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НЕКРОПОЛЕ HA РОМЧУ, ГЛИСНИЦИ И ПОБЛАЋУ

За све народе ма којој раси и вјери припадали, гробови, гробља и над- 
гробни споменици значе култна мјеста. Људи су увијек па и данас гробља 
оснивали на необрадивом земљишту, далеко од кућа и пута на неком узви- 
шењу да народ не страхује кад поред гробља пролази, нарочито ноћу. Али у 
једном временском периоду средњег вијека сељаци западно од Пријепоља 
преко пљеваљске територије кроз брдовиту Босну и Херцеговину гробља 
оснивају поред путева и код цркава гдје о празницима долази много свијета, 
тако да народ види лијепе споменике што их потомци подижу својим преци- 
ма и родбини. У иста гробља су у прво вријеме сахрањивани и хришћани 
који су примили ислам.

Споменици код људи постају средство којим породица жели да трајно 
овјековјечи своје сроднике, а друштво борце и заслужне људе који су оста- 
вили неки траг у времену кад су живљели и становали. Споменици нијесу 
само камене плоче но и грађевине које имају свој облик и разноликост као 
и оригиналност: костурнице, обелисци, спомен гробља, бисте, гробља заслу- 
жних грађана и раскошни надгробни споменици појединцима.

Стећци

Стећци су материјални помени из давно прошлог времена наших пре- 
дака који су мислили да ће их овако масивни каменови штитити на оном 
свијету од видљивог и невидљивог зла. То су сада оронули каменови „свему 
дође крај па и овим споменицима испод којих почивају кости људи о којима 
мало знамо...“

Владимир Дворниковић мисли да „у периоду од XIV до краја XV вије- 
ка, Срби украшавају брда и долине надгробним каменовима-стећцима. Они 
су јединствен примјер у Европи и у свијету. То су груби надгробни спомени- 
ци, тако док је  српска средњовјековна властела по Србији градила градове, 
манастире и цркве, босанско-херцеговачко ’сиромашно’ племство није гра-
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дило споменике такве врсте, но себи и својој породици граде споменике од 
великог грубо тесаног камена кречњака“.

На овим просторима постоје још старије некрополе, од ових са стећци- 
ма. Ђуро Тошић помиње седам т у м у л а  у селу Ромач, док један постоји у 
глисничком гробљу.

Глиснички т у м у л  је  усамљена хумка из раног бронзаног доба, вјеро- 
ватно илирска. Тумул је  најчешће гробница за више мртваца, а може да буде 
породично гробиште или гроб појединца. Облик и величина тумула зависи 
од локалних услова, тако би глиснички тумул могао бити насут земљом, јер 
се около налази растресито плодно земљиште, или има структуру мјешови- 
ту -  унутра камен, а споља плодна земља.

У неким досада испитаним тумулима сахрањивање се вршило у малим 
каменим сандуцима прекривеним каменом плочом. Претпоставља се да су 
мртваци сахрањивани у згрченом стању. Сахрањивање под тумулима је  тра- 
јало неколико вијекова све до раног гвозденог доба.

Иако се мисли да су тумули гробнице илирских племена, Драгослав Сре- 
јовић је, испитујући римску некрополу у Коминима, открио два тумула у 
којима су сахрањени Сармати, народ иранског поријекла који се доселио из 
средње Азије око IV вијека п. н. е. У једном гробу заједно су кости човјека 
са костима коња и два пса, а у другом тумулу су кости човјека, коња, два пса 
и дивље свиње.

До сада су једино вршена испитивања тумула на Готовуши, док је  један 
тумул у Малим Крћама остао неиспитан, јер су га радници уништили прили- 
ком копања темеља за садашњу цркву.

