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Сaрajeвo, 18.10.2017. гoдинe 

Спрoвoђeоe мjeрa из Плaнa упрaвљaоa, рeдoвнo 
oдржaвaоe и прaћeоe стaоa, кao и прoмjeнa нa 

нeкрoпoлaмa сa стeћцимa  



Четири државе, Бпсна и Херцегпвина, Србија, Црна Гпра и Хрватска, 
2009. гпдине ппкренуле су активнпсти на заједнишкпј припреми и 
имплементацији прпјекта „Нпминације стећака - средопвјекпвних 
надгрпбних сппменика – за упис на Листу свјетске културне бащтине - 
Унескп“ .  
 
Сeриjскa нoминaциjа срeдоoвjeкoвних нaдгрoбних спoмeникa-
стeћaкa, је  ппдразумјевала рад на изради Нпминаципнпг дпсијеа и 
Плана управљаоа за предлпжене некрпппле. Нпминацијпм је 
пбухваћенп 4000 стeћaкa нa 28 нeкрoпoлa, oд укупнo 70 000 стeћaкa нa 
3 300 лoкaлитeтa нa пoдрушjу шeтири држaвe. 
 
Нпминпване некрпппле интегрални су дип јединственпг културплпщкпг 
фенпмена и репрезентативни су примјери стећака.  



Дана 15. 07. 2016. гпдине, на 40. засједаоу Кпмитета за свјетску 
бащтину пдржанпм у Истанбулу у Турскпј, разматрана је 
нпминација стећака.  
Одлукпм Кпмитета за свјетску бащтину на Листу свјетске бащтине 
уписанп је 28 некрпппла, пд тпга 20 некрпппла са теритприје  Бпсне 
и Херцегпвине, и тп из Републике Српске 9  а из Федерације 11. Из 
Републике Србије су уписане 3 некрпппле, из Републике Хрватске 
двије некрпппле, а из Црне Гпре су уписане 3 некрпппле. 
 
Уписпм стећака на Листу свјетске бащтине защтићен је фенпмен 
стећака на пвим прпстприма. 



 У складу са смјерницама Унеска у ппгледу пшуваоа дпбра кпје је прпглащенп 
свјетскпм културнпм бащтинпм неппхпднп је предузети низ активнпсти на 
имплементацији Плана управљаоа.  
Планпм је дефинисанп да управљаое кпмплексним серијским међудржавним 
дпбрпм, кпје се прпвпди у шетири државе ушеснице, се кппрдинира крпз 
усппстављаое система кпји има два нивпа: 
- Међудржавни кппрдинаципни пдбпр и 
- Државну прганизаципну структуру управљаоа,  
кпја је у свакпј држави прганизпвана  у складу са правним и административним 
уређеоем.  
  
Имајући у виду правни пквир за управљаое насљеђем у Бпсни и Херцегпвини, 
те брпјнпст и распрпстраоенпст некрпппла са стећцима, у складу са усвпјеним 
Планпм управљаоа пптребнп је билп усппставити Државни кппрдинаципни 
пдбпр Бпсне и Херцегпвине, кап и  два  кппрдинаципна пдбпра на нивпу 
ентитета,  Кппрдинаципни пдбпр Републике Српске и Кппрдинаципни пдбпр 
Федерације БиХ.  
 
Задатак им  је  да кап  струшнп и савјетпдавнп тијелп  прате имплементацију 
Плана управљаоа стећцима – средоевјекпвним надгрпбним сппменицима, 
кпји су уписани на Унескпву Листу свјетске бащтине. 





Кппрдинаципне пдбпре на нивпу ентитета шине представници 
министарстава надлежних за културу,  прпстпрнп уређеое, туризам и 
живптну средину, те представници других министарстава кпји пп свпјпј 
функцији ушествују у управљаоу насљеђем, представници завпда за 
защтиту културнпг насљеђа, кап и именпвани представници из ппщтина 
на шијпј теритприји се налазе некрпппле-сајт меначери.   
 
На сајт меначерима или  лпкалним управницима  некрпппла стећака  је 
велика пдгпвпрнпст у циљу правилнпг спрпвпђеоа низа мјера прпписаних 
за културнп насљеђе кпје је на Листи свјетске бащтине-Унескп.  
 
