-историјско насљеђе – Municipium Malve(n)siaтium Скелани 

Прошло је 112 година од када је Карло Пач, аустроугарски министар фи-
нансија и велики заљубљеник у истраживање старина вршио ископавања на 
Скеланима али није пронашао ни мозаике ни централне римске, богато укра-
шене, грађевине, али је открио ранохришћанску базилику и 80 римских спо-
меника са епиграфским натписима. Велика поплава, када се Дрина излила и 
промијенила и ток воде и рељеф овог краја, онемогућила је овог страсног ис-
траживача да све пронађено однесе у Беч. У подземној скривници Ф одјеље-
ња ранохришћанске базилике ово богато културно-историјско насљеђе чека-
ло је дуги низ година, да би 2008. године, захваљујући иницијативи Народне 
библиотеке Сребреница и средствима Владе Републике Српске, као и дргоцје-
ном човјеку какав је археолог г. Мирко Бабић, угледало свјетло дана у свој 
својој необичности и љепоти. Откривен је читав један ишчезли свијет са згра-
дама, улицама, управљачима, занатлијама, обичајима, украсима итд. 
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Археолошко истраживање је трајало од 1. 9. 2008. г. до 15. 10. 2008. г. 
Откривен је Муниципијум Малве(н)зијацијум у Скеланима, древни ри-

мски град из 1. и 2. в.н.е., средиште источне регије Провинције Далмација. 
Откривене су: 1. Царска палата, 2. Двије ранохришћанске базилике са 

скривницом споменика, 3. Вила рустика и 4. Римски пут. 

   
СЛИКЕ 1 – 3. ТЛОЦРТ РАНОХРИШЋАНСКЕ БАЗИЛИКЕ (IV ВИЈЕК), ХИПОКАУСТ НА ЦЕНТРАЛНОМ ЛОКАЛИТЕТУ И  
                           РАДОВИ НА ИСТРАЖИВАЊУ 

Пронађени римски споменици културе налазе се на дужини од 1 км у 
центру Скелана, и с обзиром на претпоставку да постоји могућност даљег 
истраживања, јасно је да овај пројекат има велику развојну шансу. 

Сребреница је подручје са богатим културно-историјским насљеђем. 
Увијек је била мјесто привлачно за живот због природних ресурса којим 
располаже: руде олова, цинка, боксита, минералне воде, богата ловишта, 
ријека Дрине, језеро Перућац, кањон Дрине и др. 

ТАБЕЛА 1. БАЗА ПОДАТАКА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА 

ЛОКАЦИЈА НАЗИВ ОПИС ВРИЈЕМЕ 
НАСТАНКА 

ПОДАЦИ 
-ГОДИНА 

ИЗВОР 
ПОДАТАКА 

Баре, Подравно 
-Сребреница 

Средњовјековно 
насеље и гроб 

Сачувани трагови 4 куће. Унутар руше-
вина нађен је један стећак у облику пло-
че; Украс: полумјесец и крст.Испод кућа 
је остатак зида ограде око овог насеља 

Касни  
средњи  
вијек 

1988.  Т. Главаш 

Башча, Фојхар, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувана 32 стећка у облику плоча, 
сандука и саркофага 

Касни  
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Бијела џамија, 
Сребреница 

Средњовјековна 
црква 

Од првобитне грађевине сачувана је 
само лађа у дужини око 12 м, са оштро 
засведеним стропом, и дио некадашњег 
торња. Вјероватно се на ову грађевину 
односи податак о градњи дубровачке 

цркце св. Николе из 1394. 

Касни  
средњи 
вијек, 14. 
вијек 

1968.  Ј. Кујунџић 

Биљег, 
Сребреница 

Средњовјековни 
споменик 

Усамљени стећак у облику саркофага; 
украс: диск. 