1. Ромач

Ромач је  данас заселак на источном дијелу Буковице, километар и по 
западно од Потркуше. Терен благо нагнут, ливаде обрасле травом са доста 
воћа, нарочито шљива и јабука. Насеље напола пресијеца макадамски пут 
Потковач-Ковачевићи. Ђуро Тошић пише да је Ромач био насељен за врије- 
ме Илира, јер се „...види седам хумки различите величине, а касније је Ро- 
мач био мјесто посаде војне јединице која се старала о безбједности пута“.

По поименичном попису Санџака вилајета Херцеговина 1475/77. годи- 
не село се звало Горње Поросје, имало је 16 кућа са укупним приходом од 
589 акчи. Село је имало два млина по којима се мјерило богатство села и 
људи тога времена.
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С Љ Е М Е Њ А Ц И

Сл. 1. Сљемењаци на Ромчу /3 и 4Ј

Бр. 1 Сљемењак без постоља преврнут на сјеверну страну. На мјесту 
глје је стајао још трава није изникла. Због камените подлоге и већих димен- 
зија но гробна рака није био потонуо. Има правац исток-запад. На јужној 
бочној страни при дну рељефни мач крсташ, доста оштећен атмосферском 
ерозијом, дужине 140 cm, дужина рукохвата 36 cm, на коме је  уклесана ја- 
бучица пречника 8 cm; граничник између рукохвата и листа мача је дугачак 
50 cm, а широк 5 cm. Дужина листа 99 cm, а ширина 9 cm. Дужина бочних 
линија слемењака у основици је 155 cm, а чеоних 100 cm; дужина тјемене 
линије 188 cm и висина стећка 155 cm. Израђен је од једног комада камена 
кречњака. Површина страна равна, али храпава и на неколико мјеста излока- 
на ерозијом. Површина нападнута мрким и сивим лишајем. Ивице назубље- 
не. Нема словних записа.

Бр. 2 Сљемењак са постољем исклесан од монолита кречњака, мало наг- 
нут на јужну страну. Има правац исток-запад. Специфичног је облика. Ду- 
жина бочних ивица у основи 90 cm, а чеоних у основи 51 cm, док је  ширина 
у горњем дијелу 62 cm. Дужина тјемене линије 157 cm и висина стећка 115 
cm. Бочне стране постоља дуге су 142 cm, чеоних страна 86 cm и видљива 
висина 5 cm. Стране су понегдје напукле, прилично храпаве и прекривене 
лишајем. Бридови назубљени и од врха на сјеверо-источној страни мало 
окруњени. Лијепо изгледа као објекат. Постоље зарасло у хумус.

Бр. 3 Сљемењак са постољем, израђен од једног комада кречњака. Гор- 
њи дио до сљемена са чеоне стране има оклесану површину у облику равно- 
краког троугла висине 20 cm, па има призматичан облик са добро очуваним
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и прилично равним површинама и мало назубљеним ивицама. Дужина боч- 
них ивица у основици 85 cm, дужина горњих ивица бочних страна 155 cm, а 
дужина сљемене линије 135 cm. Дужина чеоних ивица у основи 56 cm, а гор- 
њих 66 cm. Висина чеоне стране 77 cm. Дужина постоља 110 cm, ширина 80 
cm и видљива висина 7 cm. Стећак је нагнут на сјеверну страну; површина 
нападнута мрким лишајем. Има правац исток -  запад, масиван је и лијепог 
изгледа. Нема словних записа ни орнамената.

Бр. 4 Сљемењак са постољем. Монолит, добро очуван. Површина стра- 
ница храпава због утицаја ерозије. Ивице очуване. Мрки и сиви лишајеви 
ишарали површину. Има правац исток-запад и мало нагнут на јужну страну. 
Дужина слемењака је 160 cm, ширина у основи 65 cm, а при врху је 75 cm. 
Висина бочних страна је 61 cm, а чеоне стране 85 cm. Постоље је дуго 206 
cm, широко 111 cm и видљива висина постоља је 4 cm. Ширина плоче од 
основице споменика до бочних линија плоче 23 cm.