Пoтрeбa зa oбукoм сајт меначера прпистише из смјерница кпје су дате у 
Плану управљаоа.  
„Сајт мeнaчeри (eнтитeтски и лoкaлни нивo) су oдгoвoрни зa упрaвљaоe 
пojeдинaшним лoкaлитeтимa, прoвoђeоe мjeрa нa лoкaлитeту и изрaду 
пoсeбних, индивидуaлних плaнoвa aктивнoсти зa лoкaлитeт, зaвиснo oд 
пoтрeбe и стaоa кoнзeрвaциje пojeдинaшних лoкaлитeтa.  Нaдлeжнe 
eнтитeтскe службe зa зaщтиту нaсљeђa oдгoвoрнe су зa прoвпђеое мjeрa 
кoнзeрвaциje нa лoкaлитeтимa.  



Oпщтинe, нa шиjпј тeритoриjу сe нaлaзe нeкрoпoлe сa стeћцимa, именују сајт 
мeнaчeрa.  
Сајт мeнaчeр су oдгoвoрни зa рeдoвнo oдржaвaоe нeкрoпoлa сa стeћцимa, 
рeдoвни мoнитoринг стaоa и извjeщтaвaоe кooрдинaциoнoг oдбoрa и 
нaдлeжнe eнтитeтскe службe зaщтитe нaсљeђa o рeзултaтимa мoнитoрингa, 
упрaвљaоe пoсjeтaмa нa лoкaлитeту, тe прoвпђеое aктивнoсти утврђeних 
пojeдинaшним плaнoм упрaвљaоa зa ту нeкрoпoлу.“  
  
Да би квалитетнп мпгли пдгпвприти на пвај вепма захтјеван задатак 
неппхпднп је да сајт меначери или  лпкални управници  некрпппла стећака 
прпђу пдгпварајућу пбуку.  



Стeћци, средопвјекпвни мпнплитни камени надгрпбни сппменици  
су настали у пeриoду oд  другe пoлoвинe 12. дo 16. вијека.  
Представљају спецификум, један пд најзнашајнијих, 
преппзнатљивих материјалних елемената културнпг насљеђа, 
насталих унутaр пдређенпг истoриjскoг кoнтeкстa нa пoдрушjу гдje сe 
сусрeћу срeдоoвjeкoвнe културe и трaдициje зaпaдa, истoкa и jугa. 
 
 
 Брпјнпст, мoнумeнтaлнoст, рaзнoликoст oбликa  у кпјима се јављају, 
ппшев пд плoша, сaндука, сљeмeоaка, стубoва и мoнумeнтaлних 
крстпва, па све дп декпративних елемената кпји их укращавају, 
представља тaкoђe кaрaктeристику фенпмена стећака.  
Пешат су  ппсебнпсти у пквиру културнпг идентитета, и преппзнати 
су кап jeдинствeна пojaва у eврoпскoј културнпј бащтини.  

 Уопште о стећцима 



сљемеоак 

плпша 

сандук крст 



О некрппплама стећака кпје су на Листи свјетске бащтине Унескп из БиХ 

«Сви предлпжени лпкалитети са стећцима су сашувани in situ и у 
дпбрпм су стаоу упркпс свим прпблемима.  
Граница језгра и тамппн зпне у пптпунпсти пкружују лпкалитете с 
циљем да се пшува оихпв интегритет унутар пкружеоа шији су саставни 
дип.  
Иакп се неки пд предлпжених лпкалитета налазе дуж цеста, ризик за 
сппменике је минималан с пбзирпм на стални надзпр надлежних 
тијела кап и пгранишеое свих активнпсти (прије свега грађевинских 
радпва) у неппсреднпј близини лпкалитета.  
Стрпги критерији су пмпгућили пдабир управп пних лпкалитета са 
стећцима кпји представљају оихпву изванредну универзалну 
вриједнпст.» 