Касни  
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Борак, Кнезови, 
Сребреница 

Средњевјековна 
некропола 

Сачувано око 20 стећака у облику 
сандука 

Касни  
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Борићи, 
Сребреница 

Средњевјековно 
гробље 

Сачувана 4 стећка у облику сандука, 
окренутих З-И и С-Ј; украс: полумјесец, 

розета, сабља, рука 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Бујаковића 
поље, 
Бујаковићи, 
Сребреница 

Средњевјековна 
некропола Десет стећака у облику сандука 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 
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Црквени гај, 
Црвица, 
Сребреница 

Праисторијска 
некропола са 
тумулима 

6 хумки смјештено на високом платоу уз 
цркву. Хумке су знатно оштећене, а у 

неким укопани рецентни гробови (диме-
нзије: преч. 14–20м, вис. 0,40–1,60м) 

Бронзано 
или 

гвоздено 
доба 

1988.  М. Косорић 

Црквица, 
Староглавице  
Сребреница 

Римски 
надгробни 
споменик 

Касноантичка црква и гробница на 
свод, сачуван дио апсиде и гробница на
свод. У рушевинама је нађен уломак 

стеле са рељефом и натписом 

Римско 
доба и 
касно 
античко 
доба 

1982.  И. Бојановски 

Црквине, 
Јасенова, 
Сребреница 

Средњевјековна 
црква 

На простору обраслом шумом препо-
знају се рушевине неке грађевине, вје-

роватно цркве 

Касни 
средњи 
вијек 

1988.  Т. Главаш 

Црквиште, 
Петрича, 
Сребреница 

Римско насеље и 
средњевјековно 

гробље 

Откривени остаци римског грађевин-
ског материјала (камен и цигла) и људске 
кости, остаци средњовјековног гробља 

Римско 
доба и 
средњи 
вијек 

1988.  И. Чремошник 

Црвена њива, 
Подравно, 
Сребреница 

Праисторијска 
некропола и 

средњовјековно 
гробље 

10 стећака у облику сандука; украс: 
полумјесец, розете. 

Бронзано 
или гвоз-
дено доба, 
касни сред-
њи вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Црвица, 
Црвица, 
Сребреница 

Римски 
надгробни 
споменици 

Cipuss приказом 3 особе на прочељу и 
два коњаника, по један на свакој бочној 
страни (уништен), и фрагментирана 

стела с приказом даће 

Римско 
доба,  

3. вијек 
1907.  Ц. Пач 

Цура, Карачићи, 
Сребреница 

Средњевјековна 
некропола 

Сачувано 27 стећака у облику сандука, 
саркофага и стуба, окренутих З–И 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Чадориште, 
Градина-Сасе, 
Сребреница 

Римска 
некропола 

Један од сектора велике домавијске 
некрополе смјештен на стрмом терену. 
Многи гробови уништени. Три типа 
гробних јама: а)обична јама; б) гробна 
јама са опаљеним бочним странама; 
ц)етажни тип гроба. Прилози: посуде 
разних облика, земљане рударске 
свјетиљке, стаклене посудице 

Римско 
доба,  

2–-3. вијек
1960.  М. Баун и Д. 

Срејовић 

Четениште, 
Ораховица, 
Сребреница 

Средњевјековна 
некропола 

Сачуван 31 стећак у облику сандука, 
саркофага и стуба, оријентиран З–И, 

украс: полумјесец, мач, копље 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Домавија, 
Градина-Сасе, 
Сребреница 

Римско 
рударско насеље 
и металуршки 

центар 

Античко насеље лежало је између Саског 
потока и Мајданске ријеке. Прва 

ископавања обавио је L. Pogatschnig 
1884–1885. Тад је открио градску курију 

(curia urbana) и градско купатило 
(balneum publicum). У рушевинама ових 

субстракција нађени су значајни 
натписи. Најважнији су они који су 

забиљежили назив насеља Домав(иа) и 
његов статус муниципија (municipium) и 
колоније (colonia), те они који свједоче о 
Домавији као средишту рударске управе 
за Панонију и Далмацију и о центру 
рударског дистрикта. Нађен је и један 

чекрк за извлачење руде. Налази: култни 
и сепулкрални споменици, бронзана 

рука Сабазија и ара Јупитера, почасна 
плоча: Imp. Caes Parthicus Britanicus C. 