С А Н Д У Ц И

Сл. 2. Сандук

У гробљу постоје четири сандука већих димензија, два оштећена од ат- 
мосферских утицаја којима су изложени.

Бр. 1 Сандук са постољем, кречњачки монолит великих димензија. Са 
западне стране доста оштећен, одломљени комади не постоје код спомени- 
ка. Површина страна храпава и покривена мрким и сивим флекама лишаје- 
ва. Дужина сандука 190 cm, ширина 85 cm и висина 150 cm. Постоље је  дуго 
242 cm, широко 135 cm и видљива висина је 25 cm.
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Сл. 3 Фшура коња на сандуку

При дну на источној чеоној страни скоро до земље, на средини је ре- 
љефно исклесан коњ, малих димензија у односу на величину и масивност 
сандука. Стећак има правац исток-запад. Нема словних записа.

Бр. 2 Сандук са постољем, израђен од једног комада камена кречњака, 
има правац исток-запад. Добро очуван, странице помало храпаве због ути- 
цаја ерозије са мало оштећеним ивицама. Има мрку боју, јер је нападнут 
мрким и понегдје сивим лишајевима. Мало потонуо на сјеверну страну. Ду- 
жина сандука је 160 cm, ширина 61 cm и висина 92 cm. Постоље је  дуго 190 
cm, широко 78 cm и видљива висина је 5 cm.

Сл. 4 Фшура коња
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На једној бочној страни до земље, скоро зарасла у хумус је  исклесана ре- 
љефна фигура коња, такође малих димензија у односу на величину сандука. 
Фигура је  слабо видљива, сапрале су је атмосферске падавине, а дијелове 
тијела су прекриле флеке лишајева. Нема словних записа.

Бр. 3 Сандук са постољем, кречњачки монолит, добро очуван. Површи- 
на страна храпава од атмосферске ерозије. Ивице назубљене. Површина на- 
паднута мрким и сивим лишајевима, мало је нагнут на јужну страну и има 
правац исток-запад. Дужина бочних ивица сандука је 150 cm, чеоних 100 cm 
и висина 60 cm. Постоље има дужину бочних ивица од 190 cm, чеоних 135 
cm и видљива висина је 12 cm.

Бр. 4 Сандук са постољем од једног комада кречњака (196x58x60 cm). 
Површина храпава и неравна од атмосферских утицаја. Нападнут флекама 
мрког и сивог лишаја. Ивице понегдје назубљене. Постоље је димензија 
196x94 cm, а видљива висина 10 cm. Постављен у правцу исток-запад. Није 
потонуо нити се нагнуо, без словних записа и орнамената.

ПЛОЧЕ

На четири гробна мјеста постоје видљиве плоче као надгробни споме- 
ници. Три су добро видљиве, а четвртој је  површина зарасла у хумус, па јој 
се на понеким мјестима контуре само назиру. Свака има правац исток-запад. 
Површине су им храпаве, а бридови оштећени. Видљиве плоче немају слов- 
них записа, док на двије постоје исклесани орнаменти.

Бр.1 Плоча (210x90x25 cm) без видљивог постоља, израђена од једног 
комада кречњака. Зарасла у хумус. Површина јој нападнута мрким лишајем, 
па има мрку боју. Одозго на западној страни на 27 cm од западне. ивице и 
на даљини од 10 cm од јужне ивице исклесан је  пластични диск пречника 
20 cm и висине на средини диска 3 cm. Сељаци кажу да је  на плочи „насли- 
кан“ хљеб, а да под плочом почива жена мјешаја, која је  некада у кућним 
заједницама била задужена да за многобројну породицу мијеси и пече хљеб, 
а можда је  и гроб мушкарца, помељара, који је такође имао задатак да у во- 
деници меље жито за фамилију. Мождаје и једно и друго. Диск вјероватно 
представља сунце или мјесец.