Пппис културнпг дпбра уписанпг на Листу свјетске културне баштине Унескп- Некрпппле са 

средопвјекпвним надгрпбним сппменицима стећци 

 Бoснa и Хeрцeгoвинa/Хрвaтскa/Црнa Гoрa/Србиja 

C1504 Нeкрoпoлe сa срeдоoвjeкoвним нaдгрoбним спoмeницимa - стeћцимa 

  

Сeриjски 
ид. бр. 

Нaзив Држaвa пoтписницa Дoбрo 
(хa) 

Taмпoн 
зoнa (хa) 

Кooриднaтe 
цeнтрaлнe тaчкe 

1504-001 Рaдимљa, Стoлaц Бoснa и Хeрцeгoвинa 1,48 51.22              S43 5 31.97 I17 55 26.59 

1504-002 Грчкa глaвицa у сeлу 
Бискуп, Кoоиц 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 0.26 2.34 S43 29 48 I18 7 18 

1504-003 Кaлуфи у Крeкoвимa, 
Нeвeсиоe 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 1.99 9.98 S43 18 47.5 I18 11 47.3 

1504-004 Бoрaк у сeлу Бурaти, 
Рoгaтицa 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 3.00 4.60 S43 50 13.00 I18 53 4.05 

1504-005 Maцуљe, Нoви 
Tрaвник 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 0.60 17.23 S44 3 2 I17 40 30 

1504-006 Дугo пoљe нa 
Блидиоу, Jaблaницa 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 0.65 35.02 S43 39 47.6 I17 32 35 

1504-007 Гвoзнo, Кaлинoвик Бoснa и Хeрцeгoвинa 0.27 7.10 S43 33 27.60 I18 26 18 

1504-008 Грeбницe, 
Рaдмилoвићa 
Дубрaвa, Бaљци, 
Билeћa 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 1.18 2.50 S42 54 16.5 I18 27 52 

1504-009 Биjaчa, Љубушки Бoснa и Хeрцeгoвинa 0.22 4.70 S43 07 44.9 I17 35 377 

1504-010 Oлoвци, Клaдaо Бoснa и Хeрцeгoвинa 0.06 4.32 S44 17 16 I18 38 52 

1504-011 Mрaмoр у Mусићимa, 
Oлoвo 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 0.51 5.45 S44 06 26 I18 3115 

1504-012 Кучaрин у 
Хрaнчићимa, 
Гoрaждe 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 2.38 11.86 S43 40 57.3 I18 45 34 

1504-013 Бoљуни, Стoлaц Бoснa и Хeрцeгoвинa 1.06 1.35 S43 1 40.38 I17 52 29.36 

1504-014 Дoлoви у сeлу 
Умoљaни, Tрнoвo 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 22.38 31.56 S43 39 18.50 I18 
1413.24 

1504-015 Лубурићa пoљe, 
Сoкoлaц 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 3.00 4.60 S43 57 28.34 I18 50 
34.45 

1504-016 Пoткук у Битуои, 
Бeркoвићи 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 1.06 5.10 S43 6 35.86 I18 7 44.24 

1504-017 Бeчaни, Шeкoвићи Бoснa и Хeрцeгoвинa 0.39 2.10 S44 19 40.09 I18 50 
41.78 

1504-018 Mрaмoр у Врбици, 
Фoчa 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 2.22 2.79 S43 23 24.99 I18 56 
34.99 

1504-019 Чeнгићa Бaрa, 
Кaлинoвик 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 0.38 1.90 S43 25 14.83 I18 24 7.24 

1504-020 Рaвaоскa врaтa, 
Купрeс 

Бoснa и Хeрцeгoвинa 1.51 21.00 S43 51 47.91 I17 18 
45.57 

1504-021 Вeликa и Maлa 
Црљивицa, Цистa 
Вeликa 

Рeпубликa Хрвaтскa 2.06 8.02 S43 30 55.28 I16 55 37.9 

1504-022 Свeтa Бaрбaрa, 
Дубрaвкa, Кoнaвлe 

Рeпубликa Хрвaтскa 0.17 9.63 S42 32 30.42 I18 25 
20.57 

1504-023 Грчкo грoбљe, 
Жaбљaк 

Црнa Гoрa 0.10 7.49 S43 05.689 I19 08.951 

1504-024 Бaрe Жугићa, Жaбљaк Црнa Гoрa 0.42 3.01 S43 06.456 I19 10.087 



Пппис културнпг дпбра уписанпг на Листу свјетске културне бащтине Унескп 
Некрпппле са средопвјекпвним надгрпбним сппменицима стећци 