Предмети од стакла и керамике. 

Римско и 
касноантичк
о доба и 
средњи 
вијек 

1890. 
1891. 
1892. 
1911.    
1930.    
1940.    
1964.    
1965.  

L. Pogatsching  
V.Radimsky       
F.Bulić               
C.Patsch            
D.Sergejevski     
I.Bojanovski       
V.Paškvalin        

Ђурђевац 
1(Градина), 
Ђурђевац, 
Сребреница 

Средњовјековни 
град 

На истакнутом вису изнад лијеве обале 
Дрине видљиви остаци квадратне куле и 

дворишта (30,5 x 7 м), мјестимично 
високи до 3 м, на падинама према 

Дрини има остатака и вањског бедема 
(дужине око 25 м), у изворима се 

спомиње 1444, заједно са предграђем 

 1971.  Ш. Бешлагић 
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Ђурђевац 2 , 
Ђурђевац, 
Сребреница 

Средњовјековно 
гробље 

Сачувано 6 стећака у облику сандука, 
саркофага и стуба, оријентисаних З–И; 
украс: полумјесец, розета, оружје, а на 

стубу и натпис. 

Касни 
средњи 

вијек, крај 
15. вијека

1971.  Ш. Бешлагић 

Гај, Пољак, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувана 44 стећка у облику плоча, 
сандука и саркофага, оријентисаних З–

И 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Грачић, 
Поточари, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувано 20 стећака у облику сандука, 
саркофага и стела, оријентисаних З–И 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Грагир, 
Карачићи, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувано 5 стећака у облику сандука, 
оријентисаних З–И, 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Гребен, 
Урисићи–
Гребен, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувано 70 стећака у облику сандука и 
саркофага, оријентисаних З–И, украс: 

розете 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Гробнице, 
Петрича, 
Сребреница 

Средњовјековно 
гробље 

Сачувано само 5 фрагментираних 
стећака у облику сандука 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Хумка, Лијешће, 
Сребреница 

Праисторијски 
тумулус Пречник основе око 20 м 

Бронзано 
или 

гвоздено 
доба 

/ Б. Човић 

Игриште, 
Ораховица, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувана 23 стећка у облику сандука и 
сакофага, оријентираних З–И; шест 

споменика уграђено у мостић на Јадру

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Камење, Сулице, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачуван 21 стећак у облику сандука и 
саркофага, оријентираних З–И и С–Ј 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Кличевац, 
Сућеска, 
Сребреница 

Средњовјековни 
град 

Дубоко у кањону ријеке Зеленог Јадра, 
на крашкој стијени коју обавија ријека, 

налазе се рушевине тврђаве с 
четверокутним кулама, која је средином 
15. ст. имала и свој управни котар, који 
се звао Треботићи. У писаним изворима 
споменут је само у турским дефтерима 

из 1468/69 и 1485.год. 

Касни 
средњи 
вијек 

1977.  П. Анђелић 

Клиса, 
Сребреница 

Остаци римске 
зграде 

На простору испод брда Бојно, уз рје-
чицу Чичевац, наилази се на обиље 

остатака римске цигле. 
Римско 
доба / Т. Главаш 

Клотијевац 1, 
Клотијевац, 
Сребреница 

Средњовјековни 
град и 

некропола 

Смјештен на стрмој стијени изнад 
Dрине. Заузима ареал од 100 x 20 м. 
Објекти су прилагођени коси. Добро су 
очуване обје куле и платно које их 

повезује, као и објекат на тераси (тзв. 
коњушнице) који се руши у градски 
поток. На бријегу зв. Јатара, у ареалу 
града, сачувано десетак стећака. 

Средњи 
вијек 1939.  Д. Ј. Дероко 

Клотијевац 2, 
Клотијевац, 
Сребреница 

Римски 
споменици и 

средњовјековна 
некропола 

Два римска споменика, од којих једна 
стела украшена фигуралним мотивима, 

употребљени су као споменици на 
некрополи од 52 стећка у облику плоча, 
сандука, саркофага, оријентисаних З–И; 
украс: витица, полумјесец, фигуралне 

сцене. 