Бр. 2 Плоча израђена од једног комада кречњака, храпаве површине од 
ерозије, коју покрива мрки и сиви лишај, па има мрку површину. Мало наг- 
нута на сјеверну страну. Нема словних записа. На једној бочној страни ре- 
љефна представа мача крсташа, слична мачу на сљемењаку. Дужина мача је 
120 cm, ширина сечива 8 cm, дужина рукохвата 25 cm са јабучицом на крају
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чији је пречник 8 cm. Дужина граничника између рукохвата и листа 20 cm 
и ширина 5 cm.

Плоче бр. 3 и 4 зарасле су у хумус настао трулењем траве и лишћа, па се 
код обје плоче примјећује само средишњи дио. Постоља им нијесу видљива.

У гробљу у Ромчу укупно постоји 12 видљивих и добро очуваних стећака 
и то по 4 сљемењака, сандука и плоча. Сваки споменик је изграђен од једног 
комада камена кречњака. Површина на плочама има грубу израду, можда су 
биле изглачане, па их је ерозија деформисала. Три споменика су оштећена, ис- 
пуцали су и окруњени. Сваки стећак је масиван и има правац исток-запад. На 
гробљу се не назиру остаци полупаних и зараслих споменика.

Од гробља на сјеверозападној страни у једном шумарку уцаљен 500 метара 
постоји стећак сљемењак до пола израђен. Не виде се трагови каменолома.

Цртеж 1 Облик сљемењака на Ромчу
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Цртеж 2 Сандуци и илоче на Ромчу

2. Глисница

Од Пљеваља долином ријеке Ћехотине на петнаестом километру на 
десној обали према сјеверу простире се глисничка котлина, окружена и за- 
клоњена са свих страна брдима: јужну и западну страну заклања шумовита 
Врбица, са сјевера Штур, а источну страну наткриљује огољели крш села Кр- 
ћа. Село Глисница има лијеп и сликовит положај са расутим лијепим кућама 
по ободу глисничког поља и уз косе које се благо спуштају према пољу са 
околних брда. На средини поља извире глисничка ријека чија је вода некада 
покретала неколико воденица, ваљарицу за сукно и ступу за тучење жита. 
Поред ријеке преко ливада и њива вијуга скоро саграђен макадамски пут од 
Ћехотине до Јакупова гроба. Скоро на сред села на малом узвишењу стоји 
лијепа зграда основне четворогодишње школе, која је почела са радом прије 
110 година, а већ 15 година ову школу ниједно дијете не похађа.

Да је Глисница од давнина била насељена и да је богато село показује 
усамљен илирски тумул у садашњем глисничком гробљу. По „Поименич-
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ном попису Санџака вилајета Херцеговина“ 1475. године село је имало 85 
домова у којима је живело доста људи и плаћало 4.155 сребрних акчи поре- 
за. На пропутовању из Босне у Пљевља овим крајем неки западноевропски 
путописци помињу Глисницу као насеље. Први помен је дао 1580. године 
Паоло Контарини.

Доказ да је у средњем вијеку Глисница била насељена су стара „рим- 
ска“ гробља на два локалитета: код школе са великим и масивним стећцима 
и на Завиђену, гдје надгробни споменици имају мале димензије и скромнији 
су. На оба локалитета споменици су зарасли у хумус и обрасли травом коју 
нико не коси.

Изнад школе на сјеверној страни је  пространо сеоско гробље ограђено 
бетонским стубовима између којих је постављена метална ограда од кова- 
ног гвожђа.

Сл. 5 Тумул у  глисничком гробљу.

На западној страни је гвоздена велика улазна капија са високим бетон- 
ским луком, а са јужне и источне стране постоје споредни улази. У огради 
је тумул на чијем врху стоји велики сљемењак, а око њега петнаестак од 
кречњака великих блокова разбацаних без икаквог реда по падинама хумке. 
Поред хумке на западној страни је православно гробље са мермерним спо- 
меницима.