1. Рaдимљa, Стoлaц 

2. Гршкa глaвицa у сeлу Бискуп, Кoоиц 

3. Кaлуфи у Крeкoвимa, Нeвeсиоe 

4. Бoрaк у сeлу Бурaти, Рoгaтицa 

5. Maцуљe, Нoви Tрaвник 

6. Дугo пoљe нa Блидиоу, Jaблaницa 

7. Гвoзнo, Кaлинoвик 

8. Грeбницe, Рaдмилoвићa Дубрaвa, Бaљци, 

Билeћa 

9. Биjaшa, Љубущки 

10. Oлoвци, Клaдaо 

11. Mрaмoр у Mусићимa, Oлoвo 

12. Кушaрин у Хрaншићимa, Гoрaждe 

13. Бoљуни, Стoлaц 

14. Дoлoви у сeлу Умoљaни, Tрнoвo 

15. Лубурићa пoљe, Сoкoлaц 

16. Пoткук у Битуои, Бeркoвићи 

17. Бeшaни, Шeкoвићи 

18. Mрaмoр у Врбици, Фoшa 

19. Чeнгићa Бaрa, Кaлинoвик 

20. Рaвaоскa врaтa, Купрeс 



Спрпвпђеое мјера из Плана управљаоа 
 

 

Плaн упрaвљaоa oслaоa сe нa мeђудржaвнe принципe и стaндaрдe 
утврђeнe кoнвeнциjaмa и пoвeљaмa. 
 
Кoнзeрвaтoрски принципи сaдржaни су у тим дoкумeнтимa. 
 



О управљаоу лпкалитетпм из надлежнпсти 
сајт меначера 

Радимља 



 

Спрпвпђеое мјера редпвнпг пдржаваоа 
 

Стаое некрпппле са стећцима зависи пд  низа фактпра, кап щтп су: 
врста камена (већинпм крешоашкпг ппријекла) пд кпјег су израђени, 
пплпжај некрпппле, кпнфигурација терена, непдржаваое лпкалитета,  
утицај атмпсферилија, механишке девастације, људски фактпр, кап  и 
временски перипд пд настанка некрпппла. 

 
 

Карактеристишна стаоа некрпппла и мпгући узрпци прппадаоа : 
 

- Већи брпј некрпппла са стећацима се налази на удаљеним 
неприступашним ппдрушјима. 
- Обрастле су  са  сампниклим растиоем, дивљпм вегетацијпм, кап и 

щумпм.  
- На ппјединим лпкалитетима вегетација је изразитп бујна, такп да се 

стећци тещкп мпгу примјетити.  
 



- Кпрјеое дрвећа и дивље растиое  је дпвелп дп ппмјераое стећка са 
свпје првпбитне ппзиције 

- Дип стећака је дијелимишнп или пптпунп утпнуп услед тежине или 
слијегаоа терена 

- Стећци су прекривени слпјевима земље и иструлпг растиоа 
- Прекривени су слпјевима лищајева и махпвине  који додатно разарају 

камену структуру. 
- Видљиве су прпмјене на структури камена усљед дјелпваоа 

сппљащоих фактпра, а нарпшитп влаге, 
- Ощтећеоа механишкпг типа,   
- Ппмјераоа стећака са првпбитне лпкације усљед дјелпваоа људскпг 

фактпра, итд 



Неппхпдне мјере редпвнпг пдрђаваоа из надлежнпсти сајт 
меначера 

 
- Дпступнпст ,пднпснп приступашнпст лпкалитета 
 

- Уклаоаое растиоа и вегетације кпја угрпжава лпкалитет 
- Редпвнп кпщеое траве, 
- Уклаоаое  нижег сампниклпг растиоа и дивље вегетације, 
- Уклаоаое  дрвећа кпје  се налази пкп некрпппле, а ремети визуру. 
- Кпнтрплисанп уклаоаое дрвећа са лпкалитета, уз присуствп струшнпг 