Касни 
средњи 
вијек 

1964.  И. Бојановски 

Кнежија, 
Градина-Сасе, 
Сребреница 

Римско насеље и 
некропола и 

средњовјековна 
некропола 

На простору уз обалу саске ријеке про-
стиру се налази римске цигле и 

керамике, као и остаци архитектуре и 
мозаика. Нађено је неколико оловних 
саркофага у којима је нађен златни 
накит и новац, уломци стакла и свје-
тиљке. Оловни сандуци упућују на 

некрополу с инхумацијом. 

Римско 
доба и 
касни 
средњи 
вијек 

1911. 
1982.  

Ц. Пач,          
И. Бојановски 
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Коса, Пољак, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола Сачувано 13 стећака у облику сандука 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Кутузеро, 
Кутузеро, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувана 23 стећка у облику сандука и 
саркофага, оријентисаних З–И, многи 
оштећени или дислоцирани; украс: 
пластично ребро, рука с мачем 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Лубардишта,Гос
тиљ, 
Сребреница 

Радионица (де-
понија) средњо-
вјековних топ-
овских кугли од 
камена, случајно 

откривена 

У близини је каменолом под Грацем, са 
неколико стотина кугли (промјера 6,5–

9,5 цм). Недалеко су и два велика 
сљеменака 

Касни  
средњи   
вијек 

/ И. Бојановски 

Лубничко брдо, 
Лубнице, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувано 27 стећака, распоређених у 
двије групе, у облику сандука и сарко-
фага, оријентисаних З–И, украс: крст 

Касни   
средњи   
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Матарузи, 
Осатица, 
Сребреница 

Римски 
надгробни 
споменици 

Двије стеле с фигуралним представама; 
једна с натписом 

Римско 
доба 1907.  Ц. Пач 

Мраморје, 
Лијешће, 
Сребреница 

Средњовјековно 
гробље 

Сачувано око 10 стећака у облику плоча,
саркофага и стубова 

Касни  
средњи 
вијек 

/ Н. Милетић 

Мраморје, 
Љесковик, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувано 18 стећака у облику сандука и 
саркофага, оријентисаних З–И 

Касни  
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Мраморје, 
Поточари, 
Сребреница 

Римски 
споменици и 

средњовјековно 
гробље 

С овог мјеста дислоциране двије римске 
стеле с фигуралним украсом 

Римско 
доба и 
касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Мраморје, 
Сућеска, 
Сребреница 

Средњовјековно 
гробље 

Уз муслиманско гробље, у двије групе, 
сачувано је око 50 стећака у облику 

сандука, саркофага и стуба, оријенти-
саних углавном З–И; украс два спомени-
ка: полумјесец, јабука, тордирана трака,

приказ дрвета и пса 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Ораховица, 
Ораховица, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувано 10 стећака, у облику сандука, 
оријентисаних З–И 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Осојнача, 
Гостиљ, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувано 38 стећака у облику плоча, 
сандука, саркофага и стуба; украс два 

споменика: људска фигура и мач 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Островаш, 
Калиманићи, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола У двије групе сачувано 10 стећака 

Касни 
средњи 
вијек 

/ Н. Милетић 

Падалишта, 
Познановићи, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

У близини муслиманског гробља 
сачувано 40 стећака у облику плоча, 

сандука, саркофага и стубова 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Рашће–Љубина, 
Cрвица, 
Сребреница 

Римска вила и 
некропола и 

средњовјековно 
гробље 

На њиви Рашће, уз остатке зидова и 
дијелова архитектонског украса, нађена 
и три надгробна споменика с ликом 
Атиса и фигуралним сценама и 

натписом. Касније употријебљени као 
сполија. На сусједним њивама зв. Љуби-
на обилно се изорава римска опека, а на 
Рашћу и остаци скелета. Вјероватно се 

ради о вили и гробљу уз њу. 