СЉЕМЕЊАК

Бр. 1 Сљемењак са постољем, има правац исток-запад. Масиван мону- 
мент од камена кречњака. Добро очуван. Површина равна и мало храпава, 
ивице оштећене због атмосферских утицаја. Нагнут на сјеверну страну. Сто- 
ји  на самом врху хумке.
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Сл. 6 Сљемењак на гробљу код школе

Около се налази 10 масивних сандука и пет плоча. Хумка и споменици 
обрасли у високу траву коју нико не коси. Из траве вире остаци четири спо- 
меника и неколико камених уломака. Сљемењак има дужину бочних као и 
тјемене ивице 200 сш, а чеоне у основи 64 cm, а испод врха 84 cm. Висина 
бочних ивица 95 cm, а висина чеоне стране 112 cm. Постоље (248x112 cm) 
има видљиву висину од 30 cm. Ширина плоче од доњих ивица стећка до 
бочних ивица постоља је 24 cm. На споменику нема словних записа ни ор- 
намената.

Остали сљемењаци су мањих димензија и скоро зарасли у хумус.

САНДУЦИ

Бр.1 Сандук са постољем. Велики масиван монумент од кречњака, до- 
бро очуван. Има правац сјевер-југ. Доста нагнут на источну страну. Површи- 
на равна, али храпава, ивице доста оштећене атмосферском ерозијом. На 
горњој равној површини пластично је исклесан мало видљив мач крсташ у 
руци. Мач је дуг 95 cm, сечиво 78 cm, ширина граничника између сјечива 
и рукохвата 2 cm, и рукохват 15 cm. Ширина сечива је 8 cm. Рука стоји под 
углом од 90° са дужином надлактице 30 cm и подлактице 40 cm, ширина ру- 
ке је 8 cm. Сандук (190x110x80 cm) стоји на постољу димензија 230x150x50 
cm. Све четири горње бочне ивице на постољу су полукружно заобљене, 
вјероватно их је мајстор тако исклесао, а касније их ерозија деформисала. 
Стећак се налази југоисточно од сљемењака. Површина му је покривена си- 
вим лишајем. Нема словних записа.
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Сл. 7 Сандуци бр. 3 и бр. 4 на Гробљу код школе

Бр. 2 Сандук (180x80x50 cm) са постољем (220x120x5 cm) израђен од 
једног комада кречњака, очуван. Ширина постоља од ивица стећка до спољ- 
них бридова 20 cm. Површине равне и храпаве од ерозије. Ивице оштеће- 
не. Покривен мрким и сивим лишајевима. Стоји на сјеверној страни хумке, 
скоро у подножју, мало нагнут на сјеверну страну. Има правац исток-запад. 
Нема словних записа ни орнамената.

Бр. 3 Сандук (210х87х 98 cm) са постољем (270x148x16 cm), израђен од 
једног комада кречњака. Масиван, има правац исток-запад. Површина равна 
и прилично храпава, а бридови доста оштећени. Постоље зарасло у хумус. 
Нагнут на западну страну. Мрке боје због мрких лишајева по површини. Не- 
ма словних записа, али се примјећује нејасан орнамент сличан крсту.

Бр. 4 Сандук (190x80x100 cm) са постољем (260x150x26 cm). Има пра- 
вац сјевер-југ. Монолит од камена кречњака са равним и храпавим површи- 
нама и са доста оштећеним бридовима. Добро нагнут на западну страну. 
Спада међу највеће стећке. Нема видљивих словних записа ни орнамената. 
Због велике дужине и ширине постоља надгробна плоча је вероватно била 
за двије особе.

Остали сандуци у глисничким некрополама су мањи, слични су и мала 
је разлика међу њима.
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ПЛОЧЕ

Бр. 1 Плоча (190x94x6 cm) на гробљу код школе, мало вири из земље. 
Има правац сјевер-југ. Доста зарасла у хумус, па се не може закључити има 
ли постоље. Израђена је  од једног комада кречњака. Површина нападнута 
мрким и сивим лишајевима. Нема словних записа ни орнамената. Површи- 
на храпава, а бридови оштећени.