лица.  
- Правилна селекција стабала, пшувати квалитетна стабла кпја свпјим 

пплпжајем не угрпжавају стећке;  
- шищћеое лпкалитета и пдвпз материјала насталпг уклаоаоем и 

раскршиваоем; 
- Кпнтрплисанп уклаоаое махпвине  

Горажде 



Шековићи 



Горажде 

Примјер гдје се не смије уклањати растиње  
без присуства конзерватора 



Рогатица 



Шековићи 



Шековићи  

Примјер гдје се не смије уклањати растиње  
без присуства конзерватора 



Берковићи 



Праћеое стаоа и прпмјена на стећцима 
 

Карактеристишне врсте пщтећеоа: 
 
Сва културна дпбра су ппдлпжна прппадаоу.  
- Један пд највећих прпблема  је влага, кпја  пмпгућава развпј 
микрппрганизама .  
- Такпђе узрпкује пщтећеоа кпд преласка из тешнпг агрегатнпг стаоа у 
шврстп 













Накпн спрпведене пбуке,  сајт меначери ће стећи знаое да мпгу упшити и 
евидентитари  прпмјене на стећцима, и пбавјестити надлежну службу 
защтите, какп би се на вријеме предузеле неппхпдне мјере защтите 
лпкалитета. 

Сајт меначери ће пратити стаое лпкалитета са стећцима.  Евидентираће 
стаое свакпг ппјединашнпг стећка, пптребнп је да впде фптп и писану 
дпкументацију п свим прпмјенама  



Редпвнп праћеое (мпнитпринг) и извјещтаваое ентитетскпг 
Кппрдинаципнпг пдбпра и надлежне службе защтите п стаоу некрпппле са 
стећцима  
 
Неппхпднп је: 
- - усппставити метпдплпгија нашина редпвнпг праћеоа и извещтаваоа п 
лпкалитету 
- израдити јединствен, унифициран  пбразац за извјещтаваое п стаоу и 

прпмјенама. Израдпм заједнишке фпрме пбрасца за извјещтај 
стaндaрдизује се  дoкумeнтaциjа  и успoстaвља eфикaснo  упрaвљaое 
инфoрмaциjaмa 

- израдити плана активнпсти. 
 

Усппстављаоем механизма кљушних индикатпра за мјереое стаоа 
пшуванпсти и праћеоа пдржаваоа изузетне универзалне вриједнпсти кпју 
имају стећци.  



О кпнзервацији и рестаурацији уппщте  
 
- Кoнзeрвaциja и рeстaурaциja представља низ кпмплексних, 
мултидисциплинарних струшних ппступака у циљу пшуваоа културнпг 
насљеђа.  
- Кпнзерватпрскп рестауратпрски ппступак се тeмeљи нa eтишкпм 
приступу.  

О мјерама кпје се не смију предузимати без струшнпг надзпра 
 
- Рaдoви нa кпнзервацији и рестаурацији стећака спрoвoдe се искљушивп 
уз срaдоу и надзпр  нaдлeжне службе защтите насљеђа.  



Када је неппхпднп птппшети са кпнзервацијпм и рестаурацијпм? 

Прeвeнтивнa кoнзeрвaциja 
Када је неппхпднп примјенити мјере превентивне кпнзервације и кп их 
примјеоује. Шта пна знаши у пшуваоу културнпг дпбра. 
 

Праћеое прпцеса кпнзервације и рестаурације 
Уппзнаваое сајт меначера са прпцесима израде:  
Прпјекта кпнзерватпрских радпва и извпђеоа радпва на кпнзервацији и 
рестаурацији стећака. 
  



- Туристишкп екпнпмски пптенцијал  пснажити  

- Крпз презентацију и прпмпцију 
- Изрaду инфoрмaтивнoг и прпмптивнпг мaтeриjaлa  
- Oргaнизaциjу излпжби 
- Медијску прпмпцију 
- Наушне и струшне кпнференције  
- Организације предаваоа 
- Организације рaдиoницa 
- Манифестација ппсвећених фенпмену стећака, итд 

Препорука: 



Олово 

Радимља - Столац 







Хвала на пажњи 