Римско 
доба  и 
касни 
средњи 
вијек 

1907. 
1967.  

Ц. Пач               
И. Бојановски 

Раван, 
Сребреница 

Средњовјековно 
гробље 

Уз муслиманско гробље сачувано 5 сте-
ћака – сандука и саркофага, оријенти-
саних З–И и С–Ј, украс: спирале, мач 

Касни  
средњи   
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Ридић, Ридић, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувано 19 стећака -  сандука и 
саркофага, оријентисаних З–И и С–Ј; 

украс: розета 

Касни  
средњи   
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 
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Сједаљка, 
Бустаховине, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувано 48 стећака у облику сандука, 
саркофага и стубова оријентисаних З–И;

украс: полумјесец 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Скелани, 
Скелани, 
Сребреница 

Римско насеље, 
касноантичке 

цркве и 
некропола и 

средњовјековно 
гробље 

Ископавања обавио Ц Пач 1896–1898. 
Овдје се лоцира М(unicipium) MAL(ve-

siatium).У римско доба крај се врло рано 
колонизира италским досељеницима с 
подручја источне обале Јадрана. У 
муниципију се подижу почасне базе 

царевима. Жртвенике подижу 
бенефицијари из легија, а посвећују их 
Римској тријади, Јупитеру, Минерви и 
Јунони. Међу бројним надгробним 

споменицима истиче се cipus с именом 
града у натпису Municipium. Откривене 
су старохришћанске једнобродне цркве с 

полукружним апсидама и бочним 
просторијама. Рушевине једне од 

базилика послужиле су за средњовјековно 
гробље, налаз: пар наушница, 
далматинско-хрватске групе. 

Римско и 
касноантич
ко доба и 
средњи 
вијек 

1891. 
1907. 
1930. 
1938. 
1940. 
1951. 
1967. 
1968. 
1983.  

Ћ.Трухелка,       
Ц. Пач, D. 
Сергејевски,     
И. 
Чремошник,     
И. Бојановски, 
В. Пашквалин  

Скенедеровићи, 
Скендеровићи, 
Сребреница 

Средњовјековни 
споменик 

Усамљени стећак у облику саркофага; 
украс: диск 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Софре, 
Сребреница 

Средњовјековни 
споменици 

Уз православно гробље сачувана два 
стећка у облику сандука 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Сребрена лука, 
Лијешће, 
Сребреница 

Римско насеље и 
гробница 

Пробно ископавање обавио Ц. Пач 1898.
Трагови римског насеља видљиви на ко-
сим падинама уз Сребрени поток (улом-
ци цријепа, цигле, керамике и жртвени-
ци бенефицијара) и зидана гробница. 

Римско 
доба 

1891.    
1907.  

Ћ. Трухелка       
Ц. Пач 

Сребрник 
(Стари град), 
Сребреница 

Средњовјековни 
град 

На планинској коси која се са источне 
стране степенасто спушта према глав-
нини насеља, на одвојеним терсама на-
лазе се остаци двију тврђава. На доњем 
граду доминира боље очувана архитек-
тура турског доба, док је горњи или 

Стари град сав у рушевинама: распозна-
ју се још торзо главне куле и неколико 

мањих грађевина. Техника градње је не-
сумњиво средњовјековна. У писаним 

изворима не спомиње се тако често, али 
се зна да је служио као заштита сребре-
ничке вароши која је у 14 и 15 ст. била 
неразвијеније градско насеље у Босни. 

Касни 
средњи 
вијек 

1934.  М. Динић 

Староглавица 
Староглавица 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувано 18 стећака у облику сандука и 
саркофага, оријентираних СЗ–ЈИ;  
украс: представе оружја и људских 

фигура 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Шарампово, 
Прибићевац, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувана 23 стећка у облику сандука и 
саркофага; украс: диск 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Шљивова, 
Палеж, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

Сачувано 10 стећака у облику сандука и 
саркофага 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Шубин, Шубин, 
Сребреница 

Средњовјековни 
град и 

некропола 

Рушевине омањег утврђења  стоје на 
оштром каменитом вису. Испод града 
налази се гробље са неколико стећака, а 
постоји легенда о цркви. Зна се да је 
град имао и мање трговачко-занатско 
предграђе и свој управни котар. У пи-
саним изворима познат је само по тур-

ском дефтеру из 1468/69. 