На гробљу код школе постоји укупно 15 видљивих споменика, у трави 
се примјећује још 5 споменика, али се не може закључити којој су врсти при- 
падали, вјероватно да су плоче. Види се и седам камених уломака и то се не 
распознаје да ли су били споменици или природни каменови станци. Међу 
споменицима на гробљу код школе има 3 сљемењака, 10 сандука и 4 плоче, 
док на гробљу на Завиђену има 14 сандука и 4 плоче. Сваки споменик је по- 
тамнио од дугог времена, лишајева и маховине што се на њима нахватала. 
Шефик Бешлагић, Ђуро Тошић и Нада Милетић пишу да глиснички стећци 
имају украсне мотиве у облику круга, крста, полумјесеца, мача и мача у 
руци. Само је добро видљив орнамент мача у руци и помало се примјећује 
крст на једном сандуку.

Цртеж 3 Изтед сљемењака на врху шумула
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Цртеж 4 Изтед сандука u илоче на шисничком гробљу

3. Поблаће

Поблаће, у географском смислу микро регија, има сликовит положај 
другачији но његова околина. Простире се у дубокој долини на обје стране 
ријеке Поблаћнице, заклоњено је са свих страна падинама Стакорине, Ча- 
гљевине, Ковача и Јаворја, тако да се изнад села види само дугачка плава 
трака неба, а около зеленило од четинара и лишћа којима су обрасле окол- 
не планине. Село је у планинском беспутном крају, неприступачно и мало 
познато, али има и своје локалне љепоте. Наткриљују га околне зелене пла- 
нине са доста изворске чисте и бистре воде чији токови низ кратке долине 
вјековима одликују рељеф и покрећу сеоске воденице, поточаре. Ријека По- 
блаћница од извора испод планинског пријевоја Метаљке, текући на југо-ис- 
ток па до ушћа у Лим, пресијеца околне планине и дубоко усијеца корито у 
кречњачке стијене. Има ток правилан, без великих падова и кривина, обалу 
уску, шљунковиту, јер кратке и брзе притоке у прољеће и јесен, кад надође
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вода, доносе земљу и крупан материјал и таложе ra. Понегдје постоје мања 
равна проширења обрасла травом, које сељаци називају луке. Понекад, кад 
настану сушне године, ријека у горњем току пресуши, па није богата рибом 
коју сељаци никада не лове.

Поблаће је  село од давнина насељено, што казује турски дефтер „Попис 
нахије Поблаће“ из 1469. године, гдје се осим „Поблатја" помиње нахија 
„Бохорић“ /Бурићи/, сада село у Поблаћу. Касније, 1572. године, Поблаће се 
помиње као тимар у пријепољском кадилуку, чији је власник Херак Вранеш 
из Вранеша код Бродарева, предак херцеговачких бегова Љубовића, гдје је 
њихов један предак Скендер имао љетњиковац у садашњем поблаћком засе- 
оку Скендеровина.

Данашње Поблаће у горњем дијелу Поблаћнице има двадесетак села и 
заселака који припадају општини Пљевља. Да је Поблаће старо насеље пока- 
зују добро очувани споменици старог „грчког“ гробља у дворишту основне 
школе и некропола у Бабину Брду.

3.1. БАБИНО БРДО

На два километра од тромеђе садашње три државе, Републике Српске, 
Републике Црне Горе и Републике Србије, западно према Метаљци на ју- 
жним обронцима Стакорине, на пристрану једне долине између двије косе, 
налази се поблаћки заселак Бабино Брдо са десетак лијепих кућа и исто то- 
лико старачких домаћинстава, у њима Тошића и Миловића.