Касни 
средњи 
вијек 

1977.  Ш. Бешлагић 

Трнић, Постоље, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола Група стећака Касни 

средњи вијек / Н. Милетић 
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Тролиз, 
Поточари, 
Сребреница 

Средњовјековни 
споменици 

Сачувана два стећка у облику саркофаг,
оријентисана З–И 

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Трубар, Трубар, 
Сребреница 

Средњовјековно 
гробље 

сачувано 5 стећака у облику саркофага,
оријентисаних З–И и С–Ј; украс: розета

Касни 
средњи 
вијек 

1971.  Ш. Бешлагић 

Вагањ, Лијешће, 
Сребреница 

Праисторијски 
тумулус Тумулус, пречника 25, висине 4 м 

Бронзано 
или 

гвоздено 
доба 

/ В. Пашквалин 

Велики плато, 
Градина–Сасе, 
Сребреница 

Римска 
некропола 

Простирала се на језичастом платоу 
горњег дијела Градине, на чијем се сје-
верном, најнижем крају налазио ре-

фугиум. Некрополу су истраживали М. 
Баум и Д. Срејовић 1958–1960.год. На 
основу откривених гробова (укупно 70), 
може се претпоставити да се средиште, 
а можда и најстарији дио некрополе 
налазио на најравнијем дијелу платоа. 
На овој некрополи констатовано је сах-
рањивање инцинерацијом, с гробним ја-
мама укупаним у здравицу. Заступљена 
су три типа: први у виду јама једностав-
ног облика, малих димензија и плитко 
укопаних у слој глинасте земље, други са 
јамама правоугаоног облика, већих ди-
мензија и дубље укопаним, трећи етаж-
ни тип, односно спаљивање на лицу мје-
ста. Међу бројним налазима доминирају 
земљане посуде различитих форми, зем-
љане рударске лампе и стаклене бочице.

Римско 
доба 

1958–
1960.  

М. Баум и Д. 
Срејовић 

Витез, Сулице, 
Сребреница 

Средњовјековно 
гробље 

Сачувано 6 стећака у облику саркофага,
оријентисаних З–И  1971.  Ш. Бешлагић 

Заелисије, 
Љесковик, 
Сребреница 

Средњовјековно 
гробље 

Сачувана 4 стећка у облику сандука и 
саркофага, оријентисана З–И и С–Ј, 

украс: крст 
 1971.  Ш. Бешлагић 

Зајазје, Залазје, 
Сребреница 

Средњовјековна 
некропола 

У православном гробљу , сачувано 20 
стећака у облику плоча, сандука и 

стубова 
 / Н. Милетић 

Згуња 1, Згуња, 
Сребреница 

Средњовјековно 
гробље 

Сачувано 9 стећака у облику сандука, 
саркофага и стуба, оријентисаних З–И, 

С–Ј 
 1971.  Ш. Бешлагић 

Згуња 2, Згуња, 
Сребреница 

Средњовјековно 
гробље 

Сачувано 8 стећака у облику плоча, 
сандука, саркофага и стуба, оријенти-

саних З–И и С–Ј, украс: розете и штап уз 
натпис на два споменика. 

 1971.  Ш. Бешлагић 

Згуњевско поље, 
Згуња, 
Сребреница 

Римско насеље Остаци грађевног камена и један 
жртвеник посвећен Јупитеру  1930.  Д. Сергејевски 

Златово, 
Љесковик, 
Сребреница 

Средњовјековно 
гробље 

Сачувано око 8 стећака у облику 
сандука  / Н. Милетић 

Зукића страна, 
Загај, 
Сребреница 

Остаци римске 
зграде и 

касноантичке 
гробнице 

Заштитно ископавање В. Пашквалин 
1964. год. На омањем платоу, зв. Узгај-
ница, откривене двије гробнице на свод 

с поремећеним укопима. Налази: 
фрегменти керамике и жељезни клин 

 1964. 
1983.  