Из Бабина Брда пуца видик кроз чист планински ваздух низ долину 
ријеке Поблаћнице до Прибоја на Лиму са њеним љепотама и околним 
зеленим шумама. Са асфалтним путем на Метаљци, изнад кућа кроз Ста- 
корину, село повезује макадамски шумски пут дужине седам километара. 
Кроз село до школе у Присоју граничне јединице су прокопале пут, а са 
„војничког“ пута булдожери рудника угља из Пљеваља су прокопали пут 
до школе у Поблаћу.

Изнад Бабина Брда од давнина је постојала државна граница између Бо- 
сне и Рашке, касније Турске и Аустро-Угарске, а сада Републике Српске и Ре- 
публике Црне Горе, али је  село вијековима било непромијењено, ту су имале 
приступ атмосферске падавине, сунце и ријетки путници намјерници.
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Сл. 8 Садашњи изшед ipo6/ba у  Бабину Брду

По турском попису 1469. године село припада нахији Бохорић са седам 
домаћинстава и седам неожењених момака, а по „Попису Санџака вилајета 
Херцеговина" 1475. године село припада нахији Кукањ „и пусто је“.

Западно од села недалеко од садашњег сеоског гробља на благо стрмој 
коси зараслој у папрат и траву коју наткриљују крошње десетак великих 
храстова понегдје се примјећују гробне ознаке /сантрачи/ без споменика, 
камени наклесани уломци зарасли у хумус. Мјештани га називају „грчко“ 
гробље. Гробне ознаке је  уништио немар људи, атмосферска ерозија и ху- 
мус настао трулењем траве, лишћа и грања.

Осамдесетогодишњаци Драгиша и Добривоје Тошић памте доста гроб- 
них мјеста која су у последњих неколико деценија прекривена хумусом.

3.2. ПОБЛАЋЕ

СЉЕМЕЊАЦИ

Бр. 1 Сљемењак без постоља (220х 80x75 cm). Лијепо израђен од једног 
комада кречњака, има глатке површине и очуване ивице. Сљеме је заравње- 
но. Има правац исток-запад. Сљеме закошено према средини сандука, па 
забати имају облик трапеза чије су димензије ивица у основи 60 cm, бочне 
странице 40 cm, горња ивица 10 cm, а висина 36 cm. Сљеме има заравњену 
површину. Нема записа ни орнамената.

Бр. 2 Сљемењак са постољем, карактеристичног сљемена, правца ис- 
ток-запад, монолит од камена кречњака, са углачаним површинама и очу- 
ваним бридовима. Дужина бочних ивица сљемењака у основици је 180 cm, 
дужина сљемених линија 188 cm, дужина чеоних линија у основи 70 cm.
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Висина бочних линија 60 cm, а висина забата 23 cm. Дужина постоља у 
основици је 210 cm, чеоних ивица 106 cm и видљива висина 20 cm. Дужина 
плоче од стећка до бочних ивица плоче 18 cm. Нема словних записа ни орна- 
мената. Зарастао је у траву.

САНДУЦИ

Бр. 1 Сандук (200x75x40 cm) без постоља /?/, израђен од једног комада 
камена кречњака. Површина мало храпава, ивице помало назубљене. На ју- 
жном дијелу плоче исклесан рељефни латински крст (70 х 35 cm), од источ- 
не чеоне ивице одмакнут 40 cm, а од јужне бочне горње ивице 5 cm. Ширина 

. кракова крста 10 cm.
Сандук је постављен у правцу исток -  запад. Није нагнут, и нема слов- 

них записа.

Бр. 2 Сандук (170x55x50 cm) без постоља. Израђен од једног комада ка- 
мена кречњака, храпавих површина и оштећених бридова. Одозго по среди- 
ни плоче украшен пластично исклесаним латинским крстом (130 х 40 cm), 
ширине кракова 10 cm. Крст је од горње источне чеоне ивице одмакнут 20 
cm. Сандук има правац исток-запад и нема словних записа.