И. Бојановски  
В. Пашквалин 

Традиционално је за ово подручје значајан здравствени туризам на бази 
изворишта Губера, гвоздено-арсенске воде која се налази у регистру лијекова 
и није као остале бањске воде, помоћно љековито средство. Губер садржи 
двовалентно гвожђе које се директно везује за крв и лијечи и најтеже облике 
анемије. Године 1896. Аустријанци су паковали Губер воду и извозили је. 
Специјални дистрибутери Губер воде за свјетско тржиште били су „Вил и Ма-



 189 

тхони“ у Бечу и Будимпешти. Године 1898. извозило се 200.000 боца ове ље-
ковите воде. 

   
СЛИКЕ 4 - 6. БАЊА ГУБЕР, ИЗВОРИШТЕ ГУБЕР ВОДЕ И КЛОТЈЕВАЦ-СТАРИ ГРАД-НА ПЕРУЋАЧКОМ ЈЕЗЕРУ 

Поред Губера који лијечи анемију, постоји још шест изворишта „Црвене 
воде“, која лијече: помањкање апетита, изнемоглост, неуровегетативне смет-
ње, хронична обољења коже, дегенеративни реуматизам зглобова и костију, 
мишићни реуматизам. 

Шеталиште кроз богату четинарску шуму до самог изворишта Губера ко-
ристи се и у склопу терапије. Ревитализација бањског комплекса допринијела 
би развоју овог краја. 

Велике су могућности кориштења ловно-риболовних капацитета због бро-
јних атрактивних локација. 

Ријека Дрина је прави риболовачки рај. Бистра и хладна она привлачи 
риболовце, љубитеље мушичарења, јер обилује липљаном, врстом која је 
изазов за сваког страственог риболовца. Младице, шкобаља, мрене и других 
врста рибе има у изобиљу. 

   
СЛИКЕ 7 – 9. ДРИНА И ЈЕЗЕРО ПЕРУЋАЦ 

Језеро Перућац ће привући риболовце који лове сома, толстолобика, воле 
да се такмиче и сликају са „капиталцима“ 

Ријека Дрина и језеро Перућац привлаче туристе бројним манифеста-
цијама: регате, шкобаљијада, вожња бродом кањоном ријеке Дрине, спуст 
низ Дрину... 

Ловиште Бијеле воде на планини Сушици, којим управља ШГ „Дрина“, бо-
гато је дивљим животињама. Ту су: мрки медвјед, дивојарац, срна, вук, дивља 
мачка, дивље свиње и остала ситна дивљач. 

Постоји могућност коришћења високе затворене чеке, кориштење чамца, 
посматрање и снимање дивљачи, као и кориштње стручног пратиоца. 
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СЛИКЕ 10 -12. ЧЕКА У ЛОВИШТУ И ЕТНО-НАСЕЉЕ УЗ РИЈЕКУ  

На обали ријеке и језера већ се назиру објекти који представљају зачетак 
етно туризма. 

Чувена „Осаћанска школа“ градитељства поникла је на простору Осата ко-
ји се спушта до Перућачког језера. Осаћански неимари оставили су значајан 
траг у градитељству Балкана и тип куће Осаћанке представља благо које треба 
заштитити и градити етно села на простору на коме су ове куће поникле. 

   
СЛИКЕ 13 – 15.  ТИПИЧНА КУЋА "ОСАЋАНКА" 

Код савремених туриста све је уочљивији авантуристички дух, као и већа 
потражња за одмором који је пун активности у природи, културних и рекре-
ативних садржаја. 

Такав вид туризма, који ће омогућити људима уживање и стицање знања 
о природним, историјским и културним карактеристикама јединственог 
окружења уз очување интегритета мјеста, има своју шансу. 
 
 