Сл. 9 Сандук са исклесаним крсшом

Бр. 3 Сандук (190x90x50 cm) са постољем (220x114x12 cm), правца ис- 
ток-запад, израђен од једног комада камена кречњака. Има лијепо углађене 
све површине и добро очуване ивице. Нема словних записа ни орнамената.

Бр. 4 Сандук (195x80x55 cm) са постољем (225x110x20 cm), израђен од 
монолита кречњака. Гладак, понегдје се виде мала удубљења, вјероватно од 
атмосферске ерозије. По површини на неколико мјеста нахватао се сиви ли-
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шај. Зарастао у трње и траву. Има правац исток-запад. Вјероватно споменик 
за двије особе. Нема словних записа ни орнамената.

Бр. 5 Сандук (200x110x75 cm) са постољем (220x110x12 cm), израђен 
од једног комада кречњака, правца исток-запад, налази се уз ивицу скоро 
прокопаног пута и мало засут ситним камењем и земљом. Највећи је  сандук 
на гробљу. Добро очуван, има глатке површине и очуване бридове. Западни 
дио обрастао травом. Нема словних записа ни орнамената. Са описана два 
сљемењака је прави љепотан међу споменицима.

ПЛОЧЕ

Бр.1 Плоча без постоља (175x80x20 cm). Површина храпава од атмос- 
ферске ерозије, нападнута сивим и мрким лишајевима. Ово је  једна од 19 
видљивих плоча. Све су по облику и величини сличне. Нема словних записа 
ни орнамената.

У поблаћком гробљу постоји видљивих стећака: 12 сљемењака, 39 сан- 
дука и 19 плоча. Многе плоче су зарасле у хумус, неки споменици су полу- 
пани при градњи локалног пута, а неки и раније из непознатих разлога, мо- 
жда из радозналости. Два су се распала од атмосферских падавина и наглих 
промјена времена. Неки споменици су невидљиви, нарочито плоче, јер су 
зарасли у трње и хумус који се дуго година стварао и таложио, па се не може 
избројати тачан број споменика. Како се не виде доњи дијелова споменика, 
не може се установити тачан број споменика са постољем нити висина ви- 
дљивих постоља. На видном терену има највише сандука, а понеки се при- 
мјећује у трњу. Сви видљиви споменици имају правац исток-запад. Како је 
терен кршевит, многи споменици су нагнути, јер су утонули у гробне јаме 
или су клизнули на порознију подлогу. Осам споменика има глатку површи- 
ну без иједног удубљења.
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Цртеж 5 Изшед сљемењака u илоча у Поблаћу
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NECROPOLISES IN ROMAČ, GLISNICA AND POBLAĆE

Summary

Stećaks are medieval tombstones about which people from this region knows 
nothing, calling them marmoes and graveyards either mramorje, or Roman and 
Greek cemeteries. Those gravestones are mostly in the form of a plate, then of 
a coffin or a sarcophagus. There is a dispute among scientists to which people 
and period they belong. Božidar Petranović, Vaso Glušac and Nada Miletić, as 
well as Vladimir Dvomiković assert that stećaks are Serbian monuments, which 
originated at the end of the XIII century to the end of the XIV century. The 
others, like Franjo Rački, Ivo Pilar and Austrian archeologist Absor researching 
stećaks through Bosnia and Hercegovina came to conclusion that they belong to 
bogomils and that are made in Byzantine style, because bogomils brought them 
to Bosnia and Hercegovina from the East. In Pljevlja region, there has been no 
serious study of necropolises and tombstones. It seems that stećaks were favored 
by all, Serbs and bogomils, and later by Islamized individuals, owning to the fact 
that some tombstones were oriented to the North -  South direction, like Moslem 
graves. Some tombstones have sculptured crosses, but most of them are without 
апу ornament and none o f them has inscription. They are made of stone of nearby 
stone-pits. Almost in all graveyards, there is some monument with the omament 
of cross. Even to-day in Strahov Do and Glisnica peasants are burring their dead 
in the same graveyards.
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